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"Polsko-ukraińska 
Rozmowy, prowadzone przez posła 

J. jędrzejewicza i przezennie z Pre- 
zydium Klubu Ukraińskiego, znalazły 
oddźwięk na łamach prasy zarówno 
połskiej, jak i ukraińskiej, co wymaga 
pewnych wyjaśnień co do istotnego te 
matu i przebiegu tych rozmów. | 

Sądzę, że nie znajdzie się nikt w 
Połsce, ktoby miał odwagę twierdzi:, 
że stosunki w Małopolsce Wschodniej 
są normalne i ue wzbudzają żadnej 
troski i niepokoju. D!atego uważam, 
że jest obowiązkiem zarówno rżądu 
jak i całego społeczeństwa polskiego 
dażyć do istotnego unormowania sta- 
sunków w Muołpolsce  Wschodnie;, 
tembardziej, že 1 ze stronv społeczen- 
stwa ukraińskiego w tej dz.einicy muo 
żą się objawy chęci zniiany swego do- 
tychczasowego stanowiska Ь 

Jednym z ożiawów tej zmiany na- 
strojów było zwrócenie się kilku wy- 
ditnych posłów z Klubu Ukraińskiego 
do posła Jędrzeiewicza i do mnie х 
prośbą o wpłynięcie na rząd, aby co- 
inał zarządzone represje, jak to: are- 
sztowanie wybitnych «działaczy, zan:- 
knięcie gimnazjów, towarzystw kultu- 
ralnych, oświatawycu . spertowych 1 
td. Zarówno poseł Jędrzejcwicz, jak 1 
ja bardzo żvczlrwie potraktowaliśmy 
ten dowód oscbistego do nas zaufa- 
nia, lecz jednocześnie szczerze wypo- 
wiedzieliśmy nasze zdanie w tej spra- 

Oświadczyliśmy, że przyszedł 
czas kiedy spo'eczeństwo ukraińskie, 
jak i polskie w Małopolsce Wschod- 
nie' winne poddać zasadniczej rewizit 
swoje dotychczasowe stanowiska. U- 
kraińskie społeczeństwo ma tam przed 
sobą dwie alternatywy: albo stałej w 
tej czy innej foimie walki s państwem 
polskiem na teri terytorjur:, albo zgo- 
dy, wynikającei ze świadomości, że 
niema ani jednego Polaka. któryby nie 
uważał Malopolski Wschodniej za in 
iegralną część państwa polskiego. 

Dotychczas ukraińskie społeczeń- 
stwo w Małopolsce Wschodniej upra- 
wiało polityke formalnej lojalności wo 
bec państwa pciskiego w praktyce 
zaś w tej czy imnej formie uprawiało 
negację wszystkiego co poiskie. 
Uprawiana przez działaczy ukraiń 

skich w Małopolsce Wschodniej poli 
tyka negacji, boikotu i izoiacji narodo 
wej doprowadziia w konsekwencji do 
akcji sabotażowcj, reztiltatem której 
znowu była t.zw. pacyiikacia. Ukraiń- 
cy przekonali się, że obecny rząd po- 
trafi w razie potrzeby nawet siłą wy- 
móc posłuszeństwo dla zarządzeń 
władz ji lojalność wobec państwa. 

I póki ma chodzić tylkc o formal- 
ną łojalność. to trudno wymagać od 
Klubu BB., aby wpływa? na rząd, by 
cofnął on te czy inne zarządzenia, któ 
re potrzebne są do zapewtienia tej 
lojalności i posiuchu dla zarządzeń 
władzy. W stosunku zaś do tych 
swych obywateli, którzy Są nielojalni 

ABbowiązany jest nawet stosować kar- 
ne sankcje. 

Sądzimy natomiast, że dotychczaso 
wa polityka odpowiedzialcych pelity- ków ukraińskich w Małopolsce Wscho 
dniej nie jest słuszna i musi ulec! za- 
sadniczej rewizj,, gdyż zmusza rząd 
do represji. = 

Spoleczefsiwo ukraińskie winno 
zrozumieć, że dawna Ruś Czerwoną 
przez 600 !at należenia do państwa 
polskiego, uległa głębokieniu wpiywo- 
wi kultury polskiej, stała się kcajem 
mieszanym polsko - ukrainskim. I dla 
tego Ukraińcy winni pogodzić się z 
iem, że ta dzielnica stała się integral 
»ą częścią Polski i że wszystkie ra- 
chuby na zmianc Sytuacji sa zawodne. 

Z drugiei stony ogólne interesy 
narcdu ukraińskiego, jako całości wv 
magają, aby państwo polstie było sil 
ne i dlatego konflikt polska - ukrają- 
ski w Małopolsce Wschodniej ma cna- 
rakter wybiinie lokalny i test Sprzečz 
ny Dląca stanu obu narodów. 

atego też Ukraińcy w Małopol- 
sce Wschodniej nietyiko 7 pacta, 
a. Przegianej wojny w 1918 ro 
zArównó e tą. "el oceny stosunków 
A Neda €j dzieinicv, jak i sytuacji 

edzynarodowe;, ą rzedev, kier” A imieżrsci 4 BIS vszystkier1 
nę racji stanu narodu ukrańskie- 

go, jako całości winni szczerze sta- 
nąć na stanowisku obywateli państ-* 
„a polskiego, którego" wielkość i siła 
leży i w ich narodowych jnteresach. 

Z drugiei strony Ё 
Polskie w Małopolsce 
na również zroztimieč, že Asielni> 
państwowo - ekonomicznie E al nie związana z Polską, jednak nie jest 
etnograficznie dzielnicą czysfo polską, 

społeczeństw 

„lecz mieszaną, w której element ukr. 
ński ma prawc uważać siebie za współgospodarza tego kraiu, któremu tu należy się pełnia równych z lud- 
aością polską praw, poszanowanie je: 

Admisstracja Wilno, Źantowz 2: 

  

uMURATA miesięczna z odnoszeniem do domu lub 

   

Wschodniej win, 

E 

Konto czekowe PKO. i 

go interesów narodowych i kultural- 
nych. Szczere uznanie przez społeczeń 
stwo ukraińskie państwowości  pol- 
skiej, zaś przez społeczeństwo polskie 
społeczeństwa ukraińskiego za wspol- 
gospodarza tego kraiu — uto platfor- 
ma ugody polskc - ukraińskiej w Ma- 
iopolsce Wschoaniej, gdyż tylko zgod- 
na solidarna współpraca obu społc- 
czeństw na wszystkich polach życia 
politycznego, kuituralnegc i ekonomicz 
nego, a nie rywalizacja, separacja i 
wzajemna nienawiść, jak to ma miei- 
sce obecnie — imoże zapewnić rej pięk 
rej, bogatej dzielnicy wiz'ki rozkwit 
i jasną przyszłość. I do przejścia oł 
tej formalnej losalności do istotnej, dy- 
ktowanej interesem narodu ukraińskie - 
go, jako całości, i potrzebami lokal- 
demi ludności ukraińskiej w Małopol- 
sce Wschodniej — wzywałiśmy Kluo 
Posłów Ukraińskich. 

Wyrazem zimiany zasadniczego sti 
nowiska winno Lyć zgłoszenie przez 
Klub Posłów IJkraińskich deklaracji 
oświadczającej o przejściu z tej iur- 
małnej lojalnośc. do aktywnego wspoł 
działania nad rozbudową wielkości i 
siły państwa polskiego, do pracy nad 
zgodnem współżyciem obu narodowoś 
ci w Małopolsce Wschodriej, ich so- 
iidarnego wysiłku we wszystkich dziel 
nicach zbiorowego życia i interesów 
tej dzielnicy. Po ogłoszeniu takiej de- 
Xlaracji KI. BR oświadczy:by publicz- 
nie, że cały obóz Marszałka Piłsudskie 
„go bierze na sicbie obowiązek 'wpły- 
"ięcia na to, aby ludneść polska w 
Małopolsce Wschodniej również zasad 
niczo zmieniła swój stosunek do lud- 
ności ukraińskiej i weszła na tory 
współpracy z unią, równości i zgody. 
Chodziło o to, aby Rząd nic nie narzu 
cał ani jednemu ani diugiemu społe- 
czeństwu, lecz akceptował to co one 
ułożyły w: drodze porozumienia i w 
aunosferze zgodv. A wówczas auto- 
matycznie znik; ie potrzeba dotychcza- 
sowych represyvj i obecnegc nastawie- 
1ia administraci, a państwo polskie 
stać będzie. na to, aby postawić krzyż 
na smutnej przeszłości i zapomnieć o 
rie 

Takie było nasze podejście do tej 
sprawy. Rozumieliśmy, że iest ono tru 
dne, bo pragnie punkt ciężkości prze- 
nieść na zmianę nastrojów, obu sp» 
ieczeństw w Małopolsce Wschodniej, 
-— ale jednoczesnie uważaliśmy, że 
jest to jedyna uwała i skuteczna dro- 
ga. Co z tego, że znajdzie się kilku 
przychylnych Rządowi polityków u- 
kraińskich, jeżeli własne społeczeńs:- 
wo ich nie popize; co z tego, że Rząd 
tym politykom przyrzeknie te czy in- 
ne reformy, jeże!i miejscowe społecze'i 
ztwo polskie tym reformom przeciw- 
stawi się? 

Istota zagadnienia polega na tem, 
aby dopomóc aoprowadzic do pogu- 
izenia się obu społeczeństw ua mej 
scu. 

W stosunku do społeczeństwa pol- 
skiego w Małopolsce Wschodniej Klub 
Bezpartyjnego Bloku gotów był pod- 
iać się tej akcji pośredniczącej—pod 
warunkiem, że KI. Ukraiński pocejmie 
się tej samej roli w stosunku do $ро- 
łeczeństwa ukraińskiego. 

Gdyby Klub Ukraiski naszą propo 
zycię przyjął konsekwencją tej decy- 
zji musiałoby być wycofanie przez nia 
go swojej skaryi do Rady Ligi Nar. 

Nie można bowiem z jednej strony 
zawierać ugody, a z drugiej jednocze- 
śnie procesować się i zanosić skargi 
na forum międzynarodowe. 

Nie ulega bowiem watpliwości że 
rozpatrywanie skargi reprezentacji u- 
kraińskiej w Genewie siłą rzeczy pod 
nieci nanowo amiagonizmy w Маюрс! 
sce Wschodniej. spowoduje nową falę 
wzajemnych oskarzeń i żalów. 

Sądzę, że takie postawienie spra- 
wy było słuszne i logiczne. Propono- 
waliśmy Ukraińcom przekreślić wza- 
jemne żale i spróbować na wzajemnem 
zaufaniu i solidnej przcy rozpocząć 
nowy okres w życiu Małopolski 
Wschodniej. 

„Ale aby tak się stało — trzeba, abv 
obie strony zaczęły likwiśować te 
smutną przeszłość, Społeczeństwo pol 
skie winno zapomnieć o akcji sabotażo 
wej, Ukraińcy o pacyfikacji. 

Jeśli chcą Gni, aby Rząd wycofał 
swe zarządzenia represyjne, to winni 
wycofać swoją skarge do Rady Ligi 
Narodów, gdyż inaczej społeczeństwo 
ukraińskie wszeikie kroki Rządu w kiż 
runku zmiany kursu będzie rozumie: 
„ako strach przed opinią zagraniczna, 
lakG posunięcia taktyczne wobec Radv 
Ligi Narodów. Ё 

„ Klub Ukrairiski na nasze propozy- 
cje odpowiedziai odmownie. 

Trudno — niech sprawa idzie do 
Genewy. Nie boimy się tego. Mam: 

  

Opłata 
Redakcja rekopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
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pocztowa uiszczona ryczałtem. 

POSEŁ BUSZYŃSKI STRACIŁ 
MANDAT 

WARSZAWA. (PAT). — Na wstępie 24 
posiedzenia Sejmu tnarszałek oświadczył, iż 
w ckręgu nr. 13 Łódź z listy okręgowej nr. 
224wybrano do Seįmu pos. Stanisława Bu- 
szyńskiego. Poseł nie uczestniczył do- 
tyckczas w posiedzeniach Sejniu, ani też nie 
prosił o udzielenie mu urlopu. Wobec tego 
na podstawie odpowiednich postanowień 
bej wyborczej oraz regulamiuu obrad 

Sejmu Izba na wniosek marszałka Sejmu 
stwierdziła wygaśnięcie mandatu pos. Sta 
nisława Buszyńskiego, poczem  przytstąpio- 
no do porządku dziennego. 

IZBA PRZYJMUJE POPRAWKI 
SENATU 

Po referacie pos Polakiewicze (BB) przy 
ięto rawki Seratu do projektu ustawy 
o samoistnym podatku wyrównawczym @а 
gmin wiejskich. Po referacie pos.  Tebiń- 
ki «BB) przyjęto poprawki Senatudo projek 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANUWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łasziik, 
DUKSZTY — Briet Koiejowy. 
GŁĘBOKIL — ul. Zamkows — W. Wiodziniierow. 

GRODNO -— Księgarnia T-wa „Ruch*. 

HORODZIEJ — Dworzec kołejowy — К, Smarzyński. 

KLECK — Sklep „Jednošė“, 
LIDA — ul. Suwalska !3 — S, Mateski, 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
NIESWIEZ — ui. Ratuszowa — Księgarnia jażwińskiego. 
NOWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. 

N. SWIECIANY — Kaiegarnis I-ws „Koch, - 

OSZMIANA — Księgarnia Społdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarni Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgacniz Polzkiej Macierzy Szkolnej. 
SLONIM -- Ksiegarais T-ws „Ruch“. 
STOLPCE — Księgarais T-wa „Ruch“. 1 
ST. SWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. Ś 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24. F, Juczewsty 
WARSZAWA —- T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

  

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na wonsie ż-ej t 4-6) gi Ru. La tekstem 15 gr. Komunikaty Ura4 
aadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa mlimietr OU gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50% drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Terminy druku i mogą być przez Administrację zrni 

niane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowe 

  

ugoda Wczorajsze posiedzenie Sejm 
w: Spiszu z wyjątkiem jednej poprawki, do- 
tyczącej samego tytułu ustawy 

Następnie referacie posła Lechnickie 
gó (BB) przyjęto w drugiem i trzeciem czy 
taniu projekt ustawy o zamianie i grey y 
niektórych gruntóv państwowych. Po reie- 
racie posła Moczulskiego przyjęto w dru- 
giem i trzeciem czytaniu projekt ustawy o 
sprzedaży grumiu państwowego w Suwał- 
kach. 

ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE ZA 
! UBIEGLE LATA 

| Następnie pos. Goettel złożył sprawozda 
nie o zamknięciu 1achunkowem za czas od 
1. L 1926 r. do 31 II. 1927 oraz o uwagach 
NIK o tem zamknięciu i o wykonaniu bud- 
żśta za dany rok i zaznaczył, że NIK przed 
stawia wniosek o udziełenie rządowi abso 
mtorjum pod warunkiem uregultewania prze 
kroczeń.  Przekrcczenia te w kwocie 
17.412920 zł. zostały przez Sejm w bież. 
roku zalegalizowane. 

W głosowaniu przyjęto wniosek komisji 
tu ustawy o likwidacji stosunków żelarskich 

Wniosek opozycji sejmowej 
DOMAGA SIĘ POWOŁANIA KOMISJI W SPRAWIE „BRZESKIEĮ“. 

WARSZAWA. 20. HI. (tel. wł. „Słowa”*). Opozycia sejmowa bez wzgle 
du na kiuby, :: więc od Klubu Narodowej Demokracji: aż do PPS złożyła 
dziś w Sejmie wniosek © powołanie nadzwyczajnej komisji śledczej dia zba 
uan'; sposobu t:aktowania więźniów politycznych w Brześciu nad Bugieni. 
Wni sek zgłoszeno w trybie zwykłym, a nie nagłym i dano niu po raz pierw - 
szy w Sejaiie v takie, sprawie spotykaną formę. 

Opozycja proponuje powołać komisję nie z pośród posłów, ale z po 
ś'ód prawników , a mianowicie chce, ażeby wydziały prawne pięciu polskich 
uriwersytetów pow'łały ze swego giona proiesorskiego po dwóch profesa- 
rów. W ten sposób komispja składać się będzie z 10 osób, Komisja ma mieć 
prawo przesłuchiwaria świadków pod przysięgą i zwalniania ich od tajem- 
nicy Służbowe!. 

Wniosek powyższy znajduje się na porządku obrad Sejmu dopiero pud 
czas sesji sejmowei. 

KOMISJA REGULAMINOWA ZAAPROBOWAŁA 
STANOWISKO 

ZAJĘTE PRZEZ WICEMARSZAŁKA CARA 

Słowa WARSZAWA 20. III (tel wł. „S “ — Dziś na konisji regulaminowej rozpa- 

iyw'ro niezmiernie cuar”kterystyczną sęrawę. 

W toku noznego posiedzeria Sejniu, gdy obradowano nad ustawą ratyfikacyjna 

uo0 waktatu polsto - niemieckiego, okoła godz. 3 nad ranem ros. Ponikowski (Ch. D.) 

zwro'ił się do prowadzącego w tej chwii: obrady wicemarsza!lka Caru z prośbą o prze” 
ware posiedzenia ze względu na spožmorą porę. Wicemarszałek Car oświadczył, że 
posiedzenia nie p'zurwi” aż do załatwienia sprawy, nad która właśnie debatowano. 

Poirytowany ;os Stanisław Strońsk. (Kl. Nar.) rzucił wowczas z miejsca okrzyk: 
„To przecież "ie danci.g, ażeby siedzieć całą voc”. Wicemar:załek Car przywołał pos. 

