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| Dialektyka a polityka. 
Ogłoszenie memorjału min. Groe- 

nera o planie zbrojeń Niemiec prze- 

1) Albo polityki angielskiej, czy 

francuskiej, która chciała w niedokoń- 

czonych sporach z Niemcami uzyskać 

jeden jeszcze nieprzyjemny dla Nie- 

miec argument; | 
2) Albo dziełem samych Niemiec, 

które po uderzeniu pieścią w stół 

Stressemanna w Lugano chcą nadal 

wskazywać Europie, że przeciwnikiem 

ich jest Polska i że się poważnie do 

przeciwpolskiej politycznej zabierają 

ofensywy; 

3) Albo wreszcie dziełem przypad- 

ku. P. Wickham Stead, świetny dzien: 

nikarz, król reporterów zagranicznych, 

często czynił posunięcia na własną 

rękę. Takiem posunięciem na własną 

rękę jego dziennikarskiej mości p. 

Steada może być wydostanie i ogło- 

szenie memorjału Groenera. 
Trzy te ewentualności wymieniłem 

w porządku zwiększającego się praw- 

dopodobieństwa. Najmniej prawdopo- 

dobną wydaje mi się ewentualność 

pierwsza, najbardziej ostatnia. 

Ktoś mi powiedział w Warszawie: 

„Min. Zaleski ma teraz bardzo — ша5 

wioną pozycję wobec ogłoszenia me- 

morjału Groenera“.. 

Uważam takie rozumowanie za 

bardzo szkodliwe. Często się ono w 

Polsce powtarza. Broszura p. Rueche- 

ra, którą krytykowałem, jest również 

wyrazem takiego rozumowania. Nie- 

„Ci 
obrzydliwi Niemcy się zbroją, a nikt 

o tem nie wie. Gdyby Europa o tem 

wiedziała, napewnoby Niemcom tego 

czynić nie pozwoliła. jakby to fzro- 
bić, aby Europę, aby Francję, Anglię 
przekonać, że Niemcy istotnie się zbro-. 

ją, a wszystko będzie inaczej. Polityka 
Locarna zostanie zaniechana, względnie 

zostanie wzmocniona i poprawiona 
przez gwarancje odpowiednie. Chodzi 

tylko, aby tym ludziom wytłumaczyć, 

że Niemcy nie są tak niewianemi pa- 
cyfistycznemi barankami, za jakich się 
ogłaszają". I p. Ruecher w pocie cza- 

14 spisuje wszystkie stowarzyszenia 

młodzieży, będące  za.naskowaną 

armją, i na podstawie jawnych pism, 

dzienników niemieckich oblicza, gdzie 
i jakie odbywają się manewry. 

О1а mnie całe to rozumowanie jest 

piramidą naiwności. O tem, że Niem- 

cy się zbroją i że ich zbrojenia są 

skierowane przedewszystkiem przeciw 

nam, wiemy nie od dzisiaj nie z me- 

morjału gen. Groenera, lecz znacznie 

dawniej. O ile memorjał gen. Groe- 
nera odsłania strategiczne plany Nie- 

miec i o ile ogłoszenie jego pod 

względem wojskowym posiada war- 
tość — o tem sądzić nie będziemy; 

takie rzeczy należą do sztabu gene- 

ralnego. Natomiast rewelacje Groene- 
rowskie nie są dla nas żadnym no- 

wym faktem, nie „wień nawet, czy 

można je nazwać potwierdzeniem zna- 

nych faktów, na tyle fakty, że zbro- 

jenia Niemiec istnieją i że są skiero- 
wane przeciw nam, wydają się nam 

notorycznie znane. Sądzimy, że rów- 

nie dobrze wiedzą o tem Francja i 
Anglja. Te państwa prowadziły przed 
wojną wywiad wojskowy na terenie 
Niemiec i niema żadnego powodu, 

V. Sądzić, że <dziš go zaniechaly, 
Więc i dla rządów tych państw me- 
morjai Groenera,, w swej istotnej 
części, nie może stanowić żadnel 
niespodzianki, żadnej nowej wiado- 

mości. 

wal Ktoś, kto mówi: „ogłoszenie me- 
morjału Groenera ułatwia pozycję 
min. Zaleskiemu*, rozumuje nie w 
płaszczyźnie politycznej, lecz w płasz- 

czyźnie dialektycznej. Oczywiście dia- 
lektycznie, retorycznie min. Zaleski 
zyskuje pewne ułatwienie. Zamiast 
mówić długo o zbrojeniach Niemiec, 

_yfoże powiedzieć skrótem: memorjał 
Groenera. Ale walor dialektyczny a 

< walor polityczny to wielka róznica. 
Wielki Fryc mówił o podstawach ju- 

(Dalszy ciąg na szpanie 6-tej). 

ECHA STOLICY 

Pierwsze zmiany w sądownictwie, 
P. Prezydent Rzplitej na wniosek Rady 

Ministrów podpisał wczoraj następujące 
akty: pierwszy prezes Sądu Najwyższego 
Wł. Seyda przeniesiony w stan spoczynku, 
prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie Le- 
on Supiński, mianowany pierwszym preze- 
sem Sądu Najwyższego, wiceprezes Sądu 
Apel. Feliks Dudkiewicz, mianowany preze- 
sem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, wice 
prezes Sądu Okr. w Warszawie Kazimierz 
Fleszyński, mianowany wiceprezesem Sądu 
Apel. w Warszawie, nacz. wydz. w IV st. sł. 
w Min. Spraw. mianowany wiceprezesem 
Sądu Apel. w Krakowie, podprok. Sądu Apel. 
w Wilnie Cezary Szyszko mianowany preze- 
sem Sądu Okr. w Białymstoku. 

Wszystkie te zmiany dokonane zostały 
na zasadzie dekretu Prezydenta Rzplitej o 
ustroju sądownictwa, który wszedł w życie 
z dn. 1 stycznia r. b. 

Jak wiadomo Sejm uchwalił ustawę o 
odroczeniu wejścia w życie tego dekretu i 
ustawa ta znajduje się obecnie w Senacie. 
Jednocześnie komisja prawnicza Sejmu obra- 
duje nad nowelizacją powyższego dekretu. 

Epilog zajścia między posłami 
Polakiewiczem a Ghruckim. 
Sąd honorowy, powołany w sprawie zaj- 

ścia pomiędzy pos. Polakiewiczem (B.B.) a 
pos. Chruckim (Ukr.) wydał już wyrok. Jak 
wiadomo, pos.  Polakiewicz  spoliczkował 
swego czasu pos. Chruckiego w kuluarach 
sejmowych za obraźliwe słowo, jakie ten 
rzucił w jego kierunku, podczas obrad ko- 
misji budżetowej. 

O wyroku sądu honorowego zawiado- 
mił p. Marszałek Daszyński osoby zaintere- 
sowane pismem następującem: 

Panie pośle! Sąd honorowy w sprawie 
zajścia pomiędzy pos. Karolem Polakiewi- 
czem a pos. Sergjuszem Chruckim w skła- 
dzie superarbitra pos. ]. Chacińskiego i ar- 
bitrów posłów Kazimierza Pużaka i Jerzego 
Barańskiego, po rozważeniu okoliczności 
sprawy i zbadaniu świadków orzekł: 

uznać: 1) że poseł Chrucki w dniu 27 
listopada 1928 roku obraził w sejmie posła 
Polakiewicza przez co przyczynił się do wy- 
wołania godnego pożałowania zajścia, 2) po- 
seł Polakiewicz zareagował niewspółmiernie 
do stopnia poniesionej obrazy i w sposób 
zasługujący na naganę". 

Polska spłaca swe zokowiązania 
Zagraniczne. 

W myśl zaciągniętych zobowiązań, spła- 
cił rząd polski znaczne kwoty państwom 
zagranicznym z tytułu zaciągniętych w swo- 
im czasie pożyczek. Spłaty te dokonane zo- 
stały w- końcu grudnia ub.-roku i obejmują 
spłatę kapitału i odsetek państwowych dłu- 
gów Polski. 

Jak się dowiaduje Agencja Press, spła- 
cone zostały przez mnisterstwo skarbu na- 
stępujące raty pożyczkowe wraz z odsetka- 
mi: 8 proc pożyczka dołarowa z roku 1925 
(Dillon'a) — dol. 318.500, 7 proc. stabiliza- 
cyjna z roku 1927 (Dillon'a) — dol. 436.048. 
Długi wobec rządów spłacone zostały w 
sposób następujący: Danji — koron duń- 
skich _ 15.614, Francji — fr. francuskich 
7.586.967, Holandji — flor hol. 18.882. Nor- 
wegji — koron norw. 737.870, Stanom Zjedn. 
Am. Półn. — dol. 1.250.000, Szwajcarji — 
fr. szw. 3.268, Szwecji — koron szw.. 163.791 
Wielkiej Brytanji — funt. szt. 184.398, Italji 
— 3.503.471, oraz 60.000 dol. 
tucjom prywatnym wraz z odsetkami: 

Ponadto spłacił rząd polski długi insty- 
Za lokomotywy Baldwina w Ameryce 

oraz z tytułu pożyczki zapłacono łączną 
kwotę 150.670 dol., i wreszcie z tytułu przy- 
padającego na Polskę długu polikwidacyj- 
nego austrjackiego — dol. 143.574 i funt. 
ster. 3.762, 

ZĄ I PRZECIW. 
Jeszcze acha Lugano. 

W tygodniczku paryskim „Cyrano“ spc- 
tykamy jeszcze echa awantury w Lugano. 

Echa te niesmaczne ną nas robią wra- 
że nie. 

Widać, że chodzi tu, aby Polskę, jak i 
państewko p. Voldemarasa równą porcją 
poczęstować goryczy i uprzejmości,przyczem 
nieprzyjemność mówioną Polsce, uważana 
jest za satysfakcję dla republiki kowień- 
skiej i vice versa. 

Tak czytamy, że podcząs awantury p. 
Stressemanna, ktoś powiedział o hr. Zale- 
skim (większość pism francuskich nazywa 
min. Zaleskiego „hrabią*). 

„Zaleski patrzał ną Gustawa tak, jak 
kurczę spogląda na nóz*, 

Tym „ktosiem* miał być „jeden z naj- 
dowcipniejszych członków Rady*, jak go 
rekomenduje redakcja tygodnika „Cyrano*, 
Od siebie powiedzmy, że wolelibyśmy, aby 
francuski minister spr. Zagr. był mniej de- 
wcipny, lecz zato bardziej lojalny. 

Jednocześnie w tymże numerze tegoż 
„Cyrano“ spotykamy Opowiadanie, które 
przytaczamy w całości: || . 

„Jeżeli podczas swojej "drugiej inter- 
„wencji p. Voldemaras zachowywał się 
„stosunkowo przyzwoicie, należy to przy- 
„pisać wpływowi, który na niego wywiera 
„p. Quinones de Leon. | 

„Ambasador Hiszpanji zawołął do sie- 
„bie dyktatora L twy. R 

„Żadnych głupstw, "mój mały, tym ra- 
„zem, nieprawdaż* — powiedział mu. 

„P. Quinones de Leon może sobie po- 
»„Zwolić na ten ton względem Voldemarasa, 
„który jest szczęśliwym miałżonkiem dąw- 
„nej jego kucharki. й 

„Subtelny smakosz, którym jest przed- 
„stawiciel Alfonsa XIII, nie mógł mieć innej 
„kuchni, niż francuską. Podobno nawet 
„exS-kucharka p. Quinonesa, a, 'obecną 
„małżonka prezydenta ministrów litewskich, 
„wszczepiła swemu mężowi gust do win na- 
„szego kraju. 

