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<sdakeja i Administracja, Wilno, Zamkowa 2 i Ad. Mickiewicza 4. Otwarta od g. 9 do4. Telełony: Redakcji 1782, Administr. 228. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
N. ŚWIĘCIANY — Bzięgaruje I-wa „kłach”. * 

OSZMIANA — MŃsięgarzis Społdz. Naucz. 

PIŃSK — Ksjęgarniu Polska — St. Bednaraki. 

POSTAWY -- Ksziggacnia Foiskiej Macierzy Szkolnej. 

SLONIM — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

STOŁPCE — Nsiegarnin T-wa „Ruch“. 

ST. SWIĘCIANY — ui. Rynek B — N. Tarasiejaki. aż 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24. F. juczeweńy 

WARSZAWĄ — f-wa Ksieg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

BARANUWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk, 

DUKSZTY — Briiet Komejowy. + 

GŁĘBOKIŁ — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”*. 

HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzynski. 

KLECK — Sklep „Jednošė“. 

LIDA — uł. Suwalska 13 — S. MateskŁ — 

MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa- „Ruch“, 

NIESWIEŻ — uł. Ratuszowa — Ksiegarnia Jažwifskiego. 

NOWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. 
+ 

FEŁNUMERATA miesięczna 
g yłką pocztową 4 zl., zagranicę 7 Zl.    
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„Jest jakiś nieważki czynnik poli- 

tyki ogólnej, który ma wszystko prze- 

ważyć, wszystko zmienić i dać pomi- 

mo wszystkiemu, doniosłe dla. nas re- 

bym rację bytu tego traktatu. 

Konsul Zieliński przypomina, że 

chodzi o traktat z państwem, którego 

obrót handlowy z nam: przekracza 30 

proc. 
„Mamy zawrzeć traktat z państwem 

którego granice 7 nami obejmują 1912 

klm. więcej o 400 klm. niż granica 

nasza z Rosją”. 

Dalej poseł Zieliński wspomina 9 

wrogim stosunku Niemiec względem 

nas. „Oto propaganda, której nai- 

straszniejszą stroną jest przemiłczanie 

„todschweigen“ o wszystkiem, co w 

Polsce dzieje się dodatniego, a poda- 

wanie wszystkiego, co nas poniża, co 

nas przedstawia ze strony tylko ujem- 

nej”. Czy tak jast w 1zeczy samej? 

Jakkolwiek w prasie niemieckiej panu- 

_ton wrogi względem Polski, jed- 

nak każdy artykuł, każdy głos w sej- 

mie polskim o potrzebie porozumieniu 

polsko-niemieckiego znajduje wdzięcz 

ne echo w prasie niemieckiej. Nieda- 

wnc wyszła książka p. Elga' Keru 

„Vam ulten und newu Polen", bardzo 
życzliwa dla Pclski, iezujja Muker- 

imarn, dobrze zasłużony dla naszego 

Wilna w okresie krytycznym, najscia 
bolszewickiego, wielokrotnie pisał 

życzliwie o Polsce. Na jednego” pu- 

blicystę u nas, przejawiającego pray- 

nienie zbliżenia - polsko-niemieckieg ), 

można znależć przynajmniej 10 publi- 

cystów niemieckich o tendencjach po- 
rozumienia polsko-niemieckiego. W 

innem miejscu swej mowy poseł Zie- 

  

Poseł Z. przypomina, žė propa- 
ganda niemiecke dostarcza ujemnych 
wiadomości o Polsce. jest w tem du- 
żo prawdy. Znaczna cześć świata pa- 
trzy na nas przez okulary niemieckie. 
Większość korespondentów krajów 

 Amgiosaskich w Warszawie jest pod- 
| korespondentami *korespondentów 

pism angielskich i amerykzńskich, re- 

  
zydujących w Berlinie lub Wiedniu a 

  

z Odnoszeniem do domu lub + 

r. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. 

  

Konto czekowe PKO. 

  

Argumenty posła Zielińskiego 
Księstwa Warszawskiego i Królestwa 

Polskiego, sprowadzaliśmy  niemiec- 

kich fachowców i wyszliśmy na tem 

dobrze. Gdyby Lubecki nie sprowa- 

mielibyśmy wydmy piaszczyste po wy 

cietych lasach, wydmy niezawsze na- 
daiące się nawet na uprawę kartofli. 

Piotr I zrobił w Rosji potęgę, sprowa- 

dziwszy obcych fachowców, Rosja 

sowiecka to dziś czyni, my zaś: prze- 

jawiamy skłonność do jakiejś dziwnej 

chińszczyzny, lub lęku przed cudzo- 

ziemcami, lęku niegodnego wielkiego 

narodu. Dziwi niię to, że poseł Zieliń - 

ski, wzorowy konsul, mówiąc o osad- 

nictwie niemieckiem w Polsce, ni2 

przypomniał sobie, že dziś znacznie 

więcej obywateli polskich pracuje w 

Niemczech, niż niemieckich w Polsc2. 

Poseł Zieliński z dążności Niemiec 

do samowystarczalności w  zakresi? 
rolnictwa wyprowadza kor:sekwencję, 

że w przyszłości umowa z Niemcanii 

nie da nam żadnych korzyšci. Niem- 
cy są państwem impoitowem, posia- 

dającem blisko dziesięciokrotnie więx 

sze, niż my obroty handlowe. Państwo 

o tej konstrukcji gospodarczej musi 

być importoweni. lmportem Niemiec 

muszą być płody rolne. Oook progra- 

mu Schielego, prohibicyjnego dla ob- 

cych płodów rolnych występuje pro- 

gram ceł preferencyjnych dla państw 

rolniczych Europy, dla państw  środ- 
kowo-europejskich i ten ostatni pro- 

gram jest bardziej realny. 

W 1930 r., w roku największej de- 

presji gospodarczej, zmniejszającej 

korsumcję Nienrńec wywizźliśmy do 

go państwa według statystyki nie- 

mieckiej: 
   

Wśród wyrobów gotowych przeważa 
przywóz produkcyjny jakwszelkiego ro 

dzaju maszyn, obrabiarek, barwników. 

Traktat handlowy, podnosząc naszą 
zdolność kredytową, zwiększy ów 

przywóz produkcyjny, co uczyni nas 

tylko bardziej zdolnymi w miedzyna:o 

dowej walce o byt i przewagę. 

Wkraczając znów na teren polity- 

czny w końcu swej mowy, poseł Zie- 

  

  

: Uptata pocztowa utszczona ryczałtem. 
iatris sekonieńw niezamówionych nie zwraca Administra- 
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(d imienin Warszatła Piłsudskiego w Stolicy 
WARSZAWA. (PAT). —W dniu imie- 

nin Marszałka Piłsudskiego miasto przybra- 
ło cdświętny wygląd. Domy udekorowano 
ilagami. W witrynach y  widniej 
wszędzie podobizny MarSzaina WśŚróu )к 
nów, szarf i bukietów żywych kwiatów. 

STOJNEGO SOLENIZANTA. 

W godzinach rannych odbyły się nabo- 
żeństwa w świątyniach wszystkich wyznaa 
па intencję Dostojnego Solenizanta. O godz. 
10 zostało odprawione uroczyste nabożeń- 
stwo w kościele garnizonowym przy — ш. 
długiej. Kościół szczelnie wypełniła generali- 
cja z kierownikiein Ministerstwa Spraw woj 
skowych gen. Danielem Konarzewskim na 
czele, korpus oficerski, delegacje podofice- 

1ów i żołnierzy garnizonu warszawskiego, 

viicerowie komendy miasta z płk. Strze- 
mińskim, korpus Oficerski policji państwo- 

ją wej z komendantem głównym płk. Jagrym 
Maleszewskim Oraz liczne rzesze wiernych. 

SKŁADANIE ŻYCZEŃ W BELWE- 

Daniel Konarzewski. juź przed godz. 10 ra- 
no zameldował si; na dziedzińcu belweder- 

skim celem złożenia hołdu Marszałkowi Pił 
sudskiemu patrol Fonny, ziożony z 12 pod- 
chorażych 9 bałerji Szkoły Padchorążyca 
Rezerwy Artylerji z Włodzimierza, Oraz pa- 
uoi konny Przysposobienia Wojskowego im. 
Łodzi. 

0 godzinie 11 poczęli przybywać tłum- 
nie do Belwederu przedstawiciele wojska, 

Życzenia imieninowe Sejmu i Senatu 
dla Marszałka Piłsudskiego 

WAPSZA 
mzrszałek Sejn.i Kazimierz Switalski 
skiego depeszę "astępującą: 

   
   

WA. (PAT) — Z okazji imieni Marszałka Piłsudskiego p. 
wysłał na ręce pana Marszałka Piłsud 

P:oszę przyjąć, Pamie Marszałku, najserdecznicjsze życzenia w dniu 
iniciin. (— ) Switalski, marszałek Sejmu. 

P Marszałek Senatu Władysław Raczkiewicz wysłał na Maderę depe- 
szę tastępującą: 

w dmu is 
wyszzami najgłębszej czci. 

  

enin śpieszę przesłać 
(—) Władysław Raczkiewicz maisz. Senatu. 

Panu Marszałkowi życzenia wraz z 

Dzień imienin Marszałka Piłsudskiego 
zagran'cą 

GENEW 1. +»! ATV — W Genewie 
madził na wieczorze, wydanyn. w gmachu celegacji połskiej j1zy Lidze Narodów p: 

dzień imienin Marszżałka Pilsučskiego zgro- 
rzez 

1. mnistra Sokal: i je. » .iałzonkę, całą tutejszą Polonję oraz cudzoziemców, przyjacioł 
Poiski 

BERLIN. (P+T) --W dniu imienin Marszaika Pilsudskiupc odbył się w centrinym 
Danu Polskim w Perhoie uroczysty obchód, urządzony staruniem poselstwa i obywa- 
tea polskich w B. .1nie, 

Na obchodzie m. in. obecny 
stwi, konsul seru*alnv (iawrońzci i liczni 

KRÓLEWIFĆ (PAT) — W dniu imierin. Marszałka Piłsudskiego 

był wice:nn. Wysocki z malżonką, członkowie poseł- 
przedstawiciele kolonji polskiej. 

zgromadziła 
h sie w salonach kensc.atu gereralnego Rzeczy; ospolitej w Kiolewcu komitet obchodu, 
p:ze 
sza.k* Piłsuds<icz 

  

PRAGA. (PAT). — Z ckazji imien* 
tu w dniu 18 bm staraniem twarz; stwa 
Polski craz posła polskiego w Pradze uroc 

stawicicłe k: '-nij p łskiej oraz członkowie konsulatu celun: uczczenia imienin Mar- 

n Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się 
lsko - czechosłowackiego i kałą przyjaciół 

a zkedemja przv udziale ponad 200 osób 

   

  

mieisccwych kół społecznych, politycznych: orez kolonjł polskiej. 

Deficyt budżetowy Stanów Zjednoczonych 

BERLIN. (PAT) — W czasie mznifestacyinego pochodu bezrobot- 
iysh zorganiżywanega wczoraj w Dreźnie przez partę komunistyczną, do- 
s.łe de krwawych starć między demonstrantami a po'icją. Policjanci powi- 
tani zostali radem kamieni, 

Z obu stron padły strzały. Rany odniosło dwóch policjantów oraz kiłu 
uczestn'ków pochodu leden z demonstrantów zmarł wskutek odniesionych 
121. Późnym: wieczorem aresztowano 11 osób. 

  

Echa katastrofy „„Wikinga'” 
izu miejsca katastrofy „Wikinga” znaleziono 

Szelowie departamentów, wyżsi urzędnicy 
Min. Spraw Wojsk., oficerowie poszczegoi- 
rych pułków, zakładów, urzędów i insty- 
tucyj wojskowych. Reprezentanci Korpusu 
oficerskiego wypełnili szczelnie obszerne sa 
lony Belwederu, wpisując się do specjalnie 
przygotowanych zeszytów. W jednym Z Sa-- 

byłych wojskowyci:, dełegacje stowarzyszen 
społecznych oraz młodzieży szkołnej. 

O godz. 12 stawiła się w Melwederze 
delegacja policji państwowej, złożona z de- 
legatów poszczegolnych okięgów całej Poł- 
ski Oraz delegaci szkół policj. państwowej. 
z komendantem głównym policji państwo- 
wej płk. jagrym - Maleszewskim na czele. 

Około godz. 12.30 poczęli przybywać 
do Belwederu generałowie i wyżsi wojsko- 
wi z inspektoranu armji gen. Skierskim, Ro- 
merem, Osińskim. szeiem sztabu głównego 
gen. Piskorem i komandorem Swirskim na 
czele, następnie rząd in corpore z prezesem 
Rady Ministrów Wwalerym Sławkiem, liczni 
posłowie i senatorowie z wicemarszałkiem 
Senatu Bojko, dyplomacja z dziekanem kor 
pusu dypłomatycznego nuncjuszem apostol- 
skin. Marmaggi, wyższe : duchowieństwo, 
podsekretarze stanu,  attaches wojskowi 
państw zagrańiczzych z» szefem misji fran 
cuskiej gen. Denain na czele, przedstawicie 
ie władz rządowych z prezesem Sądu Naj- 
wyższego p. Supińskim i prezesem Sądu 
Apelacyjnego p. Dutkiewiczen:, dalej dele- 
gacje wyższych uczelni z rektorem Uniwer- 
sytetu Warszawskiego prof. Michałowiczem, 
przedstawiciele władz komunalnych z pre- 
zydtntem miasta mż. Słomińskim i prezesem 
rady miejskiej -Jaworskim na czełe, liczna 
grupa weteranów 1863 r. oraz niezliczone de 
legacie organizacyj społecznych. Życzenia 
przyjmował kierownik Ministerstwa Spraw 
Wojsk. gen. Konarzewski. Ponadto przyby- 
wający dygnitarze wpisywali się do specjal 
nej księgi pamiątkowej. 

UROCZYSTE AKADEMIE. 

W godzinach popołudniowych odbyły się 
„okademję ku czci wodza Narodu. 

©О godz. 17 w sali rady miejskiej w obec 
ności przedstawicieli władz i wo,Skowości 
z gen. Skierskim na czele odbyła się wiel- 
„ka skademja dla młodzieży akademickiej, 
Szkó!nej, robotnicze; i wiejskiej oraz dla 
związku Strzeleckiego. 

Przemówienie wygłosił prezes Bezpar- 
tyjnego Bloku pos. jędrzejewicz, który pod 
kreśli znaczenie pracy i wytrwałości dla 
osiągnięcia celów, które sobie człowiek za- 
kreślił. Czynnikiem do zrealizowania tych 
celów jest wiara i siła jednocześnie. Na spe- 
cjalną uwagę zasługuje stosunek wielkiego 
cziowieka do społeczności i stesunek spole- 

NA STAREM MIEŚCIE 

© godz. 18 na rynku Starego Miasta od- 
była się wielka akademja, połęczona z wi 
cowskiem artystycznem dla szerokich sier" 
ludności, osa kę oświetlono licznemi re- 
„lektorami. kamienicy Baryczków na 
tpecjalnem wzniesieniu,  pokrytem czerwo 
nen: suknem, na którem widniał wyhaito: 
wany pośrodku Grzeł biały, ustawiono po- 
piersie Marszałka Piłsudskiego. Po prawej 
i lewej stronie wzniesienia stanęły history- 
czne postacie polskich żolnierzy, począwszv 
od roku 1931. Do zgromadzonych przedsta- 

stronie 2-ej i %-€! gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty orat 

W numerach twiątecznych Graz z prowincji o 25 proc. drożej. 

50% drożej. Terminy druku i mogą być przez Administrację zmie    
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Kronika telegraficzna 
„WICHER* ZAWINĄŁ DO LIZBONY, 

LIZBONA. (PAT). — Przybył tu 
kotrtorpedowiec „Wicher*. Dowódca 
kontrtorpedowca złożył wizyty przed- 
srawicielom władz marynarki wojen- 

nej. 
auliaty* — w ten sposób  StresZCZi Gzit tkączy niemieckich do Łodzi, ® 
poseł Zieliński uzasadnienie traktatu tam, gdzie dziś mamy las kominów Bai nių I ias A # DERZE. łonow wiunieją „ppomiaki, o SUNILA aa gas W FiN- 

P i 3 ia]. ы Ž ałkowi Piłsudskiemu przez delegacje pu- Ž ё Ь # 

handlowego z Niemcami, powiedzial- fabrycznych, perastałyby lasy, lub NABOŻEŃSTWA NA INTENCJĘ DO- O godz. 11 przybyl fo bę pok szczególnych jednostek wojskowych, . bądź A ' 
wnik Ministerstwa Spraw Wojskowych gen. m,zcz delegacje poszczegolnych związków HELSINGFORS. (PAT) — Czło- 

nek stronnictwa agrarnego Sunila, dy- 
rektor urzędu rolnego, otrzymał niszę 
utworzenia nowego gabinetu. : 

STAN ZDROWIA B. KANCLERZA 
MULLERA 

BERLIN. (PAT). — W stanie zdro 
wia byłego kanclerza Miiilera nastą- 
piło w czwartek wieczorem dalsze po- 
zorszenie. Do «horoby przyłączyło się 
zapalenie jedncstronne płuc. Lekarze 
ze względu na ogólne wyczerpanie, cho 
rego dokonali tansfuzji krwi. 

MILJARD MK. DEFICYTU BUDŻE- 
TOWEGO W NIEMCZECH 

BERLIN. (PAT). — Prasa  ber- 
"ińska, omawiając sytuację finansową 
Rzeszy, oblicza że budżet na rok bie 
żący zamknięty został deficytem w wy 
sokości około 1 miliarda mk. Na sumię 
1ę składa się zmniejszenie wpływów 
o 700 miljonów mk w porównaniu & 
wpływami preliminowanem: i przekro 
czenie o 300 'uljonów mk pozycji, 
preliminowanej na wydatk;, związane 
z bezrobociem. 

TRZĘSIENIE ZIEMI W HONG-KONG 

HONG-KONG. (PAT) — W cią: 

gu dnia dały się odczix wyraźne 

wstrząsy podziemne.  Obserwatorjum 

zarejestrowało znaczne trzęsienie Złe- 
mi, którego ognisko znajcuje się w 
cdległości mniej więcei 300 mił w kie 
iunku północno - zachodnim. 

POŻAR W MAGAZYNACH TOWA- 
RZYSTWA FILMOWEGO. 