Suoaskiego do p'rzadsu z zapisaniem do protckułu za to odeswanie się. Kara, wymie- 

*zonu pos. Strońskimu rowna się utracie 65 zł. diet poselskici,, jako że za przywołanie 

ao porządku z zap'saniem do protokułu p:trąca się posłom 5 proc. diet poselskich. 

rts, Stroński nieznucwolony z orzeczenia wicemarszałka Cara odwołał się do ko- 

misji 1egulaminowui, ktora może na podstuwie przepisów reguiaminowych Sejmu zwró- 

uć sę do marszzika S.jiia z prośbą o ztayodzenie kary, wymierzonej przezeń posłowi. 
Na u-misji regul :ninowcj większość wyra.iła dziś opinię. że cdezwanie się pos. Stroń- 

skiegJ było ubliżuj,ce dla powagi Sejmu ' dlatego komisja podzielłła stanowisko wice- 
„mars alka Cara ' + dwolanie pos. Strońskiego ourzuciła. 

Echa niefortuunego losowania dolarówki 
WINNYCH USLNIE”O Z POSAD 

WARSZAWA (PAT). — Miuisterstwo Skarbu komunikuje: W dniu 
2 niarca rb przed losowanizn premij 4 proc. premjowej pożyczki dołarowej 
ovazał sie bral. pewrej ilości kartek z numerkami dolarówek. Brak tych nu- 
r.e.ów został przed wrzuceniem zwiików de koła uzupełniony. 

Na skitek zmz ulzonzgo dochodzenia wyższa komisja dyscyplinarna 
orzy Ministarstwie Skarbu no zbadaniu całokształtu sprawy orzekła nałoże- 
n.e rastępuj?c'xh kar Jan Fliegel, kierowrik oddziału Urzedu Požyczek Рап- 
stwcwych, został wydalony ze służby państwowej z utratą wszystkich praw, 
związanych z piastewanyn. urzędem, Bolesław Kamiński, kierownik biuru 
"-ufów Min.steisiw. Skarbu, otrzymał karę obniżenia stopnia słteżbowego 2 
7 ni 8 z pozb.wiemem możności awansu w ciągu 1 roku. Dr. Michał Pielak, 
kierownik Urzedu Pozyczek Państwowych otrzymał karę nagaty. Czwarty 
urzędnik który nie podlega ustawie o postępowaniu: dyscyplinarnem jako 
<ont:aktowv, 7ostai ukararv w drodze administracyjnej przez zawiązanie 
7 nrr nowej urdow; służbowej, obnisającej pobierane dotychczas uposażenie 

Gwarancje konstytucyjne w Hiszpanii 
MADRY?1. (PAT) — Dekret, wprowadzający na nowo wszystkie gwa- 

rancje konstytucyjne, został przesłary du Paryża, gdzie zostanie podpisany 
prze7 króla, który przyjedzie do Paryża w drodze powrotnej z Londynu. 

Zgon b. kancierza Miillera 
BFRLN (PAT) — Wpiątek 20 marca o godzinie 10.455 wiecz. zma”! 

w. Eerlinie byty banvlerz Rzeszy Mueller. 

budżetowej o zan.knięciu rachunków za 
  

  

  

  

  

czyste sumienie, gdyż pacyfikacja by 
ia koniecznościu wobec  barbarzyń - 
skich metod sahotażystów ukraińskich 
które zaszczytu narodowi ukraiński:- 
mu nie przyniosą, a jednocześnie u- 
jawni się czyja ręka kierowała akcją 
sabotażową i komu i poco w istocie 
swej ona była potrzebna. 

A wówczas otworzą się oczy i spo 
łeczeństwu ukraińskiemu, które zro- 
zumie komu i peco potrzebna jest 
waśń polsko - wkraińska, kto i w ja- 
kim celu pragnie z pieknej ziemi lwo 
wskiej czynić piekło Wzajemnej nie- 
nawiści i wiecznych walk i swarów. 
] wówczas Szerokie masy iudności u- 
kraińskiej odwrócą sie od swych po- 
'ityków zawodowych, jak odwrócił 
się masy polski« od partji, i pójda na 

spotkanie obozowi Marszałka Piłsud- 
skiego w jego wysiłkach doprowadze- 
nia do ugody polsko - ukraińskiej w 
Małopolsce Wschodniej. W wysiłkach 
tych nie ustaniemy i potrafimy ponad 
głowami partyjników _ ukraińskich 
doiść do zgody z ludnościa ukraińską, 
która lepiej od tych partyjników zro- 
zumie ,że stanowisko zajete przez po- 
sła Jędrzejewicza i mnie jest stanowi- 
skiem nie tylko ludzi mających na 
względzie p-zedewszystkiem interesy 
połskiej racji stanu, ałe jednocześnie i 
szczerych przyjaciół narocu ukraiń- 
skiego. wierzących w jego jaśniejszą 
lepszą przyszłość, której jednak nie 
widzą inaczej jak tyłko w zgodzie i 
przyjaźni z narodem polskim. 

Tadeusz Hołówko. 

rok 1926 — 27. Nustępnie pos. Czuma (BB) 
przedstawił łączne sprawozdanie o zamknię 
Ciu rachunków i wwagach Kontroli Państwa 
© zamknięciu rachenków i wykonaniu budże 
tu za rok 1927 — 28. oraz 1926 — 29. Re- 
ierat nadmienia, że NIK nie widzi przeszkód 
do parlamentarnego zatwierdzenia i udzie- 
lenia rząaowi ubsemtorjum ca do finansowej 
gospodarki za rok 1927 — 238 w zakresie, 
do jakiego uprawnia rząd ustawa skarbo- 
wa, natomiast co do niektórych wydatków 
NIK nie może stawiać wniosku © udzielenie 
iządowi absolutorjvm, wobec tego, że wy- 
datki te jako niezgocnhe z ustawą skarbową 
wyrmagają iegalizacj w drodze ustawodaw- 
czej Poddawszy następnie Sai a- 
nalizie zamknięcie rachunków za rok 1928 
— 29, referent zaznacza @& Nik nie widząc 
przeszkód do udzielenia rządowi absołutor 
jum wyraża zastrzeżenie co do niektórych 
wydatków jako niezgodnych z ustawą skar 
boówą i udzielenie co do rich absolutorjum 
uzależnia od ich legalizacji w drodze usta- 
wodawczej. 

Reierent zgłost w imieniu komisji nastę 
pujący wniosek 

zatwierdza się przedstawione przez rząd 
zamknięcia rachunkowe za rok 1927 — 28 i 
1928 — 29 oraz przyjmuje się do wiado- 
mości uwagi NIK © zamknięciach rachunko 
wycli za te lata. Zarazer: udziela rządowi 
sbsolutorjum z gospodarki finansowej za te 
lata. Udzielenie ztsolutorjum nie wpływa: 
u) na bieg spraw co do poci zakwestjo 
nowanych czy to przez Kontrolę Państwo- 
wą, czy też przez władze administracyjne, 
b) ani na odpowiedzialność za prace skKar- 
bu w okresie 102; — 28 1 1928 — 29, ja- 
lie w przysziości mogą wyjść na jaw. 

W głosowaniu Izba przyjęła oba sprawo 
zdania według wn*osków kornisyj. Z kołei 
na wniosek komiej« skarbowej a uchwa 
Jł, jako przedstawiciela Sejmu komisji 
skarbu narodowegu e Antoriego Pączka. 
Następnie posłanka Wolska złożyła sprawo 
zdanie komisji oświatowej o wniosku BB, 
wzywającym rząd de wniesienia do Sejmu 
projektu ochrony przyrody. 

Koło północy posiedzenie trwa. 

KDS RS TAR 

INAUGUR CJA PRACZEBRANIA 
PRZEDSCBOROWEGO 

Dnia 17 marca o godz. 12 w sali 
synodalnej donu metropolitalnego w 
Warszawie pod przewodnictwem wła 
dyki metropolity  Dvonizego miała 
miejsce inauguracja prac komisyj ze- 
brania przedsoborowego. celem rozpa 
trzenia i zatwieidzenia refeiatów, któ 
rych opracowanie było powierzone icn 
członkom przez zebranie przedsoboro 
we. 

O godz. 12 władyka metropolita 
Dyonizy otworzył posiedzenie w o- 
becności księży arcybiskupów: Ale- 
ksandra, Poleskiego i Pińskiego, prze- 
wodniczącego 1-szej komisji zebrania 

zamkni 

  

przedsoborowego, oraz _ Aleksego, 
Grodzieńskiego i  Nowogródzkiego,, 
rastępcy przewodniczącego zebramia 
przedsoborowego, przedstawicieli rzą- 
du P. p. F. Potockiego dyrektora D2 
partamentu wyznań i H. Suchenek - 
Sucheckiego, naczelnika Wydziału Na- 
rodowościowego w _ Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych, a także człon- 
ków 1-szeį komisji: ks. prot. S. Żukow 
skiego, ks. prot S$. Gruszki ; p. p. 
B. Gejchrocha i M. Pirogowa. Na po 
ciedzeniu obecni byli taxże i i inri 
członkowie zebrania przedsoborowegu 
nienależący do składu 1-szej komisji, 
oraz sekretarz : radcy prawni kance- 
larji św. Synodu į naczelnik kancela- 
rji zebrania przedsoborowego. 

Po odśpiewaniu wspólnej modlit- 
wy, władyka metropolita Dyonizy wy- 
głosił dłuższe przemówienie inaugura- 
cyjne o zadaniach zebrania przedsobo 
rowego, poczem zaznaczył 

Otwierając dzisiejsze posiedzenie, 
xomunikuję, że p minister W. R. i O. 
P. w myśl art. € „Regular.inu Zebra- 
nia Przedsoborowego* powołał do 
składu tego zebrania p. Henryka Jó- 
zowskiego, wojewodę wołyńskiego, w 
charakterze przedstawiciela Rządu. 
Jako przewodniczący zebrania przed- 
soborowego, witam pana wojewodę w 
naszem gronie. Ze swej strony, na za- 
saczie art. 7 „Regulaminu Zebrania 
Przedsoborowego* powołałem do je- 
go składu p. Michała Zyzykina, pro 
iesora prawa kanonicznego na Stud- 
jum Teologii Prawosławnej  Uniwer 
sytetu Warszawskiego, w charakterze 
radcy prawnege w kancelarji św. Sy 
nodu w kwestjach prawa kanoniczne- 
20, © czem również zakomunikowa- 
łem p. ministrowi WR. i OP. 

Obecnie ustępuję przewodnictwo 
władyce arcybiskupowi Aleksandrowi 
przewodniczącemu 1-szej komisji ze- 
brania przedsoborowego, który złoży 
nam sprawozdanie z całokształtu prac 
wymienionej komisji". 

Następnie pod przewodnictwem 
arcybiskupa Aleksandra rozpoczęły się 
obrady 1-szej komisji zebrania przed 
soborowego. 

Po wysłuchaniu 3-ch referatów 
uchwaleniu odnośnych _ projektów, 
pierwsza komisja zebrania przedsobo 
rowego, na wniosek przedstawicieli 
Rządu, odroczyła swe posiedzenia; 
wznowienie prac „komisji aastąp* pa 
świetach wielkanocnych (PIP) 

  

  

Religja w Sowietach 
OTWARCIE ANTYRELIGIJNEGO 
UNIWERSYTETU W MOSKWIE 
(KAP). W niedzielę dn. 15 b. m. 

otworzono w Moskwie uniwersytet 
antyreligijny w obecności przedstawi- 
sieli _ międzynarodówki komunistycz- 
dej i związków bezbożników. Uniwer 
sytet założony został na koszt rząda 
sowieckiego i ma za zadanie oprzeć 
walkę z wszystkiemi religjami na za- 
adach „naukowych*. Siuchaczami je- 
ga będą również studenci zagraniczni 
angażowanie p:zez niiędzynarodówkę 
Jezbożniczą na przyszłych  agitato- 
rów wolnomyślicielskich. 

CZERWONE CHRZTY I CZERWONE 
POGRZEBY BEZBOŻNIKÓW 
(KAP). Kierownictwo związku bez 

bożników sowieckich doszło do waio 
sku, że samą negacją niewiele można 
zdztałać, i dlatego usiłuje obecnie od- 
wieczne obrządki kościelne zastąpić 
iowym, ateistycznym  ceremonjalem. 
Najnowszym wynalazkiem jest czerwo 
ny chrzest, Rodzice przynoszą dziecko 
na zebranie komunistyczne danej miej 
scowości; tu owijają e w czerwoną 
chustę, a sekretarz miejscowego od- 
działu partii nadaje mu iniię i zawie 
sza na szyi znak młodzieży komurńt- 
stycznej. Uroczystość kończy się prze 
mówieniami, muzyką i ucztą. Przy 
czerwonym pogrzebie niesicne są czer 
wone sztandary, katafalk ma czerwo- 
ae pokrycie i jest ozdobiony godłami 
republiki sowieckiej. Nie brak też mu 
zyki oraz przemówień, wyszydzają- 
cych pogrzeb kościelny. 

  

DEPESZA PANA PREZYDENTA 
RZECZYPOSPOLITEJ 

WARSZAWA. (PAT) Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej wysłał w dniu 
19 bm. na ręce p. Marszałka Piłsud- 
skiego na Maderę depeszę z życzenia- 
mi imieninowemi. : 

KS JANUSZ RADZIWIŁŁ PREZESEM 
GRUPY PARLAMENTARNEJ POLSKO 

FRANCUSKIEJ : 

WARSZAWA. (PAT) W piatek 
przed południem odbyło się posiedze 
nie grupy parlastentarnej polsko - iran 
cuskiej. na którem nastąpile ponowne 
ukonstytuowanie się grupy Na: preze- 
sa obrano przewodniczącego komisji 
spraw zagranicznych Sejmu pos. Janu 
sza Radziwi!ła. 

URZĘDNICY SAMORZĄDOWI TEŻ 
PŁACIĆ BĘDĄ ZWIĘKSZONY РО- 

DATEK QD UPOSAŻEŃ. 
WARSZAWA. (PAT). — Minister 

stwo Spraw Wewnętrznych powiado- 
miło wszystkich panów wojewodów 
w związku z pismem okólnem ministra 
spraw wewnętrznych z dn. 12 marca o 
1031 roku w sprawie poboru 10 proc. 
dodatku do podatku dochodowego od 
uposażeń że pienio powyższe ma rów- 
nież zastosowanie i do uposażeń pra- 
cowników samcrządowych. wobec cze | 
go treść jego ma być podana do wia 
domości zarządów związków komunał 
nych z poleceniem pobrania 10 proc. 
dodatku do pocatku dochodowego od 
uposażeń począwszy od dnia 1 kwie- 
tnia rb. 5 

ARCHITEKT STEFAN SZYLLER 
LAUREATEM ARTYSTYCZNEJ NA- 

GRODY WARSZAWY 

WARSZAWA. (PAT) Na posie- 
dzeniu sądu konkursowegc nagrody 
artystycznej oabytem w dniu 20 mu 
ca pod przewodnictwem wiceprezesa 
Rady Miejskiej Stanisława Wilczyn 
skiego, tegoroczna nagroda artvstycz 
na m. stoł. Warszawy w sumie 15 ty- 
sięcy złotych przyznana została archi- 
tekiowi Stefanowi Szyllercwi. 

ZAINTERESOWANIE PREM]. POż. 
BUDOWLANĄ WE FRANCJI 

Jak się dowiadujemy, Francja о- 
kazuje zainteresowanie  obligacjami 
prenijowej pożyczki budowlanej. 

Banki. francuskie Ciedit Lyonnais, 
Societe Generale i in. na zlecenie 
swych klientów zwracają się do Pocz- 
towej Kasy Oszczędności za pośredni 
ctwem Banku FKO w Paryżu, dając 
zlecenia kupna obligacyj premjowej 
pożyczki budowlanej. 

Fakt ten świadczy o coraz więX- 
szej popularności, jaką papier ten cie 
szy się nietylko w kraju, lecz równiez 
na rynku zagranicznvm. : в 

KOMU SIE LOS USMIECHNĄE | 
WARSZAWA. (PAT) — 20 marca 

w 10-m dniu ciągnienia 5 klasy 22 Peł 
skiej Państwowej  Loterji Kiasowej | 
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68442, 155303 2  



ECHA KRAJOWE 

  

* 

LEMIESZEWICZE 
— Pundacja cerkwi w r. 1695. Bardzo 

ciekawa naukowo a i państwowo ważni 
sprawa Polaków przwosławnego wyznania, 

których istnienie 2 jednej strony jest zaprze- 

czane, z drugiej stwierdzane, domaga się 

_ ośw etienia i grurtownego przedyskutowa- 

nia. Dotychczas poza jednym p. Olgierdem 

Czarnowskim, nikt prawie tej sprawy pod- 
stawowo nie poruszał. W tem zrozumieniu 

graguę podać o Folakach prawosławnego 

<yznania kilka informacyj, które mogą мф 

przyczynić do dalszych studjów nad tą 
rwestją. 

Na Polesiu, giównie we wschodnich 
czterech powiatach* pińskim, łuninieckim, 

sarneńskim i stoliiskim żyje w zwartych 
grupach około stu tysięcy szlachty zaścian- 
tkowej, trzymajączi się odrębniz od miejsc >- 
wej ludności włościańskiej, Nie mam zamia- 
ru tutaj poruszać całego szeregu zagadnień, 

iyczących się tej grupy ludności Polski, 
_ thcę t,lko podać cokumient, który przyczy- 

ui sie do oświetlenia sprawy Polaków 
prawosławnego wtznania. Zresztą szlachta 

zaściankowa na Poełesiu, z pochodzenia na- 

rodowości polskiej, tatarskiej i miejscowej 
poleszuckiej, dzisiaj urzędowo rejestrowana 
jako narodowość białoruska, w małych wy- 
jątkach rosyjska 1 połska, wyznaniown w 

- 75 proc. należy do Cerkwi prawosławnej, 
reszta do Kościoła rzymsko-katolickiego. 
U samej szlachty kwestja religiii nie gra 
soli, określają się sami jako „szlachta pot- 

ska”. W jednej roczinie spotkać można cze- 

sto dziadka wyznania rzymsko-katolickiego, 
a syna i wnuków prawosławnych. 