„Szczęśliwa propaganda". ‚ * 
„Pan Voldemaras tak poddał się tej 

„propagandzie, że mimo swej urazy do 
„tych, którzy mu Wilno zabrali, często upija 
„się jak Polak*. ” 

Tyle rozkoszny tygodniczek francuski. 
Dodajmy, że całe to opowiadanie wydaje 
się nam zełgane od pierwszej do ostatniej 
litery. Pani Voldemarasowa ząpewne nigdy 
nie była niczyją Kucharką, a p. Voldema- 
ras, z którego wszyscy się śmieją, nikogo 
jednąk w. Radzie Ligi nie słucha. 
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& ЗА KORDONÓW. 
WOLDEMARAS O PROPOZYCJI SO- 

WIECKIEJ. 
KOWNO, 18-I. (Tel. wł). — Pre- 

imjer Wołdemaras przyjął dziś przed- 
stawicieli prasy, którym udzielił wyja- 
śnień w sprawie propozycji Litwinowa, 
uczynionej Polsce i Litwie. Podpisując 
pakt Kelloga, oświadczył premjer Wol- 
demaras, Litwa term Samem w zasa- 
dzie wypowiedziała się także za przy- 
stąpieniem do propozycji Litwinowa. 
Realizacja paktu Kelloga, nie jest 
czemś nadzwyczajnem. Rząd litewski 
niezwłocznie przyjął propozycję Litwi- 
nowa, podczas gdy Polska dała nieo- 
kreśloną odpowiedź. 

Argumentacja Polski, że dziwi ją 
ta okoliczność, iż Rosja zwróciła się 
ze swą propozycją do Litwy, jest nieu- 
zasadniona. Polska dziwi się też, dla- 
czego ta propozycja nie została skie- 
rowana do Rumunji i Finlandji, zapo- 
minając o tem, że Finlandja leży dalej 
od Polski, niż Litwa. Ten punkt widze- 
aia Polski dowodzi, że ma ona ukryte 
tendencje imperjalistyczne w stosunku 
do Litwy. 

Następnie Woidemaras komentował 
deklarację min. Zaleskiego, złożoną na 
konierencji przedstawicieli Bezpartyj- 
nego Bloku w Wilnie. Na konferencji 
tej — podkreśla Woldemaras — Zale- 
ski wskazał, że niektóre partje polity- 
czne w Litwie sympatyzują z Polską. 
Jest to — zdaniem premjera — tylko 
iluzja, gdyż wszystkie grupy politycz- 
ne w Litwie są solidarne, jeżeli chodzi 
o stosunek do Polski. 

Stosunki dyplomatyczne z Polską 
będą możliwe dopiera wtedy, gdy rząd 
litewski będzie znajdował się w Wil- 
nie. 

W związku z propozycją litewską 
przyłączenia się do protekułu Litwino- 
wa, skierowaną do Łotwy i Estonii, 
Woldemaras wyjaśnił, że rząd litewski 
wręczył tę propozycję tym państwom, 
które do swych umów handłowych włą 
czyły klauzulę litewską. Finłandja, któ- 
ra również należy do państw bałtyc- 
kich, kłauzuii tej do swych umów han- 
dłowych nie wprowadziła, wobec _cze- 
go propozycja nie była do niej skiero- 
wana. 

ZNÓW PROCES KOMUNISTYCZNY 
W RYDZE. 

17 b. m. w ryskim sądzie okręgowym 
zaczęła się ciekawa rozprawa przeciw grupie 
młodych komunistów, oskarżonych o propa- 
gandę komunistyczną i wydanie „wyroku 
śmierci na secjalistycznych posłów na sejm 
— Cielensa, Mendersa i Br. Kołnynia. 

Centralną figurą procesu jest 
Rapoport, kierownik organizacji i „prokura- 
tor sądu", który spokojnie przyznał się do 
winy oraz Gawa  Fridman, w mieszkaniu 
której znaleziono cały skład bibuły komuni- 
stycznej, kompiety „Prawdy,  „Raboczej 
Gaziety“. Organizacja otrzymywała od torg- 
predstwa pensję w wysokości 11.500 rubli 
miesięcznie — oraz lokal na klub, w którym 
odbywały się specjalne odczyty, na temat 
„kwestyjn aktualnych". Większość oskarżo- 
nych wypiera się winy, jak kom. Mansurow, 
który się nie przyznaje, jakoby miał zbierać 
ofiary na M.O.P.R. tudzież Jakowlew, który 
działalność komunistyczną uprawiał „z nu- 
dów*, i nie uważał jej za coś zakazanego. 
Między inn. jakowlew w „trybunale* bronił 
Cielensa, jak również inny oskarżony Teren- 

  

tjew — Kolnynia, jednak / bezskutecznie, 
gdyż jednego i drugiego „skazano na 
śmierć". 

Pierwszy dzień procesu upłynął na prze- 
słuchaniu oskarżonych i świadków. Oskar- 
żeni odpowiadali krótko i nerwowo z. wy- 
jątkiem Rapoporta i Frydman. Świadkowie 
zeznali, że większość oskarżonych służyła 
w torgpiedstwie. Fakt iż przy torgpredstwie 
istniał tajny klub, wywołał powszechne zdzi- 
wienie. 

Proces potrwa kilka dni. 

KRWAWE STARCIA W BORYSOWIE 

Z Miń-ka donoszą: W Bory- 
sowie doszło do krwawych starć 
ulicznych. Bliższych szczegółów 
w tej sprawie brak, Według u- 
rzędowych danych grupy robo- 
tników dokonały szeregu 'napa- 
dów ulicznych na komunistów, 
następnie pobito kilku komuni- 
stów-robotników na fabrykach. 
Wieczorem robotnicy wpadli do 
klubu komsomolców, gdzie od- 
bywały się właśnie narady. Ze- ' 
brani zostali dotkliwie pobici, 
cały lokal zdemolowany, poła- 
mane drzwi i okna. Napastnicy 
krzyczeli: „precz z żydami, precz 
z komunistami! Pisma sowieckie 
podają, że doszło do starcia, 
podczas którego ciężko ranny 
został jeden milicjant i kilku ro-. 
botników oraz komsomolców. 

WIELKI PROCES ANTYSEMITÓW W 
MIŃSKU. 

Z Mińska donoszą: rozpoczął się tu 
wielki sensacyjny proces o wystąpienia an- 
tyżydowskie w Bobrujsku. Na proces przy- 
było wielu dziennikarzy sowieckich z Mo- 
skwy, Petersburga i innych miast, oraz kil- 
ku korespondentów pism żydowskich w 
Ameryce i Europie, jak również przedstawi- 
ciel jednej amerykańskiej ajencji. Na pro- 
ces przybył przedstawiciel konsulatu  pol- 
skiego w Mińsku. 

Jednocześnie w miasteczku  Cichinicze, 
koło Bobrujska rozpoczął się inny proces 
przeciwko antysemitom. Na ławie oskarżo- 
nych zasiadło 5 robotników, którzy w dniu 
2i listopada urządzili pogrom żydów. 

24-letni. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A. Łaszuk i 
BIENIAKONIE — Butet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO -— Księgarnia T-wa „Ruch' 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyūski. » 
IWIENIEC —- Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 
1aDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, o 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na str. 

  

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jažwiūskiego 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA -— Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolrrej. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“. 
WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

ZODZOWTPAZA "TRZ 

2-ej i 3-ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 
oraz nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W.N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dro- 

żej. Zagraniczne 50 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 
  

Król Aleksander o swoich zamiarach ||| 
BIAŁOGRÓD. 18.1. PAT. Dziennik biatogrodzki „Polityka“ zamiesz- 

Sauerweinowi. Król w wywiadzie tym 
zerwać z ustrojem partyjno politycznym i dać narodowi 

„cza wywiad, udzielony przez króla Aleksandra współpracownikowi „Matin* 
iż zdecydowany jest oświadczył, 

ustrój demokra- 
tyczny i konstytucyjny, czyniący naród niezależnym od przywódców partyj- 
nych. Król zamierza wprowadzić dalej ustawodawstwo wyborcze sprawied- 
liwsze od obecnego, dającego największym partjom przewagę nieproporcjo- 
nalnie wielką w stosunku do otrzymanych głosów. Ma być dalej wprowa- 
dzona reforma administracyjna, uniezależniająca personel administracyjny 
od partyj politycznych, oraz decentralizacja administracji. Oto są cele, do 
których—według własnego oświadczenia — zmierza król, który czuje się 
Silnym, mając poparcie całego narodu. 

We Francji © fajnym memoriale niemieckim. 
PARYŻ, 18-1. PAT. Memoriał gen, Groenera, ogłoszony przez „Review of Re- 

views”, wywołał w prasie paryskiej liczne komentarze. „Echo de Paris* podkreśla 
ustęp memorjału, dotyczący Pclski, zaznaczając, że napisany on jest z czystą pruską 
brutalnością. „Paris Midi* oświadcza, że wz,lęcy natury wojskowej, wysunięte przez 
min. Groenera, nie mówią na korzyść niemieckiego ministra wojny. 
uboższą i więcej dziecinuą argumentację, 
Stwierdzić należy, 

Л Truano znaleźć 
niż wysunięta przez ministra Groenera. 

że rzekomy minisier-demokrata zadowolił się wypisywaniem 
głupstw, które znaleźć można codzień w bylejakim światku pangermanistycznym w 
Polsce. „Action Francaise" stwierdza, że rzekome zamiary Polski zagarnięcia Królew- 
ca nie są groźne, natomiast groźny jest fakt, że podobne przypuszczenia mogły kieł 
kować w Niemczech. Polska mą dość do myślenia © innych sprawach. Wystąpienie 
min. Groenera przypomina metody Bismarka, który najwięcej krzyczał o rzekomych 
planach wojennych Francji włąśnie wtedy, gdy zamierzał ją zgnieść. 

Polska — czy Prusy Wschodnie 
Charakterystyczna rezolucja prustiej Izby Rolniczej. 

BERLIN, 18 I. Pat. Na dzisiejszem posiedzeniu plenarnem, wschodnio- 
pruska lzba Rolnicza uchwaliła rezolucję, dotyczącą rokowań handlowych 
polsko-niemieckich, w której zastrzega się z naciskiem przed lekceważe- 
niem interesów rolnictwa wschodnio-pruskiego i wspomina o „Ciężkiej sy- 
tuacji gospodarczej Prus Wschodnich". Zgromadzenie plenarne Oczekuje 
takiego rozwiązania— głosi rezolucja któreby uznałe znaczenie tezy „Pru- 
sy Wschodnie lub Pelska", t. zn., że rząd Rzeszy musi wybierać pomię- 
dzy uwzględnieniem interesów Prus Wschodnich albo Polski. 
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Projekt ustawy ratylikacji pakiu Kelloga 
Posiedzenie Rady Ministrów. 

WARSZAWA, 18 1. Pat. Dnia 18 bm. pod przewodnictwem p. preze- 
sa Rady Ministrów prof. dr. K. Bartla odbyło się posiedzenie Rady Mini- 
strów, na którem załatwiono szereg bieżących spraw. Między jnne ni Rada 
Ministrów przyjęła projekt ustawy ratyfikacyjnej o przystąpieniu Polski do 
pakiu Kelloga oraz projekt ustawy o podatku drogowym od pojazdów 
mechanicznych. 

  

DEBATY BUDŻETOWE. 
Dyskusja nad kudżefem ministerstwa spraw wojskowych. 