PARYŻ. (PAT). — W czwartek rano w 
Joinville wybuchł pożar w magazynach to. 
warzystwa kinematograficznego. Ogień Zni- 
szczył składy i precownie, a także mieszka- 
nia personelu. Szkody wynoszą kiłkaset ty- 
sięcy franków. Oltur w ludziach niema. Hński żali się, że 250 tysięcy Niein- уа МУча я i i © SZJ Wt PY czeństwa do niego. Człowiekien:, który wiel ies ciócu wiedźa. Polókę: Wi iki ak sia = WYNIESIE 300 MIL JONÓW DOLARÓW ki wpływ wywari na losy Polski, jest Mar- LAWINA ZIEMNA NISZCZY LASY 

ściwie jest tych odwiedzin 250 tys. Produkty © WACZYNGTON. (EAT). — Eksperci finansowi rządu dopuszezają mo- Tedas jai aks ua La уеа IT LAKL | 
tyle jest bowiem wydawanych wiz. Zwierzęta żywe 366 10581 oł c napoi м końcu roku budżetowego 30 czerwca może osiągnąć cy, jakiej on się podjął i było mu w tej BERN. (PAT) — Obsuwająca się w 

я ia оа E Środki spożywcze 27002 69412 mihorów Golarów. pracy pomocą, a nie przeszkodą. w okolicy Berna lawina ziemra zniszczyła 
Możemy powiedzieć „Bardzo do- tem: W czasie akademii przybył na salę rek- wiele hektarów lasu i łak Obsuwająca się 

brze, mogą nas pożnać bezpośrednio aż : Z M f t е b b t h D о_ tor sz „Aichelvnos powitany ziemia stanowi poważnie niebezpieczeństwo 
i ZE > aja 5 rzez prezydjiun. Po cz oncertowej ula okoli łożonych niżej. 
i ocenić nasze walory, o których tak Surowce i półfabr. 121,730  ,1037,639 an e5 a(je ezr 0 nyc w reżnie odzież dał. się POŚhOdRIA do Balwede" ai Е 
mało pisze się w Niemczech*. Wyroby gotowe 179,471 „1522 ru. Po wpisaniu się delegacji miodziežy do DEMONSTRACIE KOMUNISTYCZNE 

księgi pamiątkowej pochód rozwiązał się. W MEKSYKU 

JALAPA (Vera Cruz.) (PAT) — Poi od 
bytej tu manifestucji komunistycznej doszło 
pomiędzy komunistami a połicją do każ 
w wyniku której jeden komurista 
zabity a dwóch 1unionych. 

WYMIANA DOKUMENTÓW RATYFI 
KACYJNYCH UKŁADU POLSKO - 

ŁOTEWSKIEGO 
(PAT). WARSZAWA. — Dnia 

18 marca rb nastąpiła w Rydze wy- 
dostarczających dla prasy swej oj. liński wyraża wątpliwość, czy traktat „wieta jednej 2 Dios asd. rmatorzy „Wikinga* ot.zymali depeszę radjową, ku i i wojskowych, licz- miana dokumentów ratyfikacyjnych 
czyzny wiadomości z Polski i wschod- Z Niemcami będzie czynnikiem pokoju. E odb AE TYCH p” Statek usiłuje dotrzec do Herse Island, wj) > ROWE, Genelec i okrzyk tymczasowego układu  handloweg> 

Sk. Rze ofiary katastrofy. na  czbeść - wielkiego Wodza Narodu, miedzy Polską a Łotwą, podpisanego niej Europy wogóle. Winno to nas tyl- 

ko skłaniać dla zjednywania opinii 
_ niemieckiej, do czego. może przyczy- 

nić się traktat handlowy  polskó-nie- 
miecki. 

Poseł Zieliński obawia się, że 19 

Paragraf traktaiu golsko-niemieckie-- 

Nie widzi on polepszenia stosunków, 
pomimo tego, że już tyle umów w róż 

nych sprawach zawarliśmy z Niemca- 
mi. Otóż szereg dotychczasowych u- 
inów świądczyłe o istnieniu szeregu 

spernych kwestvj, ran, ktćre nieodra- 
zu dadzą się załagodzić. 

Poseł Zieliński wskazuje, że umo- 

Na wysnie jednak "dczuwa się ERY, Łrak żywności oraz Środków lekarskich. 
U ile statkom, które posrieszyły z pomoca „ 
1u peprzez zwał 
do sistku, aby 7aupatrzyc się w żywność. 

NOWY YCRK. (PAT» — Ogólna liczba osób, które ocuia: w katastrofie statku 
„Wiking* wynos *24 csriby. Dotychczas niewizdomy jest los 18 osób. Stwierdzono 
riie« dwóch pasażerów. 

NOWY vrORK. (PAT) — Ponieważ ocaleni z katastrofy Wikinga, znajdujący się 
ra wyspie Herst, jak rownież i mieszkańcy tej wyspy, są w kr ytyczneł s: ze 
względu na brak *ywnosci. Rząd Nowej Ziemi wydał rozporzedzenie, by zułogi statków 

ikingowi", nie vda się utorować mu dro-- 
iaduwe, wówczas mieszkańcy wyspy Terse będą próbowali dotrzec 

wzniesiony przez mówcę, zgromadzony na 
rynku tłum powtórzył z zapałem. Po tem 
przemówieniu nastąpiły produkcje orkiestry 

wojskowej. o 

OTWARCIE SALONU W KAMIENI- 
CY BARYCZKÓW 

WARSZAWA. ;PAT). — W dniu 19 bm, 
odbyło się w kamienicy Baryczków otwar- 
cie salonu wiosennego im. Józefa Piłsudskie 

w Rydze 22 grudnia 1927 roku. Ró- 
wnocześnie Ministerstwo Spraw Zagra 
nicznych nadmienia, że w tymże dniu 
18 marca rb. wymienione zostały w 
Warszawie dokumenty ratyfikacyjne 
traktatu handlowego i nawigacyjnego 
między Polską a Łotwą, podpisaneg? 
w dniu 12 lutego 1929 r. raktat ten 
zastąpi wspomniany wyżej układ tym 80, zezwalający kupcom i przemysłow rmowiiczych prókowały przejść dłuższą udłegłość, dzielącą ich d. 

com, którzy asi P so:  „,, wa handlowa nioże wyworać niepokćj  +abiozowane są zwałami lodu, PARE WYSPI RACE (0, urządzone przez Instytut Propagandy T żej L 

JĄ więcej, Mż zaszych kresach zachodnich. Bajki ix Ai Sa FE Ayo złe za E T] * cz. о KOMORNIK DEFRAUDANTEM 4-ch robotników, osiadać w Polsce, 
może wywołać zalew Polski przez 
Niemców. Nie.ncy mają miljony bez- 
robotnych, zmniejszone obroty han- 
dlowe na jarmarku w Lipsku i t. d, — 
Oto fakty, mające uzasadniać obawy 
posła Z. Lecz obroty handlowe Pol- 
ski zmniejszyły się w ostanim roku 

rdziej znacznie, niż Nieniiec. W cią- 

£u pierwszych irzech kwartałów 1930 
* przywóz do Niemiec zniziejszył się 

Ś 19,3 proc. do Polski o 28,6 proc. 
gy ÓZ Niemiec o 8,9 proc z Polski a 

"" proc. W stosunku do zatrudnio- 
Nych robotników mamy nie o wiele 
Mmeiejszy procent bezrobotnych, niż 
"lemcy, mające rzesze robotników na 

one na umowie handlowej z Niemca- 
mi najlepsze robić będą interesy, a im 
najbardziej zagraża i winno ich nie- 
pokoić wszystko, co zaostsza stosunki 

polsko - niemieckie. 
Władysław Studnicki. 

Dysk 
BERLIN. (PAT). — Reichstag roz 

począł w dniu 19 bm. w drugiem czyta 
niu swe obrady rad budżetem minister 
stwa spraw wojskowych. 

Komuniści zgłosili wniosek o wy- 

Katastrofa samochodowa w Berlinie 
BERLIN. (FAT). — W półaocno - wschodniej dziełnicy m. Berlina wydarzyła się 

w driu 19 bm. niczwykle silne zderzenie dutch samochodów ciężarowych 
"octu dy najechał. na siebie z szybkościa 

nie jeden z samochodów wywrócił 

Oba sa- 
około 60 kim. na godzinę. Skutkiem zderze- 

trzy kosły w powietrze i odrzucony został na odleg 
łosć «U metrów c miejsca katastrofy. Jedna osoła, jadąca samochodem została zabita 
/a miejscu. Pózaten 4 osoby odniosły ciężkie tany. © 

l eten wojskowym w Rei 
sach tej broni była mowa w lipskim niec dwukrotnie po jednym  miljonie 
procesie komunistycznym. 

Pos. Kippenberger odczytał na- 
stępnie szereg dokumentów i powołu- 
jąc się w końcu na urzędowe źródło 
niemieckie, stwierdził, że były car buł 

marek, zastrzegając sobie dyskrecję w 
tej sprawie. 

Wreszcie na audjencji u prezyden- 
ta Hindenburga były car bułgarski Fer 
dynand miał się domagać stałej pen- 

Uroczystość otwarcia wystawy zaszcz 
cili swą obecności. Pan Prezydeti Moščio, 
ki, przybyły w otoczeniu czionków domu 
cywilnego i wojskowego. Przybyli również 
na wernisaż p. prezes Rady ministrów Sia- 
wek, ministrowie Czerwiński, Zaleski, Ma- 
tuszewski, marszałek Sejmu Świtalski, mar- 
szałek Senatu Raczkiewicz, członkowie 
korpusu dypiomatycznego oraz licznie za- 
proszeni goście. 

Salon wiosenny składa się z trzech wy- 
staw: wystawy joriretów Marszałka РИзи- 
dskiego, wystawy pośmiertnej trzej tegjoni- 
stów oraz wystawy bieżącej. W sal e- 
tów Marszałka Pisudskiego  znajdu, się 
dzieła Fałata, Mehoffera, Krzyżanowskiego, 
Prószkowskiego,  Slendzińskiego i innych. 

Wystawa pośmiertna legjonistów obejmu 
je prace śp. Włodzimierza Konecznego, któ 
5 zginął 5 Ирса 1916 r., śp. Kazimierza 
Ałoczinowskiego, a šių spraw 
wewnętrznych, wojew! pomorskego i 
ieskiego, zmarłego 4 lipca 1028 roku i sę 
*Vilhehna  Wyrwańskiego, który zginął 5 

LUBLIN. (PAT) — Wczoraj pro- 
kurator przy lubelskim sądzie okręgo- 
wym polecił aresztować komornika są 
du Modzelewskicgo. Jest to już trzeci 
z kolei w ciągu! tygodnia fakt areszto- 
wania komornikż pod zarzutem mal- 
wersacyj pieniężnych. W związku г 
powyższem liczba czynnych w Lubl'- 
nie spada z sześciu do trzech. 

LIKWIDACJA ORGANIZACJI KOMU- 
NISTYCZNEJ 

RADOM. (PAT). — W Białobrze- 
gach organa pwiicji przeprowadziły li- 
xwidację orgasizacji komunistycznego 
związku młodzicżzy. W wyniku przepro 
wadzonych rewizyj aresztowano 8 
osób. 

NAPAD RABUNKOWY Obcych zagonach: Przeszłe 150 tys. Tažėnie votum nieufności ministrowi garski Ferdynand  otr i dni ku jako k $ Ч YS- Reichswehry Groenowi. W dyskusii 1915 od н zyinał w roku cji od rządu Rzeszy. Pensię rząd repu ВНа 1919 > omendant pociągu 5 
yskusji 1915 od cesarskiego rządu niemiec- blikański ustalił dla Ferdynanda bułgar ilkadziesiąt dzieł tach Ko GRODNO. (PAT) — Na wracają- robotników rolnych naszych. prącuje 

W Niemczech, l-ilkaset tvsięcy robot- A pay naszych  oddaliśriy Francji. 
RZE niemieckich  przedsiębior-- 

ców, Przemysłowców, kupców, techni- 
ków, robotników wysoce wykwalifi-- 
kowanych Podniesie prod::kcję Polski, 
a WIĘC i nasz rynek pracy. W okresie 
  

przemawiał m. in. komunista Kippen- 
berger, który nazwał Reichs ac 
mją kadrową dla conajmniej 3-miljo- 
nowej armji niemieckiej. Mówca po 
woływał się na wielkie zakupy broni i 
amunicji przez ministerstwo Reichswe- 
hry oraz na tajne fundusze min. 
Groenera, Istnieją tež wielkie zapasv 
broni zmagazynowane tajnie, O zapa- 

kiego 25 miljorów marek za przyła- 
czenie się do mocarstw centralnych. 
Ferdynand bułgarski otrzymać miał 10 
wnież od rządu republikańskiego Nie- 

skiego w wysokości 120 tys. marek 
rocznie. Fundusze na tego rodzaju wv 
datki istnieją, natomiast niema ich na 
wsparcia dla bezrobotnych. 

REALIZACJA PROGRAMU WSCHODNIEGO 
BERLIN. (PAT) — Komisja wschodnia Reichstagu przyjęła projekt 

ustewy o pomo.sy wschodniej oraz o popieraniu kolonizacji rolnej na obsza- 
lack wschodnich Rzeszy. 

kich dzielnic Polski i należących do różnych 
ugrupowań artystycznych. 

  

ODZNACZENIE "KS. BISKUPA BAN- 
DURSKIEGO. 

WARSZAWA. (PAT). — Ks. bi- 
skup Bandurski został odznaczony zło 
tym krzyżem zasługi. 

cego w nocy do domu właściciela bit 
ra pisania podań Lejbę Załuckiego z 
żorą jednego z aplikantów sadowych 
napadli nožowricv. Załucki, pragnąc 
przestraszyć nanastników, wystrzelił 
z rewolweru węórę, gdy zaś to nie po. 
skutkowało, wystrzelił drugi raz. ra- 
niąc w nogę jednego z napastników, 
których następnie policja aresztowała. 
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„, przyszłość niedaleka pokaże. 

" [zyć miłować, 
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NOWOGRODEK 

‚ — Przykre rozdžwigki. W dniu 15 mar 
ca odbył się walny zjazd rolnikėw > calc- 

"go województwa, zrzeszonych w Towarzy 
Stwie Organizacyj i Kółek Rolniczych, w ce 
łu dokonania wyborów władz  organizacyj, 
mających reprezentować i prowadzić dalej 
pracę rolniczą, kierowaną dotąd oddzielni: 
przez kilka instytrcyj w województwie. 

Zjechało się przeszło 70 osób, mających 
do tego prawo giosu, a W tej liczbie i licz 

aa reprezentacja osadnictwa powojennego. 

Nowy ten eleszent rolniczy, ktoregc na 

turalnem zadaniem w mysi ustawodawcy 
jest wpływ na zi*miach wschodnich na są 
siadujące z nim środowisko, mało  uświa 
domione, pod wzgiędem narodowościowym, 

"w kierunku utrwalenia tu naszej państwowa 
ści. 3 

Zdawałoby się, że spełniając myśl usta 
ierwszym nakazem osadnictwa 

'winno BIE dążenie do współpracy w аК- 

Ё na polu oświaty rolniczej, czy szerzenia 

_ wiedzy praktycznej rolnictwa z jedynym tu 
elementem polskim na wsi, to jest Z zie- 

fistwem, które pracę tę i polskość od 

wieków z taką ofiarnošcią tu pielęgnowało. 

Tymczasem sbctyka się wciąż występo 

wanie jako zamkniętego w sobie „Związku 
2: dążącego чо jakichś specjalnych ce 

3 i bardzo często m nawet wystę 

pującego wrogo względem  miejscowegv 

ii ar ю 5 3 
Zachowywanie się zaś takie w organi- 

zaciach rolniczych, gdzie tylk> zjednoczone 

giły mogą wydać pożądane dla siebie, dla 

"ogółu i dla dobra Państwa rezultaty, — 

ter czoizm „związkowy” jest szkodliwy. 
bziwna chęć podtrzymywania separatyz 

«u jaskrawo wystąpiła i na zjeździe w No 

wcgródku. 
> isty kandydatów na 16 członków Rady 

i 15 delegatów dc Centrali, uwzględniają 

ce przedstawicieli większej i mniejszej włas 

mości, wraz 2 osadnikami, osadników jed 

 aak nie zadowoliiy, głównie z racji persc- 

i wskutek czego została wyłoniona 

korisjz porozumiewawcza Z 6-ciu »50b. 

"Po bardzo przeciągłych pertraktacjach 

udzło się komisji wkońcu dojść do porozu 

| mienia z dużemi ustępstwami ze strony zie 

mian. 
Wówczas raptem jeden z leaderów os1d 

ników, nawet nie miejscowy i nie należący 

do komisji porozumiewawczej, zażądał kai: 

tycznie jeszcze zamiany paru osób 14 
dogadzające, — na co 

przedstawiciele komisji z łona ziemian, :uż 

po zapadłej ugodzie, zgodzić się nie mogli. 

"- Nie przeszkodziło to jednak jemu wygło 

sić z aplombem przed forum: zebrania, że 

porozumienie zostało zerwane z racji paru 

ziemian. : 
Ten niesłuszny zarzut nie był, niestety, 

- wyjaśniony i należycie odpart,, gdyż prze 

wocniczący po skarceniu mówcy, nikomu 

więcej głosu nie udzielił, nie chcąc  zaog- 

niać i tak podnieconego z tej racji nastro 
_ u zebranych. : 
“| Glosowanie zaiem odbvto się na kandy 

datów z dwóch list — z jednej, o której 

ё ej wspominam, z zachowaniem =łuszno 

ści udziału w Radzie wszelkiej kategorji 
stanu posiadania rclników, oraz fachowców, 

i z drugiej, reprezentującej wyłącznie osad 
ników. ; 

' W rezultacie prawie wszyscy kandydaci 

7 drugiej listy otrzymali po parę głosów 
przewagi nad  irnymi. Rad/ bowiem 
zaliczono z tej listy 12 na 16 i- na delega 

‚ м 12 па 15 kandydujących. 
|| Czy władze cenfralne zechcą tak огхерго 
wadzone wybory uznać, za prawomocne, 

Obecny. 

POWIIAT WIŁ.-TROCKI 

я — Jedaodniówku  świetlicowa.  Słucha- 
cze kursu, organizowanego przez — Котеп 
dę Podokręgu Związku Strzeleckiego dla 
kierowników. świeslic pow. Wit. - Trockie- 
go, wydali jednocniówkę, poświęconą spra- 
wom Świetlic i szmego kursu. Na część 
pierwszą składają się artykuły poważne, na 
drugą zaś materjał, zabarwiony szlagiero 

  

" wym humorem i safyrą. Pism) niaszynowe, 
“ format jednodniówki — arkusz kancełaryj 

ny, str. 10. 
(W artykule wstępnym p. *. „Nasza pra- 

ca", kpt. Ptaszyński tak mówi do Dra- 
cowników oświatewych: „Pójść pod strze- 
chy wieśniacze i -do izb rzemieślniczych, 
Dai młodzież w świetlicach strzele- 
ich wyrabiać ducha, obywatelskiego i har 

 tować młode charaktery. do służby ojczy 
 stej, przyuczać do życia zbiorowego, nau- 

co dobre, piękne i sziachet 
gardzić złem i podłem, to» j est praca, 

3 Kri Ty — skromny pracowniku — oby 
 watelu, masz obowiązek z całym zapałem 
| zrozumieniem się oddać" i t. d. 

Dalej znajdujemy artykuł kier. kursu p. 
_ $tubiedy p. t „O pracy Świeflicowej słów 

kilka”, omawicjąvy metodę pracy świetlico 
wej, — „by wszyscy  Świetliczanie brali 

- Czynny w niej udział”. 