Za centra skupień szlachty zaściankowej 

uważać należy kilkanaście najstarszych po- 
«skich wsi gniazcowych, wspólne pierwiast 

ki mających z nazwiskami. Będą to: Łozi- 
cze Szołomicze, kułbv, Sernik,  Płotniea, 

uemieszewicze, Kączanowicze, Borycewic: 

- ipne, 2 odpowiadzją im nazwiska: Łozi 
ri, Szołomicki, Ketb, Poluchcwicz-Sernick:, 
Płotnicki, Lemieszewski, Kaczanowski, Be-- 
vczewski i t. d. W jednej z nich, w pow. 

_ vinskim w Lemieszewiczach w r. 1695, iun- 

duje szlachta miejscowa i okoliczna cerkiew. 

Dokument fundacvjny cały napisany jest po 

polsku, podpisy, z wyjątkiem dwóch, po!- 

*kie. 
Podpisani są przedstawiciełc rodów La- 

mieszewskich, Szołomickich, Kcłbów i Te- 

niuków. Kilka słów im się należy. Lemie- 
szewscy więc pochodzą od Sawy Lemiesza, 

który otrzymał przywilej na Lemieszewicze 

cd królowej Bony w r. 1546. Znamy i sy- 
nów jego: Jana Sawicza z r. 1586 i Kierd e- 

° ja Sawicza z r. 1583. Szołomiccy, są jed- 

witu pińskiego, itdna osoba za wszystkie, 
herbu Hippocentaurus. W herbarzach wy- 
stępują pod nazwiskiem Szołomyj Jednym 

_ » najstarszych jest Grzegorz Szołomicki 2 

_ 4emieszewicz, kupuiący ziemię w Wyłazach 
w r. 1572. Kołbowie używają lierbu Kalin»- 
wa, przydomku Sielecki i od wieków sie- 
dzą w Kołbach, cbok Lerrieszewicz. Jako 
pierwszy podpisany Paweł Mikołajewicz Te- 

riuka pochodzi ze szlachty tatarskiej. Rod 
10 już wygasły, podczas, gdy inne do dziś 

dyje na Polesiu. : 
— ‹ Стамиапу dokument fundacyjny Cerkwi 

*w Lemieszewiczach obok Pińska, brzmi na- 
stępująco: 

2 „Ja Pawet Mikołajewicz Teniuka, ja 
Bazvli Zdanowicz, ja 1eodor, ja Jan Bazy 

— bewiczowie, ja Leon Juwkowicz, ja Fedor 
„Tymochowicz, ja Andrzej, ja Benedykt, ja 
Roman, Mikołajewiczowie, ja Semen, ja Fe- 
dor Hrehorowiczowie i ja Wasili Matfiej::- 
owicz, Lemieszewscy Ziemianie JKM-ci po- 
'*yn. z najciekawszych rodów joleskich. Są 
s wszystkie za jeuną ręcząc i zapisując sie, 
iawno czynimy i tym naszym 'istem dobro- 
wolnym na wieczne, a nigdy między nami 
nieccdzowne czasy zeznawamy zapisem, iż 
co my wszyscy wyżej mianowane osoby, 
majac z obfitych carów Boskich dóbr i siub- 
starcjei sbonie) sobie do używania doczes- 
mego pozwolonych za które uriżenie Maje- 
:fatowi Boskiemu dziękując, za tak wicl- 
le i hojne dary Boskie, wdzięczność Serc 
naszych nierówno» piaskowi przed Majesta- 
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„tem jego Świętym czvniąc, >pėlnie, zgod- 
ie i jednostajnie z dobrci. wcli naszej ku 

Prawosławnej 
nie 
di 

  

fomnożeniu wiary świętej 
Wschodniej Apostolskiej, grekc-ruskisj, 
w tnji z Kościołem rzymsiim będącej i 
pozyskania dusz, które przez 
świhwi i kapłana, ile pod czasy na wiosnę 
7 w jesieni, z zarzeckich naszych krajów 
do innych cerkiew do przepraw niepodobne, 

_ uieprzyjaciel duszny zwykł porywać. Tedy 
urtu naszego spolnego, ja Teniuka na 

terkew Bożą samą załcżenia arodzenia 

  

   

  

    

  

  

„Biały Grzmot” 
Wśród półnacnych lodów przy 

„rzegach Kanady zdarzyła się jedna z 
aajstraszniejszych katastrot, jakie no- 

_ towały ostatnie kroniki morskie. W 
ten sposób nie doszedł do skutku film 
„Biały Grzmot*. Nie znamy bliżej pro 
jektowanego scenarjusza, obfitującego 
zapewne w momenty tragiczne i 
wstrząsające, ale życie : przypadek 
żakpiły sobie z białego ekranu i prze- 
stoczyły wizję kina w najtragiczniej-- 
szą prawdę. ktorą nikt nia sfilmował. 
O, nie! — nie bylo czasu! Katastroia 
wydarzyła sie wc środę w pobliżu wy 
spy More - Island koło Newej Funlan 
dji, a mieszkańcy wyspy ujrzeli tylk» 

błysk, straszliwy ognisty błysk, huk i 
naraz wszystko ucichło! — Tak zginął 
statek myśliwski „Wiking”. 

'Wynajęty on był przez pewne ame 
rykańskie konsorcjum !ilmcwe dla do 
konania zdjęć. Wyprawie przewodni- 
czył znanv reżyser filmcwy Warick 
Frissel. Wszystko szło jak ż płatka, 
ale przy północnych wybrzeżach No- 
wej Funlancii statek sciśnrięty został 
olbrzymiemi lodami ichomemi, 13 
kilometrów od ladu. Przygotowano 
więc większe zapasy materjałów wy- 
buchowych cele, wysadzenia lodów i 
otwarcia sobie dalszej drogi. Miało t» 
nastąpić nazajunz. Załoga ułożyła siż 
na spoczynek. nastała noc. W kajutaci         

      

    

   
  

   

jrze-Błogosławione, Panny Muji Matki Bo- 
żej, a my Lemieszewscy na сразате сег- 
Łitwne i na cmentarz do tejże cerkwi bo- 
żej przy wsi Lemcszewiczach w powiecie 
piūskim leżącej, wiecznie a niydy nieodzow- 
nie ustąpiliśmy, na którym gruncie cerkiew 
pobudować, wystowić i wszystkie potrzeby 
sparatu i cokolwiek do porządku cerkiew- 
nego będzie należido, spółnym ram wszyst- 
kich osób koszteru sporządzić tak, że po 
wystawieniu tej cerkwi na chwałę Bożą o 
raplana, aby zawsze nieustająca chwała 
Boża była, my wszyscy jako collatorowie 
starać się i onemu cokolwiek do wyżywie- 
nia będzie należaio opatrować mamy, a po 
nas sukcesorowie nas wszystkich... (nieczy- 
zelnej jeśliby czego nas i.sukcesorów naszych 

zachować racz Panie, który z nas (nizczy- 
ielne)... z jakowej kołwiek okazji tej wiary 
świętej grecko-ruskiej, za którą przodko- 
wie antecessorowie nasi nietylko zdrowie { 
krew lejąc, ale i samo życie łożyli, miał 
udsiąpić i na Unje tę cerkiew Matki Bożej 
nieczytelne)... pewrócić usiłował i sposo- 
bów szukać miał lub po nas sukcesorowie 
nasi, niech tedy ten będzie na wieki prze- 
klęty, niechaj jege dusza ze wszystkimi 
mieszkańcami piekielnymi w nieustającym 
ogriu gore i aby onemu Pan Bóg lat jego 
ukrócił... (nieczyteme).., jednak my wszy- 
scy, tak ja Teniuka jako pierwszy collator, 
jako i My Lemieszewscy sobie i sukcesorom 
raszym do tej serkwi fundacji raszej wiecz 

ue collatorstwo zostawujemy, a jeżeliby kto 
ly = nas wyżej mianowanych i tej kary 
Hoskiej i pomsty srogo grożącej na Się niz 
obawiając ważył się do tego gruntu raz 
przez nas na tę czrkiew Bożą wiecznie ustą- 
piorego i darowanego odrywać, przystęp 
jekowy sobie słać : tęż samą cerkiew wyżej 
imianowaną z pou posłuszeństwa  Patryar- 
chę Constantynopniskiego wyłamywać, do 
unji przyłączać, oto do prownych terminów 
pociągać lub  jakowychkolwižk sposobów 
wynajdować ten fundusz nasz, w którym- 
rolwiek punkcie i paragrafie naruszać mtał, 
alb» gdyby kto nelcżność jakową do cerkwi 
temecznej i gruntu mianowanego Sobie słał 
i pretendowal... (nieczytelne) od takowe- 
go każdego my wszyscy, a nas potom- 
kowie i sukcesorowie nasi, lecen drugiego 
nie odstępujac, spólnym kosztem  zastępo- 
wać i ewinkować będziemy powinni wiecz 
nemi czasy, zakładając na każdego zą nas 
zareki po tysiącu złotych polskich i nagro- 
dzeniem szkód słownie mianowanych, pod 
którą zarękę i obowiązki tego zapisu na- 
szego wszelkie dcbrą nasze, leżące i rucho- 
me poddajemy i cwikcję wnosimy (nitczy- 
telne')..*. 

Pisan w Lemieszewiczach 1. 1695, mie- 
siąca Augusta 1_dnia, 

(—) Paweł Teriuka, (—) Teodor Le- 
mieszewski, (—) Jan Lemieszewski (po ru- 

  

ski), £-) Andrzej Lemieszewski (—) An- 
drzcj Kołb _ (przyjaciel) (po  rusku), 
— Walerjan  Szolonucki | (przyjaciel) 
(—) Benedykt Szolomicki. 

Roman Horoszkiewicz 

22 Poiska Państwowa Loteria 
klasowa 

5-ta klasa, 9-ty dzień ciągnienia. 

PRZED PRZERWĄ 
Zł. 10000 wygrał nr. 179602. 
Po 3000 zł. wygrały n-ry: 18136 234635 

163891. 
Po 2000 zł, wygrały n-ry: 75718 88908 

109770 119388 14:620 156452 199804. 
Po zł. 1000 wygrały n-ry: 17548 32823 

68290 70249.70764 72175 32021 86640 90210 
05251 95691 110844 120210 126012 130739 
132278 148796 106121. 

Po 500 zł. wygrały n-ry: 4357 7099 
11851 13155 1415) 15049 22290 23801 30847 
28005 40812 43208 40401 40880 51623 55136 
55609 56165 57301 60123 62401 64485 64811 
65811 73555 76735 78124 34262 84669 84873 
3871%: 91658 937)€ 104505 107083 108281 
*12502 115924 117898 113576 119543 
125523 129381 129409 130462 132699 
134076 139248 140950 143831 144812 
158420 162616 163813 165013 167940 
160541 160040, 171220 171207 1715435 
374793 178655 182478 187995 188434 
"80008 198544 198646 202470 203728 
204334 204369 209138. 

PO PRZERWIE 

Zł, 15000 wygrał ur. 13664 
ZŁ 5000 wygra! nr. 183006. 
Po zł 3000 wygrały n-ry: 5677 95459 

194603. 
Po zł. 2000 wygrały n-ry: 59408 

«9144 99359 103418. | 
Po zł. 1000 wygrały n-ry: 17753 20483 

14027 50789 52882 61794 75072 79522 92015 

59717 

156844 163183 168765 173454 185856 
19177 201629. 

Po zł. 500 wygrały n-ry: 1237 2759 
1874 6610 9156 14736 17296 21737 28453 
20016 34424 38391 40525 4500! 45812 46785 
48706 56700 57966 61101 62083 68003 
09353 69451 75534 04431. 
100764 . 100848 — 104323 107230 110481 
118806 23881 126166 127016 129192 
33100 135207 140870 141647 142398 
149809 150772 153517 155910 154632 
156249 158688 159447 16.062 163300 
164573 166155 172603 173685 174011 
174946 177665 181614 18.615 187231 
162449 193036 108499 107537 200173 
202550 208137 208455 203429 209549. 

cperatorów spokojnie drzemały apara- 
*y filmowe. Nie działo stę przecież nic 
godnego uwagi! Film nie był nakrę- 
cany.... Tymczasem właśnie iak w fil- 
mie, o tej jedenastej godzinie w nocy 
kroczył po pokładzie człowiek z fajką 
w ustach. Nikt nie śledził go z zapar- 

HALBINSEL 

-="JLABRADOR 

KANADA в 
Montreal 

  

Mapa miejsca katastrofy. Przy wybrzeżu 
wyspy Nowa Furlandja widzimy czna- 
czone krzyżykiem miejsce, w którym 
statek „Wiking” uległ straszliwej kata- 

je. 

tym oddechem na widowni, bo nie 
działo się to przecież na ekranie. Tem- 
aiemniej... 

Człowiek ter zaszedł do składów, 
gdzie złożono materjały wybuchowe. 
Iskra od fajki jadła niebzcznie w tą 
stronę. Straszliwy, piekieliiy, ogłusza- 

SŁ O W U 

Austrja w przededniu wielkich reform 
WIEDFŃ. (PA1) —- W polityce wewnętrznej Austrji zanosi się na po- 

wazie zmiany. Minister opiexi społecznej dr. Resch zapowiedział wczoraj na 
konierencji prasowej gruntowną reiormię ustawodawsiwa społecznego, mię- 
dzy ianemi ustuwy » kasach chorych, ustawy o ubezpieczeniu od wypadków 
: ustawy o zasił!:act. dła bezrobotnych. Równocześnie minister zapowiedział 
wniesienie ustawy o ubezpieczeniu robotników na starość ij na wypadek nie 
ZuOinosci u0 p arcy, ' ewmie.ictą zapowiedzianych reforn' jest zmniejszenie zo - 
vbowieszań finarsuwych państwa i usunięcie niedomagań, które się ujawaiiy 
szczególnie przy wykonaniu ustawy o bezrobotrych, 

w przenowieriu wygłoszonem na konierencji prasowej minister 0$- 
wiacczył, ż» dotyciiczasowe koszty ubezpieczeń przekraczają zdolność fi- 
„ansiwą państwa. Stiómy przed dyiematem: albo reforma, albo bankructwo 
ube”pieczeń społecznych. Przez reformę projektowana przez rząć da się u- 
zysłkeć oszczędności w suraie 50 miijonów szylingów. Suma ta użyta będzie 
na wprowadzenie w życie ustawy o ubezpieczeniu na starość. 

  

PRZYPUSZCZALNY SKŁAD RZĄDU FINLANDJI 
HET SINGFORS (PA) -- Prezydent powierzył tworzenie gabinetu dr. 

Susiie. Po przeprowadzaniu rertrakiacyj ze stronnictwa dr. Suniia uzgodzuł 
wspólna platfe: mę. 

Dzienniki nodaią przypuszczalszy skład gabinetu. Premjer — dr. Sunii4 
zc Zwiazku Rolnikuw, mirister spraw zagranicznych, obecny poseł w Mo- 
skwie Yrio Koskinen z partji Zjednoczenia, minister sparw wewnętrznych 
baron Born (Szwed) wiceminister spraw wewnętrznych Solja z partji zje- 
Anoczeria minister sprawiedjiwości — K'vimaki (posiępowizc), minister fi- 
nanićw prof. Jarwinen 4 partji Zjednoczenia, ministe- oświaty — Kulkone1 
4e Związku Rolrików, mrzister handiu i przemysłu — Ramsai, minister ko- 
iurr:acji — Nmnkoaen ze Związku Rolników, minister sp.aw wojskowych--- 
echiensuo z Partii Polmiczej, minister opieki społecznej Peanacen z part: 
Zyednoczenia i mintsttu rolniztwa —: Heikinen ze Związku Rolników. 

  

Gorączka przedwyborcza w Rydze 
RYGA, (PAT), - Gorączka przedwyborcza w związku ze zbliżającym 

się terminem wzbo.ow do samorządów osiągnęła punkt kulminacyjny. Na 
wiecu socjaldemokrotow, który odoywał się w domu ludowym, wystąpii 
svcjaidemokrata Rosjanin Denn. W chwili, gdy zaczął on krytykować dzia- 
łalnosć komunistów oraz ich pokazowe rozprawy sądowe, zebrani ną sali 
komuniści wszczęli aissamowitą wrzawę, obrzucając jednocześnie prelegenta 
jajkami i zgni'emi kartoflami. Człorkowie organizaci sportowej socjalde- 
mokratów usiłowali „rzywrócić na sali porządek i wyprowadzić awanturn: - 
ków. W czasie utarczki komuniści rzucili petardy i bomby cuchnące oraz 
izyli szydet szewckici. Jedna osoba zostałą ciężko raniona. 

Sprawa ta znaia”ła swój epilog w rzasie posiedzenia sejmowego. Gdy 
na mównicę wszedł jeden z komunisiów i zaczął wymyślać pod 3dresem 30- 
cjalcemokratów , powstała nieopisana wrzawa, przyczem członkowie frakcii 

socjaidemokratycznej zwartem kołem otoczyli mówce, przybierając grożną 
ęostawę. jedynie iuterwencia przewodniczącego, który przerwał posiedze- 
„ie ne pół godziny zapobiegła bójce. 

Po przerwie n1 mównicę wszedł ponownie ten sam komunista — Socjal 
demokraci nie chcąc go dopuścić do głosu, zaczęli hałasować tak, że marsza 
łuk Sejmu zmuszany był posiedzenie przerwać i odłożyć go na inny dzień. 

Kto mieczem wojuije... 
MOSKWA. (PAT). -— Prva sowiecka Gburza się na metody, stosawane przez 

rząd chiński w w--ce › ruchem komunistycznym. Dzienniki sowieckie podają, że w róz- 
nyc prowincjach thin aresztowano wiel: komunistów, przyczem w niektórych wypad- 

  

kach odbywi ue natychniastowe 
mesztowano i 
munistyc: 0. A «*zt. wanych пабус! t 
<ucje nad 7 

rowircji Han - Si egzekucje. Około miasta Han w an 
dowóucow czerwonej arniji chińskiej i członków chińskiego rządu ko- 

rozstrzelano. 
wo,s:0v ymi, podejrzanymi o należenie do jaczejek 

W Sz: ju odbyły się egze 
unisty cznyc| 

  

Echa zamachu na króla Zogu 
WIEDEŃ. (PAT) — Bezpośrednio oo zamachu na króla Zogu został także aresz- 

-„9w?wy przez po'icię dicnowny albański Don Loro Zaka, Później został on wypuszczo- 
ny ne wołą stopę po z'a%n.u zapewnienia że będzie wstrzymywał się od wszelkiej ak: 
c, pr'itycznej. 3e.ztw” :twie'dzło że Don Lore Zaka odbywał częste konferencje po- 

liiyczne, wobec tego zosta! on ponownie aresztowany i w najbliżzzych dniach bą- 
dzie rdstawiony do grani.v. 