WARSZAWA, 18-ł. PAT. Na posiedze- 
niu dzisiejszem sejmowa komisja budżetowa 
przystąpiła do dalszej dyskusji nad prelimi- 
narzem, budżetu Ministerstwa spraw Woj- 
skowych. AL 

Pos. Czetwertyński (Kl. Nar.) analizuje 
budżet, dopatrując się w nim szeregu błę- 
dów, a mówiąc o lotnictwie, zaznacza, że 
rozwój jego jest niedostateczny i kwota na 
to przeznaczona jest za mała. W dalszym 
ciagu poseł połemizuje z zarzutami pos. Po- 
łakiewicza, że nie wszystkie partje odnoszą 
się do wojska z życzliwością. Uważa ten 
zarzut za niesłuszny. W zakończeniu mówi że 
budżet Ministerstwa Spraw Wojskowych nie 
dorósł do ustalonego programu i że rozbu- 
dowa jego w porównaniu z innemi budżeta- 
mi,. a zwłaszcza Ministerstwa Poczt i Tele- 
grafów jest mała. Witeszcie poseł zgłasza 
poprawki, a między innemi o zmniejszenie 
tunduszu dyspozycyjnego do 3 miljonów zło- 
tych oraz o powiększenie pozycji na budo- 
wę jednostek pływających o 14 miljonów 
złotych. : t . 

Pos. Burda (B.B.) podkreśla dużą rol 
wojskowości w dziedzinie tępienia analfabe- 
tyzmu. Mówiąc o przysposobieniu wojsko- 
wem, mówca porównywa stosunki, panują- 
de u nas w tym względzie ze stosunkami 
Rosji i Niemiec i zaznacza, że pod względem 
przysposobienia wojskowego w Polsce było 
źle do niedawna. ь 

Pos. Roja (Str. Chł.) omawia sprawę 
kontroli wojskowej, stwierdzając, że Naj- 
wyższa lzba Kontroli nie może kontrolować 
wszystkich rachunków przy obecnym stanie 
rzeczy i że nie ma odpowiedniej egzekutywy. 
Mówca uważa, że powinna istnieć kontrola 
wstępna. Co się tyczy kontroli wojskowej, 
to jest ona zbędna i powinna przejść do ad- 

ministracji. Rf: 
Pos. Lieberman (P.P.S.) polemizuje z 

pos. Polakiewiczem i wyjaśnia, że jeżeli za- 
proponował zmniejszenie budżetu o 25 proc. 

to dlatego, że stoi na zasadniczem stanowi- 
sku jednorocznej służby wójskowej. Wresz- 
cie zaznacza, że stanowisko jego nie daje 
prawa podejrzewania go o lekkomyślność 
w stosunku do obrony a i podejrze- 
wania go o oskarżanłe Połski wobec zagra- 
nicy. Przemówienie swoje pos. Lieberman 

zakończył następującem oświadczeniem: 
„Choć jestem polskim socjalistą, jednak 

stwierdzam kategorycznie, jako socjalista, 
że opowiadania p. Groenera, jakoby Polska 
przygotowywała zamach na terytorjum nie- 
mieckie, są kłamstwem, mającem uzasadniać 
podwyższenie zbrojeń niemieckich. Dlą nas 
płynie stąd nauka, żebyśmy naszych /pod- 
wyższeń nie uzasadniali takiemi fikcjami, ja- 
kiemi operują Niemcy. Nasze zbrojenia są 
wywoływane koniecznością międzynarodową. 
My nikomu kawałka ziemi zabrać nie chce- 
my, ale swego nie damy". 

Na tem dyskusję wyczterpano. Głos bę- 
dzie jeszcze miał referent. Przewodniczący 
pos. Byrka, podając dalsze dyspozycje co 
do prac Sejmu nad budżetem, zaznacza, że 
pierwsze budżetowe posiedzenie plenarne 
Sejmu będzie się mogło odbyć nie 25 b. m. 
jak to marszałek Sejmu początkowo zamie- 
rzał, lecz dopiero 28 b. m. 

WARSZAWA, 18-I. PAT. Na posiedze- 
niu popołudniowem sejmowej komisji budże- 
towej referent pos. Kościałkowski w przemó- 
wieniu końcowem odpowiada na liczne za- 
rzuty, postawione w toku dyskusji. Wzrost 
kosztów umundurowania tłumaczy się pod- 
wyżką materjałów i robocizny. Stan faktycz- 
ny opłacanych przez państwo etatów oiicer- 
skich wynosi 16.552, natomiast projektowa- 
ny przewiduje 17,885. Ministerstwo uważa, 
że powinno być 200 generałów, a w rzeczy 
wistości mamy nie całą setkę. Liczba fun- 
kcjonarjuszów cywilnych w wojsku w tym 
roku została powiększona o 1500. Podofice- 
rów mamy 37 tys. Brakuje do właściwej 
liczby jeszcze 11 tys. W obecnych warun- 
kach stawianie wniosków o skrócenie służ- 
by nie może dać konkretnych rezultatów, 
lecz wnosi tylko pewne zaniepokojenie. 

Przystąpiono do głosowania. W wydat- 
kach zwyczajnych na wniosek pos. Woźni- 
skiego (Wyzw.) zmniejszono wydatki re- 
prezentacyjne (236 tys.) o 10 tys. Diety i 
koszty wyjazdów zagranicę zmniejszono o 
41 tysięcy. Z przeniesień służbowych skre- 
ślono 1 miljon. Wreszcie fundusz dyspozy- 
cyjny na wniosek pos. Wožnickiego zmniej- 
szono z 8 miljonów do wysokości zeszłoro- 
cznej t. j. 6 miljonów. 

—— 

Związek Ziemian do p. A. Meysziowicza, 
Zarząd Główny Związku Ziemian wystosował do b. ministra Sprawie- 

dliwości p. A. Meysztowicza list następujący: 
Wielce Szanowny Panie Ministrze! 
Ustąpienie Pana Ministra z Rządu odbiło się głośnem echem na całem 

myślącem społeczeństwie, które widziało w Panu wyraziciela myśli zachowa- 
wczej i wytrwałego obrońcę zasad ładu społecznego. Nie znając bliżej mo- 
tywów dymisji Pańskiej, nie możemy ocenić jakie skutki pociągnie za sobą 
w zakresie polityki wewnętrznej, niemniej przeto jesteśmy przekonani, że 
brak w zespole rządowym wytrawnego, opartego na rozległem doświadczeniu 
nacechowanego bezstronnością i prawością zdania Pańskiego da się odczzuć 
niejednokrotnie w sposób ujemny. 

Ziemiaństwo województw centralnych uważa za -swój obowiązek wy- 
powiedzieć Panu najgłębsze uznanie za Pańską pracę i dać wyraz przekona- 
niu, iż działalnością Pańską kierowały zawsze i wyłącznie myśl o dobru pu- 

blicznem i rozważna objektywna ocena interesów wszystkich warstw narodu 

Polskiego. 
Wierzymy, że powaga, wiedza i zdolności Pańskie otworzą jeszcze Pa- 

nu drogę do służby publicznej na stanowiskach najwybitniejszych i przesy- 

łamy Panu, Panie Ministrze, zapewnienia głębokiego poważnia 
" ZWIĄZEK ZIEMIAN — Zarząd Główny. 

(—) Zygmunt Leszczyński, (—) Jan Stecki, (—) Witold Jałowiecki, 
(—) Stefan Gorski, (—) Józef Pleszczyński, (—) W. Froelich. 
Warszawa, dn. 17 stycznia 1929 T. 

* 

rydycznych „to jest sprawa moich 
prawników". jeśli podstawy prawne 
wydawały się Wielkiemu Fryderykowi 
rzeczą mało istotną dla polityki, to 
cóż dopiero mówić © argumentach 
dialektycznych. Był memorjał Groe- 
nera,czy go nie bylo —ma to, naszem 
zdaniem, minimalne polityczne zna- 
czenie. Istota sprawy polega na czem 
innem. 

Na tem, źe my wiemy, iż Niemcy 
przystępują do przeciw-polskiej ofen- 
sywy. Dalej, że Niemcy chcą tą oien 
Sywą kierować w ten sam sposób, w 
jaki sposób w r. 1914 hr. Bertchold 
chciał załatwić sprawę serbską. Chcą 
zlokalizować sprawę polską, chcą ją 
wyodrębnić z kompleksu innych spraw. 
Dlatego macają tu teren i dlatego nie- 
lojalność p. Brianda w. Lugano wyda- 
ła mi się tak groźną. Dlatego też po- 
ważne i ugodowe wobec Niemiec stą- 
nowisko min. Zaleskiego, zajęte w je- 
go ostatniej mowie na kom. spraw 
zagr., wraz z męskiem oświadczeniem, 
że niech się Niemcom nie wydaje, aby 
rektyfikację granicy mogli uzyskać 
drogą pokojową— wydaje się nam na- 
der szczęśliwe. 

U nas przecenia się może znacze- 
nie ciągłego powtarzania „pokój, po- 
kój". Nie docenia może zaaczenia po 
ważnego przypuszczenia: „my też ma- 
my armię". Natomiast, jeśli co jest 
niepotrzebne, to te wszelkie rozważa- 
nia na temat ekonomicznego ciążenia 
Prus Wschodnich do Polski. Są to 
głosy zupełnie niepotrzebne, zupełnie 
Szkodliwe. Wiemy, że taki każdy głos, 
istotnie względami ekonomicznemi wy- 
łącznie dyktowany, jest wyzyskiwany 
przez niemiecką propagandę. | tu 
trzeba. wyraźnie powiedzieć taką pra- 

wdę, jaką опа się przedstawia w 
fstocie: Śląska i brzegu morskiego 
nie damy, o dalszem rozszerzaniu te- 
rytorjum na niekorzyść Niemiec nikt, 

ale to nikt u nas nie myśli. Gdyby 
to od nas zależało, żylibyśmy z Niem- 
cami w najlepszej zgodzie. Niestety, 
nastrój Niemiec jest zupełnie inny. 

Cat. 

WERRCEEZOZOCZ PPR ZO STO DODATEK 

Represje antysówieckie na Dalekim 
Wschodzie. 

Uwaga sowieckich kół rządowych 
skupiona jest w czasach ostatnich do- 
okoła wydarzeń politycznych na Dale- 
kim Wschodzie, gdzie władze chińskie 
coraz wyraźniej zaczynają stosować 0- 
stre zarządzenia wobec propagatorów 
idej bolszewickich. Kurs oficjalnej poli- 
tyki chińskiej w Charbinie i innych mia 
stach o ludności mieszanej poszedł o- 
statnio wyraźnie w kierunku antysowie 
ckim. Władze chińskie nierzadko sto- 
sują obecnie wobec wyznawców leni- 
nizmu niezwykle ostre represje. Tak np 
w tych dniach zawieszone w Charbinie 
zostało wydawnictwo „Mołwa”. finan- 
sowane przez komunistów. Jako przy 
czynę kroku tego władze chińskie po- 
dają interwencję konsula Wielkiej Bry- 
tanji, który w 'artykule poświęconym 
chorobie króła angielskiego opubliko- 
wanym w piśmie „Mołwa' dopatrzył 
się cech oszczerstwa w stosunku do mo 
narchy angielsk.ego. 

Zawieszenie wydawnictwa komuni- 
stycznego przez władze chińskie na- 
stąpiło bezpośrednio po zajęciu przez 
Chińczyków stacji telefonicznej Wscho 
dnio - chińskiej kolei żelaznej, znajdu- 
jącej się do ostatniej chwili pod zarzą- 
dem urzędników sowieckich. 