_ ustala rodowód świetlicy, którą wielu ludzi 
uważa za jakiś „wymysł” uczcnych pedago 
ów, doszukuije sie wzorów obcych i w 

tej powodzi dociekań zapomina się o jej ro- 
dzimej aeli 

, Wystarczy przecież przeczytać „Potob” 
_ $ierkiewicza, lub „Chłopów* Reymonta, a- 

„wału 

Artykuł p W. Ryńcy p. t. „Prašwietlica“ 

(ECHA KRAJOWE 

  

by ujrzeć staropciską świetlicę, pełną uro 
zn, pogody i weso:ości. ь 

Dalej znajdujemy wiersz p. J. Hopki p. 
t. „Chciałbym..', oraz artykuł p. St. Lipko 
p t. „Do pracy!“ . 

Wreszcie — „Wrażenia z kursu šwiet 
"icowego“ nie omawiam. 

„Młodzieniaszex na  kursie“, — Stel, 
„СамеЧа“ — Fras. „Bałagan internatowy“ 
— (praca zbiorowa), „Migawki”, — bez au 
torz, następnie artykuł p. A. Chmielewskie 
go (bez tytułu, o „solidarności społecznej * 

wplątany widocznie omyłkowo) do czę 
ści Il. Dalej wiersze i szkice. . 

la zakończenie prawo i przyrzeczenie 
strzeleckie z wykazem uczestrików, którzy 
ukończyłi kurs. 

Szkoda rwielka, że Wilno nie ma dotych 
czas stałej gazetki (perjodyczrej) Świetlico 
wej, Myśl jednak o tem na kursie już po 
wstała | być może da się zrealizować. 

. Hopko 

SŁONIM 
— Czyn urzędników magistratu sionim- 

skiego, — godny naśladowania. Dowiaduje 
my się, że urzędnicy magistratu słonimskie 
go ofiarowali jeden procent swego miesięcz 
nego uposażenia na bezrobotnych. Wzniosły 
ten czyn urzędników tut. magistratu godzien 
jest naśladowania. - 

Ofiara na bezrobotnych. Na prośbę 
Komitetu Obywatelskiego Pomocy Bezrobot 
nym w Słonimie Sekcja Artystyczna T-wa 
Domu Ludowego urządziła przedstawienie 
p.t. „Małżeństwo Loli". Sztuka wypadia 
bardzo dobrze. Gia artystów wyjątkowa 
precyzyjna i dobrze opanowana. blicz- 
ność opuściła widownię, pełna uznania dla 
artystów. ы 

Dochód brutto z imprezy wyniósł 295 
zł, wydatki zaś — 153 zł, 33 gr. W ten 

sposób Komitet Obywatelski Pomocy Bez- 
1obotnym otrzymał zasiłek w kwocie 139 zł.. 
17 gr. 
2 gospodarstwo Miasto 

Słonim ma idealne waruaki do urządzenia 
wielkiego gospodarstwa rybnego. Magistrat 

posiada duże tereny vis A vis dworca kol: 

iowego, obok traktu Wileńskiego, których 

rawodnienie da się z łatwością przeprowa 
dzić. Obecnie powstała myśl założenia tam 
wielkiego gospodarstwa rybnego i w tym 
cełu magistrat czyni usilne starania dla uży 
skania odpowiednicgo kredytu.. O ile nam 
wiadomo, są pewne widoki na uzyskanie na 
powyższy ceł większych kredytów w Banku 
Gospodarstwa Krajowego. 

— Spręžystošė władz kolejowych . Pod- 

niesiona na szpaltach naszego dziennika 

kwestja niedostosowania taboru kołejow=q0 

do pociągu csobowego komunikacji Barano 

-vicze — Białystok: (poc. Nr. 111 i 112) zo 

stała już przez Dyrekcję Kolcjową załat- 

wiona. W pociąg: JA — jak ai 

liśmy już w dniu 14 b. m. — nadpisu I-sze, 

klady) który wprowadził w błąd podróżnych 

i obsługę pociągowa — nie nyło. Tego ro 

dzaiu sprężystość władz kolejowych notuje 

my z prawdziwen: zadowoleniem. ч A 

" — „Warmneńczyk”** w Słonimie. W miej 

scowem seminarjwn nauczyciciskiem Żeń 

skiem odbyło się w ostatnich dniach karna 

rzedstawienie p. t. „Warneńczyk” w 

3-ch dużych aktach. Role poszczepólne wy 

konały z wielkim umiarem i precyzją wycho 

  

  
wanice tegoż sen:inarjum. Główną rolę War 

neńczyka odegrała Zofja Smoż :zówna, wy 

wiązując się ie; nader dobrze. Młodocia 

ra uktorka zdradzała w swej grze talent 
artystyczny i z tego względu zasługuje na 

specialną uwagę. Ponadto role: królowej 

Elżbiety w wykonaniu Ireny ZES 

'Farnowskiego—Marji Zdanowiczówny i Al- 

my-— siostry sułtana — Kożanównyj 

oddane zostały z riemniejszym walorem i 

z tego względu zasługują na podkreślenie. 

  

22 Polska Państwowa Loterja 
Klasowa 

5-ta klasa, -my dzień ciągnienia 
BW) PRZERWĄ 

200.000 zł. wygrał nr. 5901 
15.000 zł. wygrał nr. 58047 

5000 zł. wygrał nr. 1178 64 
Po 2.000 zł wygrały nr.: 104286 104983 

133209 138977 197457 192718 200811. 

Po 1.000 zł. wygrały nr.: 12653 155337 
15 584 26903 42141 55713 64305 85502 

40025 114406 123645 127245 144640 160052 

181634 1885455. 

PO PRZERWIE 

20.000 zł. wygiał nr. 57459 
15.000 zł. wygrał nr. 133023 
Po 10.000 zł. wygrały nr.: 3397 56017 

2055287. 
Pa 5000 zł wygrały nr.: 70640 136588 

179026. 
Po 2.000 zł. wygrały nr: 71551 170055 

6 00906, TOSTLI 124799 133991 36256 79607 
200284. 

Pc 1.000 zł wygrały nr.: 1894 8097 9083 
“332 15485 23932 20000 4149' 45352 71012 
71207 84580 86766 109355 132288 135303 
-173492 180341 197286 199770 206583. 

9-ty DZIEŃ CIĄGNIENIA 

WARSZAWA. (PAT). — 19 bm. w 
9-tym dniu ciągnienia 5 klasy 22-giej Pol- 
skiej Państwowej Loterji Klasowej główniej 
sze wygrane padły na numery ujące: 
15 tys. — 13644 10 tys. 179602, 5 kC 

18 3006, 3 tys. —5677, 18136 163891 194603 
  

Złóż grosz na „Fundusz Polsk 

o Szkołę 

1.000.000 POLAKOW MIESZKA -POZA GRANICAMI 
° ® KRAJU. NIE MAJĄ SZKÓŁ.„I 

iego Szkolnictwa zagranicą”; 
na konto P, K. O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walki . 

Polską. 
  

(. 1) Błaszczyk Ludwik, 2) 41 p. Suwalski 
strzyżewski Józef, 3) sierżant Burzyński 
Bronisław, 4) ppor 13 p. uł. wileńskich, 
Krassowski Apolinary, 5) szer. 80 p.p. Cze- 
chowski Adam , 5) szer. 90 p.p. Krawczyń- 

* ski Władysław, 7) szer. Filji Szopit. w Sło- 
"nimie Klaszcz Stanistaw, 8) szer. 80 p.p. 
Chrcełowski Wacław, 9) szer. 30 p. Pacyni 

1ntoni, 10) szer. 80 p.p. Mocztlis Piotr, 
11) Roszak Szczepan, 12) szer. Rudkowski 

_ Bolesław, 13) plut. 46 p. Strzelców Kres. 
Janik Stanisław, 14) szer. 46 p.p. Pomyka- 
lo Tomasz, 15) szer. pociągu sanitern. Nr. 
33 Dziewitkiewicz Franciszek, 16 żand, 4 
ver Przyfrontowy Żand. Pol. Bielakow 
Władysław, 17) 8 pol. automob. kol. Omy- 
niuk Andrzej, 18) szer, Szpit. poł. Nr. 701 
Lipizk Stanisław, 19) szer. Komp. Sztab, 
4V Armji Prostak Edward, 20)  Tymosze- 
"wiez Grzegorz, 21) szer. Szefcstwe2 Łączn. 
IV Armji Wawer Fawet, 22) szer. Pułk. Sap. 
4V Armji Derdziński Adam, 23) kanonier 
11 pac. Świątek Ludwik , 24) kapral 2 p. 

_ Wielkopol. Drobmk Jan, 35) tzer. 14- Dyw. 
Piech. Zajferd Bronisław, 26) szer. 9 Dywi- 
zja Piech. Madziara Antoni, 27) szer. 3—.11 
«omp. saper. Prędki Mieczysław, 28) szer. 

  

  

"WYKAZ 
żołnierzy armii polskiej poległych w latach 1916 — 1920 

: na terenie Województwa Nowogródzkiego 
CMENTARZ WOJENNY W M. SŁONIMIE 

78 Pp. Andrzejuk Zosim, '29) kanonier 1 
pap Zduniak Jan, 30) Komp. Sztab, 2 dyw. 
piechoty Busizk Antoni, kia Szer. Nowo- 
yróuzkiego p.o. Litewsko-Białoruskiej Dyw. 

Władysław, 32) szer. I jtewsko-Bia- ulosza 
soruskiej Dyw. Cnselewski józef, 33) szer. 
komp. kar. masz. Syrówka Jan, 34) szer. 
Nowogródz. p p _ Lit.-Białornskiej  Dyw. 
Szulłak  Andrzćj, 35) szer. Białorusk.-Dyw. 
Cebeliński Mieczysław, 36) Kapral Białor. 
Dyw. Gryko Józef 37) bombadjer 9 pap. 
Kozera Piotr, 38) ochotn. szer p. Baon 
Ockotniczy Cichowicz F. 39) kapral Baon 
ochotniczy Brząkeła W., 40) muzykant 79 
7.0. Chmyłko Bolesław, 41) kapral 9 Baon - 

  

p Nowak Jan, 42) Dębiński Władysław, 
43) szer. Nowopródzk. p.p. Lit. Białor: 
ywa: Fiedorowicz Kazimierz, 14) szer.' Biał. - 
Dyw. Wisowatv Antoni, 45) Nowogrėdzki 
0. Вн. Bialor Tywizja Czaikowski Jan,. 
46) Domiczak St: histaw, 47) szer. 79 p p. 
Szezęch Stanisław. 48) kapt. W P. Kaczkow 
ski Aleks., 49)_ Kochanowski Edmund, 5l:) 
szer 80 p.p. Cickocki Stefan, 51) szer. 80 Lp Kusiołek Lucjan, 52) szer 80 p.p Wy- 
laty Adam, 53) szer. 17 p.p Szełc Stani- 

aw, 54) szer. 11 Dywizjonu Art. Ciężk. 
Paiąk Józef. 

Šrodkowo-eurcpejska konfe- 
rencja gospodarcza w Wiedniu 
WIEDEN. (PAT). — Na czwart- 

kowem posicdzeniu šrodkowo - euro- 
pejskiej konferencji gospodarczej wy- 
głosił m. in. przemówienie delegat Pol 
ski dr. Roger Baftaglia, który zazna- 
czvł, że ze strony Niemiec czynione są 
obecnie cełowe próby zaciśnienia za: 
kresu państw, które mają być powo- 
lane do ściślejszej współpracy gospo- 
darczej na terenie Europy Środkowel. 

Niemcy skłonne są do takiej współ 
pracy tylko z państwami naddunajskie 
mi i wykluczają z niej w sposób posra 
dni Połskę. Nadto ukształtowanie się 
wypadków handlowo - politycznych 
w Europie Środkowej w istatnich cza 
sach, w szczególności utrudnianie 

Obrady rzeczozn 
LONDYN. (PAT) 

przez Niemcy eksportu produktów a- 
grarnych i drzewa z Polski, następnie 
czechosłowackie podwyżk. ceł agrar- 
nych i przygotewujące się zmiany w 
Austrji, pozostają w najwyraźniejszej 
sprzeczności z duchem współpracy 
europejskiej. 

Wobec kamplikacyj handlowo - po 
litycznych, lecz w organizacji ekspor- 
iu i importu dla wyrównania nadwy- 
żek i niedoborów płodów rolniczyči 
oraz w podtrzymaniu cen według zna 
nego planu, nad którym pracuje blok 
agrarny. Mowę di. Battagiji uczestni- 
cy konferencji wysłuchali z wielką u- 
wagą, przerywając ją kilkakrotnie 0- 
klaskami. 

awców morskich 
--- Pierwsze posiedzenie rzeczoznawców morskich: 

znęielskich, itulskiea 1 fruicuskich »3było sie w czwartek rano w Foreign 

Oif're. Prace nvuwa,3 prawdopodobuie kiłka dni. Bardziej szczegółowe infor 

rację o dvskus i nie będą ogłaszane. 

  

Strajk stenografów - parlamencie japońskim 
TOKJO. (FAT) — Debaty Izby niższe zostały przerwane w związk» 

ze straiki»*m Stenvor..fów parlamentarnych. Strajk ten wybuchł w związku 2 
ze *".zorniszemi ztsciami, w czasie K 
stenozrafów i pobili jednego z nich de 

tórych członkowie opozycji napadli na 
tego stopnia. że musiano gc przewieżc 

«o rzpitala. Jok twirazi opszycia, stenografowie dopuszczali się fałszowa- 
nia "tenogramów pesitdzeń. 

Parowiec rozbił sią o skały 
TOFEJO. (PAT). — „Shanghai L lyd* donosi, że dnią 16 bri. parowiec 

rarcuski „Shang<iar'* z załogą, liczącą 70 ludzi i wiozący około 30 pasaże- 
rew, rozbił sie c skaiy wyspy Heihian koło Haimen w pewnei od!egłości od 
wyhrzeża 8Tuluien. I £ ©sób utonęło, 'esztę zaś zabrała na swój pokład kano- 

„1e'ku francuska 

  

Pierwsze zdjęcie z katastrofy usunięcia się 
ziemi w Sabaudji | 

  

Lawina szlamu i blota ogzrniająca wieś Grauges 

Jak już donosiliśmy w naszych  depe- 
szach, w Prowincji Sabaudzkiej we Wło- 
szech, zdarzyła się jedyna swego rodzaju 
katastrofa. — Oto lawina ziemi o pojemno- 
ści 10  miljonów metrów sześciennych 

300 kilometrów p 
Sowieckie orgarizacje wojskowe, a prze 

dewszystkiem Towzrzystwo Lotniczo-Chemi 
czne, wprowadziły do programu obrony Z. 
S. S. R. hodowlę psów strażniczych i po- 
jagowych. Lotniczo - chemiczne stowarzy 
szerie podjęło się również zorganizowania 

  

  

„specjalnych „psich zaprzęgów i oddziałów, 
przeznaczanych dc stałej służby obronnei, 
w fabrykach, kołeFtywnych i sowieckich go 
spodarstwach i t. d. i już obecnie psi „Awio 

" chim“, czyli t. zw. psi oddział lotniczo” - 
chemiczny towarzystwa zajął miejsce w licz 
nych przedsiębiorstwach. W ostatnim cza 
sie zintensywniono śćwiczenia psów pocą 
gowych, których rżywa się do komunika 
cji. Aby: usiłowania te mogły być wypró 
buwane, rozpoczęt” w tych dniach pierwszą, 
olbrzymią wyprawę psów kamczatskich na 
linji Ural —— Moskwa, długości 3000 kilo- 
metrów. Droga ta prowadzi ze Swierdłow 
ska, (dawny Jekaterynburg) przez uralskie 
pasmo górskie do Krasnoufimska, drogami 
leśzemi przez rzeki do Serapulu i Kazania, 
przez Niżny Nowgorod do Moskwy. W okre 
sie awiatyki i aerosani' podróżowanie psim 
zaprzęg.em wydaje się czemś egzotycznem. 
Rzeczywiście jest w tem coś cryginalnego, 
Cały zaprzę; liczy dwanaście psów, silnych, 
muskularnych, | przypominojących 
swym wygłądem wilków. 

„ „Spotkałem się z niemi na starcie w 
Swierdłowsku — cpowiada korespondent ie 
ningradskiej „Krasrcj Gazety” — Wyły z 
riecierpliwości, niz mogąc się doczekić star 
tu Tak oryginalsie wyrażały swą radość, 
słysząc zdaleka sygnał dowódcy wyprawy 
Iwana Michajłowicza Djaczkowa. Ten nie- 
wielki energiczny chłopiec, rybołowca, mys 
fiwy | si jeżdziec, popycha! przed schą 
wąskie i lekkie sanki, wygwizdując sygnało 

raczej 

usunęła się grzebiąc pod sobą liczne wsie 
i osiedla. Ludność prowincji cgarnięta 70- 
stała panicznym pcpłochem, gdyż lawina 
posuwa się dalej i nie została ziokalizowana. 

  

sim zaprzęgiem 
wą piosenkę, dającą psom do zrozumienia, 
że czas przygotować się do podróży. Na 
stępuje wreszcie krótki okrzyk: „ejno”, po 
czem zniecierpliwone psy, stojące w dwój 
kach, otrzymują postronki i rzemienie. Już 
chciały pędzić w dzikie okolice. Trybury - 

przepełnione widzami. Sły.. przed startem widz 
chać rozkaz kon'endanta Jurkiewicza.  |e- 
szcze jeden okrzyk Djaczkowa, „ejnot”, a 
iuż psi zaprząg pedzi z szybkością 25 kilo 
metrów na godzinę. Zaledwie opuściliśmy 
Świerdłowsk, a już jesteśmy na drodze 
przez Ural.. Początkowo droga prowadzi 
wdół, następnie «ilka kilometrów równiną, 
poczem wgórę coraz bardziej stromo. Wo 
kół las, pokryty śnieżną szatą. wspaniałe. 
sosny uginają się pod ciężaren: białego pu 
chu. Z każdej wsi wybiegają na nasze 
spotkanie lludzie. Nie przypuszczaliśmy, że 
[odróż nasza wzbudzi tak. wielkie zaintere 
sowanie. Psy pęazą przeciętnie z szybko- 
ścią 15 klm. an godzinę. 