  

Tragiczny wypadek Istniczy we Włoszech 
TRZEJ LOTNICY PONIEŚLI ŚMIERĆ | 

RZYM. (Pe) -- Ti iczny wypadek, który pociągnał 2a sobą śmierć lotników 
"bos ich Maddal.-+, Lecconi i Dumonte, okrył ciężką żałoba lotnictwo włoskie.  Lot- 
wicy ©1, lecąc kow Ma:ina Ji Pisa, wpadli do morza 

Madda 
utonęli. 

lena tył najwybitniejszym łotaikiem włoskim, miał za loty okrężne nad 
Ealtyxiem, krajami s: andynawskiemi, Rcsją, Bałkanami, Niemczami 
un na czele evsn.-acji ratunkowej, wysłanej do biegun: 

Szwajcarją. Stał 
la pólnocnego w związku z wy- 

*raw. Nobilego. (=tatnio uczestniczył jako jeden z dowódców w wyprawie transatlan- 
«yck „j. 

Cecconi oraz Damonte 5yll nierobłączi ym., wiełce zasłwwonymi towarzyszami Mad 

stwem defektu motoru. 
Madcałena zdąż u de 
prawy. 

salei y. Katastrofa | 

izy, pragnąc na 

ulegii wspomnieniani lotnicy, była prawdo 
row: dzonego przez miasta Balbo badania, uk wynika z eg a ais 
tnisk a 

Ichnie nastep- 

dokonuć niezbędnej na- 

Katastrofa na linji ParyżBordeaux | 
PARYŻ. (PAT). — Pociąg pośpieszny Putyż — Bordeaux wykołełł się na stacji 

Etampes. Wskutek katastrofy zginęło 5 osób. 20 osób odniosie rany, w tem 4 ciężkie, 
wie osoby, rince w czasie katastrofy, zirarły po przewiezłer*u ich do szpitala. Wobec 
tego iłczba zabitych powiększyła się do 7 osób. 

jący wszystko huk rozdarł powietrze: 
„Wiking* pękł na dwie części jak -- 
pina od orzecha. Ludzie spali, a pani- 
ka jaka owładnęła niemi w tej sekun- 
czie podobna była do okropnego snu, 
który już w następnej sekundzie oka- 
zał się, niestety, jawą.  Kilkadziesiat 
osób zabitych zostało na miejscu, re- 
szta w jednej tieliźnie rzuciła się do 
ucieczki,( po przez zwały lodowe, 
strzępy okretu, gruzy drzewa i żelaza. 
lak sie rzekło, wybuch obudził rów- 
nież mieszkańców wyspy. Oczywiście, 
że cd tak zwaijowanej załogi jak o- 
peratorzy filmowi oczekiwali oni nie- 
Spodzianek. Nikt w pierwszej chwili 
nie wiedział, co się stało, ogólnie je- 
dnak przypuszczano, że dokonywane 
sa nocne zdjec:a przedstawiające wy- 
»uch lodów. Nie darmo tytuł  filntu 
miał brzmieć „OGrzmot Biały"! Po pe- 
wnej chwili dostrzeżono wszakże, jak 
czarne punkciki ludzkich postaci, czy 
niąc rozpaczliwe wysiłki usiłują prze 
skakiwać po krach lodowych zdaża- 
jąc w kierunku lądu. Trzynaście feral- 
nych kilometrów dzieliło ich od celu 
tego najtragiczniejszego biegu na prze 
żaj. Niektórzy upadali ze znużenia, in- 
ni pośliznąwszv osuwa!i się w morze. 
Skacząc w ciemnościach trafiali noga 
miast na sąsiednią krę w otchłań lodo- 
watych fal oceanu. 3 

Naturalnie pośpieszono im na ratu- 
nek, okazało się jednak, że jest to je- 
dynie znikoma część załogi. Później 

ZANIEDBANIE W NASZEJ PRACY LUDOWEJ 
Kryzys moralny, techniczny i fina" 

sowy naszego społeczeństwa wywołał 
wśród mas ludzwych zniechęcenie do 
wszelkiego rodzaju uspołecznień. 0 
ile pierwsze lata powojenne przy ma- 
łej stosunkowo ilości stowarzyszeń 
cechuje duży wzrost zainteresowań 
spoleczno-politycznych, zwłaszcza w 
mieście, o tyle dziś pomimo znacznych 
postępów ilościuwych, spotyka je w 
"aasach o wiele większy stopień apa- 
(ji. 

Ponieważ jednak z drugiej strony 
działa niewatpliwie cały szereg czyn- 
ników uspołeczniających jednostkę, 
zwłaszcza młodszą wiekiem (szkoła, 
iadio, widąwisko popularne) tworzy 
się więc w Polsce dzisiejszej, na obraz 
i podobieństwo Zachodu, olbrzymia, 
nigdzie nie rejestrowana crganizacja, 
— której na imie Tłum. Nie ten dawny 
przedwojenny, rozdzielony na śród- 
mieście i przedmieście, ludek przed- 
wo'ennys ale prawdziwy, współczes 
ny. JW. Tłum, coraz bardziej cywiili- 
zowany, hardy : czujny, w gruncie rza 

  

  

ży apolityczny, ale 5ynejmniej nie 
niewrażliwy. 

Ktoby wiec myślał, że upadex 
wpływów  orsyanizacyj społecznych 
i politycznych zekompensuie się pew- 
nego rodzaju ubezpieczeniem — 1 
wstrząśnień soc:alnych tern byłby w 
grubym błędzie. Zamiast bowiem ził 
obliczalnych, z zawsze bardziej kon- 
serwatynym niż masa aparatem przy- 
wodców wyrasta groźnie, nieoblicza!- 
ra Partja — Tłum, nie licząc się z żad 
nemi dyrektywami, posłuszna jedynie 
własnym nastrojom — najponętniej- 
szy owoc dla antypaństwowych kon- 
spiracyj. 

Przeciwstawić się oparowaniu ży- 
cia mas ludowych przez tę najszkod- 
dwszą organizację 1iezarganizowa- 
nych malkontentów, jax:m jest — 
zwłaszcza w momentach kryzysów —- 
tłum uliczny —- może jedynie sieć do- 
brze wyposażorych gazet ludowych i 
świetlic robotmczych. Nie ulega bo 
wiem wątpliwości, iż stali czytelnicy 
darej gazety, stali bywalcy dobrze 
zorganizowanyci: domów ludowych 
nalogowi račjoci i t. d. tworzą naj- 
bardziej zwarte j jednolicie  dzialają- 
te „organizacja'* aczkolwiek nie po- 
sługujące się żaednemi formami zew- 
nętrznemi. 

Otóż tvch form stałego promienio- 
wania, o wiele trwalszego od wpły- 
wów przeciętnych, krótkoterminowych 
wytwórni mandatów sejniowych, nie 
umieliśmy wytworzyć na Wileńszczyź- 
nie. Gazety Ludowej, któraby była u 
ras tem, czem dla Kongresówki Ga- 
zeta Świąteczna, Gazeta Grudziadzki 
sla Pomorza przed wojną a Wiarus 
dla emigrantów w Niemczech i ws 
Francji — nie posiadamy. Prasa po- 
pularna wędruje pod strzechy tylko w 
najbliższych okolicach i na przedmie- 
ściach Wilna. Dalej dociera już tylko 
do rąk urzędników i conajmniej śrec-- 
niego rolnictwa. A tymczasem szkoł i 
powszechna robi swoje i dziesiątki ty- - 
sięcy młodzieży nie posiadają taniego, 
całkowicie poswięconego sprawom 
miejscowym tygodnika ludcwego. 

Radjo?! Nie wtrącałem się do spo-. 
1u o ciotkę Atbinową, niewątpliwie 
rarytas dla szerszych mas, ale myśle, 
że czas już najwyższy wprowadzić do 
Radia stały kącik społeczno-politycz-- 
ny Trzeba kontynuować te, co się za- 
czeło w okresi: wyborczym t. j. sta- 
łe odczyty członków Rządu i Izb Usta 
Nodawczych o dokonanych . pracach 

i nowych zamierzeniach. Potrzeba row 
nież systematycznie infermować c 
tem. co się dzieje w Europie Zacho1i- 
niej. Inaczej Warszawa stanie się -mo- 
nopelistką na tango. a o polityce 
mieszkańcciw naszych Duriłowicz, czy 
„Mołodeczna będą mówili .p.p, Litwi- 
row i Mołotow, a może nawet i sam 

Stalin. : 
Pozostaje jeszcze słów kilka 0 

świetlicy ludowej. Doprawdy, że nasz 
monopol spirytwsowy, zamiast subsy- 
djowania śmiesznego „uświadamiamia 
o szkodliwości alkoholu'* mógłby ło- 
żyć na świetlice bezalkoholowe. Zwła- 

szcza w Wilnie Bo właśnie ruch 
świetlicowy, szybko zwanusujący na 
wsi. a zupełnie dobrze zorganizowa- 
гу w małych miasteczkach, jest pod 
zdechłym kanarkiem w saniem Wilnie. 

Ponieważ łatwiej jest w Polsce coś 
zainicjować, powołując się na przy- 
kłać zagranicy, przeto prezentuję czy- 
telnikom Krzyż Błękitny j Palais des 
Fetes. Niemieck: „„Krzyż Biękitny* po- 
siada tanie hote'iki, do ktorych jednak 
nie :nożna wracać po 11-ej wieczorem, 
oraz jeszcze tansze jadłodajnie, w kio 
iych niema alkoholu. Można tam so- 
Lie poczytać, zagrać w szzchy, a na- 
wet potańczyć. ale przy szklance mie-$i 
ka. Žaletą instytucji B'ekiinego Krzy- 
ża jest stopniowanie cen potraw od 
półiarmowych. aż do nornialnych, re- 
stauracyjnych. Unika się przez to mię- 
dzy innemi owego beznadziejnie snię:- 
nego nastroju nędzy, jaki panuje za- 
zwyczaj w naszych tanich  jadłodaj-- 
niach. Francuskie „Pałace Zabaw* są 
raczej instytuciami rozrywkowemi. Od 
bywają się tam bale popularne, kon- 
certy i t. d. Ojczyzna win nie potępia 
trunku, który jest podstawa jej bo- 
gactw. W naszych warunkach wzór 
Błękitnego Krzyża wydaje się racjo- 
nalniejszy. 

PSR 

Czasopismo ludowe, radjo į šwiet- 
iica są tym trójfundamentem, na któ 
1vm winną się cprzeć nasza praca :u- 
dowa. Byłoby żie, gdyby te fundanten 
ty były dopiero tworzone za parę lał, 
ra kilka miesięcy przed wyborami. 

K. Leczycki. 

JAK ŻYJE TROCKI 
NA WYSPIE 

Niedawny pożar willi Trockiego na wys 
pie Principo niedaleko / Konstantynopoła 
zwiócił znowu uwsgę na los byłego, naj- 
bliższego współpracownika Lenina, który, 
popudłszy w nielaskę Stalinu, zmuszony 
był udać się na wygnanie. 

Stalin nie zadćwoui się teni, że wysłał 
Trockiego ku rosyjsko - chińskiej granicy, 
do :apadłej wioski Alma Ata, oddalonej od 
Moskwy o 4000 lilometrów, a o 250 km. 
cd najbliższej stacji kolejcwej Trocki bo 
wiem tam nawet rie próżnował, lecz nie- 
ustanme walczył piórem przeciwko rządom 
Stalina. W przeciągu kilku miesięcy swego 
pobytu w Alma Ata, wysłał około 8800 li- 
stów treści politycznej i 500. telegramó 
sam zaś otrzyma! przeszło 1000 listów 4 
700 telegramów. Działalność Trockieyo nie 
podobała się rzadowi moskiewskiemu, ktory 
zadecydował wydzienie Trockiego z gran 
Rosji sowieckiej. Dokąd miał się udać wy 
ynańiec? Anglja Niemcy, Siancja i inne 
państwa odmówiły mu gościnności. Udał 
się wiec do 'Turcj; z którą Rosja sowiec- 
ka żyje w bardzo pozy aanich stosunkach. 
Po przyjeździe do Turcji zamieszkał Trocki 
na stałe na wyspie Principo, która swym 
klimatem i bujną wegetacją | przypomina 
Capri: Dlaczego wiaśnie wybrał, Trocki Э- 
wą wysepkę?  Pruwdopodobnic przywiodła 
mu ona na pamięć ki cję pokojową 
‘у Feryżu, dokadw nie chcieł. jechać jako 
co burżuazyjaego miasta delėgaci sowiec- 
cy, u przedewszvsikiem Trocki. Ówczesny 
prezydent Stanów Zjednoczonych Wilson, 
zaproponcwał wówczas, ab: konferencja 
odbywała się dałej na wyspie Principo na 

    

    

„morzu Marmara, przypuszczając, że czarują 
„ca naturz tej wyspy Zmiękczy serca zatwar 
działych uczestników konferencji pokojcwej. 

Otrzymuje r egularnie gazety, listy i tełe 
gramy. Pisze sań, lub dyktuje swemu sek 
retarzowi swoje namiętniki. Dziesięć miestę 
cy pracował nad čzietem: „Historja rosyj- 
skiej rewolucji", xtóra miała wyjść równo- 
cześnie w 20 języl.ach. Pewne amerykańskie 
wydawnictwo zaofiarowało mu za wydamie 
gzieła tego miljon colarów Ze światem si 
muje stosunki jeiynie za pošrednictwem 
stów. Nie przyjmuje nikogo. Kiedyś chcieli 
+ nim rozmawiać dwaj Ormiuie. Nie przy 
ięto ich, ale oni byli niewzruszeni. Trocki 
doniósł o tem poł'cji tureckiej, która obi, 
žądrych uirzenia Trockiego Ormian, aresz- 

towała. (W czasic spacerów fe wyspie i 
przy. wyjeździe .na morze towurzyszy Troc 
kiemu zawsze policjant turecki. Nie dlatego, 
aby uniemożliwić mu  ucieczke z wyspy, 
ale aby: ochronić jego osobę przed ewentu 
slnem niebezpieczeństwem. 2 

Życie sowieckiego 'wygnańce jest o wie 
le przyjemniejsze, zniżełi los wygnańców oi 

zantyjskich, których z Konstantynopola wy 
dalono na tę:wyspę. Byli tem ra wvgnane _ 
członkowie rodu penvjącegc, których zmu- 
szano do noszenia sutanny. zaccnnej i odcię 
to od życia politycznego. Niekiedy przywo 
żone na wyspę więżniów, straszliwie okale 
„czonych, pozbawionycha wzroku... 

Na wyspie Priucipo mieszkały trzy cesa 
rzowe bizantyjskie. Irena, wspo!czesna „Ka 
10la Wielkiego,  Eufrozynra, żona cesarza 
Mickala II, t cesarzowa Zoe, Itóra przeży 
ła trzech mężów, żądna uciech i przepy- 
chów do późnego wieku. 

z różnych stron nadbiegali rozbitkowie ratunek. Poza okrętami, które wzięły dykamientami. Rzeczy te maja być rzu 
i poczęło się ich zbięrać cciaz więce:, xierunek farwa:er, wyleciałe kilka ae- core na lód. zachodzi bowiem przy- 
a wszyscy byli tak wyczerpani, iż led- ropladów z odżieżą, żywnością i me- puszczenie, że nim okręty ratownicze 
wo mogli mówić czy ruszać noganii. 
«o się stało z 1esztą załogi? 

O ile nie zgiryli odrazu podczas wy* 
hucnu, ratował się tak iak inni uciecz 
ką po lodach. Tymczaser: eksplozja, 
która rozerwała na strzepy statek; by 
ła tak silną, że uczyniła to. simo z '0- * 
1aczającemi lodami. Droga rzeczywiś- 
cie była otwarta.... ale dla nieszczes- 
nych rozbitków unoszonyct krą loda- 
wą w głąb oceanu. Według prowizory 
cznych obliczeń około 80 ludzi musia- 
10 w ten sposób adpłynąć w niewiado- 
mym kierunku. Powiadomiene władze, : 
podobnie jak mieszkańcy wyspy, są- 
dzili początkowo, że niają do czynie- 
nia z kolejnym trickiem filr:owym. Nie 
byłabyż to Ameryka. Sprawdziła się 
bajeczka o znanym pastuszku, który a- 
larmował o napadzie wilka. aż za trze 
cim razem, właśnie wtedy... nikt niu 
nie powierzył. Tak się więc stało, że 
mimo. otrzymania informacyj o wyda- 
szeniu jeszcze «j samej nocy, pomoc 
wysłana została dopiero nazajutrz vw 
południe. Tymczasem nańomiar złe- 
go zerwała się burza, która pędziła 

krę z ludźmi coraz głębiej w. morze; 
z ludźmi, którzy mieli na sobie jedy- 
nie nocną bieliznę, w jakiej zastała ich 
straszna katastrofa. — Tak, tak sytu 
acja godna wst:ząsającego filmu! - 

"  Poczęto gorączkowo organizować 

      
1 awa i 

Amerykanski operator lilmowy Frissel, 
ktėry przewodniczyi wyprawie „Wi'da- 
“ он reżyserować „Biały Grzmot”. 
i zginął żu podczas kata- 

"Znów aeroplany. 

odnajdą rozbitków umrą or: z zimna, 
pragnienia i głodu. Główni: zimna. Do 
okrętów ratowniczych przyłączył - Siż 
również łamacz lódów „„Iniogena*. któ 
ry naiprawdopcJobiiej pierwszy do- 
trze do celu, jako najbardziej przysto- 
<owany do tego rodzaju podróży. 