Jak z Charbina donoszą, władze 
chińskie nie zamierzają akcji antyso- 
wieckiej ograniczyć do dwuch powy- 
żej wymienionych _ zarządzeń, lecz są 
zdecydowane stosować wobec bolsze- 
wików w Chinach dalsze bardzo ostre 
represje. 

Prasa sowiecka w związku z wystą- 
pieniami władz chińskich przeciwko 
przedstawicielom Sowietów wielce jest 
zaniepokojona. Wszystkie niemal pis- 
ma poświęcają dłuższe artykuły ostat- 
nim wypadkom na Dalekim Wscho- 
dzie starając się dowieść, że zarządze- 
nia rządu chińskiego pozostają w ścis- 
łym związku z polityką osaczenia Ro- 
sji sowieckiej, prowadzonej konsekwen 
tnie przez państwa „imperjalistyczne”. 

ŚR,
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— Nowo zalegalizowane Stowarzyszenia. 
W ostatnich dniach władze zalegalizowały 
następujące stowarzyszenia: T-wo Popiera- 
nia Szkoły Średniej w Głębokiem. T-wo Mi- 
szmeres Chojlim w Nowo-Święcianach; T-wa 
Ochotniczej Straży rożarnej a) w Hołubi- 
czach, pow. dziśnieńskiego, b) we wsi Ru- 
bno, gm. mickuńskiej, pow. Wileńsko-Troc- 
kiego-'c) w Bujwidzach gm. mickuńskiej te- 
goż powatu; dalej Kółko Rolnicze „Unja* 
we wsi Antonowo, gm. dokszyckiej, pow. 
dziśnieńskiego, wreszcie Kółko Rołnicze im 
ignacego Mościckiego we wsi Wołodźki, 
gm. porpliskiej, pow. dziśnieńskiego. 

— Akcja dożywiania dzieci w szkołach 
powszechuych. Z Mołodeczna piszą: z ini- 
cjatywy p. pułk. Bociańskiego, dowódcy 86 
p.p. odbyło się w dniu 10 bm w starostwie 
w Mołodecznie organizacyjne zebranie ma- 
jące na celu utworzenie powiatowego ko- 
mitetu dożywiania dzieci w szkołach powsze- 
chnych powiatu mołodeczańskiego. Zadaniem 
tego komitetu jest również obudzenie inicja- 
tywy w gminach i wgląd w działalność w 
tym zakresie gminnych komisyj dożywiania 
dzłeci w szkołach. W wyniku rzeczonego ze- 
brania wybrano powiatowy komitet w Moło 
decznie w następującym składzie: do pre- 
zydjum — inspektors szkolnego Kuczkow- 
skiego, jako prezesa, kierownika szkoły w 
Mołodecznie Kanafojskiego, jako skarbnika 
8 Kulikowskiego sekretarzem i p.p. Wandę 
ylwestrowiczowa, przewodniczącą Zw. Pra- 

cy Społecznej Kobiet Cieślikowską, por. Ko- 
wszykową, przedstawicielkę Rodziny Woj- 
skowej i wójta Kiersnowskiego jako człon- 
ków prezydjum. Nadto do komitetu weszli 
kpt. Sowiński, dyrektor gimnazjum Jac uński 
kierownik szkoły w Buchowszczyźnie Mosz- 
kowski, pp. Elterman, Syrkiewicz, Sarol, ks. 
Dabulewicz, ks. Morozow, rabin Abramowicz 
Marat Kreczmer i dr. Stesiewicz. W skład 
komisji rewizyjnej powołano p.p. naczelnika 
Kasy skarbowej Kamienieckiego, inspektora 
skarbowego Bronakowskiego, Syrkiewicza, 
dr. Bejnara i Eltermana. 

Na akcję dożywiania dzieci na terenie m. 
Mołodeczna zadeklarowano następujące kwo- 
ty, które mają być wpłacone co miesiąc w 
ciągu najbliższych 5 miesięcy: p. pułk. Bo- 
ciański deklarował z sum prywatnych 86 p. 
p. 200 zł. miesięcznie, a z sum własnych 
40 zł. miesięcznie; Rodzina Wojskowa dekla 
rowała 100 złotych jednorazowo, Związek 
Pracy Społecznej Kobiet jednorazowo 100 zł. 
Wydział Powiatowy 60 zł. miesięcznie, Opie- 
ka Rodzicielska na Bichowszczyźnie 30 zł. 
miesiecznie, prezes Zw. Kupców Polskich w 
Mołodecznie 15 zł. miesięcznie, starosta Mo- 
łodeczański z własnych funduszów 20 zł. 

— „jJasełki* w Ognisku kolejowym. W 
lokału Ogniska Kolejowego odbyło się stara- 
niem kierownika szkoły powszechnej na Bu- 
chowszczyźnie Moszkowskiego przedstawie- 
nie „Jasetek“ odegrane przez dziatwę szkol- 
ną. Przybyło 150 osób. Dochód przeznaczono 
na zakup książek dla najuboższej dziatwy 
szkolnej. 

— Miła żebraczka. We wsi Turec, gmi- 
nv bienickiei powiatu mołodeczańskiego w 
mieszkaniu Mirona Zinowicza zmarła nagle 

siostra jego Anna Matulewiczo 
wa, lat 70, zam. we wsi Zapołaki, gminy Ie- 
biedziewskłej, trudniąca się żebraniną. Oglę- 
dziny policyjno - lekarskie wykazały, że 
śmierć nastąpiła wskutek nadmiernego uży- 
cła alkoholu. 

BRASŁAW. 
_ W dniu 9 b. m. odbyło się pod prze- 

wodnictwem Starosty Brasławskiego w lo- 
kalu Sejmiku posiedzenie komisji opieki 
społecznej dla niesienia pomocy poszkodo- 
wanym skutkiem klęski nieurodzaju w po- 
wiecie Brasławskim. W posiedzeniu ucze-- 
stniczyłi członkowie komisji Konrad Dorę- 
gowski, Kazimierz Rydzik, ks Józef Sawic- 
ki i in. Zagajając obrady Starosta schara- 
kteryzował ciężką dolę wiejskiej ludności 
w związku z tegorocznym nieuroczajem i 
podkreślił potrzebę przyjścia ludności z 
pomocą przez dożywianie w ciągu kilku 
miesięcy. Przedstawiciele poszczególnych 
gmin wyełosili sprawozdania © rozmiarach 
nieurodzaju w ich gminach. Po wyczerpu- 
iącej dyskusji komisja postanowiła: Zwię- 
kszyć skład sejmikowej komisji opieki spo; 
łecznej przez kooptowanie do niej w cha- 
rakierze członków wszystkich osób za- 
proszonych przez p. Starostę na posiedze- 
nie. Następnie wybrano pręzydjum komisji 
w następującym skłądzie: Starosta jako 
przewodniczący oraz jąko członkowie: ks 
Józef Sawicki, Mirosław Ciszewski, Józef 
Cytowicz oraz Władysław Krajewski (se- 
kretarz). Postanowione również powię- 
kszyć liczbę członków gminnych komite- 
tów opieki społecznej, zaprosić do udziału 
w tej akcii miejscowe duchowieństwo, 
przeprowadzić na terenie powiatu Brastaw- 
skiego zbiórkę ofiar w naturze i gotówce, 
zwrócić się za pośrednictwem p. Wojewo- 
dy Wileńskiego do rządu z prośbą o udzie- 
lenia zapomogi i rozpocząć niezwłocznie 
dożywianie dziątwy szkolnej. 

      

WRAŻERIA TEATRALNE. 
Antoni Stonimski: „Murzyn war- 

szawski', komedja w trzech aktach w 
„Reducie z udziatem Stefana Jaracza, 

Utwór ten jest typowym produktem 
atmosfery warszawskiej. jego repre- 
zentacyjną wprost cechą banalność. 
Zarówno w postawieniu „zagadnie- 
nia”, jak i przeprowadzeniu jego sce- 
nicznem. Wyraz zagadnienie ująłem 
w cudzysłów. To, co nam podaje p. 
Słonimski jako tendencję utworu, czy 
jego myśl zasadniczą, nie da się ująć 
w pozytywną tezę. Napróżno krytyka 
warszawska usiłowała dopatrzeć się 
w tem obrazu niedokończonej asymi- 
lacji, lub tragizmu zagad: ienia polsko- 
żydowskiego w Polsce. Źle byłoby, a 
dła przyszłości wewnętrznych stosun- 
ków polsko-żydowskich arcyniepożą- 
dane, gdybyśmy brali komedję p. Sło- 
nimskiego za przyczynek do rozwią- 
zania problemu współżycia dwuch na- 
rodowości na podłożu wspólnej kul- 
tury i wspólnej państwowości. Czy u 
podstaw rozwiązania zagadnienia 
współżycia Żydów z Polakami ma 
tkwić rasowy instynkt Hertmańskiego 
do brudnych interesów, połączony 
organicznie z dążnością do odegrania 
roli społecznej i towarzyskiej, w t. 
zw. sferach wyższych? 

P. Słonimski wyeliminował ze swej 
komedji głębszą ideę społeczną i eko- 
nomiczną, szukającą rozwiązania tego 
problematu. Walka o prawa kultural- 
ne, o pełnię swobód obywatelskich, 
o równość społeczną (nie w sensie 
towarzyskim, snobistycznym, jak wy* 
kazuje to bohater p. Słonimskiego) 
współzawodnictwo ekonomiczne i 
handlowe, starcie obyczajowości i prą- 
<ów religiinych—to są zupełnie obce 

Ś WIĘCIANY: 

— Nowe oddziały „Stowarzyszenia 
Młodzieży Polskiej*. Na terenie powiatu 
Święciańskiego powstały” następujące od- 
działy Zrzeszenia Patronatów Młodzieży 
pod nazwą: „Stowarzyszenie Młodzieży 
Polskiej Męskiej*: .. 

W Swirankach, gminy Żukojnie. Skłąd 
zarząču: Stan staw Korwel—prezes, Bole- 
sław Tubis skarbnik, Bolesław Kozłowski 

sekretarz. Patronat objął ks. prab. Jan 
Bilewicz. 

W Kluszczanach, gminy Łyntupskiej. 
Skład Zarządu: ks. prob. Longin Iwańczyk 
-—prezes i członkowie Cyprjan Bilewicz, 
Jankowicz jan, Adam Klewiado i Maurycy 
Makarewicz. 

W Zaświrzu, gm. Świrskiej. Zarząd: 
ks. prob. Franciszek Perko— prezes iczłon- 
kowie: Stanisław Mejerowicz, Jan Chudy, 
Romuald B jczyk, Antoni Januszko, Kon- 
stanty Kisiel. 

W Oleszkach, gm. Świrskiej. Skład za- 
rządu: Władysiaw Ziemiański prezes i 
członkowie: Piotr Szczuczko, lzydor Kle- 
wiado, Zygmunt Szczuczko, Franciszek Mo- 
roz, Wiktor Wojne. 

W następujących miejscowościach zor- 
ganiz: wano stowarzyszenia Młodzieży Pol- 
skiej Żeńskiej. 

W Zaświrzu, gm. Świrskiej. Skłąd 
Zarządu: Wanda  Nienartowiczowa— 
prezes i członkowie: Janina Rajecka, Ma- 
tylda Kisielówna, Władysława Buszówną, 
H.lena i Malwina Sansówny. 