Na Kamczatce żyje wódz jisich zaprzę- 
gów  Czurkin, Bór Bo dweastReDE EM J 
podróży przebywa trasę 300 kilometrów. 
()prócz trzech ludz na sankach znajdują się 
trzy worki jukali i pakunki. Jukala to šu- 
<zcna ryba, służąca za pakarm dla psów, 
lako specjalny przysmak otrzymują niekie 
Gy kawałek chleba. To jest wszystko, co 
psv pociągowe potrzebują dla zaspokojenia 
głodu, nie licząc garści śniegu, który służy 
»a wspaniały napój. W rzeczywistości psy 
pociągowe nie mogą dużo jadać. Zdarzyło 
sję, że ktoś, w Swierdłowsku dał im jeszcze 
sedrą porcję więcej, niż się im należało, 1 
ukszało się, że faialnie ciągnęły. Karmienie 
psów pociągowych jest taką sztuką, jak čwi 
czenie ich w jeździe i biegach. 

WP 0 4 
  

' KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 
DO NABYCIA w KSIĘGARNI ZAWADZKIEGO 

ZARYS SATYSTYCZNO EKONOM:CZNY) 7:EM PÓŁNOCNO-WSCHOD. 1922 r. 4 zł 
WSPOŁCZESNE PAŃSTWO „LITEWSKIE 1922. r. 2. zł, 
REFORMY. I PRZEWROTY 

5 1926: rok, 10 zł. - 
AGRARNE EUROPY. POWOJENNEJ I POLSKI 

» „FGLITYKA POLSKA: 1- ODBUDOWA PAŃSTWA” odpowiędź na książkę 
Dmowskiego — 2 zł. 

"ZAGADNIENIE USTROJOWE, 
1928 r. 3 zł. 

7 PRZEŻYĆ I WALK — 10 zł. 3 
ZIEMIE WSCHODNIE I WARUNKI ICH 

„PROJEKT KONSTYTUCJI. DECENTRALISTYCZNE. 

POZWOJU 1929 r. — 4 m, 
DALEKI WSCHÓD W POLITYCE ŚWIATOWEJ 1930 г. — 5 @ 

* języków, 

lenie rządowe W Finland | 
Helsinki, wpołowie marca 1931 «. 

Po przejęciu władzy przez prezy- 
den:4 Śvinhufvuda w dniu 3-cim b.m. 
rząd podał się do dymisji. Do tworze- 
nia „owego gabinetu przystąpiono do- 
piero po zakończeniu uroczystości par 
lamentarnych, wyznaczonych już daw- 
niej na początek marca, w związku z 
przekazaniem parlamentowi nowego, 
wsj.aniałego gmachu własnego. | 

W dniu 8 b. m. prezydent Republi- 
ki powierzył misję rządową prezeso- 
wi parlamentu i wybitnemu polityko- 
wi agrarnemu p. Kyosti Kallio. W pią- 
tek 13 b. m. Kallio misji tej zrzekł sie. 
Przesądni prorocy zgóry przewidywali: 
iż podwójna pizeszkoda feralnego 
dnia i feralnei daty, będzie nie do prze 
bvcia nawet dla tak wytrawnego po- 
lityka. Proroctwa ich spełniły się, co 
žednak niekoniecznie dowodzi słusz - 
ności przesądów. 

Nowa sytuacja przedstawia się 
raczej poważnie. Misja Kallio polega- 
ła na utworzeniu rządowej koalicji 
wszystkich stronnictw obywatelskich, 
konserwatystów, agrarjiszów, postę- 
powców i prawicy szwedzkiej. Plat- 
iormą tej koalicji miało być przywró- 
cenie autorytetu prawa i walka z kry- 
zysem ekonomicznym. Ogólnikowy ten 
program w zasadzie znikąd nie budzą 
zastrzeżeń. Rozgrywka — jak zwy- 
kle w tych parłamentach — nastąpiła 
na terenie podziału tek i spraw pei- 
sonalnych. Coprawda tek jest zno- 
wii, a jednak tylko, trzynaście. Może- 
by jednak wbraw tej trzynastce albo 
właśnie jej naprzekór, przy odrobinie 
dobrej woli można było jekoś „chle- 
bem“ się podzielić. Jednak stało się 
inaczej. 

Kallio nie zapomniał Jata r. ub., 
kiecy to t. zw. Ruch lappo, spowodo- 
wał niesławny upadek ówczesnego je- 
go rządu agrarnego. Miejsce jego za- 
ał aparlameatarny rząd Svinhuivuda, 
który usunięty poza nawias życia 
parlament rozwiązał. Nastąpiły wybo- 
ry, w których sironniccwo agrarne z 
trudem tylko obroniło swój stan posia 
dania i wreszcic elekcja prezydenia 
republiki, w której znowu 'agrarjusz= 
ulec musieli terrorystycznemu nacisko- 
wi lappowców. Nietrudno wyprowa- 
dzic stąd wnioski o stosunku  Kalii> 
do ruchu Lappo i jego konserwatyw- 
nych opiekunów. Siłniej ieszcze kry- 
tyczny stosunek 'do Lappo i konserwa 

Nowe książki 
Pr. irena Pannenkowa. Współpraca domu 

ze szkołą w Ameryce Północnej Wyd. Książ 
mk - Atlas. Lwów — Warszawa 1831 str. 

‚ Maleńka ta broszurka stanawi Nr. 3 Bib 
liotecziai, wyd. staraniem Stow dyr. poł. szk. 
śr. pod red, dr E. Lozinskiego, 

Autorka w sposób bardzo przystępny za 
rysuwuje obraz powstania i rozwoju ruchu 
wśród rodziców 'w Ameryce, dążących do 
stałej współpracy 2e szkołą w dziele wy- 
chewywania młodzieży 

Szczególnie ci:kawy jest rozd. IV, mó- 
<wiący c „dokształcaniu rodziców”, o dobrze 
Žoryanizowanci (w Ameryce!) akcji, zmie- 
rzującej do odpowiedniego przygotowania 
redziców do pracy wychowawczej. 

Rodzice, biorący udział w naszych Opie 
kach Szkolnych, powinni poznać tę książecz 
kę Nasunie ona niciedną dobrą myśl 

  

Świeżawskł. Śmiech w zieleni. (Poezje) 
Kraków, 1931. 

Niewiele w tych wierszach jest Śmiechu, 
ale że zielone — te i — cwszem. 

C. Ptasiński. Prawo rzemiaślnicze. Lun- 
lin, 1931, str. 99. 

Sfery rzemieślnicze powinny zwrócić 
baczną uwagę na książkę C Ptasińskiego, 
Jest te podręcznik, zawierajacy wszystkie 
»rzepisy prawne, dotyczące rzemiósł. Książ- 
ka dzieli się na następujące siedem części: 

„ 1)-Przemys! a rzemiosło. Władze. Sank- 
cje karne 

2) O samoistnem wykonywaniu 
miesła. 

3) O nauce rzemiosła. 
4) O sposobie uzyskania dowodu uzdoł 

nienia. . 
5) O“izbach rzemieślniczych. 
6) O cechach i 
7) Przepisy  szczegó!łne dla niektórych 

rzemiósł. = 
W dodatku zawiera książka wzory róż 

nvch deklaracvj, Świadectw, i dyplomów. 
Jest to więc publikacja niezwykle pożytecz 
na i dobra. 

rz= 

  

Paweł Krzowski. Kantorber  Tymowski 
a sprawa włościańska w Sejmie 1830 i 31 

'r Nakładem F. Hoesika. Warszawa, 1931, 
„str 46. 5 

Broszura Krzowskiego jest tylko iednvm 
rozdziałem z przygotowanej do druku mono 
grafji p t. „Kaniorbery Tyvmowski_ wobec 
powstania listopadowego. Postać Tymow- 

skicgo, poety, legionisty, teatrołoga, tłuma 
cza, działacza politycznego i społecznego -- 
iest naogół bardzo mało zaana i czeka 
wciąż na monografistę. W obccnej  broszu 
rze omawia autor stosunek 'Tymowskiega 
— poety i posła — do sprawy  włościań- 
skiej na terenie Sejmu. Wydobywając wie 
le nowych szczegółów, daje autor bardzo 
cierawy i na czasie obraz walk o nową 
Polskę, które się toczyły przed stu laty: 

Czekamy na monografię, która, sądząc 
z tego jednego iej rozdziału, zapowiada się 
bardzo interesująco. 

Otto Cochausz T. J. Śladami Jezusa. 
Rozważania dla rauczycielek, Wyd. ks [e- 
zuitów. Kraków, 1931, str 272. 

Może to iest niedobre, egoistyczne  u- 
czucie, ale doprawdy, patrząc na dobrą ka 
tolicką książkę,  przetłumaczoną z obcycn 

tak trudno się powstrzymać od 
myśli: dłaczego te; książki nie napisał pol- 

„ski autor?! 

" Rozważania dla nauczycielek, będące 
pewną syntezą nauk rekolekcyinych, stano- 
wią ładne, szlachetne i pouczzjace dzieło. 

"autci' w sposób bardzo umieiętny opraco 
wał materjał i stworzył oryginalny ducho 
wy przewodnik la każdei katolickiej nau- 
czycielki. 

Folski kapłan - pedagog mógłby pewne 
rzeczy rozszerzyć, łub podać w sposób nie 
co «dmienny. i 

Bądź co bądź niemiecka psychika autora 
nakłada pewne piętno na jego rozważania, 
pozbawione, rzecz naturalna,  jakichkoł- 
wiekbądź  tendencyj ina kiai 

„wie'ka ilość. fotografij 

tystów, zaakcentowali postępowcy sta 
wiając warunek powierzenia im tek 
spraw wewnętrznych i sprawiedliwo-- 
šci, jako gwarancji przywrócenia auto - 
ryvteiu prawa i uniemożliwienia wszeł- 
kich dążności antvdemokratycznych 
i antyparlamentarnych. 

bążeniom Kallio i postępowców 
przeciwstawili s;ę konserwatyści. Li- 
cząc na cztery portiele, oczywiście 
domagali się najważniejszych z pun- 
ktu widzenia żądań Lappo, których 
rzecznikiem są na terenie parlamentar- 
nym. Mało tego. Główne «dążenie skie- 
rowali do spaialižowania naturalnej | 
przewagi liberalnego Środka w twoq | 
izącym się rządzie, usiłując zwrócić 
rząd zdecydowanie fronte na prawo. 
Środkiem do tego celu posłużyć: nua- 
ła sprawa ministrów  ,„„wiecznych“. 
isinieje bowien: projekt uzależnienia 
«ilku resortów  ministerjalnych wy- 
lącznie od prezydenta. Piojekt ten, 
którego autoren: jest ponoć  spiritus 
rector polityki konserwatystów, miai- 
ster oświaty Viikkunen, zmierza do 
uniezależnienia ministrów Spraw za- 
granicznych i obrony narodowej, oraz 
ewent. niektórych ministrów gospo- 
darczych od pa:lamentu. Ministrowie 
ci, jako mężow:e zaufania prezydenta 
mieliby zatrzymać swoje tek: przez ca- 
łv czas jego urzędowania. Realizując 
ten pomysł w praktyce, już obecne 
przy osobach, o które w danym wy- 
padku chodzi (Procope — sprawy za- 
graniczne, Selitander — handel i Wx- 
ting — komunikacja) osiągnęliby kon- 
serwatyści swój cel unieszkodliwienia 
większości agrarno-postępcwej w rza 
dzie. 

Odpowiedzią Kallio na te dążenia 

była zrzeczenie się misji tworzenia 

gabinetu. Od chwili tej upłynęły dwa 

dni, w ciągu których prezydent mie 

zdoiał desygnować nowego premjera. 

Świadczy to nailepiej, jak trudna jest 

sytuacja. Oczywiście istnieje szereg 

możliwości rozwiązania przesilenia. 
Ale we wszvstxich są poważne trud- 
ności, a żadna 2 nich nie jest napraw- 

dę korzystna z punktu widzenia inte- 
resów kraju, dvktowanych przez pa- 
nujący ciężki kryzys ekonomiczny. Je- 
dyną z nich byłoby powołanie rządu 
wybitnych osob'stości, opartego "ay 
trwałej i zwartej większości, której 
jednak i parlament fiński nic jest zdol- 
ny stworzyć. Observer, 

lub politycznych. Ale trudno: nim się do- 
czekamy bogatej literatury katolickiej, poł- 
skiej, musimy korzystać z dorobku pisarzy 
SRA е : 

latego też bez wahania możemy Skie- 

rować każdą nauczycielkę — katoliczkę 40 
tej jedynej w swcim rodzaju poważnej i 
ujmującej książki. 
X. Antoni Dragon T. J. Za Chrystusa 

Króla. Żywot o. Michała-Augnstyna T. 
|, straconego w Meksyku 23-XI 1927 Wyd. 
Ks. Jezuitow. Krakow 1931, str. 162. 

Żywot o. Michała Pro, zakcnnika O du- 
szy poety, raczej poety w szatach zakon- 
nika, jest ciekawy i wzruszający. Niedługi 
był ten żywot: trzydzieści sześc lat, ale jak- 
że wzniosły i bogaty w przeżycia wew- | 
nętrzne. O. Michał Pro był kapłanem z po- 
wołania, był przygotowany (Go  czvnów 
wielkich i do ciężkiej drogi wzwyż, ku 
szczytom doskonałości. Mając 20 lat wstą- 
pił do zakonu jezuitów i w kernych szere- 
gach tego zakonu oddał się tłużbie Bożej. 

Miał duszę czystą i jasną, „miał wiarę 
głęboką i cześć dla Najświętszej Panny — 
hezgraniczną i wzruszającą .. 3 

lęczeńska jegc. śmierć . była dziełem 
„strasznego przypadku i złei woli, o zo tak 
łatwo w szałoryn! Meksyku. 

Oskarżono o. Fro, jega brzta, oraz kil- 
ka innych jednostek о zamach na gen. 
Obregona i choć nietyłko nie było żadnych 
dowodów, lecz nawet nie można było uza- 
sadnić podejrzeń, — skazano na śmierć i 
rozstrzelano. Ž 

Te są najtragiczniejsze stecnice książki, 
gdzie się mówi 0 „sądzie", oraz ostat- 
nich chwilach męczennika, tenibardziej, że 

: . ilustruje ostatnie 
chwile o. Pro. 

Fe śmierci o: Fro wiełe osób doznało za 
jegc przyczyną łask, o czem mówi się we ) 
zak książki. ' 

Książkę zamyka odezwa wydawców -— 
us treści: 

„Osoby, któreby otrzymały łaski za przy | 
czyną Ojca Pro, przysłużą Się jego Spra- 
wie, przysyłając opis otrzymanej łaski do 
W O. ]. Rostwcrowskiego, Kraków, ul. 
Kopernika, 26". . ; 

Stanisław Łoza. Słownik architektów. i 
budowniczych Polaków oraz cudzoziemców, 
w Polsce pracujących. Wyd. tl uzupełnione. 
-Wyd Kasy im. Mianowskiego. Warszawa, 
1931.-r. str. 495, Cena 25 zł. 

Wszyscy miłośnicy i badacze dziejów na 
szej architektury z uznaniex _ przywitają 
drugie wydanie cennej pracy S, LR Pierw 
sze wydanie ukazało się w roku 1917; od 
iegc czasu warunk: zmieniły się bardzo 1 
pozwoliły dotrzec do wielu przedtem nie- 
dostępnych archiwów. Autor znacznie roz -- 
szerzył swój słownik, wprowadzając szereg 
nowych nazwisk architektów i budowni- 
czych i wymieniając ich dzieła, z których 
niejedno uległo zniszczeniu w «kresie wojny | 
światowej — lub wskutek  rieumiejętnej 
rorserwacji, czy też podczas barbarzyńskich 
KR AE ab 

zieło St. Lozy sindające rzymi 
wartość jako jedyne = tym zakresie, nie 
jest wolne od pewnych usterek Przedewszy. 
stkiem jest znaczna ilość nic nie mówia-- 
<ych notatek w redzaju: „Kwiatkowski 
lucwik* 29 listcpada 181641896" lub 
„Stępkowski Stefan +- 6 maja 1924, Ar- 
chitekt Żył lat 35" 

Jeżeli takie notatki, jak „Stephanus, Mu 
zator w Krakowie 1393* są usprawiedłwio 
ne ze względu na kompletna niemożliwość 
wydobycia szczegółów o życi: i działalnoś 
ści średniowiecznych mistrzów, to o 
czesnych architektach trzebaby było powie 
dzieć znacznie wiecej lub nie mówić nic. 

Nietrudno również wytknać druga słabą 
strcnę słownika: uiekompletność. To siż 
odnosi przedewszystkiem do naszych tere- 
nów. Wreszcie trzecią wadą słownika jest 
niezdecydowane przeprowadzenie zasadni- 
czej idei dzieła, 

W słowniku znaidujemy nietyfko archi 
tsktów i budewniczych, iecz i malarzy i 
rzeźbiarzy, prawie całkiem obcych  archi- 
tekturze. Ale +0 sa niedokładności nieunik 
siog 3 każdem = až 

aakcentujmy rtcenz orkluzją osta- 
teczną: słownik St Łozy jest 2 war 
tościowem i pożytecznem dziełem. 

  
  

  
    
    

  

     
   

  

    

    
   

     

  

   
   

  

    

    

  

   

        

 



    
Z braku miejsca streszczając tezy 

wysunięte przez p. Stanisława Wańk? 
wicza w jego referacie, wygłoszonym 
ma zjezdzie delegatów Związku  Zie- 
mian w Wilnie w dniu 2 marca, opuści 
liśmy rozdziały dotycząće samorządu 
oraz podatków : danin. Poniżej przy- 
taczaniy te rozdziały in extenso. 

I. SAMORZĄDY 

, - „Wadą samorządów największą to 
<+powszechne prawo wyborcze do nich. 
Absurdem bowiem jest, gdy wybierają 
ludzie nie mający nic wspólnego z in- 
tercsumi gminy. nie płacący żadnych 
podatków z tytułu tylko przebywania 
od ioku na terenie gminy otrzymują- 
cych prawo wybarcze czynne i bierne. 
Dzięki tej ordvnacii wyborczej Rady 
gminne j ławnicy są wybierani jako 
przedstawicieli kierunków politycz- 
nych a nie gospodarczych. Samorząd 
podobny jest do towarzystwa akcyjne 
go, a nie do pomyślenia jest przecie by 
wybory do władz towarzystwa były 
przeprowadzane przez przygodnych lu 
dzi nie posiadających ani icdnej akcji. 

Ogólnym obj::wem tady -jest zła go- 
spodarka samorządowa, gdzie nie 'i- 

| cza się przy układaniu budżetów z mo- 
żliwościami płatniczemi ludności, sta- 

| raią się zwalać większe ciężary na 
| większych rolników a dysponowanie 

furauszem czeste bywa wadliwe. 
е Ta chęć wydawania pieniędzy i roz 
| dymanie budžet6w przez elementy nie 

piacące, lub placące w bardzo malej 
części tylko, nawet na cele pożytecz- 
ne. ale w rozmiarach  p.zekraczają- 
cvch możności płatnicze ludności, spo 

| tyka się nierz:dko z takąż chęcią 
| władz, które „pragną, by na terenie 

przez nie administrowanym były naj- 
lepsze drogi, budynki szkolne, cegiei- 
nie, betoniarnie, szpitale, przytułki . i 
t.d. — rezultat, że ludność nie ma na 
buty i na porządne odżywianie się. 