W przeciągu nocy kra pędzona wi 
chrem oceanu przybiła do lodów ota- 
czających wyspę Herse - Island, gdzie 
część rozbitków znalazło schronienie. 
Według tych depesz, które drukowa- 
liśmy wczoraj nu wiadomy jest los je- 
szcze 18 osób, ale tanitym nie dzieje 
się dobrze. Na Herse - Island 'daje się 
odczuwać katastrofalny brak żywros- 
ci, a dowieść jei niepodobna ze wzglę 
du. na góry lodawe tamu:jące przejścia. 

Sensacja. tragedja na cceanie. iu- 
dzie odcięci od Świata, przymierający 
głodem, ludzie w jednej bieliźnie, iu. 
dzie rozbici, przybici na duchu, ciełą, 
wzywający ratuskul Życie idzie swoją 
koleją mieli byc autorami dramatu, 
staną się teraz jego aktorami. — Po. 
dobno. wytwórnia filmowa  przygotó- 
wie już ekspeaycję nową, tym razem 
dla sfilmowania nieszczęsnych włas-. 

nych operatorów. — Rzecz dzieje się 
w Ameryce.. 
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Kryzys a środki ratunkowe dia rolników 
w województwach wschodnich 

W dniu 5 marca na zebraniu wi- 
łeńskiego *-wa doświadczeń rolnych 
p. Józef Borowski wygłosił referat na 
temat: „Kryzys rolniczy i środki ra- 
+unkowe dla rolnictwa wogóle, a na 
kresach wschodnich w szczególności”. 
Referat ten wywołał ogółne zaimtere- 
sowanie. W pełnej treści został przy- 
oczony na łamach wileńskiego „Ty- 
godnika Rolniczego“ (Nr. 11 — 12). 
Poniżej podajemy w streszczeniu 

_ główne tezy p. '. Borowskiego: 
1. Akcja państwowa. Dla prowa- 

dzenia walki z obecnym kryzysem 
własne siły rolnika byłyby niewystar- 
czaiące į dlatego rządy wszystkich 
państw musiały zastosować odpowied 
nią politykę gospodarczą w swych za- 
biegach zwalczania kryzysu. 

Nasze sfery rolnicze i rządowa 
główny środek walki z kryzysem wi- 
działy w podniesieniu cen na produk- 
ty rolnicze i w tym celu już wiele zro- 
biono. I tak: wprowadzono mniej wiz- 
cej dostateczną ochronę ce!ną najwaz- 
niejszych ziemiopłodów, zastosowano 
system premij wy'vozowych, prowa- 
dzi się akcje interwencyjne państwa 
na rynku wewnętrznym zboża i wsku- 
tek tych zarządzeń podciągnięto po- 
ziom ceny krajowej do poziomu mię- 
dzynarodowego Ażeby ta polityka rzą 
du nie poszła jednak na ntarne, nale- 
ży, aby ona byia stałą i aby nie po- 
wtórzyły się tu błędy polityki rządo- 
wej gospodarczei z lat ubiegłych. A 
mianowicie: jeżeliby na pewien czas, 
wskutek pomyślniejsze; pizeįšciowej 
korjunktury, ceny na pewne produk- 
ty rolnicze przejściowo się podniosły, 
to należy, aby polityka rządowa ni? 
uległa zmianie i środki stosowane 
obecnie nie były wstrzymane zbyt po- 
špiesznie. 

Kryzys w rolnictwie stopniowo 
objął nietylko produkcję roślinną, ale 
i zwierzęcą i są rejony w Polsce, a 
zwłaszcza to dctyczy  Wi!eńszczvzny, 
gdzie rolnik nie może zbyć produktów 

"wytwórczości zwierzęcej nawet po ce- 
nach katastrofalnie niskich. 

Iw tej dziedzinie, ze względu na 
umożliwienie lepszego zbytu jaj, 
produktów gospodarstwa mlecznego, 
tuczonego drobiu i nierogacizny, w1- 
nien rząd znależć środki dla okazama 
pomocy przez wybudowarie w Wil- 
nie: 1) rzeźni-bekoniarni, 2) chłodni 

r — dla przechcwywania jaj, masła 1 
drobiu, którego eksport w. ostatnich 
<zasach zaczyna pomyślnie się rozwi- 
jać i 3) dobrze urządzonej mleczarni, 
do której nietylka dowoziłoby się mle- 
ko z gospodarstw rolnych. znajdują- 
<ych się w pobliżu Wilna, lecz i skia- 
rowywałoby się z więcej oddalonycn 
ięcznych i małych mleczarń śmietan- 
kę, w celu otrzymania w dużej paro- 
wej mleczarni jednoliiege j; dobrego 
masła, jako produktu  eksportowegu, 
którego nie sposób otrzysiać w pro- 
pagowanych dotychczas niedużych 
wiejskich mleczarniach | 

Niemniej konieczne jest także 
przyjście przez rząd z pomocą rolni- 
ctwu, a zwłaszcza tu w Wileńszczyź- 
nie, w uporządkowaniu sprawy Iniar- 
skiej i urządzeniu przędzalni fabrycz- 
nej, gdyż to posłuży Pu zwiększeniu 
produkcji Inu i zwiększeniu produkcji 
roślinnej. 

Duże obciążenie rolnictwa drogie- 
mi kredytami krótkoterminowemi po- 
głębią kryzys. To obciążenie, nawer 
Przy lepszych konjunkturach, jest po- nad możliwość spłaty z dochodów go 

_« Spodarstwa. Konieczność skonwerto- 
wania obciążeń krótkoterminowych 
na długoterminowe rząd dobrze rozu- 
mie i obmyśla środki znalezienia na 
to niezbędnego kapitału. Niezależrie 
jednak od tego należy wykorzystać 
śrdoki ratunkowe, które mogą być za- 
stosowane odrazu. к, 

"Na pierwsze miejsce wysuwa się 
tu sprawa ograniczenia podatków ko- 
muralnych, zawieszenia, !ub zmniej - 
szenia świadczeń socjalnych, zmniej - 
szenia stawek ubezpieczeniowych w 
Powszechnym Zakładzie ubezpieczeń 
wzajemnych, unormowanie pobierania 
podatku dochodowego. 

. P, Borowski uznaje, że więcej ży- 
ciowe stosowanie przepisów parcela- 
cyjnych również przyczyni się do ul- 
żenia wiekszym rolnikom w dzisiejszej 
trudnej sytuacji; jest jednak zdania. - 
że nie wystarcza ono dla ratunku ca- 
iegc rolnictwa, ponieważ: 1) po prze- 
ieciu wielu gruntów na osadnictwo na 

resąch Wschodnich i po dobrowoł- 
rolnikgzParcelowaniu przez większycn 
asłała 6 Anas ilości gruntów, w 

zostało ziemi do parcelacji; 2) nic. to 
ról Adela rólników. NA i 
rodnych i 3) jeżeli jakiś czas da to 

możność przetrwania większemu rolni 
kowi na zmniejszonej przestrzeni, to 

<przy pozostawieniu ciężarów dotych- 
czasowych nadal, w predkim czasie 
ŻA DCR znajdzie się w sy- 
iuacji już bcz wyjścia, bo i nadwyżki 

a, 

gritntów dla rozparcelowaria mieć nie 
s 

Przystosowanie 
do warunków chwili obecnej ojej wy 
mego rolnika. Aucja państwowa 
w kierunku zinniejszenia ciężarów, 
P zYgniatającyct: rolników, bądź w kie 
RAE ч podniesienia cen na płody rol 
aw €le przyczyni się do złagodzenia 

Yzysu rolniczego. Jednak ora sama 

„bad: 

atach. już nie tak wiele po-* 

nie wystarczy, i rolnik winien ze Swzj 

strony dołożyć starań, aby: | 

1) koszty produkcji obniżyć 1 2а- 

nrowadzič roziunną oszczędność w 

gospodarstwe i życiu i | 

2) przystosować swoje gospodar - 

stwo do obecnej konjunktiuy i do wa 

runków, które pe wojnie się zmieniły, 

10 jest odpowiednio przeorganizowac 

gospodarstwo. : Е 

Mając na względzie, warunki płac 

w Wileńszczyźr:e, p. Borowski uwa- 

ża, że tu oszczędność w pozycji kosz 
tów robocizny . organizacji pracy na 

leży osiągnąć nietyle przez obniżenie 

płacy robotnika, ile przez zwiększe- 
nie wydajności jego pracy i przez u- 

miejętne zorgasizowanie robót i wię- 

cej umiejętny, a mniej kosztowny do 

zói, z zastosowaniem tam. gdzie się 

to da, pracy akordowej. | 

Co się tyczy zastosowania oszczę:l 

ności w samyn: gospodarstwie, należy 

powstrzymać się od wznoszenia kosz- 

townych żabudowań, oraz od nabywa 

nia maszyn i narzędzi rolniczych, któ 

re po dokładnem rozważeniu nie oka- 

żą się niezbędnemi, do czasu przecze- 

kania kryzysu. P. Borowski wnioskuj: 

mienowicie, że zasadniczo gospodar 

stwo rolne winno w obecnej chwili 
stosować uprawę roli inwentarzeni po 
ciągowym, posługując się w niekte- 

rych tylko gospodarstwach, posiadają 

cych już traktory i odpowiednia obsłu - 

ge, traktorem tvlko w czasie najgor;t 
szym, do wykonania niezbędnych prac 
opóźnienie których wywoła ujemny 

skutek w gospodarstwie , — zamyka 
„ąc na resztę czasu posiadany trakiur 
w garażu, 

Nieco dłużej, pizeprowadzając 
głęboką analizę opłacalności w warun 
kach tak niskich cen, zatrzymuje się 
p. Borowski nad sprawą stosowania 
w dużej skali nawozów sztucznych, 
przyczem uważa takie stosowanie (na 
większą skalę) za krok bardzo ryzy- 
kowny, ostrzegając przed zbyt pochop 
neni nabywaniem nawozów  sztucz- 
nych ytlko dlatego, że nie trzeba pła- 
cić odrazu gotówką. 

Wreszcie, zdaniem p. Borowskie- 
go, jeżeli zaś przyjąć pod uwag; 
zmienność u na” konjunktur i cen na 
rozmaite produkty rolne, aby rolmk 
nie był narażony na większe ryzyko, 
kierunek gospodarstwa nie powinien 
być jednostromey, lecz uwzględniać 

tak produkcję roślinną, jak obok niei, 
może obecnie z pewną przewaga, pro 
dukcję zwierzęcą. I tu przy produkcji 
zwierzęcej jeszcze więcej niż przy pro 
dukcji zbożowej, należy pomyśleć o 
organizacji zbytu, gdyż, jeżeli obecniz 
przy zaniedbaniu u nas na Wileń- 
szczyźnie produkcji zwierzęcej, — та- 
my trudności ze zbytem tych -produk- 
tów, to w najbliższej przyszłości, 
przy rozwoju tei produkcji, możemy 
znaleźć się w sytuacji bez wyjścia. je 
szcze gorszej niż obecnie. 

Do omówienia niektórych tez, wy- 
suniętych przez p. Borowskiego, po- 
wrócimy niebawem. 
  

Zmiana ceł wywozo- 
wych na drzewo 

izba Przeniysłowo-Hardłowa zwra 
ca uwagę eksporterów drewna olsz2- 
wego i osikoweto, że w Nr 20 Dzien- 
nika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
# dn. 11 marca i. b. poz. 120 zostało 
sgłoszone nowe rozporządzenie Mini- 
strów Skarbu, Przemysłu ; Handlu, 
oraz Rolnictwa. które poważnie zniie- 
nia dotychczasowe przepisy, dotyczą- 
ce cha wywozowego wspomnianych 
gatunków drewra, a mianowicie: 

Dla drewna olszowego, wywożo- 
nego w okresie do 30 listopada 1034 
1, © ulg. zostało podwyż:z. z 121. 50 
gr. za 100 kl. do. 2 zł. 50 gr., przy- 
czem w odróżnieniu od przepisów do- 
tychczasowych stawka ta stosuje się 
bez wszelkich specjalnych pozwoleń 
przy eksporcie do krajów, z któremi 
Polska zawarła konwencje handlowe 
(np. Czechosłowacja i Austrja). Za 
pozwoleniem Ministerstwa Skarbu ul- 
gowa stawka w wysokości 2 zł. 50 gr. 
za 100 kg. może być stosowana także 
przy eksporcie do krajów, z któresni 
Polska nie zawarła konwencji handlo- 
wej, np. przy eksporcie do Niemiec. 

Cło_ normalne dia eksportu olszy wy- 
nosi jak dotąd 6 zł. od 100 kg. 

Dla osikowego drewna zapałcza- 

   

„nego, wywożoncgo do krajów, z któ- 
rem; Polska zawarła konwencje har- 
dlowe, lub też w braku konwencji za 
specjalnem pozwoleniem Ministerstwa 
Skarbu, cło wywozowe w myśl nowe- 
go zarządzenia wynosi przy wywozie 
do dn. 31 grudnia 1931 roku — 0,20 
zł. za 100 kg., zaś po tym terminie -— 
1.50 zł. za 100 kg. Cło normalne od 
osiki, zapałczanej wynosi jak dotąd 
3 zł. od 100 kg. 
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„TANI TYDZIEŃ KSIĄŻKI*, Pod tą na- 
zwą organizuje Żwiązek Księgarzy Polskich 
w tisięgarniach , należących do Związku, 
mosezonową wyprzedaż; będrie ona trwać 
od 21 marca do 4 kwietnia r. b. i obejmie 
bardzo znaczną ilcść wydawnictw warto- 

soka cera utrudniała 
: y t to prawdziwa - 

bazja dla jaknajszerszych sfer naszego Spo- 
łeczeństwa do natycia książki zabezcen. 

  

ściowych, których 
dotychczas nabycie, 

  

Pod Rudziszkami opadł samolot raidowy 
Ostatni z uczestników raidu Warszawa — Tallin kap. Sziczewski le- 

cąc / powroten do Warszawy uległ koła Rudziszek wypadkowi. 
Samolot podczas przymusowego lądowania zosiał uszkodzony. 
Kapitan Szulczewski odjechał do Warszawy noviągien.. 

Uroczysty akt odsłonięcia 
tablicy pemiątkowej 

Wczoraj w południe w lokalu Wil. z 
Dyrekcji Kolejowej odbył się uroczy - 
sty akt odsłoniecia pamiątkowej tabii 
cy wmurowanej, z okazii i dla nczcze 
uia imienin Pana Marszałka Pyłsudskie 
g0, w Sali konferencyjnej. Uroczystość 
ta zgromadziła w sali wszystkich na- 
czelników oddziałów Dyrekcji oraz 

szereg przedstawicieli władz i społe 
czeństwa. 

ciowe przemówienie. 

cji defiladę oddziałów kolejowego 
przysposobienią wojskowego. 

Członkini bandy oszustów otruła się 
w areszcie 

Jmeg.aj aresztowino w Nieświeżu 21-letnią Szejnę Woronównę, która należała 
d» bundy »szustów graszjącej ostatnio na terenie powiatu. 

"Noror ówna osadzona w "wreszcie ctruła się nieznaną Łliżej trucizną i w stanie 
cięzkir została odwieziowa do szpitala w Nieświeżu. 

Okrutne morderstwo pod Mickunami 
PLENIPOTEN': FOLWARKU I SŁUŻĄCA ZGINĘLI W PODPALONYM 

BUDYNKU 

Wczoraj w nocy nieziiani naruzie sprawcy dokonali napadu na dom 
fienipotenta fotwarkit Nowe - Łasze gminy mickuńskiej Jana Potockiego. 

Napastnicy no zamordowaniu Potockiego i jego kucharki, dla zatarcia 
śladów podpali zabudowania folwarczne. 

Po ugaszeniu vgnia znaleziono trupa Potockiego z raną na głowie, zas 
zwicki kucharti nyły już zwęglone. Okoliczności mordu wskazuią, że była 
to zemsta 

Policja prowadzi dochodzenie. 

Młcdcciani artyści” płomieniach 
POŻAR NA SCENIE PODCZAS PRZEDSTAWIENIA AMATORSKIEGO 

W DUKSZTACH 

W wigilję obchodu i'nienin Marszawa Pisudskiego w Duksztach micjscowe ha: - 
cerki wrządzny przedstaaienie w Domu ludowym. 

W cznsie przedstawienia wskutek meostrożności jednej z harcerek, grającej rołę 
krasn huika zap ii. się ruklejona broda. 

Płomienie mioicentoalnie ogarnęły papierowe ubrania innyci: harcerek, powodując 
pożar na scenie, który tyłku dzięki przyton:ności widzów. z w pierwszym rzędzie nau- 

szyczlki p. Emilji Turx'iej nie miał katastrofalnych skutków. 
Harcerki wyszły z opiesji posmalone » jedynie p. Turecka ma straszjiwie popa- 

rzcne ręce. 

  

  

  

GINZANO 
VERMOUTH 
= JEST     i BĘDZIE 

NAJLEPSZY W ŚWIECIE 
JEN. RUPR. THRODOR ETTI A W. BERGEL, KRAKÓW 

  

    

Niebezpieczeństwo prądu elektrycznego 
pod względem pożarowym 

kach, gdy urządzenie wykonano wadliwie, 
odmawiają przyłączenia jej do ogółnej sie- 
ci elektrycznej. Natomiast nie zawsze mają 
możność — późniejszej kontroli. 