W Kluszczanach, gm. Łyntupskiej 
Zarząd: Jadwiga Zaorska prezeska, człon- 
kowie: Walerja Bilewiczowa, Walentyna 
Karpińska, józefa Klewiedowa, Zofja Ma- 
ckiewiczowa, Anna Klichnerowa. 

W Oleszkach, gm. Świrskiej. Zarząd: 
Stefanja Ziemiańska — prezes, członkowie: 
Stanisława Szczuczko, Weronika Klewiedo, 
Jadwiga Szczuczko i Helena Wojuč. 

KOMAJE. 
Przedsiawienie amato:skie na 

„Policyįny Dom Zdrowia“. Oub,to się tu 
przecsiawienie i zabawa taneczna urządzo- 
na przez komitet obywatelski na rzecz „Po- 
licyjncgo Domu Zarowia*. Przed przedsta- 
wieniem p. Aleksander Brodzki, nauczyciel 
wygłosił odczyt o „Policyjnym Domu Zdro* 
wia* zaś nauczyciel Leon Małachowski 
wygłosł przemowę o ciężkiej służbie po- 
licjanta. Zebrano około 500 złotych. 

GŁĘBOKIE. 
— Bójka. Dnia 8 bm. we wsi Zalecininów 

gminy zaleskiej, powiatu dzisnieńskiego, pod 
czas zabawy tanecznej wynikła bójka na tle 
osobistych zatargów. W czasie bójki pora- 
niono ciężko Jana i Albina Jarkowskich, obaj 
oni są ur lopowanymi żołnierzami. Obu ich 
z ranami w głowie odstawiono do lekarza 
garnizonowego w Bertzweczu.  Sprawców 
zajścia Aleksego i Sergiusza Chochiłków are- 
sztowano. 

— Sejmikowa komisja rolna obradowała 
dnia 9 bm. pod przewodnictwem starosty 
dziśnieńskiego w obecności naczelnika wy- 
działu wojewódzkiego. Opracowano projekt 
regulaminu dla agronomów rejonowych i za- 
łatwiono szereg spraw gieżących. Sejmikowa 
komisja drogowa na posiedzeniu w dniu 11 
bm. opracowała projekt budżetu na rok 1929- 
30. Komisja kulturalno - oświatowa i opieki 
społecznej obradowała dnia 14 bm. pod prze- 
wodnictwem starosty dziśnieńskiego w obe- 
cności Kuratora Okręgu Szkolnego p. Dracza, 
inspektora szkolnego Gryglewskiego i instru- 
ktora oświaty pozaszkolnej Maciejewskiego. 
Opracowano preliminarz budżetowy na rok 
1929 - 30 oraz projekt regulaminu dla pod- 
komisji oświaty pozaszkolnej. 

BRASŁAW. 

— Zjazd wojtów i pisarzy minnych. 
Dnia 8 bm. w lokalu sejmiku Brasławskiego 
odbył się pierwszy w roku bieżącym zjazd 
wójtów i pisarzy gmin. Przewodniczył staro- 
sta Brasławski. Po przyjęciu sprawozdań o- 
mówiono szczegółowo szereg spraw zwią- 
zanych z administracją. 

LIDA 

— Związek obrony wierzytelności. Swego 
czasu powstał w Lidzie Oddział Związku ob- 
rony wierzytelności i praw <własności, które- 
go centrala znajduje się w Kielcach. Przed 
kilku dniami odbyło się zebranie tego oddzia- 
łu, na które przybył delegat z Kielc. Na zeb- 
ranie przybyło 250 osób i w rezultacie dysku- 
sji mówcy oświadczyli, iż mieszkamy w Pań- 
stwie Polskiem, które nie pozwoli skrzyw- 
dzić swoich obywateli i jeśli chodzi o należno 
ści z Rosji, wynikłe wskutek wojny” to gdy 
nadejdzie odpowiedni moment Państwo samo 
wystąpi o zrealizowanie ich. Temsamem ist- 
nienie Związku obrony wierzytelności i praw 
własności jest zupełnie zbyteczne. W _rezul- 
tacie dyskusji przeszło 150 osób opuściło salę 
i Związek. 

i nieznane komedji p. Słonimskiego 
dziedziny. A przecież na płaszczyźnie 
tych zagadnień, w promieniu ich walk, 
rywalizacyj i starcia rozstrzygnąć się 
może jedynie problem asymilacji lub 
zachowania odrębności narodowej i 
psychicznej Żydów w Polsce, czy też 
sprawa współżycia w Państwie pol- 
skiem mniejszości narodowej z Pola- 
kami. 

To uproszczenie sobie zagadnienia 
społecznego, i w dodatku uproszcze- 
nie w ten sposób, jak to zrobił p. 
Słonimski w swej komedji, Świadczy, 
że gdzieindziej szukać należy dążno- 
Ści tej komedji, czy. też dążność ta 
wyraziła się, pomimo intencyj ko- 
medjopisarza, w innych, aspołecznych 
kategorjach, bardzo zresztą pasują- 
cych do psychiki autora i jej właści- 
wości. 

Analiza głębsza komedji wykaże — 
niewątpliwie, że autor potraktował ca: 
łą sprawę żydowską w Polsce w ka- 
tegorjach pewnego afektu, podrażnio- 
nych namiętności i uczuć. P. Słonim- 
ski reaguje na to zagadnienie szy- 
derstwem lub rozżaleniem, gwałtow- 
nem lub stonowanem, liryczner: — to 
znaczy uczuciami megatywnemi nie 
tylko społecznie, ale i dramatycznie, 
pozbawiającemi utwór sceniczny - $1> 
niejszego wyrazu ideowego. 

Wątłość myśli i brak koncentra- 
cyjnego ośrodka dramatycznego ko- 
medji przenosi całą treść jej w dzie- 
dzinę anegdotyczną i drobnoobycza- 
jową. Ten światek żydowskich  histe- 
ryków i neurasteników, wykolejeńców 
psychicznych, stojących na rozdrożu 
kwestyjek snobistyczno - towarzyskich, 
rzekomo różnych i odmiennych, a w 
rzeczywistości tak wspólnych obu na: 
rodowościom—interesować nas może 
wyłącznie szczególikami anegdotyczne- 

SŁOW GQ 

LONDYN. 18.1. PAT. Wedlug 
Kabulu nowy władca Afsanistanu Habibullah Khan, 

opanował Kabul 
wiadomości otrzymanych z 

którego 
prawdziwe nazwisko brzmi sakao, przywódca oddziałów pow- 
stańczych opanował całkowicie 
poddała się bez walki. W dniu 

miasto i cytadelę, której załoga 
wczorajszym zgłosili się oo mi. 

nistra pełnomocnego brytyjskiego przedstawiciele nowej władzy 
z prośbą © ułatwienie byłemu królowi Inayatuliahowi opuszcze- 
nia miasta aeroplanem. Równocześnie potwierdza się wiado- 
mość, że Inayatullah abdykował w ubiegły poniedziałek. Przed- 
stawiciele Sakao motywowali swą prośbę tem, że odjazd Inaya- 
tullana położy kres wojnie domowej. Wobec tego władze an- 
gi-lskie poleciły oddać dziś rano do dyspozycji kilka aeropla- 
nów ala przewiezienia byłego króla, członków jego świty, kilku 
dam dworu i dwóch braci królowej Surai do Peszawaru. 

Skoniiskowanie niemieckiej broni dla Boliwii 
BUENOS AIRES, 18.1. PAT. Rząd argentyński skonfiskował w Santa 

Fe na pokładzie parowca niemieckiego 2 tys. skrzyń z karabinami, 
były przeznaczone dla Boliwji. 

które 

Ameryka nie udzieli ulg Europie 
NOWY-YORK, 18.1. PAT. „Herald Tribune* donosi z Waszyngtonu, 

że zarówno prezydent Coolidge, jak i prezydent-elekt Hoover są stanow- 
czymi przeciwnikami wszelkich ulg dla europejskich państw dłużników. Ża- 
den z nich nie pozwoli na wciągnięcie Stanów Zjedaoczonych do. uczest- 
nictwa w naradach na oiszkodowaniami. Niedaw 1y wyjazd Parkera Gilber- 
ta do Stanów Zjednoczonych z tego 
niany. Hoover jest jeszcze mniej dostępny wszelkim namowom, niż 

punktu widzenia powinien być oce- 
Coo- 

lidge. Zdaniem przytoczonego dziennika, Hoover swego czasu uważał wa- 
runki spłat przyznane państwom europejskim przez rząd waszyngtoński za 
zbyt łagodne. 

Zdrowie króla Jerzego 
LONDYN, 18 I. Pat. Dzisiejszy wieczorny biuletyn o stanie zdrowia 

króla podaje, że poprawa jest juź od kilku dni objawem stałym, postępu- 
je naprzód i nie ulega wahaniom. Obecną fazę choroby króla biuletyn 
uważa za poprzedzającą rekonwalescencję. Ostatnio mówi się już o przy- 
puszczalnym terminie zmiany miejsca pobytu króla, który dla przyśpiesze- 
szenia poprawy zdrowia ma opuścić 
jednej ze swych rezydencyj w kraju. 

pałac Buckinghamski i udać się do 

100 fys. pustych mieszkań w New Yorku 
NOWY JORK, 81. PAT. Podczas gdy europejskie miasta cierpią na brak mie- 

szkań, w Nowym Jorku i innych wielkich miastach Stanów Zjednoczonych odczuwa 
się nadprodukcja w tej dziedzinie. W samym Nowym Jorku obecnie 102.158 mieszkań 
stoi pustką. Mimo to budowa domów nie ustaje. W roku 1928 zbudowano 65 tysięcy 
mieszkań. ; 

Olbrzymia deiraudacja w Madrycie 
MADRYT, 18 I. PAT. Wykryto tu sprzeniewierzenie na koszt ministerstwa finan- 

sów, sięgające sumy 21 tys. pesetów. Sprzeniewierzenia dokonał jeden z funkcjonar- 
juszów ministerstwa. 

Wielkie mrozy w Jugosławii 
BIAŁOGROD, 18. 1. PAT. W całym kraju panują dotkliwe mrozy. Dziś rano 

zarejestrowano 30e w Sźrajewie, 19> w Lublanie 15' w Zagrzebiu i 140 w Bialogro- 
dzie. Ruch kolejowy staje się coraz bardziej utrudniony, 
komunikacja jest całkowicie przerwana. 

a w niektórych miejscach 

Zniesienie wiz paszportowych w Szwajcari 
BERN, 18. | PAT. Radą Związkowa postanowiła znieść wizy paszportowe dla 

obywateli wszystkich państw uznanych przez Szwajcarję, jednakże dlą państw europej- 
skich o tyle jedynie, o ile to samo prawo 
szwajcarskim. 

będzie wzajemnie przyznane obywatelom 

Studenci polscy w Ameryce 
NOWY JORK, 18 I. PAT. W kolecjum polskiem Cambridge Spring odbył się 

pierwszy zjazd studentów polskich. Uchwalono rezolucję, wyrażającą wierność Sta- 
nom Zjednoczonym i jednocześnie oświadczającą się za koniecznością podtrzymywa- 
nia ducha patrjotycznego Polski, niemieszania się do spraw politycznych i religijnych. 
Wreszcie wypo wiedziano się za zaprowadzeniem jaknajwiększej liczby katedr języka 
polskiego na uniwersytetach amerykańskich. 