Ziemstwa rosvjskie, aczkolwiek nie 
składały się z ludzi bezcenzusowycł:, 
mialy jednak tę wadę, 7е @а efektu 
„bucowaly masę szkół i szpitali, roz- 

P Šyinaiac budżety, które następnie da- 
> Waży w dochodach zaledwie 50 prot. 

preliminowanycn sum i były szkoły i 
Szpitale ale z zabitemi drzwiami i ©К- 
tami, bo nie było środków na utrzyma 
nie nauczycieli 1 lekarzy, jak również 
utrzymanie chorych. 

ostulaty: Zmienić ordynację wy- 
borczą do samorządów, dając prawa 
wyborcze czynne wyłącznic posiada- 
jącym cenzus niaiątkowy lub płatni- 
czy przyczem należy wprowadzić po- 
prlarność głosów, by zapewnić wpływ 
elementom rozważnym j bardziej do 
iozumnej gospodarki zdatnym*. 

П. PODATKI I DANINY 

„Podatki. podobne są do ciężaru, 
nakladanego na konia: jeżeli ciężar 
jest za wielki — koń ustanie, lub zgo- 
ta „padnie. Tak samo płatnik, czyli wła- 
sciwie przedsiębiorstwo, które jest 
źródłem jego duchodu, może wytrzy- 
mac tylko pewne obciążenie, po za tem 
maksimum przecsiębiorstwo musi u- 
paść, a tem samem skarb Państwa stra 
ci -łochód. 
Rolnictwo jest podatkami przeciężone 

to kwestji nie ulega. Na to niezmier- 
ne obciążenie składają się podatki grun 
towe, państwowe i sejmikowe, podat- 
Zi na cele specjalne (budownictwo 
szkolne j tp.) podatki drogowe sej-. 
mikowe i szarwurkowy, a wreszcie do- 
chodowy. 

Państwowy ! samorządowe grunto 
„We nie należą do zbyt uciążliwych : 

„e a utrzymane w normach do przyjęcia. 
Natomiast podatki na cele specjalne 
zawierają  niedopuszczalną 
ność, gdyż tekst ustawy opiewający 
1a ustalony stosimek do podatku grun 
towego zawiera klauzule a w razie 
potrzeby”... może być powiększony > 50 proc. Otóż iawne ustawodawstwo 
1osyjskie kategorycznie takich  „lu- 
zów'* wzbraniało, gdyż w rzeczywistoś 
ci, zarówno gnury a szczególnie sejnii 
ki zawsze tę „pctrzebę” wynajdą, a n- 
sobliwie tam, gdzie starosta nie liczył 
się z płatnikiem, a dążył do wykaza- 
nia największych postępów w swojein 
starostwie. — A że starostowie elier- 
gicznie umieją zmusić sejmik do postu 
<zeństwa — okazuje się, że właściwa 
norma podatku rie jest prawie nigdy 
stosowana. — !o samo da się powie- 
dzieć o podatku 
warkowym. 

Jeżeli jeszcze w latach 
dla rolnika te podatki można wytrzy- 
mać, -— to podatek dochodowy jest 
absolutnie skierowany ku zniszczeniu 
wiekszych warsztatów pracy, co też ot 
warcie się wypcwiada przez czynniki 
lewicowe. Naturalnie drogą nałożenia 
radmiernych podatków osiąga się pręd 
kie wywłaszczenie, prędsze niż przez 
'eformę rolna, opiekę nad dzierżawca- 

„Mi i osadnictwa wojskowe. 

Faktem niezaprzeczonyn:, stwierdzo 
"ym miljonowemi głosami płatników 
podatku dochodawego. Wbrew wszel- 
kim cyrkułarzom ministerskim, wbrew 
duchowi ustawy samej, urzędy podat- 
kowe wymierząta horendainie wysokie 
Dodatki od dochodów, które same okre 
lają ; to z.roku na rok caraz je wy- 

owując wbrew rzeczywistości. Z 
W powstają „watpliwości: a wszel 

ie dowody księgowe nawet nie są mig 
miarodajne, bo „niewiarogodne“ į 

  

  

elastycz- . 

drogowym i szar- 

pomyślnych ' 

POTRZEBY ROLNICTWA WILEŃSKIEGO 
W DZIEDZINIE SAMORZĄDU, ORAZ PODATKÓW I DANIN 

to gołosłowne twierdzenie urzędu nie 
może być niczem zbite, bo niepodobna 
Gowieść, że czegoś się nie miało. Na 
domiar złego T:ybunał Administracyi 
ny orzekł niedawno, że płatnik ma do- 
wcdzić niesłuszności wymiaru podat- 
ku przez urząd, z nie odwrotnie. 

To też dochodzą ludzie wprost do 
rozpaczy i nawet mamy do zanotowa- 
nia fakty samobójstw na tle wymiaru, 
tego zabójczego w swem zastosowaniu 
podatku. 

Oprócz fatalnego stosowania, ten 
podatek ma jeszcze inną wade: jest on 
nadmiernie wysoki sam przez się, 
gdvž minimum dochodu od niego wol- 
ny był określony dla złotego w złocie, 
a progresja w takim tempie wzrasta, 
że dochód 100.000 zł. obiegowych pła- 
ci 17.888 zł. czvli, że przy dochodzie 
prawie 20.000 rubli płaciłchy sie bez 
mala 1.760 rubli. Przy sumach wyż- 
szych progresja 'dzie tak szybko, że za 
biera prawie cały dochód. 

Tego rodzaiu polityka podatkowa 
ruinuje płatników, tamuje rozwój przed 
siębiorstwa, obezcenia objekty dacho- 
du. 

Jeżeli ktoś włożył w majątek kapi- 
tał A to wolno mu mieć zeń np. 5 proc. 
jeżeli zaś 10 A to dzieki podatkowi 
dochodowemu, może mieć od swego 
sapitału zaledwie 2 proc., a przy 100 A 
już tylko renta wyniesie 0,2 proc. Tak 
się zaczyna wszelki impuls twórczy, 
który jest przecie oparty na chęci zy- 
sku przedewszystkiem . 

Postulaty: 1) Znieść prawo samo- 
iządów do powiększania podatków na 
cele specjalne* poza normą ustawo- 
wą relacji do państwowego podatku 
gruntowego. 

2) Ograniczyć podatek drogowy do 
stałej normy nie uciążliwej dla podatni 
ków. 

3) Zamienić podatek wyrównaw- 
czy na stały podatek jako dodatek da 
podatku gruntowego — w wysokości 
nie wyżej nad 20 proc. tegoż, a to by 
nie było pola do rozchodów budżetem 
nie objętych. 

4) zrewidować ustawę o podatku 
dochodowym, powiększając w dwój- 
nasób skalę wolną od podatków oraz 
stusowaniem bardzo oględnem- progre 
sji, tak, by przv dochodzie 2.000000 
zł. (czyli 1.000.00G złotych w złocie) 
i wyższem maksimum podatku docho- 
dziło do 10 proc. — co i tak jest bar- 
dze wysokiem opodatkowaniem. 

5) a. Za dochód do opodatkowania 
z majątków ziemskich liczyć czysty ka 
sowy zysk przelany do kieszeni właści 
ciela. 

b) Dochód ze sprzedaży działek le- 
śnych sprzedanvch z kilku lat (np. nie 
mczebność obecnie sprzedaży dla bra- 
ku kupców) liczyć za każdy rok od- 
dzielnie, a gdy właściciel traci proc. a 
skarb państwa osiągnąłby mniejszy 
podatek przy sprzedaży lasu za bez- 
cen. 

c) nie zarachowywać jako dochód 
mieszkania właściciela oraz opału z 
lasu, gdyż dzisiaj wielkie domy, przy 
okrojonych majątkach są tylko cięża- 
reni, wreszcie właściciel jako, prowa- 
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azacy eksploatucję ma chyba prawo za 
swa prace mieć (ach nad głową, któr 
utrzymanie przecie koszmuje oraz korzy 
stac z chleba i iarzyn i ptactwa, któ- 
re też przecie kosztują, bez wprost 
śmiesznego obliczania tych  drobiaz- 
gów przez urzedy podatkowe. 

d) Wielkie samy wydatkowane na 
ulepszenia budynków oraz nowe dzia- 
ły produkcji w majątkach. winny byc 
zaliczone do rozchodu, gdvż właścic'el 
wziąwszy np. pieniądze ze sprzedaży 
ziemi albo lasu lub nawet z pozostało 
ci kasowych na cbjekt na drugi, albr 
zrzeka się korzyści osobistej na rzecz 
rozbudowy fabryki rolniczej, która na- 
stępnie wpłynie na powiekszenie i jego 
dochodu i dochodu skarbu. Tylko tą 
drogą może "nastąpić wzbogacenie 
ludności i państwa, zaś odbieranie mo 
żności meljorow ania i rozbudowy pro- 
wadzi do upadku. 

e) Podatek spadkowy należy znieść 
zupełnie dla pierwszego i drugiego sto 
pnia pokrewieństwa, gdyż majątki 
ziemskie takiego ciężaru znieść nie mo 
gą, a przy częstych spadkach maią 
charakter wywłaszczania. Włochy ten 
podatek zniosły zupełnie, jako godzą 
cy w podstawy dobrobytu rodziny, na 
której dobrobyt państwa spoczywa. 

Przy dalszych pokrewieństwach lub 
zapisach osobori postronnym, podatek 
nie powinien przekraczać wysokości 
iednorocznego dochodu, by nie rujno- 
wać przedsiębiczstwa rolnego. 

f) Podatki wszelkie wirny być sko 
masowane w jednym nakazie platni- 
czym, przesyłanym (prócz dochodowa 
go) I kwietnia i 1 października z ter- 
minem płatności 6 miesięcy, kiedy na- 
stąDi przymusowe ściągnięcie. Taki sy 
stem był w Rosji i ludność była zen za 
dowolona. 

g) Daniny zarówno maiątkowe jak 
leśne winny być natychmiast  ponie- 
chane, jako odbieranie części majątku, 
przez co zmniejsza się stan posiadania 
obywateli. Zresztą już praktyka wyka- 
zała niemożliwość jej ściągnięcia i 
brak wpływu jej na budżet. Danina la 
sowa zubożyła ziemian województw 
wschodnich najbiedniejszych, odbiera- 
jąc im pieniądze tak potrzehne na od- 
budowę, zaś nie dając żadnej korzyści 
ludności, a stanowiącej jedynie zama- 
skowany dochód skarbu. 

h) Załegłe podatki wir>y być anu- 
lowane, gdyż szereg lat kleskowych 
zniszczył zupełnie zdolność płatniczą 
ludności. Ci co inogli to zapłacił! i nie- 
mczna przeciw temu powstawać w 
imię sprawiedliwości, gdyż darowują 
sie podatki najbiedniejszyn:. z ktorycn 
i tak sie nie użyszcze.  Zrujnowanie 
płatników zamiast ich poduzymywania 
odhić się musi w przyszłości na dochs 
dowości skarbu. Pod tym: względem 
Niemcy są bardzo madrzy i łożą sętki 
milionów na poctrzymanie rolników w 
Prusach Wschodnich. 

Zadłużenie z tytułu pożyczek siew- 
nych i t.p. należy rozterminować conaj 
mniej na 10 lat bezprocertowe, gdyz 
połewiczne załatwienie rolnictwa nie 
vratuje, przedłużając agonję. zaś I rol- 
nikom i państwu idzie i isć powinno э 
życie a nie o konanie przemysłu rol- 

Brak stanowczej decyvzii i posunięć 
16wnoznaczne jest z wyrokiem Śimier- 
ci, szczególnie dla większych i produk 
cyinych gospodarstw. (-) 

  

Od Redakcji 
Od dnia czisiejiszego wstrzymujemy dalsze zamieszczanie 

„Wolnej Trytuny Akscemicniej* ze względu na konieczność 
zreformowaria tego działŁ. O wznowieniu dodatku poświęcone- 
go sprawom młodzieży uniwersyte.kiej mamy nadzieję nieba- 
wem zawiadomić naszych czytelników. 
rasi i] 

LISTY DO REDAKCJI 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

Wbec ukazania się w N-rze 63 „Dzien 
nika Wileńskiego" z dnia 18 b. m. wzmian 
si p. t« „Galówka na Uniwersytecie Stefa 
na Batorego" , w Itórej to wzmiance umie 
szcerono cały szereg wiadomości niezgod- 
nych z prawdą, uprzejmie prosimy Szanow 
netpo Pana Redaktora o umieszczenie w po 
czytnem piśmie Vana następującego spre- 
stowania.: й 

1) Nieprawdą jest, że akcją wmurowa 
nia tablicy ku czsi Wskrzesiciela Uniwersy- 
tetu Marszałka Józefa Piłsudskiego zajęła 
się „nieliczna grupka studentów". 

"Natomiast prawdą jest, że inicjatywa 
wmurowania tablicy wyszła od następują- 
cych organizacyj akademickich: Związek 
TS Młodzieży Demokratycznej USB., 
egion Młodych, Myśl Mocarstwowa, Aki 

demicki Związek Pracy Społecznej, Korpo:a 
cja. Vilnensia, Korporacja Cresuvia, Korpo - 
racia Aquilania, ozy poparciu akcji przez 
następujące organizacje: O! enie,  Bra- 
ctwo A Kolo Kownian, Kolo In 
flartczyków, Koło Rosjan i ostatnio przez 
stowarzyszenie Brztnia Pomoc Poł. Mi Ak 
USB. w myśl uchwały zarządu z dnia 17 
b. m. 

2) Nieprawdą jest, że Akademicki Komi 
tet Wykonawczy Obchodu Imienin Marszał 
ka józefa Piłsudskiego, wyłoniony na zebra 
niu organizacyjnem dnia I b. m. „działał” 

pa. bezpośrednią opieką ]M. rektora U. 

: Natomiast prawdą jest, że wymienion 
Komitet złożył dnia 6 b. m. do Senatu US 
podanie z prośbą o pozwolenie wmurowa S 
nia tablicy, które to podanie zostało załat 
wione przychylnie jednomyślną uchwałą Se 
natu z dnia 7 b. m., o czem został Komitet 
Wykonawczy powiadomiony pismem Sena- 
= zdnia 9 b. m. za L. dz. 3807 ex 193)— 

- ANON ną jest, že Wileński Komitet 
Akademic! st legalną > .ntacj у a Pol MI Ak £alną reprezentacją Ogó- 

atomiast prawdą jest, że $ ezenta 
cją jest Bratnia Pomoc, ktėra p Sz > 
pia w sobie ogół Pol. Mł. Ak. USB. 

4) Nieprawdą jest, jakoby akcja wmuro 
wania na Uniwersytecie tablicy pamiatko- 
a ku czci jeg Wskrzesicieła była akcją 

ityczną у 
Notomiast prawdą jest, że akcja ta ma 

iedynie na cełu wyrażenie w formie trwalej 

MW ZE 
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(APIŁSUDSKIEGO 
Przebieg uroczystości w Wilnie 

SOLENNE NABOŻEŃSTWO W BAZYLICE. 

Wczorajsze uroczystości z okazji 
imienin ukochanego Wodza Narodu 
rozpoczęły się Solennem  nabożeń 
stwem w Bazylice Archidiecezjalnej. 

Nabożeństwo to odprawił JE Arcy 
biskup Romuald Jałbrzykowski w li- 
cznej asystencji duchowieństwa. 

Nabożeństwo wysłuchali pan woje 
woda Stefan Kirtiklis siedząc obok 
inspektora armji generała Dąb Biernac 
kiego. 

Liczni inni przedstawiciele wojsko- 
wości, wyżsi olicerowie wszystkich 
broni tłumnie zgromadzili się na na- 
bożeństwie na intencję Ukochanego 
ich wodza. 

W nawie głównej ustawiły się po 

czty sztandarowe wszystkich oddzia- 
iów stacjonowanych w Wilnie. Sztan 
dary naszej armji pochylały się w 
czasie Podniesienia. 

Przedstawiciele władz cywilnych i 
wojskowych nauki i organizacyj społe 
cznych zasiedli w krzesłach ustawio- 
nyc” w nawie głównej przyczem za- 
znaczyć należy jako inowację odgro- 
dzenie specjalnego miejsca, (tuż przed 
piesbiteijum), gdzie ustawiono fotele 

„dla pana wojewody Kirtiklisa, gen. 
Dąb - Biernackiego, JM Rektora prot. 
Januszkiewicza, Prezydenta  Folejew- 
skiego i Prezesa Sądu Apelacyjnego p. 
Bzowskiego. 

Boczue nawy wypełniły tłumy mo 
dlących się. 

  

DEFILADA 

Po rabożeństwie, p. wojewoda Kirtiklis 
oraz gen. Dąb - Piernacki przyjmowali na 
placu Łukiskim defiladę oddziałów wojsko 
wych i przysposotienia wojskowego (po 
raz pierwszy wystąpił oddział żeńskiego 
roleiowego przysposobienia wojskowego) 
oraz szkół. Defiladę prowadził dowódca 3 
pap płk. Fijałkowski. 

Publiczność zgromadzona licznie wzdłuż 
ulicy Mickiewicza 7 zainteresowaniem przy- 
gląaała się maszuującym przy dźwiękach 
orkiestr oddziałom 

DEKORACJA ZASŁUŻONYCH PO- 
LICJANTÓW 

Zaraz po nabożeństwie w Bazylice odbył 
się na placu Katearalnym uroczysty akt de 
koracji kilkudziesięciu oficerów i szerzgo- 
„wych policji, a w ich liczbie podinspektora 
Koropko i Izydorczyka. 

AKADEMJA W, UNIWERSYTECIE 

O godzinie 1 po poł. w Auli kolum 
nowej USB miała miejsce wspaniala 
akademja gromadząca elitę społeczeń- 
stwa wileńskiego. 

Nie brakło na niej nikogo z pośród 
wybitnych przedstawicieli władz du- 
chcwnych (wszystkich wyznań. 
zywilnych, nauki i społeczeństwa). 
Wśród zebranych widzieliśmy też kon 
sula łotewskiega p. Donasa. 

Zagaił akademję JE Rektor prot. 
A. Januszkiewicz, zaznaczając, że 
dzień 19 marca nastrecza doskonaa 

spcsobność do wyrażenia o zbioro- 
wym obchodzie tych uczuć, jakie ży- 
wimy dła Wodza Narodu. 

Nasiępnie pizemawiali: płk. Koc, 
preteSa1 w Stamiewicz, Uras 
; imieniem ogółu akademików pre 

AKADE JA 

Wieczorem odbyła się. zorganizo- 
wana staraniem T-wa Wiedzy Wojsko 
wcj, akademja radjowa, transmitowa- 
na na całą Polskę. 