Odpowiedziałne: więc za źniejszą 
prawidłowośc funkcjonowania urządzeń, spada 
na właścicieła, co w większości wypadków 
rcwoduje to, że instalacje wogóle nic pod- 
legają żadnej ' kontroli. 

reguły wiaćcomo, że każdy odbiorca 
pradu elektrycznego dąży do możliwego zre 

W prasie codziennej coraz (zęšciej uka- 
zuja się wzmianki o wypadkach powstania 
pożarów skutkiem jakoby krótkiego zwarcia 
przewodników. jes: to coprawda  najpro- 
st zy i najłatwiejszy sposób określenia przy 
czyr.y pożaru. Rzadko jednak mówi się o 
powodach, czy też okolicznościach w jakica 
mogło powstać pedobne zjawisko. Wino- 
wajcą zwykle staje się prąd ciektryczny. 
Twierdzenia te przeważnie powstają w wv- 
padkach gdv niesposób jest ustalić faktycz 
« nego powodu. Jego rodzaju wypadki zaj 
muja opinię publiczną, a nawet stają się niż 
iaz tematem rozpiaw sądowych, szczegól- 
nie gdy w gre wchodzi asekuracja danego 
mienia czy posiadłości, Badania ргтергэ- 
wadzane w czasie śledztwa zwykle nie da- 
1а realnych wyników, ze względu na zni- 
szczenie Śladów, które dawał, by możność 
określenia istotnej |1zyczyny. Nie rozwiązu- 
ie to jednak kwestji 'zpieczeństwa. W 
czem więc tkwi 10 AE zeństwo? Od- 

wacją swych urządzeń elektrycznych, nie 
zdając sobie zupełnie sprawy ze skutów, 
jaki może ponieść przy wadliwem jej 
urządzeniu, Żle zrozumiana oszczędność. 
zwykle obniża stcpień bezpieczeństwa, a 
nawet staje się nieraz powodem nieszczę- 
śliwych wypadków 

Żdawałoby się, cóż to może kogo ob- 
chcdzić, że pierwszy lepszy „,X.Y.* me 
chce zastosować tdpowiednieg» stopnia bez 

powiedź jasna — w wadliweni urządzeniu pieczenstwa w swem urządzeniu !cz- 
instalacji elektrycznej. nerm., byle nie ponieść czasami nawet mini- 

Większość towarzystw ubezpieczenio- Malnych wydatków. Chcz zvzykować — 
niech ryzykują. Lecz pocóż ponosić mają 
niefortunne ryzyko Bogu ducha winni są- 
siedzi. 

„To też byłoby rzeczowe * edyby z jed- 
nej strony towarzystwa ubezpieczeniow= 
przy asekuracji zwracały więcej uwagi па 
stan urządzeń elektrycznych, z drugiej zaś 
strory gdyby wskutek wadliwego urządz=- 
pia powstał pożar, a ktoś postronny ponió 
wskutek tego szwank na zdrowiu, lub mie- 
niu — odpowiadałoby się przed sądem. 
Wówczas obawa. tej odpowiedzialności by- 
laby jedynym czynnikiem zachęcającym do 
dbania o stan i prawidłowe funkcjonowanie 
swych urządzeń vlektrycznych i przestrogą 
grożącego niebezpieczeństva. 

Inż. W. Pieślał. 

Z SĄDÓW 
TURNO - SŁAWIŃSKI UZYSKUJE. 

WOLNOŚC 
jak się dowiaduiemy, b. rutmistrz żad- 

Sare a następnie oficer połicji S$. Tur- 
ro - Sławiński, skazany przed kilku latv 
za szpiegostwo razem z niejakim  Weryho 
Darowskim, wkrótce zostanie wypuszczony 
na wolność. 

Sławiński nie cdsiedział jeszcze kary, 
jednak za dobre sprawowanie się w więziż 
niu zwolniony zostanie przed terminem. 

OFIARY 
Dla upamiętnienia współpracy z p. dv- 

rektu1em Stanislaw em Białaser. członkowi2 
Kon'itetu Dyvskontcwego Banku Połskieg> 
skłodają 200 zł. według uznania D. dyrekto 
ra. r 

wych wywicra piwną presię na swych kli- 
ientow i vznaj: zmniejszenie stawki ase- 
kuracyjnej tylko tym, które posiadają insta- 
lacje wykonane wzerowo. Mam jednak wra- 
żenić, Że strona wartości tych 'instalacvj 
uwzgłędnianą przez Towarzystwa Ubezpia- 
<zeniowe pręczej li tylko  formalistycznie, 
"o o fachowem ccenienių rzacz jasna nie 
može byč mowy. 

Towarzystwa ubezpieczeniowe uważają 
że więcej bezpieczne” jest oświetlenie elek- 
tryczne, niż naftowe, lub wszelkie inne. 
Pogląd ten nie neże jednak tyć uogółnia 
nv, gdyż stopień bezpieczeństwa urządzeń 
elektrycznych do siły i światło zależy od 
barózo wielu czynników, nie dających się 
uchwycić na pierwszy rzut uka i w tym 
wyradku odpowiednie zastosowanie istnie- 
iących przepisów budowy instalacyj, 4 tem- 
bardziej fachowe zrozumienie rzeczy przez 
tak zwane komisje przyjmuiące instalacje z 
ramienia elektrowni, jest rzeczą  płerwszej 

  

  

wagi. 
% zasadzie każdemu powinno być wia- 

dome, że przy zastosoweniu istniejących 
przepisow, wydarych przez Polski Komitet 
Elertrotechniczny w Warszawie (Monitor 
Polski Nr. 269 z dn. 21-XI 30), a obowia- 
zujący na całvm obszarze Rzeczyposnolitej, 
nie może być mowy o niebezpieczeństwie. 

Pomimo jednak istnienia przepisów, wie- 
le instalacyj nie podlega żadnemu dozoro- 
wi. Rzecz jasna, że jeżeli są to instalacje, 
które nie moga wywołać żadnych skutków 
katastrofalnych, to samo przez się dozór 
nad niemi jest ztędny. jed1ak większość 
wśród nich pracuje po lat kilkanaście i stan 
ich prawdopodobnie jest taki, że tylko na- 
leżałory podziwiać, że nie posłużyły one je- 
:zcze za przyczyne pożarów lub nie.stałv.się 
powodem nieszczęśliwych wypadków, Szcze 
zóinie dotyczy to: młynów, zakładów obrób 
ki drzewnej, wytwórni waty i t. p. gdzie 

  

mieści się materjał łatwopalny, a nawet w z 
pewnych wypadkach wybuchowy, jak np. Marja  Pietkizwiczowa na. schronizco 
pył mączny i t. d. izol cyjne im. pe Śniadeckiego dla 

Elektrownie przed przyłączeniem no- dzieci gruźliczych składa zł. 
wych odbiorców erergji elektrycznej doko- na ochronkę dla c<iemniałych zł. 3 
nują hadań każdej instalacji, przyczem roz- dla biednej kobiety z dzieckiem zł 2 
porządzają pewną egzekutywą i w wypad- dla byłej nauczycielki 2-2 

Aktu odstoniccia dokonał p. prezes 
K. Falkowski wygłaszając okolicznoś- 

Po odsłoniec tablicy p prezes Fal 
kowski przyjął przed gmachem Dyrek 

dukowania kosztów związanych z konser- | 
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z JACKI 

Przeniesienie zwłok 
nastąpił w dniu 20 b. m, 

Nabożeńsiwo żałobne zostanie 

h o czem zawiadamiają 

ukochanej Matki i Ciotki 
ze 

w szczególneści zaś Pr ewielebnemu 

rektorce Państw. Sem. Naucz. 

STANISŁAWA NIKOŁAJEWOWA “ 
[ pracowriczka Państwcwego Bantu Rolnego Oddziału w Wlinie“ 

po długich i ciężkich cierpieniach zmarła w dniu IX marca r.b. 
do kuścioła po-Try. itarskiego (ua Antckolu) 

Eksportacja zwłuk na cnentarz Rossa nastąpi tegoż dnia o gudz. 3 po oł. 

Dyrekcja i Pracown'cy 
Państwowego Banku Rolnego Oddzliał w Wiirie 

PODZIĘKOWANIE 
Wszystkim, którzy ckazafi vam pomoc i współczucie po stracie naszej 

+. 
SWOLKIENIÓW 

WANDY OSTREYKOWEJ 
caowi, następn e wszystkim Księżom, 
за st kój Jej duszy bądź wzięli udział w pogrzewe, pp. T maszostwu Ku- 
leszom, Sodalicicm Narjańskim Panien i 
lebną Matką Przełożoną na czel., SS. Urszulanko , p. Z. Muchlińskiej, Dy- 

Żeńsk. im. Kr. 
i uczenicom tegoż Seminarjum składaję serdeczne Fóg zapłać 

P. 

EWICZOW 

odprawicne dn. 21 b. m, o godz. 9rano. 

    

   

       

              

     

    

Ksied u Proboszczowi Kan. J. Kretowi- 
kt izy łaskawie odprawili Mszę Św. 

Pań, SS. Nazaretankom z Pizewie- 

Jadwigi oraz Nauczycielstiwu 

Córka. Syn I Bratanica 

    

Czy znamy Wilno? 
KONKURS FOTOGRAFICZNY „SŁOWA 

  

Warunki korkursu podanc w nr. Sława 17, IH. 1931 r. 

KRONI 
w. э & 5 ш 28 siuita 

Ł, słańica e godz 5 = 28 

  

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGJI U. S$. B. W WILNIE. 

z dnia 20 L. 31 r. 
Giśnicaie średnie » mm. 771 

Temperatura średnia — 4 

Temoeraturs najwyższa -| 4 

Temperatara najniższa — 13 

Opad w mm. — 

Wiatr: północno-zachodnf 

Tendencja: wzrost 

Uwagi: pogodnie 

KOŚCIELNA 
—. Rekolekcje w kościele św. Jana. (Dia 

parafji św. Jana i św. Ducha) rozpoczynają 
się w sobotę 21 marca o godz. 6 wieczorem 

trwać będą przez niedzielę, poniedziałek, 
i wtorek. с 

Konferencja o godz. 6 m. 30 rana i 
goćz. 6 wieczorem 

Spowiedź we wtorek o g. 4. 
Wspólna komuuja św. we środę o g. 

7-mej. 
Sakramentu bierzmowania vózieli ks. ar- 

cybiskup we środę o g. 8. 

Wesołą „Sroda'. art, 
— Urzędowa cena nafty. Starostwo Gro 

dzkie podaje do «gólnej wiadomości, iż 
od ania 18 marca 1931 roku 1a terenie m. 
Wilna cena na naftę w sprzedaży detalicz 
nej obowiązuje pc 63 gr. za * litr. 

Winni Żądania lub pobierania cen wyż 
szych będą karani w drodze + dministracvj 
nej w myśl art. 4 i5 rozporządzenia Pre 
zwdenta R. P. (Dz. Ust. Nr 91, poz. 527) 
aresztem do 6 tygodni, lub kgizywną do 
3000 złotych. 

TRZASKA TERRRZ KKS RIEZEDE WORA CG TTE RERISZRE 

wesoła „Šroda“ 
Nieeceniony humor Benedykta 

Hertza dał zebranej na „Środzie" puo 
liczności, parę zodzin zapomnienia o 
codziennych troskach. Publiczność, 
którą Hertz widział. tego wieczoru z 
estrady, w niczem nie przypominała 
typu „marmurków'*, tak trafnie wlaš- 
nie w jego odczycie scharakteryzo- 
wanych. Publiczność poprostu nie 
chciała pozwolić zamilznąć Hertzowi. 
wciąż musiał jej opowiadać coraz ii- 
ne bajeczki. Wkońcu sięgnął pamięcią 
do najstarszych,, znanych Wilnu je- 
szcze ż przed wojny, a zawsze świe- 
żych i aktualnych. Powodzenie było 
nieminiejsze. Świetna interzretacja sa- 
mego alitora, wyjątkowo dobrze zasto 
sowana mimika, dała bajkom tyle pla 
styki i życia, że zrobiły się z teg» 
małe arcydziełka. Najwiecej może po 
dobało się znakomicie podchwycone i 

o 

oddane przemówienie posł:i ludowego. 
Krótki, jak go sam Hertz nazwał, od- 
czycik o „publiczności, widzianej + 
estrady", wprowadził odrazu w  na- 
strój całe zebranie, a był tem miły, 
że pomimo wielkiej zabawności i 
bardzo trafnej sztyry, nie miał w so- 
bie nic zjadliwości, której w słonecz- 
nym, pogodnym bajkopisarzu wogóle 
niema anł źdźbła. w. D. 

  

KA 
4 

WOJSKOWA | 
— Przesunięci2 terminu wuscienia roczmi 

ka 1909. Komendent PKU Wilno - Miasto | 
podzie do wiadomości, iż p. minister spraw | 
wojskowych przesunął termin wcielenia wto > 

Ak rocznika poborowego 1008 o jeden 
tydzień. 

Poborowi podlegający wcieleniu nie otrzy — 
majc nowych kart powołania, iecz  winui 
stawić się do formacyj o jeden tydzień póź — 
niej, na podstawic otrzymanych już kart 
powołania, a mienowicis: powołani Aa | 
dziżń 8 kwietnia i. b. stawią tię w dniu 
15 kwietnia, r. b., powołani na dzień 9 kwiet | 
nia 1. b. stawią sw w dniu 16 kwietnia r. b., 
" ani na dzień 10 kwietnia r. b stawia. 
się w dniu 17 kwietnia r. b. : 

— Ze Stowarzyszenia Rezerwisów i В. 
«Wojskowych. Dnia 22 b. m. o i 
«v lokalu Wojewoćzkiej Federacji PZOO. 
przy ul. Żeligowskiego 4, zo:tenie wygło- 
szory odczyt przez inspektora LOPG-u, p. 
Korowajczyka na temat „Wojrau cneruczna 
©v przyrodzie" Podczas  wyg'aszania Od- 
czyłu będą wyśwwetlane przeźrocza. dla ш- 
możliwienia najszerszym twarstwom  przy- 
swcienia wspomnianego tematu. A 
. Cbecnošė wszystkich с2ЮпКбм  обочлал 
owa. : 

  

  

  

godzinie 10 | 

    

      

ZEBRANIA I ODCZYTY 2 
— Odczyt. Dnia 22 marca b. r. (w nie- | 

dzielę) o godz 18 w siedzibi: Klubu = 
leczrego w Wilnie (Mała Sala Pałacu R=- | 
prezentacyjnego) odbędzie się czwarte te х 
согосгге posiedz.mic — „Сгагпа Кама“ z 
referatem p  Radcsława Ostecwskiego, dy — 
rektora gimnazjum białoruskiego Pt WS 
program w sprawie białoruskiej". 

Zaproszenia zostały już rozetłane, pozą- 
stałe zaś można otrzymać w sekretarjacie 
btówR. (ul. Zawclna 1) oraz w siedzi 

Związku Pracy Otywatelskiej Kobiet (ul. 
Ost'obramska 19). tą 

— wileński Oddział T-wa Eugeniczne- | 
go (Walki ze zwstodnieniem rasy orga- 
nizuje 22 III. 31 r. o godz. 13 w Sali.Śnia- 
deckich USB Akaaemję Propagandow2 wal — 
ki z chorobami wxnerycznemi. я 

Program: 1) Zagajenie prezes 
warzystwa prof, dr. St. Władyczko. 2) 
ia społeczeństwa w walce z "horobami we 
rervcznemi — naczelnik Wydziału Zdrown | 
dr. H. Rudziński. ”) Alkoholizm, jako czyn- 
nik, sprzyjający chorobom weaerycznym - — 
poseł na Sejm dr. S. Brokowski. 4) O cho 
robach wenerycznych — wice-prezes T-wa 
Dermatologicznego dr. B. Hanusowiez. 5) — 
Choroby weneryczne w  ošwistleniu ėugėm 
ki — kierownik Poradni Euyenicznej dr. | 
“V. Mórawski. 6) Walka 7 chorobami wen: 
rycznemi w wojski: — dr. C. Ryll - Nar- 
dzewski. ; * 

W: Sr 0 
— Z T-wa Fizycznego. W sobotę 

marca b. r. 0 pcdz 19,06 w Zakładzie 
zycznym USB (Nuwogrėdzka 22) od 
się ostatni z cvkiu wykłażów am. 
urzadzanych przez Oddział Wiueński Ti 

  

   

    

  

    

  

    
   

     

    

      

      

    

   

   
    

  

    
     

   

  

TEŻ 
Ro- 

   

  

1zystwa Fizycznego. 
Odczyt wygłos. prof. dr. Wacław Dzie— 

wulski p t. „Drgania i fele elektromagn 
tyczne* z + 

Wejšcie 1 zt., dla uczącej +ię młodzieży | 
556 groszy 5 

— Z życia T-wa Opieki nad Zwi 
mi w Wilnie W subotę 21 marca r. b. 
Wielkiej Sali Wciewėdzkiej -— M 2а 
2 — odbędzie się walne zebranie 
stwa Opieki nad Zwierzętami w Wilnie. 

į RÓŻNE 
— Czy znamy Wilno? Nasz koi 

kurs odgadywania fotografji „Czy zma — 
my Wilno“ wzhudzit wielkie zainte. 
rescwanie. Otrzymujemy paki -listó 
Poczekajcie jednak, kochani czytel 
cy -— nie będzie tak łatwo w przyszło- 
ści — Dwie pierwsze fotografje umysl 
(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-24)



HISTORYJKAĄ W OBRAZKACH 
PAN CIERPIAŁŁO ZE ŚNIPISZEK 

Ciag dalszy. 
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Przyszedł do mnie do Redakcji, 
Nasz znajomy, pan Cierpiałłc, 

Opowiedział z szczegółami, 
Jak, i gdzie, i co się stzło. 

  

    
Ja, za jego racą idąc, 

Wysłuchawszy żalu słowy, 

Cdesłałem do „Spółdzielni, 

Wyłamany ząb trzonowy. 
(B CN) 

ESU DI A RITA TTT IIA 

nie przedstawiały fragmenty więcej 
łatwe, wygodnie; wpadające w oko, i 
tkwiące w pauinięci. Późriej tak nie 
będzie. — Będziecie patrzyli, wie- 
dzieli że to cos znanego, a jednak ani 
iusz nie będziecie mogli dać odpowi2- 
dzi co to mianowicie jest. 

Musimy tu przez lojalność zazna- 
czyć, że sam pomysł tego rodzaju 
konkursu nie jėsr nasz, a został przez 
nas zapożyczony 2 konkursu „Kurjera- 
Porannego“ na temat czy znasz War- 
szawę. Za przykładem 1ež Kurjera Po- 

   

ranncgo będzieiny zostawiali pod kli-. 
szą bałe miejsce na odpowiedź, oraz 
nazwisko i adrcs odgadujacego. 