  

Aresztowanie komunistów w Poznaniu. 
POZNAŃ, 18.1. PAT. Prasa dzisiejsza podaje, że policjajaresztowała wczo- 

raj wielu agitatoró v komuuistycznych, przyg towujących na gruncie Poznanią 
obchód tygoduia trzech L., t, į. ku czci Liebknechta, Róży Luxsemburg i Le- 
nina. Aresztowano 29 osób, z których 12 odesłano do więzienia Sledczego. 

  

a natychmiast potrzebny złożony 
EBM LDK najmniej z 7 pokoi z wygodami ama 

dla Biura lzby Przemysłowo” 
E Handlowej 

mi i drobnoobyczajowemi 
nej rodziny żydowskiej. 

Jeżeli Wyspiański rozterkę żyda 
polskiego wyraził w zdaniu „tu 
interes—a tu serce”, p. Słonimski nie 
mógłby inaczej sformułować zagadnie- 
nia swego bohatera, niż w zdaniu: 
„tu interes—a tu... drobnomieszczań- 
ska ambicyjka“. 

I įsk možna wnioskowač, cala ko- 
medją p. Słonimskiego wyrosła z te- 
go rozżalenia, które tak piękny wyraz 
znalazło w tomiku poezyj pt. „Droga 
na Wschód” i z tej ambicji górowa- 
nia intelektualnego, która tak wysoko 
wystrzela w publicystyce autora „Mu- 
rzyna warszawskiego". 

Rozżalenie do społeczeństwa pol- 

  

Zzwarjowa- 

skiego za to, że niezawsze stosunek. 
jego do żydów, zwłaszcza tych, co nie 
są „od urodzenia katolikami“ jest 
poprawny w dziedzinie najcodzienniej- 
szych, najdrobniejszych stosunków 
współżycia i współzamieszkiwania pod 
jednym dachem. Gniew oraz namiętne 
i szydercze słowa pod adresem ży- 
dów za specyficzne zamiłowanie do 
niezawsze czystych interesów. Znie- 
cierpliwienie, że postęp nie jest tak... 
postępowy, jak chciałby autor, w usu- 
waniu trudności współżycia, wynikłych 
na tle odrębnej psychiki, kultury, cy- 
wilizacji. Wreszcie pazur satyryka i 
pamilecisty w obserwacji smutnego i 
chwilami, niepozbawionego Śmieszno- 
Ści i dramatyczności, stanu rzeczy. 

Pomimo nędzoty przedstawionego 
Światka żydowskiego, wychodzi on 
zwycięsko w porównaniu z przedsta- 
wicielami innych ras i Środowisk. je- 
dyny Polak hrabia, dyplomata i ho- 
moseksualista w jednej osobie, oto 
kontrast Mitka Hertmańskiego, oto re- * 
prezentacja tej drugiej strony, wśród 
której Hertmańscy się panoszą, nie 

oferty należy składać z wyjątkiem świąt od godz. I1 do 2. 
Mickiewicza 1-. [II piętro, Główna Kom:sja Wyborcza, tel. 65, 
  

bez upokorzenia dla tych... starszych 
historycznie autochtonów. | jakby dla 
uzupełnienia całości obrazu, którego 
sens za chwilę będzie jasny, przedsta- 
wiciel starszej siostrzycy Polski—Fran- 
cji, p. Marteline, adwokat ; literat 
francuski, a w gruncie rzeczy przebie- 
gły aferzysta i łajdaczyna, zamasko- 
wany tem wszystkiem, co nazywamy: 
„lespirit francais", 

Oto sens głębszy: Żyd—Polak— 
Francuz... wybierajcie kto lepszy wśród 
tych kontrastów! ,P. Słonimski posta- 
rał się, pomimo wszystko, bym gło- 
sował za żydem. 

Tylko konstrukcyjnie pomyślane 
to zestawienie odbiega od tonu ba- 
nalności i poziomu... najsłabszego 
oporu w komedji p. Słonimskiego. 
Namiętność satyryczna, żal i pretensje 
do otoczenia, ambicja sędziego—oto 
motywy pobudzające twórczość p. Sło- 
nimskiego w tej komedji, będącej naj- 
czystszej wody produktem publicysty- 
ki polityczno-obyczajowej i kawiar- 
nianej. 

Dochodzimy teraz do istoty rzeczy 
w ocenie (subjektywnej zresztą) kome- 
dji p. Słonimskiego. Jest to , dialogo- 
wańa, czy — jak kto woli — miejsca- 
mi zręcznie udramatyzowana Kronika 
Tygodniowa z cykłu tych bardzo licz- 
nych, ciętych i dowcipnych, zamiesz* 
czanych w „Wiadomościach , Litera- 
ckich". Dowcipy tej komedji, komizm 
sytuacyj -wszystko to echem się odzy- 
wało w tych kronikach —publicystyce 
potrzebnej zresztą i najwytrawniej bo- 
daj w Polsce robionej. Ale sila publi- 
cysty jest często słabością komedjo- 
pisarza. Stąd brak kośćca pacierzowe- 
go idei w utworze p. Słonimskiego. 

A stając wobec dzieła, które chce 
uchodzić za sceniczne i nazywa się 
komedją, zapytać należy, jak, poradził 

W przededniu budowy 
Sprawa budowy tunelu między 

Anglją a Francją była już rozważana 
X razy w ciągu ostatniego wieku. 
Inżynierowie przedstawiali przeróżne 
projekta, pokolenia zapalały się i 
iascynowały temi pomysłami. Faktem 
jest, że kredowy podkład dna mor- 
skiego nie nasuwałby specjalnych 
trudności w wierceniu, to też plany, po- 
czynione jeszcze 70 lat temu (przez 
znakomitego Gamonda), miały zupełne 
szanse zrealizowania. 

Francja zawsze się zgadzała i po- 
pierała wszelkie wysiłki w kierunku 
zbliżenia obu państw drogą lądową— 
Anglja natomiast wzbraniała się prze- 
ciwko temu stanowczo, pragnąc po- 

zostać wyspą. Wszelkie próby uzy- 
skania zgody i zezwolenia rządu za- 
wodziły. W 1892 r. projekt tunelu 
rozpatrywano w lzbie Gmin, zdawało 
się, że przychylna decyzja jest zapew- 
niona, tymczasem głównodowodzący 
armji angielskiej przeciwstawił się sta- 
nowczo, upatrując w tem groźbę na 
bezpieczeństwo kraju. 

Argument bezpieczeństwa jest stale 
wysuwany w Anglji. Wyspiarzom wy- 
daje się, że będzie im zagrażać inwa- 
zja drogą lądową — tak się zżyli z 
myślą, że dostęp do nich istnieje tyl- 
„ko wodą, iż nawet wąski tunel, który 
mogliby przecie zburzyć w każdej 
chwili, wydaje im się groźny. 

Obecnie nastała jednak chwila 
przełomowa: coraz Szersze warstwy 
domagają się tunelu, posłowie z Izby 
Gmin i iordowie z lzby lordów wy- 

powiadają się również za rozpoczę- 
ciem prac. Wobec tego powstał już 
„Komitet dla Fudowy tunelu", najpo- 
ważniejsze dzienniki jak „Times“ i 
„Daily Mail* prowadzą energiczną 
kampanię. 

Koszta budowy wynosiłyby około 
półtora miljarda złotych, jednak trze- 
ba być przygotowanym, że podczas 
samej budowy, nieprzewidziane tru- 
«ności wyszłyby na jaw. Robotę zna- 
lazłoby odrazu 50.000 ludzi. Przy wiel- 
kiej ilości bezrobotnych w Anglji nie 
jest to drobnostką. 

Przekop trwałby minimum 5 lat i 
to przy maksymalnem pośpiechu oraz 
o ile nie zajdą jakie nagłe trudności, 

Długość tunelu będzie 65 klm. W 
Anglji rozpoczynać się on będzie ko- 
ło Doover w miejscu, gdzie obecnie 
jest skała Szekspira, we Francji wpo- 

  

haglja zgadza się na hudówę tunelu 
PARYŻ, 18-I, PAT. Poruszana od 100 

lat myśl budowy tunelu pod kanałem La 
Manche, któryby połączył bezpośrednio Fran 
cję z Anglją, napotyka na stałą opozycję ze 
strony angielskiej rady obrony. krajowej. Po- 
słuszna jej opinja publiczna była dotąd ró- 
wniež wrogo nastrojona przeciwko budowie 
tunelu. Od pewnego czasu jednak coraz czę- 
ściej dają się słyszeć głosy, skłaniające się 
do myśli budowy tunelu. Kwestja ta ma 
być omawiana w lzbie Gmin w końcu bie- 
żącego miesiąca. 

„ Tymczasem jeden z tuos zwolenni- 
ków budowy tunelu sir William Bull prze- 
prowadził w tej kwestji ankietę wśród człon- 
ków nacz Ogromna większość człon- 
ków lzby Lordów i lzby Gmin wypowiedzia- 
ła się za budową tunelu, którego myśl zy- 
skuje z dniem każdym więcej zwolenników. 
Projekt ten wzbudził ogromne zainteresowa- 
nie we Francji, dla której budowa tunelu 
ma olbrzymie znaczenie. P. Collard, który 
od kilkudziesięciu lat poświęcił się urzeczy- 
wistnieniu tej myśli złożył premjerowi brytyj- 
skiemu, będącemu zarazem przewodniczącym | 
rady obrony krajowej, obszerny memorjał, 
omawiający szczegółowo projekt budowy tu- 
neiu. O ile rada obrony krajowej nie miała- 
by nic przeciwko temu, roboty mogłyby 
być niezwłocznie roz ęte. 

Tunel miałby 74 kim. długości. Ogólny 
koszt jego wynosiłby 25625 tys. fr. Powsta- 
to już towarzystwo, które podejmuje się po- 
iryć wstępne koszty. Według opinji rzeczo- 
znawców finansowych, trancuskich i amery- 
kańskich zebranie olbrzymiej tej sumy nie 
napotkałoby na wielkie trudności. 

sobie autor z konstrukcją i techniką 
dramatyczną, ze sceniczną budową? 

Jeżeli akt pierwszy zapowiadał 
zwartą budowę na szerszem tle ro- 
dzajowem, akt drugi popadł w impas 
motywu naczelnego—faktu możliwości 
otrzymania spadku. Autor poprostu 
nie umiał dokoła tego faktu groma- 
dzić akcji i rozwijać charakterów, 
czy charakteryzować typów swej ko- 
medji. Akt trzeci do połowy obracał 
się w sferze nowych potroszę moty- 
wów działania Hertmańskiego i dopie- 
ro przy końcu nawracał do zagadnie- 
nia głównego. Zwartość komedji tra- 
ciła niepomiernie na tych brakach 
drugiego i trzeciego aktu. Czyżby ko- 
medjopisarze polscy zdolni byli tylko 
do jednoaktówek? Kilka ostatnich no- Ś 
wości scenicznych=zmusza do posta- 
wienia tego niepokojącego pytania. 

Analiza komedji p. Słonimskiego, 
poety z głównej konstelacji gwiazd 
naszej współczesnej literatury nie od- 
biega w swych wnioskach końcowych 
od oceny efektu i wyniku twórczości 
pisarzy starszych, nie od dziś służą- 
cych dramatowi i scenie polskiej, Ba- 
nalaość motywów t. zw. współczes- 
nych jednaka jest u  Perzyńskiego. 
Grubińskiego i Słonimskiego. Wspól- 
ność kruchej budowy scenicznej rów- 
nież oczywista. Ale pewien postęp 
uznać należy. Podczas kiedy p. Gru- 
biński wprowadza na;scenę w „Niewin- 
nej grzesznicy" jedno łóżko, p. Sło- 
nimski zaaplikował aż dwa! Choć w 
tem drobiazgu obyczajowem jest wyż- 
szość p. Słonimskiego, jako komedjo- 
pisarza. 