Po zagajeniu przez Jnsp, Armji gen. 
Dab - Biernackiego zabrat głos p. wo 
jewoda Kirtiklis, wygłaszając następu- 
iące przemówienie: 

Staję przed mikrofonem radjostacji aże- 
by jako wojewod:: Wiłeński na tak miie dla 
mnie zaproszenie Towarzystwa Wiedzy Woj 
skowej, złożyć w dniu Imienin Pierwszego 
Marszałka Polski Jozefa Piłsudskiego życze 
nia 

Fale eteru, skierowane genjainą myśl 
człowieka, pokonywując przestrzeń — by 
może fale te dotrą na daleką wyspę, gdzie 
Zwycięski Nacz. Wódz, Niezłomny Bojow- 
nik o mocarstwowość i jutro Polski aabiera 
sił a myśl jego obejmuje wszystkie dzieł- 
nice wskrzeszonej jczyzny, | najczęściej, 
tak jak przed laty jak zawsze, zatrzymał: 
się na rodzinneni . I dlatego — byt 
może — miłem Mu będzie, jeśli usłyszy za- 
miasi życzeń imieninowych nesz żołnierski 
meldunek. 

Panie Marszatku! Złemia Wileńska jest 
Twoją. Serce tej Ziemi bije dla Cish'n, 00 
wiemy wszyscy, żeś ją nad życie ukochał, że 
żyjesz jej dolą i riedolą, żeś z wrażej prze- 
«nocy wbrew wszystkiemu i pa kė 

rdzi i dzież zckiei wyzwolił. Że dzieci nasze rosną nie zna Oc młodzieży . akademickiej dla ślewoli i mogę wymawiać "Twe 
z Piłsudskiego, faktycznego 

Wskrzesiciela Uniwersytetu, co nie może 
być przez nikogo kwestjonowane. 

Akademicki Komitet Wykonawczy  Ob- 
chodu Imienin Marszałka Józefa Piłsudskie- 
go w imieniu zrzeszonych w nim organiza- 
cyj jaknajuroczyściej i kategorycznie prote 
stuje i potępia akcię „Dziennika Wileńskie 
go', zmierzającą do zdyskredytowania nau 
torytetu i rektora USB. przed młodzieżą 
akademicką i na tem miejscu wyraża ubołe 
wanie, że podobny godny pożałowania fakt 
wciągania osoby JM. rektora USB. do akcji 
politycznej, opzrtej na niezgodnych z praw 
dą przesłankach, miał miejsce. 

Zechce Pan brzyjąć, Panie Redaktorze, 
wyrazy szacunku i poważania. 

    

Akademicki Komitet Wykonawczy Ob. 
chodu imienin Marszałka zefa 

Piisudskiego 
  

Jednocześnie w tejże sprawie otrzymi- 
iemy od Zarządu Bratniej P. MŁ Ak. USB 
następujący komunikat: 

„Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Pomoc 
Polskiej Młodzieży Akademickiej Uriwersv- 
tetu Stefana Batorego w związku 2  inter- 
pelecią w sprawie stanowiska Zarządu Sto- 
warzyszenia wobet uroczystości wniurowa 
nia pamiątkowej tablicy ku uczczeniu Mac- 
szałka Józefa Piłsudskiego w pmachu głów 
nym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wił 
nie ra zebraniu swem w dniu 17 marca 
*93ł r. jednomyślnie uchwalił co następuje: 
„Wcbec zasług Marszałka Józefa Piłsudskie 
go, jako Wskrzesciela Uniwersytetu Steia 
na Batorego, Zarząd Stowarz: szenia Brat: 
nia Pomoc Pol. Miedzieży Akademickiej U. 

- B., która skupi: ogół polskiej młodzieży 
akademickiej w Wilnie uważu za słuszne 
i wskazane wmurowanie tablicy pamiątko- 
we: Marszałkowi. lóżefowi Piłsudskiemu. Za 
*ząd Stowarzyszenia Bratnia Pomoc Pol. 
Młedz. Akademickiej USB godzi się na u- 
mieszczenie na tablicy podpisu: „Wdzięcz- 
na Młodzież . Akącemicka USB w Wilnie". zariąd Stowarzyszenia Bratnia Pomoc Pol. 
Młeczież Akad USB wyraża ubolewanie, że 
Akademicki Komitet Obchodu Imienin Mar- 
szałka zm Piisudskiega nie zwrócił się w należytym czasie w Sprawie wmMUurewA- 
nia eaics BEI Pomocy, jako orga- 
1izacji kompletne do wyrażania opinii aka- 
demickiej USB“, wyrażania opinjj aka 

H. Dembiński — prezes 
w. zł Sekretxrz Generalny 

W. Piekaree 

l chcę Ci zameldować, Dostoj: Panie 
Marszałku, iż paniętamy zawsze i wszę- 
dzie, żeś przed laty, gdy jeszcze w zgiełku 
bitewnym ważyły się lósy tego kraju, gdy 
wedle słów Twoich „Palec Boży Ziemi do- 
tykał*, Tyś bramy Wszechnicy Batorowe 
atwierał, albowiem miałeś tę wielką moc 
wiarę dhtcha, która Ci pozwoliła widzieć, że 
na tę Ziemię spokój . spłynie, a przyjdą 
młode pokolenia, które muszą po ich 
żołnierzach wziąć trud budowania potęgi 
z T 

prosi niekłamana nrawda, żeś Tv, 
Dostojny == raczianą Ziemię wyzwolił, 

młodzień- a tak dobrze Sobie znane z tat 

zes Akad. Bratniej Pomocy p. Dębiit- 
ski. 

Orkiestra akademicka odśpiewała 
szeieg pieśni: Sztandary na Kremlu — 
Lachmana, Orze! Biały — ks. A. Hlon 
dowskiego i Marsz Wojenny Rzeczy- 
pospolitej — F. Nowowiejskiego. Na 
zakończenie akademji orkiestra 6 pp. 
Leg. odegrała marsz | Brygady. 

Po skończeniu się akadlemji nastą- 
piłe odsłonięcie tablicy pamiątkowej, 
dłuta prof. Bałzukiewicza, wmurowa- 
nej tuż przy wejściu do Auli. 

Na tej tablicy, pod bronzowem 
popiersiem Marszałka Piłsudskiego wi 
dnicje podpis: „Józefowi Piisudskieinu 
wskrzesicielowi uniwersytetu, wdzięc: 
na młodzież akademicka USB 19. III 
Ši 

DEPESZA HOŁDOWNICZA. 

Na prośbę zebranych na uroczystej aka 
<emji p. wojew. Kitiklis wysłał następującą 
depiszę do pana Marszałka Piłsudskiego: 

„Pan Marszałek Józef Piłsudski — Fun- 
chal — Madera 

zebrani w dniu 19 marca w Uniwersytecie 
Steiana Batorego ra uroczystej akademji ku 
Twcjej Panie IMarszałku czci, przedstawi 
ciele władz cywilnych, wojskewych, sada- 
wnictwa, duchowienstwa wszystkich wy- 

*znau, Uniwersytetu, samorządćw, crganiz1- 
cyj społecznych i młodzieży oraz najszer- 
szych warstw spoeczeństwa -— składaja Ci 
Panie Marszałku za mojem - pośrednictwem 
wyrazy hołdu, miłości i gorącego przywią- 
zamia. Młodzież akademicka wmurowuje ta 
blicę parmiatkowa ku czci _ wskrzesiciela 
Wszechnicy Batorowej prosiła mnie o zł 
żer:e (i, Panie Marszałku, wyrazów swej 
płęrokiej wdziecziušci. Do tych życzeń 
1iech mi wolno będzie dołączyć moje па 
gorętsze wyrazy tzci i oddania. 

RADJOWA 
czych szacowne погу Wszechnicy Batoro- 
wej ożywił, przeniknęła do serce i umysiów 
wspėlob eli i miodziežy akagemickiej. 

I ie wolne  pokoienie, zaprawia 1 
tartuje się w walce z wy- 
1abia w sobie ideały mocarstwowości Pol- 
skie; wzorując się a Twoich wielkich my- 
ślach i czynach, ojny Panie. 

Przed laty, kiedy Polska przeżywała je- 
den z najcięższych okresów swego powsta- 
nia, hasłem wyścigu pracy, zamiast wyści- 
gu ki i żełaza, wyrwałeś ją u bezwładu i 
zguby. 

Nie mnie jest sądzić, jak hasło to głę 
boke i szeroko trafiło do serc  pokołenia 
Polski, ale wiem, że trafiło dn serca Twej, 
Panic Marszałku, rodzinnej ziemi. 

Troska dnia codziennego nie zabija w 
nas przekonania c konieczności  umacnia- 
via w sercach i duszach = wspėlobywateli 
idei wiełkiej i silreį Polski, ktoraby oprzeć 
się mogła wszelkim burzom i Žo 
dziejowym. Nauczyłeś nas, że wyścig pra- 
cy połega na wielkim i harmonijnym wspól 
nym wysiłku wszystkich obywateli nasz pol 
ski dom zamieszkujących i w: 
czynników, na kiórych współczesne Pai- 
stwo się opiera. 

I oto rad jestem, że stojąc dziś przed 
mikrofonem, zameldować Ci mogę, iz hasło 
Twocie na całym froncie Ziem: Wileńskiej 
realizujemy uczciwie i z zapałem. 

Przed kilku laty, kżiedy do Wima braś 
legianowa na swe doroczne święto z całej 
Polskie A w przemówieniu swojem, 
wynowi: leś, Dustoiny Panie, największą 
pochwałę, jaką człowiek wypowiadać może 
swemn „rodzinnemu miastu. 

I dlatego też niech ja w imieniu Ziemi 
Wileńskiej w dniu Twoich imienin CI od- 
powiem: 
To i zawiłą metoda nanczyłeś pra- 

cować nas i całe rzesze dla Państwa i S 
łeczeństwa — wychowałeś je w karności i 
poświeceniu — ze Swego Życia dałeś nie- 
dościgły ideał tak wielu, wielu żołnierzom 
i boiownikom — byłeś i lesfeś naszym 
sztand; sztandarem Polski całej — dła- 
tevo też, Dostoiny Panie. wyrszy czci i 
hołdu serc naszych z miasta ze- 
chciej przyjąć. 

AKADEM]JA I UROCZYSTE AKTY U KOLEJARZY. 

Kołejarze wystąpili wczoraj  nis- 
zwykle uroczyście odsłaniając trzy ta- 
blice pamiątkowe oraz organizując 
wspaniałą akademję i wielką zabawę 
dla dzieci w lokalu „Ogniska”. 

Już o godzirie 7.30 rana w obez- 
ności Pana Prezesa Dyrekcji inż. K. 
Falkowskiego, naczelników  wszyst- 
kich oddziałów, oraz oddziałów woj- 
skowego przysposobienia kołejowego, 
dokonano odsłonięcia wie!kiej tablicy 
pamiątkowej na peronie dworca osobo 
wego. 

Po akcie tym udano sie na rabożeń 
stwo w kościele św. Teresy, poczem 
oddziały PW kolejowego i straży og- 
niowej wzięły udział w ogólnej dezil 
ladzie na płacu Łukiskim. 

Od 14 — 17 w lokalu Ogniska od- 
bywała się zabawa dla dzieci, zorgani 
zowana przez kierowniczkeę szkoły p. 
Barelową, oraz jedną z jej pomocnic 
p. Gumińską. Przeszło trzystu ma- 
lutkich obywateii zabawiało się słucha 
jąc bajek, tańcząc i śpiewając. Roześ 
miana gromada z żalem opuszczała 
gościnne progi „Ogniska”. 

O 17-ej ks. prob. Kochański poświę 
cił tablice, wmirowaną na gmachu ра 
rowozowni. Pan prczes Falkowski 
przemawiając do zebranych tłumnie 

kolejarzy, oraz ustawionego w bacz- 
nej postawie bataljonu wojskowego 
przysposobienia kolejowego, przeka- 
zał tablicę opiece. braci kolejar- 
skiej. 

W akcie tym uczestniczył JE ks. 
biskup Michalkiewicz, prezes Sadu 
Okr. p. Wyszyński oraz przedstawicie 
le władz kolejowych. 

Po poświeceniu tej tabiicy, odbyła 
sie akademja w sali Ogniska, podczas 
której odsłonięto znów tablicę pamiat- 
kową, wmurowaną w sali tearalnej. 

Program akademii rozpoczęto pieš 
nią odśpiewaną przez chór „Ogniska'* 
przy akompanjamencie Orkiestry, po- 
czem zabrał głos prezes Falkowski. 

W długiem przemówieniu swem o- 
"mówił p. prezes wielkie zasługi Mar- 
szałka Piłsudskiego, dzieki któremu ko 
:ejarze „mają dziś możność spokojnaj 
pracy, pracy dla dobra Ojczyzny. 

"Następnie przemawiali” przedstawi 
ciele kolejowego PW i Związku Kole- 
iarzy — p. Puchalski, delegat zw. of. 
rezerwy zatrudnionych na kolei — kpt. 
Mieczkowski, imieniem lekarzy kolejo- 
wych — dr. Umiastowski, z ramieni1 
zw. techników kolejowych — p. Pasz- 
kiewicz, z ramienia inżynierów — inż. 

„Tadeusz Skowroń-ki, — System politve: 

M, ne. charakterystyczne. 

Sipajłło, prezes zw. konduktorów p. 
Schabowski. > 

W drugiej części programu nastą- 
piły produkcie muzyczne vraz odegra 
no ,„„Obronę Częstochowy*. Akademię 
zaszczycili swą obecnością: JE ks. bi- 
skup Michalkiewicz, p. wcjewoda Kir- | 
*iklis, konsul łctewski Donas, starosta 
grodzki Iszora, Oraz wszyscy naczeł- 
nicv urzędów niezespolonych. CZE 

Nie potrzebujemy dodawać, że sala 
zanełniona była po brzegi, 4 każde 
przemówienie zakóńczone było grom- 
kiem zgromadzonych: niech żyje. : 

Wierna idei Pana Marszałka Pił- 
sudskiego brać kolejarska i na ten raz 
wystąpiła godnie, aby uczcić dzień je- 
go imienin. > 

ŚWIĄTECZNY WYGLĄD WILNA. | 

W przeciągu całego dnia w mieście | 
panowało niezwykłe ożywienie. Wszy- | 
stkie kinematografy gościły u siebie 
odcziały wojskowe, a wieczorem w | 
wielu punktach miasta oraz na Górze | 
Zanikowej żarzyły się monogramy Do- 
stojnego Solenizanta. 

Dziś, ze zdwojoną energja powra 
camy do zajęć codziennych, do: reaii- 
zowania wskazań Marszałka Piłsud- 
skiego — do wyścigu pracy. wit. 
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CO CIEKAWEGO JEST 
W CZASOPISMACH? 
Przegląd Współczesny — marzec. —za- : 

wiera następującą treść: Władysław Natan 
son — De rerum natura, Stanisław Winda 
kiewicz — 

    

Angiciszczyzna Niemcewic. ч 

‹ 
3 
: 

  

szwajcarski, Stefaa Kołaczrowski — Orundt 
vig, duńskie unisycrsytety ludowe a kultura | 
wsi, Aleksander Biegman — Opinja polska 
a sprawy zagraniczne, Mieczysław Bruhmer | 
— Problem renesansu we współczesnej kry. 
tycc włoskiej. Przegląd miesięczny. 4 

Bcm, osiedle, raieszkanie — Nr. 3. W 
numerze tym wyróżnia się artykuł T. Toe- 
plitza p. t. „Krajobrazy przyszłości”, oraz 
kącik, poświęcony prekursorowi współczes- 
nego stylu architektonicznego — Adolfowi 
Lorsowi. В 

Fozatem, jak zwykle, wiele nowych cie | 
kawych projektów, svostrzeżeń, informacyj. 
Liczne ilustracje zdobią to estetyczne pis- 
mo S 

3 
Wiadomości Literackie — Ni. 11. Воу- 2 

A 
2 

    

Żeleński w obszernym artykule p. t. „Ency 
klopedja w stylu Pompadur* podaje wie 
le ciekawych szczegółów, dotyczących 
zy słynnej encyklcpedji. Sylwetkę niesłusz 
nie zapomnianego, raczej niez.anego poety 
Aleksandra Szczęsnego, który umarł przed 
rilku miesiącami, — zarysowuje St. Napier? 
ski, K. W. Zawocziński porusza wciąż ak | 
tualne zagadnienie  Akademji Literackiej. 
St. Wasylewski w art. p t. „Mickiewicz a 
rapsod Białejrusi* wydobywa z zapomnie. 
nia postać osobliwego poety białoruskiego 
— Jana Barsżczewskiego. Dział recenzyj 
bogaty i poważny. "z 

Tęcza — Nr. 11— Numer poważny, 
zmuszsiący do myślenia i rachunku sumie 
nia. W artykule wstępnym — obrazek z 
życia codziennego — młoda kobieta umiera 
z płodu,  podrzncając przedtem dziecko. | 
Na tem tle rozważania o konieczności zbio 
rowej akcji ratowniczej. Noweika A. Polew 
zi p t „Jestem głodna", jak wskazuje ty- 
tuł, daie obraz nędzy. 5 

Ciekawe informacje © miertnej Sspu- 
ściźnie Wł. Orkana podaje W. Hiouszek. 9 
lanie z Ratułowa pisze | Pieniążek. Trochę 
o kinie, trochę o bliskiej wystawie kolonijai | 

nej M Paryżu. trochę o OR wiosennych, | 
— żarty, iazgi, recenzie — uz) ia 
numer. > > PA 

Światowid Nr. 11. Otwiera rumer cłown_ 
A, zamyka gwiazda filmowa — Rene | 

orrės, A 
„„MWewnatrz zaś zwracają uwa wilnian | piękne fotografje „kaziukowe“, Zdjecia ad РУч : Komentarz 

— kiepskawy. Czy np. „dugi“ naorawds zastępują chomata? I czy można po! > 
takie nawoływanie: „Świerze (!) smorgoń skie bubliczki!“ Na str 4 mamy trzy zdję 
cia z teatru wileńskiego — „Raz, dwa, 
trzy” , Molnara.  Pozatem fotografij bez 'iku — od urodziwych i pokracznych kobiet 
z archipelagu  filipińskiego do warszaw- 

policjantów, podtruwających gazami — @е- monstrujących akademików , че 

HISTORYJKA W OBRAZKACH 
PAN CIERPIAŁŁO ZE ŚNIPISZEK 

Ciag dalszy. 

   

  

   

  

    

  

   

    

   

  

  

   

   

   

   

  

  

  

   

     
  

Buch i trrach sto gwiazd zaświta, 
Palnał się o złom łodowy — 

| za twarz zbolałą chwyta. 
— Ząb, ząb, wypadł mi trzonowy, 

    

A autobus + zgrzytem, huczkiem, 
, Mknie przez dziury i zatory, || 

Zaś kierowca autobusu 
Snuje miłe rczhowory. 