— Osobiste. Piezes Okręgowego Urzędu 
Ziemskiego w Wilnie p. Stanisław Łączyń 
ski powrócił "z cziesięciodniowego urlop 
wypoczynkowego : objął urzędowanie. 

— Wystawa projektów  graachu 
izby Przem.-Hiandl. W dniach 22-go 
23-go i 24-go inarca r. b. w lokalu 
Wydziału Sztuk Pięknych USB. (ul. 
św. Anny, 4 — wejście z podwórza) 

_ odbędzie się wystawa 119 szkiców, 1a 
des:ianvch na skutek ogłoszonego kon 
kursu na budowę gmachu Izby Prze- 
mysiowo - Handlowej w Wilnie. 

Wystawa będzie otwarta od godz. 
Jl-iej do gcdz. 16-tej po. poł. 

— Komunikat Związku Pań Domu. IV 
zebranie Związku Fań Domu urządza w 
nąc'chodzącą nied: dnia 22 bm. o godz. 
16:0 w Sali Mieiskiej przy ulicy Końskie 
m 1 „Dzień spatów i mód wiosennych". 

1. Odczyt p.t. , Estetyka ubrania, a samo- 
poczucie”. — wygrosi docent dr. Janina Hu- 
TYnowicz 

li Odczyt p.t „Znaczenie gimnastyki 1 
sportu w życiu kobiety" — wygłosi magi- 
ster Janina Daukszanka. ` 

AM. Odczyt px „O tkaninach czysto i- 
uwabnych z krajswego surowca" — wyglo 
si Stanisława Witaczkówaa z- Milanówka. 
„V. Feljetcn hi miorystyczny* „Trochę 
aktualności" — wygłosi p. Alexandrowiczo- 
wa (Ciotka Albinowa). 

Część Il — pokazowa, 
„I. Pokaz szali,  makatek i materjałów 
jedwabnych z Milanówka 

II. Pokaz płaszczy i sukien 4 firmy p. Szu 
GATA 

+ III. Pokaz kapeluszy z firmy p. Angeliki 
i P Bukowskiej. | me 3 

FV. Fryzury modeli z firmy p. Kazimie- 
rza ais, 

'Wstęp dla członków b zpłitry, PRE 
za opłatą 50 groszy. Sexreta:jat Związku 
czynny w poniedziałki, środy : soboty od 
II — 19, Zamkowa 8, Bazar Przemysłu Lu 
dowego. 

Szkoly i imstytacje które chciałyby abv 
p. $. Witaczkówna z Milanóv'ka wygłosiła 
odczyt z zakresu uprawy morw i hodowli 

      

    

jedwabników zecicą się łaskawie zgłosić | 

-na Pohulance odl:cózie 

do Sekretarjatu Związku ałbo wprosa do p. 
S$. Witaczkówny w czasie niećzielnego ze- 
traria. 

— Wilenskie Towarzystwo Ogrodnicze 
xomunikuje, że na sezon bieżący został uzy 
skany w Państwowym Banku  Rolnym 
O-miesięczny kredy: ogrodniczy dla właści- 
cień sadów i ogrodów warzywnych. Kre- 
dyt ten będzie rozprowadzony przez miej- 
scowe instytucje kredytowe komunalne i 
spółdzielcze. 

Wobec powyższego, należy, aby właści- 
ciel: sadów i ogrodów wystąpili bezzwłocz- 
uie z podaniem do odnośnej instytucji kre- 
dytowej na terenic (Banki Ludowe, Kasy 
Jszczędnościowe, Kasy Stefczyka i t. p.) z 
prośbą o udzielenie tego kredytu. Ochroni 
to właścicieli sadaw od przedwczesnego 
wydzierżawiania »adów za bezcen i pozwoli 
ie należycie zagospodarować, zaś właści- 
cielom cgrodów pozwoli warsztaty Swoje 
vtrzymać niezmniejszonemi. 

TEATR I MUZYKA 
-— Teatr miejki na Pohulance. Ustatnie 

przedstawienia sziuki „Kana - kawaler" —- 
')zis o godz. 8-we, „łapa kawaler" Car- 
periera z udziałem znakomitego artysty 
:cen stołecznych, Kaziiuierza juvoszy - Dtę 
r owskiego. = 

— 1eatr miejski „w „Lutni“, Dziś o go- 
dzinie B8iuej ukaze się po raz 10-ty aktual- 
na sztuka Kazimierza. Leczyckiego „Sztu- 
ba”, osnuta na tle stosunków w  wspołczea 
1ej szkole polskiej W rolach głównych wv 
itąpią. Kamińska Balcerzak, łubiakowski, 
1 wasilewski. 

— Uzisiejszy występ Krukuwskiego w 
„Lutni*, Dzis 0 godz. iitej wicz. Cuvędzie 
się w teatrze „Litnia” występ ulubieńca 
pubiiczności wars.awskiej, znasomitego hu 
meiysty, Kazimierza Krukowskiego. 

Swietny tn ariysta wystąp. w szeregu 
dowcipn;ch piosenek i monologów. Partne- 
1ami jego będą: duet taneczny Ney, oraz 
Hanka ralmara. z 

Drugi i ostatni wystep K. Krukowskiego 
cdbędzie się w penieuziałck du. 25 b. m. 
« godz. 8-mej w. 

— Niedziciie przedstawienia popołudnio 
we. jutro w obu tea':ach uniejskich odbę.ą 
się przedstawienia popolučniowe. 

W teatrze na Pohulance tkaże się o 
godz. 3 m. 30 po. cenach zniżonych arcy- 
azuio O. .Wilde”a „Salcme-* w insceniza 
cji Eugenjusza Dziewulskiego. Bogata ilu - 
stracja muzyczna, jak również cprawa deko 
iacyina i kostjuniawa również kompozycji 
E. iziewulski*go, nadają widowisku piętno 
tragicznej wielkości. 

w rolach głównych: kichlerówna, Sawi 
ck, Severinówna, Kreczmar, Milecki, oraz 
dyr  Zelwerowicz 

W teatrze „Luinia” ukaże się po cenach 
zniżonych — specjalnych „Azzus* L. Verne 
wia z udziałem hazinierza junoszy - Stę- 
powskiego w kapiairej roli barona Wurtza. 
Partnerami znakomitego gościa są: Jasińska 
bDetrowska, Niwińska, Kamińska, Balcerzak, 
Ciecierski, Łubiakowski. 

— pizedstawienie popularne na Pohulan 
ce. W nadchodzący ponieaział:+k w teatrze 

się vrzedstawienie 
popularne po cenach najniższych od 30 gr. 
Dare bedą dwie jednoaktowe komecje Iš. 
Molnar<: „Bankiet* i „Raz, dwa, trzy w 
ieżysenji i z udzialem dyr. Zelwerowicza. 

— Koncert religijny. W niedzielę 22 mar 
ca b. r. o godzime 8 wieczoreci w sali Kon 
serwatorjum (ul. Wielka 47, wejście z ul. 

    

    

    

Końskiej) odbędzie się na rzecz najbiedniej * 
szych m. Wilna, pozostających pod opieką 
T-wa $w. Wincciiego a Paulo, wielki kon 
cert religijny z udziałem: p. p. Wyrzykow 
skie, (fortepian), biszewskiej (śpiew), Kor- 
wir - Krukowskiej (śpiew), prof.  Jodko 
(cytra), Maruszkina (śpiew), tria: XXX 
(sk:zypce), p. Stankiewicz  (wiołonczela), 
p. Trocki fortepian), oraz chóru „Echo” 
pod batutą prof. Kalinowskiego. 

Pozostałe bilety ed 5 4. do 50 gr. naby 
wać można przy wejściu . 

— Tow. Filharmoniczne, Dziś o godz. 
20 m. 15 w sali Konserwatorjam Muzyczne 
go (ul. Wielka 47 — wejście z ul. Koń- 
skiej) będziemy mieli sposobność być ma 
recitalu fortepianowym znakoriitej pianistki 
Olgi Wizun, gdzie świetna interpretatorka 
wykona_ utwory Chopina, Brahmsa, Scarlat 
"ego, Tocha i Liszta. 

„bilety na ten imieresujący koncert sprze 
daje do godz. 18 biuro Orbis (uł. Mickiewi 
cza 11-а) — wieczorem zaś kasa Konser- 
watorjum. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heijos — Neapoi, śpiewające miasto, 

Kino miejskie -— Krew za krew 
Stylowy — Messalina. 

Światowid — Księżniczka Olga 

Hollywood—Dz:ewczę z Montparnaose'u 
Wanda — Miłość na rozdrożu, 

Pan — Bohaterowie morza. 
Casino — Parada miłości. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— W w ciągu doby. Od dnia 19 

do dnia bm. AD 50 padidės 35, 

RADJO w: ENSKIE 

SOBOTA, DNIA 21 MARCA 1931 R. : 

12,05 — 12,50: Koncert popularny 

13,10. Kom. meteor. 
14.00 — 14,20: „Problemy gospodarcze 

polityki drogowej: — odczyt z warsz. wy 

głosi Wacław Gajewski. 

  

1500 — 15.20: Odcz. dla maturzystów z 

Warszawy. ` 

15,25 — 15.30: Progr. dzienny 5 

155.50 — 15,8): „Mała skrzyneczka 

L. listy dzieci omówi Ciocia Hala. 
15,50 — 16,10 Skrzynka techniczna 2 

Warszawy. 
— : Koncert życzeń (płyty) 16.15 16,45 oni y vy) 

16,46 — 17,13: Kącik dla młodych 

Warsz. х 

'6…17‘‚"\?›‘—2 17,40. „Jej królewska mość 

„Maszyna”* — odczyt z krurowa wyst. 

Inż. LAB = 18,45: Aud. i koncert dla mło 

SUR każąc > Kom Wil. Tow. Org. i 

R: 19,20: Program na tydzień na 

a — 19,33: Recital skizypcowy 

1040 — 19,55 Pras. dziernik radj. z 

AO 20,15. „Walka z przestępstwa 
wie m“ — feljeton" z Warszawy wygł. 

"wiórska. 
20,15 — 20,30: „Ciotka Albinowa mó- 

wit” Ё 
20,30 — 21,20: Recital skrzypcowy — # 

Wa 20 /— 2200. Muzyka lekka z Warsz. 
2200 — 22,15: „Murzyn o kobiecie — 

feljj z Warsz. wygł. W Rogowicz. В 

22,15 — 22,35: Koncert ehopinowski + 

Waisz. (wyk. K. Heintze) 

22,50 — 2400. Kom. i muzyka tan. £ 

Warszawy 

м tem kradzieży о, opilstwa 3, przekroczen 

admunistracyjnych 12. | - 

--$miaie wiamanie mieszkaniowe. 

W czwartek o zniroku okradziono niie 

szkanie handlarza Minikesa przy ul. 

św. Ignacego 8. Эх 

Podczas chwilowej nieobecności 

domąwników złodzieje wyjęłi szybę 

w oknie od podwórza i tą drogą do- 

stali się do wnętrza mieszkania. 

W chwili, gdy obładowani gardero 

bą włamywacze uciekali przez wejście 

prowadzące na ulicą Jezuicką, zostali 

zauważeni przez jeslnego z lokatorów, 

lecz nim ten zo:jentował się w sytu- 

acji złodziei już nie było. 

— Zaginęła dziewczyna. Przed dwoma 

dniami zginęła wśród zagadkowych okoli- 

czności 16-letnia Michalewiczówna z ml. 

KolejowejX. 

OQnegdaj widziano ją 'w towarzystwie 

dwóch nieznanych mężczyzn rzekomo z Ka 

towic, więc zachodzi obawa, że dziewczyna 

została przez nich gdzieś wywieziona. 
Matka zaginioncj zwróciła się do policji 

7 prośbą o pomoc Ё 

— Kradzież na sali licytaocyjnej. Z sali 
rockiej ur. 14 na 

waryjska nr. 36 
Konarca 

  
„icytacyjnej przy ui. 
szkodę Kopcia Zznona, K2 
skr: dzione zostały spodnie przez 
Nikudema, Piłsudskiego nr. 54. 

— Wisielec w stodole. 
Onegdaj mieszkańcy wioski Mostowla 
ny, gminy bielickiej, znaleźli w stodo- 
ie swego sąsiada Antoniego Filipczy- 
ka, trupa młodego mężczyzny, wiszące 

go na belce w stodole. jak się okaza- 
ło wisielcem byt  19-to letnį Ale- 
ksander Filipczyk, który z nieustalo- 
nych przyczyn, popełnił samobójstwo. 

— Kradzież drzewa i samowara. Masiej 
Władysław, szerezowiec 5 p.p Leg. zamel- 
dował policji o kradzieży drzewa ze strzel- 
nicy tegoż pułku przez Paluszewicza Win- 
ceriego ze wsi Nowosiołki, pew. Wileńsko- 
Irockiego. Paluszewicza zatrzymano. 

    

   

  

Z mieszkania er Gołdy, przy ul. Szpi- 
talrej Nr. 8 skriaziony został  samowar, 
lióry nieznanv złodziej zdążył sprzedac 
'Winciunowi Antoniemu, zam. przy ul. Kijow 
skicj Nr. 7. Samowar zwrócono właścicielce. 

— Kradzież bielizny. Na szkodę Barbary 
Habusz (Poleska 7) skradziono ze strychu 
bieliznę wartości 300 złotych. 

— Ranny bryłą lodu. Na giowę przecho- 
dzącczc ul. Niemiecką Bołesłtwa Mordasza 
(Wielka 33) spadła z dachu bryła lodu ra- 
nigc go poważnie. Mardarza odwieziono do 
szntcla św. Jakóba. 

Podrzutek. Przy ul. Mickiewicza Nr. 35 
zna'eziono podrzutka płci męskiej w wieku 
jedoego tygodnia którego umieszczono w 
przytułku Dzieciątka Jezus. 

  

Od diia „9 do 23 m rca i9dl r. wł cznie oędą wys* = 

„КЕМ :: КЕМ 
Dramat w IO aktach: W rola h głównych: rymhilda — Malgorzata Schoen Bruuhilda — Marna Ralph 

KINO 
MIESSRIE 
SALA MIEJSKA 

Ostrobramska 4, 

(eny znizone: Parter 60 gr. Baikon 40 gr. 
+ e hlmy 

Nibelungi 1 
serja il \ 

Zwiększony zespół orsiestry. liustracja muzyczna osnut. na m tysach Ryszarda Wagnera. 
Nad pr:g au: „„Pód tęczawym sztandarem'' flm spółdzielczy w 2 akta h. 

Kasa czynna od g +30. Początek odg. 4=ej W dniu % ma'ca r b Kasa c tnna oig. 5 m 30. Pocz o godz, 6. 

  

KINO-TEATR 
„KELIOS" 
al, WILENSKA 38. 

Tel. 926. 

Uczta artystyczna dla miłośników kina! Dziś wszechświatowe sławy król tenorów 

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 
Na pierwszy <eans ceny zniżone 

Jan KIEPURA 

cię ujrzałem pierwszy raż*. 
: Seansy o godz. 4,6, 8 i 1015 

  

Dzisl Rekoruow: pizeboj dz -iękow;| 

Dżwięsowe Kino 

191LYW 00D' 
Mickiewicza 22. 

Wielki dramat miłosny 
W roli „Jownej 

OZIEWCZĘ Z ŃONYPARNAS$$SE'U 
GERTRUDA LAWRE*CE Nad pr: gram: Dodatki d*więkowt. A 

Pocz. o godz. 4,0, 8 i 10.15, 
Na pierwszy seans cenv /nižone, 
  

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGIJING 
cały 
świat 

Dziśł Największy 100 proc. dźwiękowiec. Film 'en wystawą i śpiewem poruszył 

PARADA MAILOŚCI 
który odśpiewa w jęzvku f ancuskim swoje piosenki oraz 

z ułubieńcem i špiewskiem 
Mauricem Chevalier, 

znana śpiewaczka Jeanette Mac 

  

  

WIELARA 47. tel. 15-41 Donald. Fim jest osnuty na tl- głośnej sztuki „Ks ażę Małżonek* Leona Xaurofa i Julesa 

Chaneela Pocz.seansów o g. 4,6,8110.15 w sob inieiz o g. '-ei. Na |-szy seans ceny zmiżone 

KINO Dziś! Po raz pierwszy w Wilnie! Największy przebój Świata! Sensacja! Dzieje najsły niejszego korsarza wszystkich 

Р czasów, Eureoufa ilustrue Korsarz 
„P AN wieki arcytim p. . BOPMATEROWIE AORZĄ Great 
Wielka 42. Epopea morska w 12 wielk, akt. W rolach głównych Marja Dalbacin I Jan Angelo 

=   

Anons! =” „Pojedynek w przestworzach 66 zbrodnia pr eciw prawu 

w naszem kinie 

  

Dziś! Wielki podwójny program! Monument. lue epok. we arcydzieło produk.j p t. 

RILOŚĆ Wa ROZDROŻU 
Nad program: N jpopul:'n cjszy bohater Hoot Gibson w najnowszej sen- 

sacji p. t. Student z Montany komsd o-diama:t 7 akt. | 

Polskie Kino 

„WANBA 
Wielka 30, Tel. 14-81 w roli 

głównej 

Powiatowy <arząd Drogowy w "idzie 
przetarg ofertowy na roboty przy budowie S 
wych na odcinkach drogi nr. 2/12 ,Kolešniki — Orany“ i dro 

упу - Werenów*, jak roboty ziemne gi nr. 5/16 „Zaw 
30000 13. wvkcranie koryta pod tłuczeń na d 
ułożenie podkładt i rezsypanie w korytw 
20 km. budowe przepustów žel-betowych 
250 mi 

  

gólną robotę oddzielnie, z podanien: ceny 
roboty w zapieczętowanych kopertuch z 
na robuty zientne (lub korytowarie, szabrowanie i t.p.) na dro- 
dze nr. 2/ 12 lub 3/16) do godziny il-ej dnia 9 kwietnia 1931 
roku, przyczem dołączyć należy osolmo kwit Kasy Skarbowej 
w Lidzie na wpłacorą tytułem wadimm kwotę w wysokośni 
5 proc. wartoš“u robót, na które ofertant reflekauje. 