' Inscenizacja „Murzyna”* w Reducie 
wypadła dość szczęśliwie. Bardzo 
trafne ramy zewnętrzne, dekoracyjno- 
malarskie. Reżyserja natomiast trochę 
poskąpiła jednolitej myśli interpreta- 

funelu pod ba Manche. 
bliżu miasteczka St. Raphael, niedale- 
ko Calais. 

Większą część drogi tunel znajdo- 
wałby się na głębokości 40 metrów 
pod wodą. 

W tunelu kursowałyby, rzecz pro- 
sta, jedynie pociągi elektryczne. Szyb- 
kość ich byłaby tak znaczną, że prze- 
jazd trwałby wszystkiego 40 minut. 
Około 30.600 podróżnych mogłoby 
dziennie skorzystać z dobrodziejstw 
tunelu. 

Od czasu przekopania kanału Pa- 
namskiego, żadne przedsięwzięcie nie 
mogłoby się równać pod względem 
rozmiarów i trudności z tunelem pod 
La Manche. Wszyscy czekają na osta 
teczne wyrażenie aprobaty przez rząd 
angielski. b. n. 

  

Upadek Monte Carlo 
Kasyno w Monte Carlo chyli się coraz 

bardziej ku upadkowi. A nie można zapom- 
nieć, że to kasyno jest największem źródłem 
dochodów, złotodajną żyłą całego księstwa 
Monaco. ‚ ' 

Powodem tego upadku jest silna konku- 
rencja ze strony francuskiej i włoskiej juan- 
les-Pins, San Remo, Cannes i Antibes: wszy 
stkie te piękne miejscowości stały się pra- 
wie, że przez jedną noc, tak modne, iż wy- 
rugowały stare Monte Carlo. Tłumy które 
niegdyś oblegały stoliki kasyna, przeniosły 
się do wymienionych miejscowości. 

Wielki świat, „Śmietanka towarzystwa”, 
opuściła zupełnie Monte Carlo. Przyczyny te- 
go są dwojakie. Z jednej strony zbyt wysokie 
ceny hoteli, z drugiej zaś zbyt niskie stawki 
w grze. Podczas, gdy granica stawek w ru- 
lecie wynosi w Monte Cafio około 2.000 zł. 
w San Remo aż do 15.000 zł. Również naj- 
wyższa stawka przy grze w Trente - et-Qu- 
arante jest ustalona w Monte Carlo na 4.000 
zł. podczas gdy w San Remo wynosi 20.000 
żłotych. 

Monte Carlo jest podobne obecnie do 
starego mistrza światowego który nie może 
nadążyć nowym młodym I świeżym rekordzi- 
stom. Konkurencja jest coraz większa i Mon f 
te Carlo pod rządami księcia Ludwika ze 
starego rodu Grimaldich, chyli się ku upad- 
kowi, podczas gdy swoje złote czasy przed 
wojną zawdzięczało zwyczajnemu kelnerowi 
Franciszkowi Bianc, który przybył tam w 
roku 1867 i pierwszy założył kasyno gry. 

Przez więcej niż pół wieku strumień zło- 
ta płynął przez Monte Carlo, a maleńkie 
księstwo Monaco stało się skutkiem tego tak 
bogate że żaden obywatel nie musiał pła- 
cić podatku. Każdy niemal miał jakąś dobrą 
posadę w zarządzie kasyna, a zapaleni gra- 
cze opłacali wszystko. 

Czasy te minęły bezpowrotnie. Razem z 
ubytkiem gości zmnienily się i surowe przepi- 
sy które dawniej strzegły etykety i wytwor- 
ności. Dawniej nie wolno się było pokazać 
w salach gry inaczej jak we fraku podczas 
gdy dzisiaj widzi się graczy w flanelowych 
spodniach, w ubraniu do golfa lub do konnej 
jazdy. Jedne tylko wspaniałe ogrody IKS 
kalne kwitną i rozwijają się jak dawniej. Ale 
coraz mniej ludzi podziwia ich wspaniałość. 

Chcąc ratować przed upadkiem, wpadł 
zarząd kasyna na nowy pomysł. Postanowił 
założyć sz tuczne wybrzeże z gutaperki, któ- 
reby miało rywalizować z Lidem. Założenie 
tego wybrzeża kosztowało 6 miljonów fran- 
ków. $adzono, że znajdzie się dosyć miljo- 
nerów, którzy za wylegiwanie się na piasku 
będą płacić wstęp ustalony na 25 dolarów 
za jedno południe. A tymczasem ci miljone- 
rzy wolą kąpać się na wybrzeżu w Antibes, 
skutkiem czego sztuczne gutaperkowe mo- 
ło jest zupełnie puste i można się tam już 
dostać za opłatą 2 złotych. 

W ostatnim roku dochód kasyna był 
mniejszy o 3 miljony złotych od dochodu 
z roku poprzedniego. Cyfra ta jest przeraża- 
jącym memento, które nie daje spać księciu 
i obywatelom Monaco. 

LEICHNERAJ 
w cenie zł. 2.20 za garnitur. 5 

WSZĘDZIE DO NABYCIA. [-psz 

SZMINKI KARNAWAŁOWE 

  

Ofiarności Sz. Czytelników po- 
lecamy staruszka 75-cio letniego, 
który wraz z rodziną znaduje się w 
ostatniej nędzy. Przed wojną był 
urzędnikiem M. Spraw Wewnętrznych 
w Petersburgu, obecnie w oczekiwa- 
niu emerytury, którą otrzyma najda- 
lej za rok, cierpi głód i nędzę. Ła- 
skawe datki, choćby najmniejsze 
przyjmuje adm. „Słowa” dla „Byłego 
urzędnika”. £ 

  

  

  

cyjnej. Obco też czuł się w roli Hert 
mańskiego Jaracz. Nie znalazł, jak 
mi się wydaje, tonu właściwego dla 
tej roli w swym: zadziwiającym  ta- 
leńcie. P. Rychłowska, przednia artyst- 
Ka, grała przeważnie  kameralnie. 
Perilman w wykonaniu p. Budzyńskie- 
go wybijał się na czoło. Rola rezo- 
nera leży w możliwościach niewątpli- 
wego talentu młodego aktora. P. La- 
rowska i p. Ścibor, postawieni pomię- 
dzy nerwową grą Jaracza a kameral- 
ną i stonowaną p. Rychłowskiej nie 
potrafili w zupełności odnieść sukce- 
su artystycznego. Dobra w charakte- 
rystycznym typie starej żydówki była 
p. Malinowska. P. Lisowski jako 
dyplomata—snob nieco  przesadzał. 
wietny, jak zwykle, epizod -dał p. 

Chmielewski, jako Szwarcmann. P. La- 
rewicz bardzo dobrze zagrał Francu- 
za. Publiczność bawiła się wyśmie- 
nicie. 

z 

I to, że publiczność bawiła się wy- 
śmienicie, niepomiernie mnie zdziwiło. 
Prawda, są w komedji doskonałe *« 
dowcipy, śmieszne sytuacje, trafność 
obserwacji. Ale ton. ogólny przykry, 
Raczej wywołuje zamyślenie, niż bło- 
gość usposobienia. A przedewszyst- 
kiem całe to zagadnienie komedji jest 
najzupełniej, z gruntu obce na naszym 
terenie. | nie wiem, czy komedja p. 
Słenimskiego oddaje usługę sprawie 
współżycia i asymilacji żydów w 
Polsce. Na naszym terenie, tak Ode 
miennym od stosunków b. Kongre- 
sówki i Galicji, poprostu szkodzi 
sprawie. Bo społeczeństwo żydowskie, 
odgrodzone z własnej woli mur) 
od polskiego, nie zachęca do zi 
nia się wzajemnego. 

W. Plotrow: 
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Przed wyborami Prezesa Мтру_ Моиово - PrzemysioGej 

Zbliżające się wybory Prezesa Ra- 
„py Izby Przemysiowo - Handlowej 
zaostrzyły jeszcze ogólne zaintereso- 
wanie się Izbą, której powstanie ocze- 
kiwane było oddawna przez sfery za- 
interesowane. Niewątpliwie ogromne 
znaczenie Izby zmusza nas do bliższe- 
go zaintercsowania się kwestją bliskich 

| wyborów oraz podania opinji czynni- 
ków kompetentnych w tej kwestji. 

| Robimy to drogą zamieszczenia 
szeregu wywiadów. W pierwszym 
zwróciliśmy się do wybitnego znawcy 

| stosunków miejscowych, b. prezesa Ra 
| dy Ekonomicznej p. Stanisława WWań- 
|" kowicza. 

| 
Opinja p. prezesa Wańkowicza 

— (Co może p. Prezes powiedzieć 

". propos powstania Izby Przemysłowo- 

' Handlowej w Wilnie, zapytujemy na 

wstępie. 
— Chwała Bogu, że powstała ona, 

gdyż potrzebę takiej właśnie instytucji 

odczuwali my oddawna. Czy i jak ro- 

zwinie się ona, — trudno obecnie 

przewidzieć.  Przedewszystkiem oba- 

wiać się należy aby koszty prowadze- 

nia Izby nie przewyższyły korzyści ja- 

kie może ona przynieść. Jak wiadomo 

izba Przemysłowo - Handlowa ma pra- 

wo opodatkowania członków, to nasu- 

wa właśnie obawę przeholowania w 

tym względzie. Wiadomość o pensjach 

jakie mają być wyznaczone osobom 

pracującym w Izbie są zlekka zatrwa- 

żające. Pensje te mają być wysokie 

(dyrektorowi Izby, jakim ma być p. mi 

.nister p. Romocki wyznaczono podob-   
| 

no do 4.000 zł. miesięcznie) co może 

wytworzyć warunki podobne: notowa- 

nym ostatnio w różnych mniejszych 

; +Awarzystwach akcyjnych. 

« „Omawiana przez nas Izba Przemy- 

ł  sfwo - Handlowa ma przed sobą nie- 

2ykle ważne zadanie — skonsolido- 

wanie interesów i wysiłków handlu, 

przemysłu i rolnictwa, czego dotych- 

<zas nie było. Da to pomyślne wyniki 

«dła ekonomiki. 
Jeżeli wysiłki wszystkich tych czyn 

ników nie skoordynujemy, a pozostawi 

my je nadal, tak jak obecnie, niewątpli 

wie tracą wszyscy. 
Absolutna wspólność interesów han 

<dlu, przemysłu i rolnictwa wymaga je- 

<lnego frontu, wspólnej, celowej akcji. 

— A jak się p. prezes zapatruje na 

stosunek dwuch narodowości jakie się 

znalazły w Izbie? : 
— Ma pan zapewne na myśli Pola- 

mowy o jakichkolwiek przejawach an- 
Por: i żydów. Myślę że nie może być 

+ 

' 
, 

1 

2
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tagonizmu. Wybitnie ekonomiczne po- 

dłoże współpracy stwarza warunki, 

przy których nie może być, przypusz- 

czam, powodów do wyraźnych rozbie- 

żności. Praca musi być jednolita gdyż 

zmierza do wspólnego celu polepsze- 

nia interesów. : 

— Chcielibyśmy usłyszeć zdanie p. 

Prezesa. o wysuwanych kandydaturach 

na stanowisko prezesa Rady Izby. 

— Nic konkretnego w tej mierze 

nie wiem. Nie słyszałem nazwisk za- 

znaczyć jednak muszę, że wybór pre- 

zesa powinien być przeprowadzony 

z całą troskliwością i zrozumieniem. 