; (DCN) 

Grypę i przeziębienia zwalcza szybko i 
skutecznie Togal. Po zażyciu kiłku tabl 

w stadjum początkcwem znikają natyc! 
miast chorobliwe objawy. Nieszkodliwe 
sercz, žoladka i iunych organów. 
600C lekarzy 'wyreziło swe uzrznie 
teczności działania Togalu.  Wypróbu 
więc sami, lecz žądeicie zawsze tylko ory- 
ginalnych tabietek Togal, niema bowiem nic 
lepszego. We wszystkich aptekach. 

    

    

 



| Ni mcy chcą nabyć kolej Moskwa—M ńsk 
Przez Stołpce przejechała delega- 

€ja niemiecka, która prowadziła per- 
traktacje z bolszewikami w sprawie 
wydzierżawienia kolei Moskwa 

Mińsk. 
Bołszewicy jakoby w zasadzie zga 

dzeją się by Niemcy  eksploatowali 
tę linję. 

Omal nie katastrofa pociągu sowieckiego 
Sewieck' 

16 oderwanych >1 pozaqu wać 
posiyg towarowy, ruszając z Kołosowa do Stołpców 

а zaczęło powoli zdązać ślade. 
rozerwaniu. 

po pochyłości 
torów. Widząc to, st. sierżant Kasprzyk, z komp. KOP w Kołosowie dał sygnał maszy- 
mścić sowisck'emu do zatrzymania pociągu. W chwili, kiedy 
sadlcciały "e samopus wagony. Nastąpiło 
„zkoczone wagony. 

: Na miejsce w;padlu zjechały komisja 
oje. Po zb: „ przyczyn wypadku — usz! 

xoaret e. 

poszły w ruch hamulce — 
enie, wskutek czego zostały u- 

ze Stołpców i sowiecku z Niegore- 
zostały wagony odesłane do Nie- 

raznaczyć należy, że gdyby jednak rozerwanie pociągu o ed stacji ь gd! К |. przi ją 
<iołnce — rozpe.izone wagony mogłyby spowodować wpadając mię- 

ane pociągi, gdzie nieraz po Kilkaset robotuków pracuje. 

Niezwykły wypadek w strażnicy sowieckiej 
ZBRODNIARZ - BOLSZEWIK BYŁ OBLEGANY PRZEZ DWIE GODZINY. 

W Obulewi ch v. rejonie Wilejki, po strorie sowieckiej szeregowy straży bol- 
«zewckiej wdarł się @& domu komendanta odciska i usiłował zgwałcić 

  

Córka poczeła w'v 
witu ch strzaar" z revctwun 

jegc żonę. 
poniocy i napastnik, widząc nadbiegających żołnierzy, po- 

Oblężenie t'wało n*'oi 2 godzin, Podczas wymiany strzałów 2 osoby zostały za- 
bite i 2 ranne. 

Jsaczonv w czasit, "dy о@ rzuconego granatu dom począł się palić, dostał się na 
strych, chcąc wvdustać 
żmmi' rzy. 

  |; na wolność, n:cz zginął zabity ceinym strzałam jednego z 

  

KRONIKA 
     

  

   

FIĄTEK 
20 A w. monta o g.5 m 28. 

Z RES Z, ałończ o godz 5 m 26 

B:ned; kta 
BR oaza 
SPOSTRZEZENIA ZAKŁADU METEORO- 

LOGJI U. $. B. W WILNIE. 
- ‹ @та 19 i. sl i 

"Lišniemie šrednie w ma:. 769 

[emptratuca średnia — 4 

i Temperatura najwyższa -|- 2 

Temperatura najniższa — !1 

Opad w mm. — 

Wizu cisza 

Tenden<j- lekki spadek, lekki wzrost 

Uwag: pogoduie 3 

— Errata. W numerze wczoraj- 

szym, do sprawozdania z nabożeństwa 

za duszę Śp. Józefa Montwiłła, przez 

niedopatrzenie naszego współpracow- 

nika, przyjmującego notatkę od przy- 

gočnego informatora, znalazło się zda 

nie, dotyczące nieobecności reprezen- 

tantów Wileńskiego Prywatnego Ban- 

ku Handlowego na tem nabożeństwie. 

° — Nie odpowiada ona rzeczywistości, 

gdyż obecni na nabożeństwie dytekto 
rzy Banku Ziemskiego pp. S. Bochwic 

i K. Świątecki, pierwszy jako wicepre- 
zes Rady Wil. Banku Prywatnego, a 
drugi jako członek Rady tegoż repre- 
zentowali tę instytucję związaną z 
ekonomiczną działalnością śp. józeia 
Mintwiłła. 

WOJSKOWA 
— Zaciąg ochotniczy do wojska. Mint- 

ster Spraw Wojskowych ogłosił zaciąg 0- 
chotniczy do czyiuiej służby wojskowej. 

w charakterze ochotników mogą być 
przyjmowani mężczyźni urodzeni w latach 
J911, 1912, i 1915. Termin wroszenia po- 
dań do PKU uptywa z dniem 1 maja rb. 
Kandydaci na ochutników, którzy po dniu 

1 maja kończą Średnie zakłady naukow* i 
uzyskają warunki do skróconej czynnej służ 
by wojskowej (świadectwo doirzałości iuv 

órządne). mogą wnosić pocanie o ery 
jęcie na ochotnika najpóźniej do dnia 
czerwca rb. : 

Po tym termiri. PKU będą przyjmowały 
pocenia jedynie od tych ochotników, któ- 
rzy uzyskali Świadectwo dojrzałości  (ró- 
wnorządne) po 20) czerwca rb. jednak naj- 
dale; do dnia 1 lipca rb. Jest to ostateczny 4 
tenrin przyjmowania podań od ochotników 
z cenzusem. 

° ° — Sprawa podatku wojskowego. We- 
dług projektu nowego rozporządzenia po- 
datek wojskowy m: być pobierany na rzecz 
gmin w postaci pedatku zasaćniczego i na 
rzecz Państwa w postaci dodatku do pań- 
stwowego podatki dochodowego. 

źasadniczy podztek wojskcwy określo- 
ny został w projekcie na zł, 10 dla uzna- 
nych na zupełnie 1iczdolnych do służby woj 

_ skowej, na zł. 15 dla uznanych za zdolnych    

do służby wojskowej w pospclitem rusze- 
niu bez broni i na zł. 20 dla uznanych «a 
zdolnych do służby wojskowej w pospoli- 
tem ruszeniu z bronią. 

Podatek wojskowy w postaci dodatku 
do państwowego podatku dochcdowego wy 
nos.ć ma od I0 proc. do 20 proc. stawki 
iegc podatku. 

Wymiar i pobór zasadniczego podatxu 
na 1zecz gmin 'uskuteczniać meją władza 
sarrorządowe, natomiast pobór podatku 
wojskowego w formie podatku do podatku 
dochodowego uskuieczniać mają władza 
ska1bowe. 

RÓŻNE 
— Klub Włóczęgów Senjorów. W dniu 

dzisiejszym zebranie Klubu Włóczęgów Sen 
sorów nie odbędzie się.. Następne kolejne 
zebranie klubu odbędzie się w piątek dnia 
27 bm. o czem zostanie wydany Котипн- 
«at. 

. — Kronika harcerska. Harčurska Świetli 
ca ma powstać w Wilnie w telu_stworz=- 
nia ośrodka kierowników harcerskiej pracy. 
Zoryanizowania świetlicy podięła się Aka- 
dericka Drużyna Harcerska. Świetlica jest 
pomyślana jako Czytelnia i bibljoteka dla 
grona instruktorskego wszystkich drużvn 
wileńskich, starszego harcerstwa, Kói Przv- 
żaciól i Opiekunów Drużyn. Dotychczas na 
terenie naszego m'asta nie było takiego 
cśredka, któryby skupiał kierownicze sfery 
harcerskie, w celu urabiania jednolitej орн 
nji harcerskiej o różnych przejawach pracy 
harcerskiej i społecznej wogółe. Główne zna 
czenie niewątpliwie będzie miała świetlica, 
iakc ośrodek porozumiewania się co do do- 
świadczeń wychuwawczych poczynionych 
przez drużynowych w. dziedzinie wychowaw 
cze, Świetlica bęczie się mieściła w cen- 
trum, miasta, abv umożliwić łatwy dostep. 
Zebrania będa zawierały program o cha- 
rakterze wychowawczym z poJkazami typo- 
wych zbiórek harcerskich. Kierowrictw-> 
świetlicy będzie się starało zeinteresować 
rzedewszystkiem władze szkolne, jako naj 
ardziej kompetenine w kwestji wychowy- 

wania. 
w piątek dnia 20 marca b r. odbędzie 

się w gmachu Kuratorjum zebranie inaugu- 
racyjne, na któren. będzie wygłoszony refe- 
rat © potrzebie zorganizowania: tego rodza- 
ju srodowiska i cyskusj4. Na zebranie 29- 
stal. zaproszeni instruktorzy i drużynowi. 
Początck zebrania c „20. 

— Sąd Okręgowy. W dniu 16. III br. 
przybył z Lidy wiceprokurator Sądu Okrę- 
gowego z Wilna w sprawie porozumienia 
się z Magistratem co do wykończenia remon 
tu lokalu dla pozamiejscowego Sądu Okrę- 
gowego w Lidzie. Lokal jest już na wykoń- 
czeniu i Sąd Okręgowy w Lidzie rozpocznie 
swą pracę na stałe od dnia 1 'ipca br. Sąd 
mieścić się będzie w lokalach, przy uł. Ko 
mercyjnej nr. 14 i przy ul. 3 Maja w bu- 
lynku po gimnazjtm Państwowem. 

TEATR I MUZYKA 
„=* Towarzystwo Fifharmoniczne, organi- 

zuje w sobotę 21 b.m. o godz 20.15 w sali 
Konserwatorjum Muzycznego w Wilnie ul. 
Wielka 47 (wejście z ul. Końskiej) wielki 
recital fortepianowy Olgi Wizun, znanej w 
1aszen. mieście pianistki z ubiegłych lat. W 
programie wykonane zostaną wtwory Cho- 
pina, Brahmsa, Scarlattiego, Liszta i Focha. 
Biety są do nabycia w biurze  „Orbis“ 
Mickiewicza 11-a. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś o 
godz. 8 ujrzymy świetnego artystę Scen 
stołecznych, Kazinierza | Juuoszę-Stępow- 
skwpo w doskonałej  komedji Carpentera 
„Papa — Kawaler". Znakomity artysta 
wkłada w rolę sir Basila nieprzeparty urok 
osobisty, wiełką kwiturę 2ktoiską i pełen 
finezji humor. Licznie zebrana publiczność 
podziwia i oklaski:e każuą szcnę icj swi-t 
nej kreacji jJunoszy-Stępowskiego. Ceny 
normalne, bilety zniżkowe ważne. 

— Teatr miejski „Lutnia”. vziś o godz. 
& ukaże się aktualna sztuka p. K. Leczyz- 
kiego „Sztuba" Ncwość ta stała się jednym 
z sukcesów sezoru dzięki niezmiernie zy, 
wotnemu tematowi i świetnej grze zespołu 
z Kamińską, Balcerzakiem, Łubiakowskim: i 
Wasilewskim na czełe. 

— Niedzielne p. zeustawienia ludnio- 
,we. W nadchodzącą niedzielę dn. 22 b. in. 
w obu teatrach miejskich odbędą się przed- 
stawienia popołudniowe o godz. 3 min. X 

— W teatrze na Pohulance ukaże się po 
cenach zniżonych „Salome* O. Wiłde"a w 
inscenizacji a Dziewulskiego, któ 
ry skomponował ilustrację muzyczną, opra- 
wę dekoracyjną, oraz kostjumcwą. Monu- 
mentalne to widowisko może być zaliczone 
do najudatniejszych w ciągu sezonu. Arty- 
ści z» Eichlerówną, Sawicką, Severinówną, 
Kreczmarem, Milechim, oraz dyr. Zelwero- 
wiczem na czele, mają wspariałe pole do 

popisu, ; 
— W teatrze „Lutnia“ ujrzymy po ce- 

nach znižonvch — specjalnych, doskonałą 
komedję L. Verneuila „Azais“ z Kazimie- 
rzem Junoszą-Stęrowskim w kapitalnej roi 
barona Wiirtza, jednej z czołcwych ról w 
bogatym dorobku artystycznym tego wiel- 
kiegc aktora. 

— Krukowski w Wilnie. W nadchodzącą 
sobotę, dn. 21 b m. o godz. 11 wiecz. i w 
poniedziałek dn. 24 bm. o godz. 8. odbedą 
się w Teatrze „Lutnia” dwa występy . Ka- 
zim'erza Krukowskiego. Ulubieniec publicz- 
ności, sympatyczny ten artysta w. kona 
szerrg arcydowcipnych piosenek ze swego 
repertuaru. Partnerami jego będą: duet ta- 
neczny Ney, craz pieśniarka Hanka Halnta- 
ra. Niewątpliwie publiczność wileńska po- 
śpieszy tłumnie na występy tego znakomi- 
tego artysty. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Neapol, śpiewające miasto, 
Kino miejskie — Krew za krew 
Stylowy —- Messalina. 

Światowid — Księżniczka Olga 

Hoillywood—Dziewczę z Montparnaose“n 

WYPADKI 1 KRADZIEZĖ 

— Wypadki w ciągu doby. W czasie 
od 18 do 19 bm. do godziny 9 r. zanotowa- 
ne w Wilnie ogółem 50 wypadków. W 
ter. kradzieży 3, administracyjnych 14, za- 
kióceń spokoju 8. s» ы 

— Postrzelila się żona urzędnika 
kołejowego. Wczoraj wieczorem po- 
strzeliła się dość poważnie żona urzęd 

nika kolejowego Zofja Podlipajewa (R 
dza Śmigłego 46). 

Po sprzeczce w domu udała się do 
krewnych przy zaułku Warszawskim 
7 gdzie też i targnęła się na życie, 
strzelając do siebie z rewolweru. 

Podlipajewą odwieziono do szpi- 
*ala kolejowego na Wilczej Łapie. 

— Wymówienie pracy 
powodem samobójstwa. Na 
strychu domu Niemiecka 5 znaleziono 
wiszącą na sznurze Maszę Uwałównę 
służącą lokatora tego domu Kurickie- 
go właściciela aptecznego. 

Uwałówna popełni.ła samobójstwo 
jakoby z powodu wymówienia jej pra 
cy. 

—Wożnica i koń wpadii 
io sadzawki z nieczystoś- 
ciami. Podczas wywożenia nieczy- 
stości z posesji nr. 13 przy ul. Lwow- 
skiej koń niejakiego Szafrańskiego wy 
iamał płot i wpadł do g.ębokiej sa- 
Gzawski. 

Tonącemu  pośpieszył z po- 
mocą Szafrański, który przytem sam 
omal nie utonął. Konia nie zdołano u- 
ratować i poszedł on na dno. 

Właściciel posesji 
kodowanemu 400 zł. na kupno drugie - 
go konia. 

— Nagła śmierć kierowniczki Ka- 
sy Chorych w Nalibokach. Zmarła na- 
gle w Nalibokach Eugenja Urbanowi- 
czówna, kierowniczka oddziału Kasy 
Chcrych. Według oświadczenia leka- 
rza rejonowego z Nalibok, który udzi2 
lał zmarłej przed zgonem pomocy le- 
karskiejj Urbanowiczówna zmarła 
wskutek zatrucia spirytuszm  drzew- 
nyni. 

„— Skład bibuły komunistycznej. W а- 
gninewie gminy zaleskiej aresztowano Da- 
wida Salenia i trzech jeszcze osobników, 
htórzy mieli w swych mieszkaniach znaczne 
zanasy odezw komunistycznych. Ponadto u 
$alcnia ujawniono powielacz do odbijania 
cdezw. м & i 

  

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 3, 

Ceny zniżone: Parter 60 gr. Balkon 30 gr. 
Od d.ia 9 do 20 m rca I9si r. wł.cznie vecą wys ieniare tilmy: 

„KREWz:”RREWC: 
Dramat w IO aktach: W rola h głównych: Krymhilda — Małgorzata Schoen Brunhilda — Harna 

Zwiększony zespół orniestry. Ilustracja muzyczna vsnut. na m:tyvach Ryszarda Wagnera. 
Ralph 

Nad pr. g am: „Pod tęczowym sztandarem flm spółdzielczy w 2 akta.h. 
Kas» czynn» od g. +30. Początek odg. de«! W dniu 9 maca r b Kasa c tnna odg. 5 m 30. Pocz o godz. 6, 

  

KINO-TEATR 
„Н ELiOs" 
al. WILENSKA 38, 

Tel. 926. 

Uczta artystyczna dl« miłośników kina! Dziś wszechświatowe sławy król t-norów 

i Brygida Helm NEAPOL ŚPIEWAJĄCE MIASTO 
Zdjęć dokonano w Neapolu, na Capri, w Pompei i Wiedniu. Jan Kiepura odšpiewa po polsku 

piosenki: „Zejdź do gondoli" i „Signiora, ja cię ujrzałem pierwszy raż*. 
Na plerwszy seans ceny zniżone 

Jan KIEPURA 

Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15 

  

Dziś! Rekordowv przebój dźaiękowył 

Dźwiękowe Kino 

10 £LyWOOD: 
mieniewicza Zł 

Wielki dramat miłosny 
W roli xłownej 

CZIEWCZĘ Z AKONTPARNAS$E'U 
GERTRUDA LAWRE“CE Nad pr gram: Dedstki d*więkowe 

Pocz. o godz. 4, r, 8 i 10.15. 
Na pierwszy seans ceny /niżone. 

  

DŹWIĘKOWE «INO 

C6/INS 
czły 
świat 

Dziś! Największy 100 proc. dźwięsowiec- Film 'en wystawą i. śpiewem poruszył 

PARADA ĄILOŚCI 
którv odśpiewa w języku f ancuskim swoje piosenki oraz 

z ulubieńcem i Špiewakiem 
Mauricem Chevalier, 

znana śpiewaczka Jeanetie Mac. 

  

  

  

  

WIELAA 47. tel. 15-41 Donald. Fi'm jest osnuty na tl głośne: sztuki „Ks ażę Małżonek* Leona Xsurofa i Julesa 
Cnaneela Pocz. seansów o g. 4,6,8110.15 w sob inie!z o g. '-eį. Na '-Sry Seans cenv zniżone 

KINO Dziś! Po raz pierwszy w Wilnie! Największy przebój Świata! Sensacja! Dzieje najsły niejszego korsarza wszystkich 
ав czasów, Eureoufa ilustru'e Korsar: 

„P AN wielki arcyfiłm p. t. BOH ATE ROW E 40 RZ A (Gmi 
Wielka 42. Epopea morska w 12 wielk. akt. W rolach głównych Marija Dalbacin I Jan Angelo 

Kino-Testr Dziś! Monum. majest«tyczna wizja krwawej epoki z czasów panowania Rzymskiego! Nowe wydanie produkcji 1-31 r. 
A A epokowy dramat w 16 akt. arcydzieło, k 6e przypomina „Ben-Hurai „Quo 

„STYLOWY“ RE $$ Li Ba Vadis* w roli gł. Hr. Rina de Liguoro. 
WIELKA 36 Niebywały przepych, emocjonujące sceny wyrafinowanych rosk szy: zbrodni na temat „Miłości I namiętności” 

SĘ 100000 artystow, „Wyścigi kwedryy*   
  

RADJO WILERSKIE 

PIĄTEK, DNIA 29 MARCA 1931 R. 