Wszelkich infermacyj, co do ilośc: rubót na poszczególnyca 
drogach, miejsca ich wykonania i terminu — ucziela Zarząd 
w godzinach urzędowych, gdzie również 
projekty wstępne na powyższe roboty. 

Zarząd zastizega sobie prawo 

nieprzviecia żadacj oferty. 

Kierownih Powiatowego Zar: ędu Drcgowego w Lidzie 
(—) A. ORLECKI 

Lida, dnia 18 marca 1331 roku. 

LARA FERRARA U л 
RSAREDZZOZNOK, 

Ji rk 
SS USA 

== 
LEKARZE 

Olga Czechowa 

RAA RARE R R RER RE 

Ogłoszenie przetargu 

oraz duiniowanie skarp  1asypów_ około 25000 m2. 
- Przetarg odbędzie się dnia 9 kwietnia 1951 roku o godzinie 
12-e; w lokalu Powiatcwego Zarządu Drogowego w Lidzie. 

Oferty należy składać na każdą orogę i na każdą poszcze 

zwiększenia 
zmniej szenia wylnienionych robót o JU proc. «raz wyboru ofer- 
ty bcz wzgledu na wysokość oferowanej ceny, 

LOKAL 
do odnajęcia Nadaje 
się pod biuro. Cały 
domek  osobniak. 

rozpisuie publiczny Dowiedzieć się — ul. 
dróg państwo- Sierakowskiego 4, 

  

tel. 7 84 
e_ckoło  Wileńskie T-wo Orga- 

ości 20 km.  nzacyj i Kóiek R Ini- 
słuczria na dług czych. Pośrednictwo 
o kubdzturze około wykluczone 

Pokoje przy 
rodzinie 

2 na prawo 
z przedpokoju, t m też 
obiady prywatne. An- 
tokolska 4,  dozo ca 
wskaże. 

jednostkowej danej 
nadpisem: „Oferta 

| KOSMETYKE 
p AAA 

GABINET 
RACJOWALNĘJ 
KOSMETYKI LECZ- 

NICZEJ 
WILNO, MICKIEW!- 

CZA 31! m 4 
Urodę kobiecą 

konserwu- 
je, dosko- 

nali, odświeża, usuwa 
jej skazy i braki, Masaż 
twarzy i ciała (panie) 
Sztuczne opalanie cery. 

można przeglądać 

względnie 

jak również 

energ'cz- Młoda 5552 
dyni znająca gospodar- 

  

  

  

stwo mleczne, trzodę jy азаше włosów i 

Эг. m:idycyny ŹRYAŁÓWSKA chiewną, hod wię dro Iapież: Najnowsze zdo- 

Ś fymbler : biu, i ws e kie „S0SPO- „cze kosmetyki racjo- 
a oraz Gabinet Kosmety- d '5stwo d mowe po- nalnej. 

Choroby weneryczne czny, usuwa zmarszcz- szuku e posady w 13- Codziennie od.g. 10—8. 
tsórne I narządu Mo ki, piegi, wągry, łup'eż, jatku. Bracka Il—4. Z. W Z. P. 43. czawego. Młięklewicze proda:ki, k ržajui, wy- Nieczykiewicz. 
12, A AA PiZyt — радаше №'озбм 
a RAR Z Mickiewicza 46. 

Tel. 15-64. LO K L E MAJĄTEK 

A ziemski w pobliżu 
Dr. Kenigsberg stacji kolejowej 
choroby skórne, wene 
ryczne i moczopiciowe 

  

- |wan Petrowicz w 
„Lil Dagover obrazie,, 

| Silk KIDAN. 

Tajemnica amuletu 
— Jakie? ё 
— Musimy jechać natychmiast za 

bandytami i usłować uwolnić obie 
panie. Jadąc do pana spotkałam ka- 
rawanę z europejczykiem i setką tra- 
garży. Może on zechce nam dopomóc 
W każdym razie, jeżeli pan chce ura- 
tować swoją narzeczoną, nie możemy 
tracić ani chwili i zaraz rozpocząć po- 

_ ścig. Znam ten kraj i wszelkie narze- 
cza tutejsze. Czy chce pan jechać za 

| 32) 

я 

s 

mną? 
/  — Senorito. — rzekł stanowczo i 
spokojnie profesor — podziwiam, 
pani odwagę. Pojadę wszędzie za pa- 
nią i nie opuszczę pani w -ńiebezpie- 
czeństwie. 

5. 
- Wortington Mills z westchnieniem 

_ ulgi roizsiadł Się na rozłożonym fo- 
_ felu, oddając się błogiemu wytchnie- 

| niw po ueiążliwcj podróży Podróż by 
ła nadzwyczaj piękna i ciekawa, ale 
mmiłjoner czuł się strasznie samotnie. 

_ Coprawda połowanie udawało mu się 
- doskonale, nie spodziewar sie nawet 
tak wielkich trofeów, ale... wypoczy- 
wając w obozie tęsknił do jakiegoś 
<«uropejczyka, z którymby mógł po- 

dzielić się wrażeniami, popijając wiu- 
" sky. Żałował, że przedsięwziął podróż 

"Właśnie gdy rozmyślał nad tem, na 
drodze ukazali się dwai jeźdźcy. Ucie- 
szył się na ten widok, chociaż nie by- 

  

w poniedziałek w 

li ubrani jak europejczycy. Leniwie 
przeglądał jakąć książkę, gdy goście 
zbliżył się do niego. Była to kobieta 
w mantyli i mężczyzna oboje na mu- 
łach. Skąd mogli się tu wziąć tak we 
dwoje, bez służby i przewodników? 
Miljoner wsta: i podszedł ku nim. 
Mężczyzna zeskoczył z miła i poty- 
kając się niezgrabnie podbiegł do 
niego. 

— Witam pana, sir, — zawołał. 
— jestem profesor Silas King, a ta 
pani nazywa się miss de Mello! 

— Bardzo mi miło, — powitał ich 
radośnie miljoncr. — Właśnie męczy 
mrie ta samotność. Proszę do namio- 
tu, tam w cienm będzie nam wygod- 
niej. Nazywam się Mills... Wortington 
Mills. 

— Dziękujemy panu, ałe my się 
bardzo śpieszymy. Pan pczwoli, że 
odrazu wyjaśnię panu cel naszej wi- 
zyty? A pani. tymczasem odpocziie 

nieco. e у 
Usiedli u weįšcia do namiotu į pro- 

fesor opowiedział w krótkich. słowach 
o nieszczęściu, które go spotkało. 

Millo wysłuchał uważnie jego słów 
i zapytał: ‚ 

— O co więc panu chodzi? 
— Myśleliśmy, że pan zechce mo- 

że dopomóc nam w poszukiwaniach? 
Pan ma zapasy żywności i broni, do- 
stateczny by. przedsięwziąć tę pogoń. 
Wtedy napewno odebralibyśmy obie 
panie. 

Miljoner zamyślił się, gładząc bro- 
de. Z natury swej był on 'człowiekiem 
podejrzliwym, już nieraz - lu- 

bl, która cię pig 0i2 24131111 
kinie „HOLLYWOOD*' 

dzie  udawałi nieszczęśliwych, a- 
bv go oszukać i  wyzyskać 
jego dobroć. Czego napiawdę mo- 
gą hccieć ci ludzie? Nie wierzył, 
ani słowu, z tego, co opowiadali. Dzi- 
kiem wydawała mu się myśl, że w 
dwudziestym wieku mogło się zda- 
rzyć coś podobnego, że Arabowie, 
zdecydowaliby się porwać dwie białe 
kobiety, w jakiś iście średniowieczny 
sposób. A jednak, mimo caiego nis- 
prawdopodobieństwa, historja ta by- 
ła opowiedziana z taką - szczerością, 
że trudno byłoby w nią wątpić! 

Wortmy Mills nie wiedział, <o 
począć. Z jednej strony pociagała go 
możliwość przygód, z drugiej chciał 
pokazać, że nie jest tak łatwowierny, 
jak się zdaje i że nie da się tak łat 
wo oszukać. Żując cygato i przerzu- 
cając je językiem z jednej strony. ust 
na drugą, przyglądał się badawczo 
gościom. : i 

— Przyznam się, że jestem Zasko- 
czony i zdziwiony —- rzekł wreszcie. 
Przecież ja państwa nie znam wcale. 
Być inoże opowiadanie pana jest zu- 
pełnie prawdziwe. Nie wiem. W kaz- 
dym razie brzmi ono w wajwyższyra 
stopniu nieprawdopodobnie  -Z jakiej 
racji, do djabła, miałbym wierzyć 
pańskim słowoni i na zasadzie pań-. 
skiej prośby, zmieniać kierunek drogi, 
aby iść z nieznanymi mi ludźmi na 
polowanie, które może się fatalnie za-- 
„kończyć? 

Spojrzał wyżywająco na profesora 
i otoczył się kłębami ciemnego dyniu 

"z cygara. 5 
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Mickiewicza 4, „ kale 5 — 7 pokojowe] ogród owocowy. 
tel. 10-90. wykwaiifiko dla urzędów skaro Zióńdowabia Ró: 

Cd t- 14 14-E WANA KTAWCOWA Warunki w-g umowy.| piere sprzedamy 
przyjmuje roboty na Zgłoszenia składać w] niedego z pełnym 

A kB esi KZI po- inwentarzem 
Plac J zu'cki 12 r. 22. Dom B. K. „Ža 

zd na ÓB Ludwisarskiej. —— | cheta“ Mickiewi- 

Imię Adama Pieszko | - Do wynajęcia cza 1, tel. 9-05. 
rocz. 1698 wydaną jPoszukuję skip z 'urządzenem i 
przez P. K. U. Wilno posady  ochmistrzyni mieszkanie — 3 pokoje, у 

uniewažnia się. na wieś. Kalwaryjska przedpokój, kuchnia, GONTY sprzedaje Pol- 

35 m. 1. K Iwaryjska 27, ski Lloyd ul. Kijowska. 

— Ależ tu chodzi o uratowanie 
białej kobiety! — zawołał King ze 
zdumieniem—Pan musi nam uwierzyć. 
Nie mamy żadnych dowodów, że mó- 
wimy prawdę, ani żadnych listów 
połecających, ale pan musi znać lu- 
dzi i wiedzieć kim jesteśmy. Czyż 
można nas wziąć za oszustów? 

-— Mój panie, — odrzekł sucho 
miljoner, — w życiu mojem słyszałem 
tyłe przekonywujących mów i opowie- 
ści, które były oszustwen., że obec- 

nie straciłem zdolność odrėžniania 
prawdy od kłamstwa. Dlatego radzę 

panu: niech pan przestanie udawać 

błazna. Jestem starym wróblem i nie 
dam się wziąć na takie plewy. Zmień- 
my lepiej temat rozmowy. Wszystkc 
mi jedno kim jesteście i w jakim celu 
tu przybyliście; cieszę się, że mam 
towarzystwo. Zostańcie na obiedzie, 
a przy butelce dobrego wina zapomni- 
my o naszem małem nieporozumieniu! 
Mogę bez przechwałek zapewnić, 
mam pierwszorzędne wina. Nie poża- 
łujecie państwo, żeście zostali! 

Uśmiechnął się i. złożył nawpół 
ironiczny ukłon. Profesor wstał i wy- 
ciagnął rozpaczliwym gestem ręce do 
swej towarzyszki: 

— Jedźmy senorito, będziemy mu- 
sieli podróżować dalej sami. A pan 
pożałuje kiedyś tej chwik, w której 
okazał pan tyle chłodu, okrucieństwa 
i nieufności, ludziom potrzebującym 
pomocy. Lepiej jest pozwolić oszukać 
siebie, pragnąc zrobić dobiy uczynek, 
aniżeli podejrzewać o oszustwo i ło- 
irostwo każdego człowieka. który 

«© 

zwraca się O pomoc. 
Profesor Silas King zmienił się nie 

do poznania. Wtodzona jego nieślnia- 
łość znikła bez śladu. Myśl o porwa- 
nej narzeczonej wstrząsnęła do głęJ. 
jeg istotą. Zapominając o sobie, 2 
swym wyglądzie mówił pewnie i sta- 
nowczo. 

— Pan wybaczy, jeśli słowa moje 
obraziły pana, — dodał poważnie, — 
ole chodzi mi o odzyskanie mojej na- 
rzeczonej, zrozumie więc pan, że je- 
stem bardzo zdenerwowany. Senorita 
i ja nie jesteśniy zupełnie przygoto- 
wani do tak długiej i uciążliwej po- 
dróży. ją nie znam kraju. Nie mam 
ani broni, ani żywności. Zwracam się 
więc po raz ostatni do pana, mr. Mils. 
Czyż oszuści zjawiliby się do pana 
tak, jak my? Gdybyśmy chcieli wciąg- 
nąć pana w pułapkę i skrzywdzić pa- 
na, obmyślilibyśmy jakieś bardziej 
prawdopodobne opowiadanie. Mogli- 
byśmy powiedzieć naprzykład, że spot 
kała nas jakaś przygoda, że coś się 
stało naszej karawanie, .czy coś po- 
dobnego... Czyż to tak trudno wymy- 
śleć jakieś kłamstwo prawdopodobne? 

Nicufność miljonera została za- 
chwiana przez tę gorącą przemowę. 
Doprawdy mogła to być prawda! Mills 
żuł cygaro, nie mógąc się zdecydować 
na odpowiedź... ale demon zwiątpie- 
nia ogarnął go znowu: z 

— Bardzo mi przykro, ale nie mo- 
ąę: państwu dopomóc. Chyba tyle tył- 
ko, że dam panu broń, trochę zapasów 
i paru tragarzy. Jeśli mówicie prawdę, 
dacie sobie z tem radę, a jeżeli oszu- 
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poęż y dramat w 10 akt. ilustrający 
dzieje z „Raju bolszewickiego" 

RADA NADZORCZA WILENSKICH 
SKŁADÓW TOWAROWYCH SP. 

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

16 rwietnia 1931 r o godz. 6-:j pp. odbę- : 

dzie się w Iokalu spėlki przy ul: Jagiellof- Į 

skiej nr. 10 w Wilrie zwyczajne Walne Zgro | 
maczenie Akcjonarjuszy spółki z następu- 

jącym porządkiem dziennym: 

1) Zagajenie i wybór przewodniczącego. 
2) Sprawodzanie Rady Nadzorczej. 
3) Sprawozdanie Zarządu. 

4) Zatwierdzenie bilansu oraz  rachun- 

Strat i Zysków za rok operacyjny 1930. 

5) Podział zysku. 

6)Określenie wynagrodzenia 

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

1ządu. 

8) Wołne wnioski. 

P.P. Akcjonariusze życzący sobie wziąć 
udział w Walnem Zgromadzeniu winni 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 Wił- 
nie. 

Zarybek Karpia| 
pierwszorzędnej jakoś i, pocnodzący о@ 
tailaków prz +o tro owany h na pasorzyty { 
1 saiazki, sp owad:onych ze zuaieżo Ry- 

członków   
  

  

  

  

bołostwa D ieżkowice w Luvelszezyžnie 
wyprodukowany W nowoZało?0m, ch siawach 
jest do sprzedania w mej C'erwiski, po- 

czta Chocieńczyę”, St. Kol. Usza 
ign-=cy Borowski 

NARATY 
5 zł.tygodniowo 
Wyżymaczki amerykań- 
skie gwaraniowane, oraz 
wszelkie wyroby platero- 
watte Norblina i Frageta. 

F-ma „Wygoda*, W. Pohu anka 10, m. 36. 

„554490 POLAKOW EMIOSALAS 
SOROCINIE I WYNARADA 

SIĘJ 

HG grosz ma „Fundusz Polskiego | 
Bakolnictwa zagranicą”, na koae | 

P. K O. 21895, Komitetu Obcho- | 
bia 25-lecia Walki o Szkołę Polską, 
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kuiecie mnie, nie stracę na tem wiele! 
Profesor chciał odpowiedzieć, ale | 

młoda senorita przerwała mu, w 
oczach jej palił się ień oburzenia. 

— Pan nie straci? — krzyknęła 
śmiejąc się pogardliwie. — Czy pan 
mógłby coś stracić? Pan jest zbyt 
zimny i zbyt zajęty sobą, aby cokol- 
wiek na świecie mogło pana wzru- 
szyć. Cierpienie byłoby dla pana do- 
brem lekarstwem, wyleczyłoby może 
pańskie zatwardziałe serce! Dosyć te- 
go! Nie mamy czasu na rozmowy. W 
'naszym kraju prawo nie może- być 
dostatecznym obrońcą. Pan zapomina, 
że jesteśmy w Afryce, Dwoje białych 
ludzi zwraca się do pana o pomoc w 
walce z krajowcami, a pan podejrze- 
wa ich o oszustwo. Wstyd! Nie chce- 
my ani pańskie* broni, ani tragarzy, 
ani żywności! Bóg jest z nami i On 
dopomoże nam! Jedźmy, senorze, tra- 
cimy czas napróżno. 

Profesor w milczeniu pomógł jej 
wsiąść na muła. Nagłe, zapominając 
o miljonerze i o swej rozpaczy zawo- 
łał, czepiając się nadziei, która błys- 
nęła w jego mózgu: 

— jeszcze nie wszystko stracone, 
senerito, gdzieś tutaj w pobliżu mus: 
się — znajdować  najenergiczniejsza 
dziewczyna na świecie, która podró- 
żuje z całą karawaną. Imię jej jest | 
sławne w całej Afryce. Postaramy się 
dowiedzieć od tubylców i odnależć ją. 
Gdybyśmy ją odnaleźli z jej pomocą 
damy sobie rady! Przy pomocy Ton:- 
my Veston damy sobie rady z Ara- 
bami całej Afryki! 
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