11,58: Czas. ь 
12,05 — 1250: Nowe płyty (wyr. kraj) 

„Cdeon“. 1) Gounod — Preludjum z op. 
„Faust“. 2) Puccini — Aarja Z sb. „Manon 
„escaut“ (Nono Piccaluga) 3) jos | 
Bela — My oboje — walc. 4) Verdi — 
Potpourri z op. „Rigoletto“. 5) bi — 
Picsenka marynarska. 6) Tosti — Ideały 
(Gosta Milome) 7) Eilenberg — Sanna w 
stolicy. 8) Tagliaferi — Nadia la Zingara 
— tango 9) Flessow — Śpiąca królewna. 
10) Pedro — Jutr“ zapomnę. — tango. 11) 
Nevin — Narcyz, 12) Sylva — Moje słonecz 
kc — ioks. 

13.10. Kom. meteor. 
14.40 -— 15,20: Odcz. dla maturzystów z 

Warszawy. 
Lekcja 15.50 — 1610: 

Warszawy. 
16,25 — 16.30: Progr. dzienny. 
16.30 — 17,15: Koncert życzeń (płyty) 
17,15 — 17,40: „Teatr O Rzecz 

o teatrze morumertalnvm w Polsce) ze 
Lwowa wyvgł. Leon Schiller. 

17,45 — 18,45: Muzyka lerka z Warsz. 
1545 — 19,00: Kom. LOPP-u. 
19,00 — 19,15: Kwadrans akademick:. 
19,15 — 19,30: Muzvka operetkowa «x 
19,30 — 19,40: Program na sobotę i 

rozm. 
19,40 — 19.55: Prasowy dziennik vadj. z 

Warszawy. 
20,00 — 20,15: 

Werszawy. 
20.15: Koncert symfoniczny z Warsz., 

pod dyr. E. Kleibera. W programie utwory 
Wsgnera, R. Straussa i Beethovena. W 
przerwie „Przegląd filmowy" ze studja R. 
W. Po koncercie komunikaty z Warsz. 

23,00 — 24,00: Snacer detektorowy po 
Europie — retranzmisje. e $ 

OFIARY 
S. B. na zaklad dla Nievleczalnie chorych 

francuskiego z 

Pogadanka muzyczna z 

  

wypłacił posz- zł. 3. 
° Е. 0. « byłej nauczycielki zł. 2. 

8880066960©06 
OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzsiego w Wilnie 

3-gc 1ewiru Wacław Leśniewski, miesz. w 
„Wilnie przy ul. 3-24 Maja 13 m. 6 na zasa- 
dzie art. 1030 UPC obwieszcza, iż w dmu 
23 marca 1931 r., o godzirie 10 rano w Wil 
nie „przy ul. Szklenej nr. 4 odbędzie się 
sprzedaż z licytacji publicznej majątku ru- 
chomego, należącego do Girszy  Zubickie- 
go, składającego się z urządzenia mieszka- 
nia i innych, oszacowanego na sumę 843 zł. 
50 gr. na zaspokojenie pretensji firmy „Gwir 
cman i Ratner" w Łodzi w sumie 200 zł. 
z procentami i kosztami. 

: Komornik Sy 
(©) W. Leśniewski. 

0006900009 

Don lUK 

Szyrwindt 
choroby  Weneryczne. 
skórne i moczopłciowe 
Wielka 19, od 9 da 3 
3—7 

du Nadleśnictw a 

Dr Ginsberą 
Choroby skórce, 2. 
ne'yczne I moczepłcio- 
we. Wlieńsza 3 
8 — 114 — & 
587, 

Drzewo opalowe 

Tei. 

$ į iAkuszerk i 

AKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA 
oraz Gabinet Kosmety- 
czny, Usuwa zmars/cze 
ki, piegi, uągry, łup eż, 
broda» ki,k rzajsi, wy- 

  

RYBY 
ŻYWE z rybo:6 twa 
maj tku Czerwiaki 

padanie wiosów. MROŻONE 
Mickiewicza 46. W ĘDZONE, Bełyk, Ło- 

Artimai T CZ UPARCIE 
  

najtaniej po eca 
D.-H S.BANELiS ka 
w. Wilue, Mi. kiewi- 

KCSMETYKAŻCa 238, telefun 8-19. 

GA 

DORA 
ii - 

TGE—=      

PRZETARG 
na sprzedaż niżej wvmien'onych sortymentów drzew. 
nych, cięcia roku 1930—31, znajdujących się na bin- 
dugach przy rzece spławnej ILJA, który odoędzie si 
w dniu 80 marca 1931 r. o godz. 1l w lokalu t'rzę 

  

RACJONALNĘJ| Za 2700 dolarów 
KOSMETYKI LECZ | sprzd«my fol ark 

NICZEJ w  pobliż! stacji 
WILNO, MICKIEWI | kolejowej, obszaru 

CZA 31 m. 4. 30 ha z z budowa- 
kobiscą niem. 

Urcde: nserwu | Dom H.-K. „Ža- 
je, dosko | evęta“" Miekiew! 

nali, odświeża, usuwa <za 1, tel. 9-05       

jej skazy i braki, Masaż 
twarzy i ciała (panie) 
Sztuczne opałanie cery. ——— 
Wypaianie włosów i 
łupież. Najnowsze zdo- 
bycze kosmetyki racjo- 

nałnej. 

  

@1а urzędów skarb. P. 43. 
—- Warunki w-g umowy, 

zusu owasacyczwą Zgłoszenia składać w 
po- lbie Skarbowej, 

kój Nr. 22. 4 POSADY į 

Wykwalifiko- 
—————— 

przyjmuje roboty 
niejscu i u siebie 
Plac J zucki 1 — 12 
róg Ludwisarskiej. 

  

Potrzebne są 
od 1 maa r. b. 2 lo- 

Codziennie od g. 10—8, kale 5 — 7 pok'jowe 
М 7 

Pokėj 1 Iub 2 
wana krawcowa go w naję ia z wygoć 

na dami. Trotka 11 — 8-2 

  

    

Uszańskiego, w Kraśnem nad Usząj 
Papierówka Świerkowa w klocach 2858,67 m3. 

Cena wywoław. 26254 zł. 
Kopalniaki sosnowe 99,50 m3. Cena wywoław. 837 zł 

w klocach sosn. 2.99 m3. 
s świer. 2,41 n3. 
„ brzozow. 52.68 m8. 
„ Olszowe 97,80 m3. 

Razem 605,88 m3. 
Nadleśriczy Inż. E. Czwaczk. 

RADA NADZORCZA WILEŃSKICH 
SKŁADÓW TOWAROWYCH SP. 

AKC. „PACIFIK* W WILNIE 
zawiadamia PP. Akcjonarjuszów, że w dn. 

16 twietnia 1931 r o godz. 6-+j pp. odbę- 

dzie się w lokalu spółki przy ul. Jagielloń- 
Sandacze skiej nr. 10'w Wilrie zwyczajać Walne Zgro 

maczenie Akcjonarjuszy spółkt z następu- 

jącym porządkiem dziennym: 

1) Zagajenie i wybór przewodniczącego. 

2) Sprawodzanie Rady Nadzorczej. 

3) Sprawozdanie Zarządu. 
4) Zatwierdzenie bilansu ' oraz  rachun- 

ku Strat i Zysków za rok operacyjny 1939. 
5) Podział zysku. 

6)Określenie wynagrodzenia 

Rady Nadzorczej craz Zarządu 
7) Wybory do Rady Nadzorczej i Za- 

izącu. 

8) Wolne wnioski. 

P.P. Akcjonariusze życzący sobie wziąć 

udział w Walnem Zgromadzeniu wiani w 
myś' par. 14 statutu złożyć na 7 dni przed 

terminem swoje akcje, względrie šwiade- 
ctwa depozytowe lub zastawowe w Banku 

Handlowym w Warszawie, Odcział w Wil- 
nie. 

„0 POLAKÓW EMINEM 

LOROCTNIE I WYNARADAWYA 

SIĘJ 

M6ś grosz me „Fundusz Polskiego 
Sekolnictwa zagranicą”, na konto 
P. K. ©. 21895, Komitetu Obcho-. 
du _25-4gcia Walki o Szkołę Polską. 

członków 

— ЗНЕКШАМ. 

„ Tajemnica amuletu 
— Oni są szbrojeni, тато. Мо- 

żebyśmy się lepiej zatrzymały? Być 
może, że chcą nas poprosić o pomoc, 
lub o załatwienie czegoś w mieście. 

— Nie chcę ryzykować, moja ma- 
ła. Prędzej! — krzyknęła lady na szo- 
tera. — Jedźmy jaknajprędzej! 

Ciemnolicy szofer spojrzał na ježdž 
ców i twarz jego z czarnej stała się 
popielatą. 

— Żli ludzie, mrs., prędzej ucie- 
kać. 

Samochód skoczył gwałtownie, jak 
iumak uderzony batem. W tejże chwli 

rozległ się gwizd kul, które przedziu- 
rawiły ścianki samochodu. 
„— Bože, to napad! — jęknęła 

przerażona lady. — Co robi policja w 
tym kraju? 

" Qbejrzała się przestraszona, szu- 
kając upragnionej postaci: w granato- 
wem ubraniu i nelmie z blachą. Szofer 
skurczył się nad kierownicą, a samo- 
chód pędził, podskakując po nierów- 

nej, wyboistej drodze. Nagle z boku. 
z (Ba rozległa się strzelasina i W po 

 wietrzu zaczęły gwizdać kule. Szoie: 
wydał głuchy okrzyk bólu i podniósł 
 rękę'do zranionego policzka, jednocze 

_ śnie machinalni» zatrzymując maszynę 
Samochód skręcił wbok, wjechał do 

rowu i zatrzymał się. 
jadące pani? były zbyt przestraszo 

  

  

   

ne, by mogły coś przedsięwziąć. Za- 
rim zdołały się zorjentować,  samo- 
chód otoczyło kilkunastu ieźdzców w 
wełnianych płaszczach i białych tur-- 
banach, głęboko nasuniętych na czai- 
re brwi. Drzwiczki samochodu  roz- 
warły się i silne ręce wyciągneły na 
trawę nawpół żywe kobiety. Wkrótce 
оБ niewolnice leżały już na grzbie- 
tach koni, zawinięte w płaszcze i nio- 
cre przywiązane do  wierzchowców; 
cała karawana pędziła, co koń wysko 
czy, pozostawiwszy na drodze zepsu- 
te auto i zabitego szofera. 

4. 
Z rercem rozdartem patrzał pro- 

fesor King za oddalającyn sie samo- 
chodem. Całe życie dotychczasowe mi 
nęło mu w samotności, pogrążony w 
ukcchanej pracy i nauce nie odczuwał 
tej samotności, jrzeciwnie stronił chęt 
mie od ludzi. I oto nagle stała się za- 
dziwiająca rzecz: miłość zakwitła w 
jego sercu, zbucziła w niem nowe po- 
tywy, ukazałą rozwartym nagle oczom 
Lowy, cudowny i szczęśliwy. świat. 
Nie mogł skupic myśli nać papieranii, 
w których opisywał rezultaty swych 
badań i prac. Zdawało mu się, że 
wszystko, czemu poświęcał  dotych- 
czas całe swe życie i całą energje, 
myśl każdą, stało się nagle czemś po- 
zbawionem sensu, celu i zbytecznem. 
Z westchnieniem odszedł od stolu i 
wyszedł z domu. Na drodae widniały 
dwie postacie jadących na mułach ku 

'niasteczku podróżnych. W dolinie tej, 
gdzie profesor przeprowadzał swe. ba 
dania naukowe, goście byli nader rzad 
kiem zjawiskienu to też profesor przy 
glądał się ciekawie zbliżającym. się 
podróżnym. Wkiótce mógł już zattwa- 
żyć, Że na pierwszym. mule  iechała 
biała kobieta w mantyli. Zbliżywszy 
się do profesora, zeskoczyła na ziemię 
i rzuciła uzdeczkę towarzyszacemu jeł 
słudze — krajowcewi. Zwróciła się da 
profesora po angielsku, a mowa jej 
była poprawna. ; z. 

— Czy pan jest profesorem Kin- 
giem? į 

— Tak. 
— Musze z panem rozmówić się 

na osobności . 
Profesor zaprosił ją do domu, pn- 

dał krzesła i stojąc przed "ia, przyglą 
dał się jej pvta'aco, czekając na wyż 
iaśnienia nieznajomej. (i 

— Senor King, przyjechałam: tu 
specjalnie w tym celu, by pana 'prze- 
dzić. S S ao 

— Uprzedzić mnie? — zdziwił się 
profesor. — O czem? Mesh 

— Żeby pan jaknajstaranniej. prze 
Chowywał kryształowe amwletv, któ- 
że pan ma u. siebie, nienrawdaż? . 

„—. Nie... ja nie mam Ich! 3 
— Gdzie one są? Czy są w bezpie 

cznem miejscu? dia RE że 
— Ależ.. pie .rozumiem,..  miss;.. 

mrs..... Czemu pani się. intzresuje temi: 
amuletami? : ROW 

— Zarąz to pami  wytłomaczę.. 

Par wybaczy mi moją ciekawość, gdy 
ziezumie, że nioje obawy są uzasad- 
nione. Nazywam się Loła de Mello, 
jestem kuzynką. wstyd mi przyznać 
się, człowieka, który się nazywa An- 
tonio Pareira. 

— Słyszałem o nim, 
©. On siedzi w więzieniu. 

--Nie, seno:, właśnie dlatego przy 
jechałam do pana. On uciekł z więzie- 
nia. Wien: to napewno, wiem również, 
że ten łotr nie zatrzyma się przed żać 
na zbrodnią, gdy będzie chodziło © 
odzyskanie odet:ranych mu przy aresz 
towaniu amuletów. i ‚ 

— Ale dlaczego? Jaka jest ich war 
tość dla niego? 

— Jeden z tych amuletów był prze 
chowywany od wieków w rodzinie 
naszej, z pietvzmem oddawany z rąk 
do rąk. Najstarszy w rodzie był zwią- 
zany przysięgą. że uczyni wszystko, 
co będzie w jego mocv, by wykonać 
nakaz, związany z amuletem. Nigdy 
żąden Mello nie złamał przysięgi. je- 
stem kobietą i dumna jestem z mego 

miss Mel- 

„rodu, ale Antonic ściągnął na nas han 
bę. On zadrwił z ostatniej woli ojca. 
la nie mogę zmyć hańby z naszej ro- 
dziny, ale chcę nie dopuścić do zbr:» 
dni i dlatego przyjechałam do pana. 
Mój stryj, niech Bóg raczy mu dać wie 
czny pokój, mówił, że drugi amulet 
znajduje się w pana ręku. Przyjeclia- 
łani uprzedzić, że grozi panu niebez- 

- pieczeństwo. 
— Pani. pańi mnie przeraża seno 

rikol Ja oddałem oba amulety miss 
Theese, mojej narzeczonej i ona nosi 
je ra łańcuszku na szyi 

Senorita zbładła i zimnemi palca- 
mi ścisnęła iego dłoń: 

— Gdzie Otta jest? Ach, ja się bo- 
ję... obawiam się... 

— Dziś rane wyjechała stąd z mat 
ką samochodem, — odrzekł profesor, 
iracąc nagle swoją nieśmiałość i nie- 
[ewność. — Czego się pani obawia? 
Czyż znajdzie się człowiek, który po- 
trałby skrzywdzić te dwie bezbronne 
kobiety? 

— Antonio Pareira gotów jest 
sprzedać rodzoną matkę, jeśli mu za 
nią ktoś dobrze. zapłaci! — zawołała 
Lola. — Niech pan mnie posłucha, se- 
norze: jestem pewna, czuję, że narze- 
czonej pana stało się coś złego, że gro 
zi jej jakieś nieszczęście, albo strasz- 
ne, śmiertelne niebezpieczeństwo. 
Niech pan weźnie muła mojego słu- 
żącego i jedźniy razem na ratunek. 
Daj Boże, żeby obawy moje okazały 
się nieuzasadnione, ale... 

— Dobrze, pojadę. Po tem, co 
pani powiedziała, nie mógłbym pozo- 
stać tu i czekać na wiadomości. Czy 
zechce pani wypić coś orzeźwiające- 
go. zanim wyruszymy w drogę? 

— Nie, nie, senorzel Musimy  je- 
chać natychmiast. Czuję... czuję, że 
nieszczęście wisi nad nią! Nie możemy 
tracić ani chwili. ” 

Wybiegla z domu. Profesor schwy 
cił hełm korkowy i wybiegł za nią. 

Pomógł jej wsiąść na muła, a sam 
wdrapał się na drugiego, poczem o- 
boje ruszyli kłusa. 

— Niech pan patrzy, — zawoła- 
ła niespokojnie Lola, gdy podjechali 
do zakrętu dropi. — Samochód tam 
stoil Chwała Bogu, widocznie pękła 
Szyna, przeczucia moje okazały się 
przedwczesne! Ale co to?.... W samo- 
chcdzie niema nikogo... co się stało?.. 
Prędzej senorze, ja się boję!... 

Uderzyła muła po spoconych bo- 
kach pomknęła ku opuszczonemu sa- 
mechodowi. Nie było wątpliwości: to 
co ujrzeli było nazbyt wymowne. Za- 
bity szofer opadł ciężko na kierowni- 
cę, ślady kul, otwarte drzwiczki i nie 
abccność pasażerek, wszystko to 
świadczyło o napadzie bardytów. Pro 
fesor zakrył twarz rękami i jekrął. 

Senorita patrzała na niego rozsze- 
rzonemi, przerażonemi oczyma. 

— Senorze, co teraz zrobimy? 

— Policja, — jęknął wzburzony 
i nawpół przytomny uczony. 

— Nie! — zaprotestowała ostro 
dziewczyna, ogarnięta nową falą ener 
gli i pragnienia zemsty, — policja nic 
nam nie pomoże. Zanim oni przekona- 
ją się, że pańska narzeczona rzeczywi 
ście zginęła, oni uprowadzą ją dale- 
ko i żadna siła ludzka nie zdoła jej 
odebrać. Nie, scnorze, pozostaje nam 
tylko jedno wyjście! 

  

<glawaa Gianisław Mackiewicz, Reósktor odpowiedziainy Witold Wordyto 
A 
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