Prezes powinien posiadać obszerne wy 
kształcenie, gdyż niejednokrotnie bę- 
dże on reprezentować Izbę na ogól- 

nopolskich i międzynarodowych  zja- 

zdach. Musi on imponować wiedzą i 

posiadać ponadto zalety inne, jak dar 

wymowy, umiejętność jasnego wyłoże 

nia sprawy, być jednym słowem pre- 

zentable i mieć swoją wagę gatunko- 

wą. Te warunki pozwolą mu dopiero 

pozyskać wpływy. Musimy się Jiczyc 

z tem, że prezes Rady będąc niejedno- 

krotnie wyrazem opinji wobec władz 

i sfer rządowych musi być takim aby 

z nim liczono się. ; 

Przy wyborach nie wolno więc kie 

rować się sympatją osobistą lub pa- 

rtyjne:ni wzgtędami. 
Widzieliśmy dotąd, że reprezenta- 

cja Izby nie miała wpływów w sejmie 

" 4 rządzie tak jak to powinno być. Gło- 
sy przemysłu czy handlu kresowego 

nie były wysłuchiwane, a w tych 

kach traci celowość instytucja. Wybór 
prezesa Rady jest krokiem b. poważ- 

nym i brzemiennym w następstwa, 

złe lub dobre, w zależności od wyniku 
i dlatego należy je przemyśleć. 

Oninja wiceprezesa Gminy Ży 
dowskiej i prezesa Gyd. Rasy 
fszczędnościowej В. Grzegorza 

Żuka. 
Zapytamy przez nas p. G. żuk co 

myśli o powstaniu Izby Przemysłowo- 
andlowej w Wilnie, informuje nastę- 

pująco: — zbliża się okres rozpoczę- 
cia prac Izby, która powinna stanowić 

samorząd gospodarczy dla  woje- 
wódziw: Wileńskiego, Białostockiego, 

owogródzkiego i Poleskiego. 

Dotychczas nie było w tych miej- 

Fscowościach samorządu gospodarcze- 
go i dlatego też niema żadnej tradycji 
w tej dziedzinie pracy, która jest nie- 
zwykle ważną dla tych właśnie woje- 
wództw ze względu na znikomy wprost 
stan przemysłu w tych miejscowoś- 
ciach (wyjątek stanowi Białystok), a 
handel też znajduje się w wyjątkowo 
ciężkich warunkach. 

* Izba Handlowo - Przemysłowa bę- 
ie miała pod tym względem szerokie 

pole do pracy twórczej, a więc prze- 
dewszystkiem dążność do gospodar- 
cd unifikacyjnych województw z po- 
zostałemi dzielnicami Polski. Ponadto 
Izba niewątpliwie wykorzysta ten fakt, 

że kupcy z wspomnianych województw 

byli przed wojną głównymi pośredni- 

warun. 

kami handlu z temi miejscowościami, 
które obecnie stanowią Łotwę, Esto- 
nję, Rosję i Litwę. Posiadając wielole- 
tnią praktykę i znajomość stosunków 
w tych krajach, będą mogli być pomo- 
cnymi Rządowi w pracach nad osią- 
gnięciem normalnych stosunków han- 
dlow. z wymienionemi państwami co 
da możność polskiemu przemysłowi i 
handlowi wykorzystać te wyniki. 

Prócz tego Izba najiepiej i najbar- 
dziej objektywnie będzie mogła wska- 
zać Rządowi na konieczność ulg w po- 
datkach dla naszej dzielnicy, która - 
becnie nie może ponosić takiego cię- 
żaru podatkowego i niewątpliwie wska 
że czynnikom miarodajnym na koniecz- 
ność zmian taryf przewozowych dla 
naszej dzielnicy, aby dać możność 
przemysłowi przeróbczemu (który jest 
u nas znikomym — niestety) pole sze- 
rokiego rozwoju. 

Oczekujemy również od prac Izby 
impulsu, dla kupców i przemysłowców 
w kierunku eu.opeizacji handlu i mo- 
dernizacji przemysłu. 

„ — Jak się p. prezes zapatruje na 
stosunek narodowości, które znalazły 
się w Izbie. Mówiąc wyraźniej Polaków 
i żydów? 

— Wiadomem jest, że w myśl osią- 
gniętego w swoim czasie porozumienia 
do Izby wchodzą przedstawiciele ku- 
piectwa i przemysłu, z których 50 p:oc 
stanowią chrześcijanie i tyleż żydzi. 

Pan Minister Handlu obiecał dele- 

gacji wileńskiej, że przy mianowaniu 
sześciu radców uwzględni to porozu- 
mienie, aby z nominacji do Izby weszli 
również i żydzi. Od prac Izby oczeki- 
mać musimy zbliżenia i wzajemnego po 
rozumienia się przedstawicieli dwóch 
grup dia współpracy dia dobra i na ko- 
rzyść Państwa i naszej dzielnicy. 

— A co p. prezes powie nam o wy- 
suwanych kandydatach na stanowisko 
prezesa Rady, może są jakieś objekcje 
w stosunku do pewnych osób — inda- 
gujemy dalej. 

— Dla urzeczywistnienia tak wiel- 
kich zadań na czele Izby muszą stać 
ludzie, którzy są dobrze znanemi w ste- 
rach gospodarczych naszego kraju i 
związani z Wiłnem, jako siedzibą Izby. 
Muszą to być ludzie o szerokim hory- 
zoncie gospodarczym, by objąć nie tyl- 
ko sprawy własnego interesu, własnej 
branży, ale także obznajomieni z za- 
gadnieniami, warunkami istniejącemi 
na terenie całego kraju, z jego odręb- 
nemi cechami poszczególnych rejonów 
gospodarczych. Wobec tego, że po- 
między poszczególnemi zrzeszeniami i 
związkami naszej dzielnicy nie zawsze 
były przyjazne stosunki, najsłuszniej 
byłoby, aby prezesem Izby został czło- 
wiek, który dotychczas nie był preze- 
sem żadnego z tych zrzeszeń. 

Tak było również w innych Izbach, 
kończy swoje wywody p. prezes Żuk. 

Żydzi o kandydafurze p. Rucińskiege 
Żargonowy dziennik „Wilnaer Tog“ 

w związku ze zbliżającemi się wybora- 
mi prezesa Izby  Handlowo-Przemy- 
słowej pisze: 

Radni, polscy przemysłowcy, na czele 
których stoi p. Wojewódzki, ostatnio wy- 
powiadają się przeciwko kondydaturze p. R. 
Rucińskiego, który obecnie więc jest popie- 
rany jedynie przz endecką grupę Chrześci- 
jańskiego Związku Kupców. 

Połscy przemysłowcy zwalczają kandy- 
daturę p. R. Rucińskiego naturalnie nie z 
tego powodu, że my festeśmy przeciwko 
niej, lecz dlatego, że i ich zdaniem, brak 

KRO 
SOBOTA 

19 ozis | | Wschód sł. g. 7 m. 34 

Henryka Zach. sł. o g. 15 m. 26 
jutro 

Fabjana 
  

Spostrzeżenia meteorołogiczne Zakłada 

Meteorologji U. S. B. 

-z ana. 18 — L. 1929 r. 

Cišnienie i 
średnie w. m } 759 

) 
\ 
i 

"Temneratura 9 

šrednia 

Opad za do- ча 
bę m. m. 

Wiatr e Zpoł.-: przeważający R. poł.:zach. W.įpol.-zach. 

Uwagi: Pechmurno, przelotny śnieg. 

Minimum za dobę —13°С, 

Maximum na dobę GG 

Tendencja barorhetryczna: wzrost ciśniena. 

URZĘDOWA 

— Zjazd inspektorów skarbowych. W 
dn 17 b. m. w lokalu Izby Skarbowej w 
Wilnie odbył się pod przewodnictwem pre- 
zesa lzby _ Paną Maleckiego, przy udziale 
naczelnika Wydziału Ministerstwa Skarbu 

p. Adama  Bowbelskiego i inspektora Mi- 
nisterjalnego p. Artura Allanda, zjazd inspe- 

ktorów skarbowych okręgu wileńskiego, na 
którym został szczegółowo omówiony i Toz- 
strzygnięty szereg Spraw, o znączeniu zasa- 
dniczem, dotyczących wymiaru państwowe- 
go podatku przemysłowego oraz prowadze- 
nia rachunkowości skarbowej a także egze- 
kucji _ podatków. 

— Proi. Remer przekazuje urzędowanie 
swojemu następcy. Przybył wczoraj do Wil- 
na konserwator generalny prof. j. Remer 
wraz z dr. Stanisławem Lorentzem w celu 
przekazania mu zastępczo stanowiska kon- 
serwatora i kierownika Oddziału sztuki w 
Wil. Urzędzie Wojewódzkim. 

Prof. Remer i dr. Lorentz przyjęci z0- 
stali na audjencji przez p. Wojewodę. 

MIEJSKA. 

— (0) Posiedzenie miejskiej komisji sa- 
nitarnej. W poniedziałek, dnia 21 “stycznia, 
odbędzie się posiedzenie miejskiej komisji 
sanitarnej. Na porządku dziennym sprawy 
budżetowe. 

— Kontrola przepisowości _ przemiału 
mąki. W dniu 15 b. m. komisja fachowa Z 

zamienia p. Wojewody dokonała kontroli 
przepisowości przemiału mąki, znajdującej 

się na składach w m. Wilnie. Komisja ta 
pobrała próby mąki  jaśniejszej od typu, 
ustalonego przez Ministerstwo. Próby te zo- 
staną poddane szczegółowej analizie  che- 
micznej i w zależności od jej wyników, win- 
ni zostaną pociągnięci do odpowiedziałności 
administracyjnej „do 6 tygodni aresztu lub 

grzywna do 10.00 zł. s : 

Jak się dowiadujemy ze Źródeł miaro- 
dajnych, komisja taka w dniach najbliższych 
zamierza dokonać kontroli młynów na tere- 
nie całego Województwa Wileńskiego 

UNIWERSYTECKA 
i. w U.S.B. Dotychczasowy 

docent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra- 
kowie dr. Tadeusz Andrzeį Szydłowski mia- 
nowany został nadzwyczajnym profesorem 
hstorji sztuki na wydziale sztuk pięknych 
Uniwersytetu Stefana Batorego. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 2 
— O powstaniu styczniowem. W nie- 

dzielę 20 b: m. o godz. 6-ej w sali gimnazjum 
im. Adama Mickiewicza odbędzie się odczyt 
z przezroczami wygłoszony przez córkę po- 

wstańca p. Zofję Kossowską. Dochód prze- 
znacza się na rzecz niezamożnych uczenic 

państwowych szkół średnich. Bilety w cenie 
30 gr. dla młodzieży i 1 zł. dla dorosłych, 

można nabyć w gimnazjum A. ]. Czartory- 
skiego, a w dzień odczytu przy wejściu. 

-—- Koło Polonistów. W niedzielę, dn. 

20»1. 1929 r. w lokalu Seminarjum Poloni- 
stycznego (Zamkowa 11) odbędzie się O 

p. Rucińskiemu tych kwalifikacyj, a miano- 
wicie: wyższego wykształcenia, zdolności re- 
prezentacyjnych i t. d., podkreślają, że przy 
spotkaniu z innymi prezesami, wileński kan- 
dydat, w porównaniu z ministrem Klarne- 
rem (Warszawa), T. Epsztejntem (Kraków) 
i t. d. łagodnie okreśłając, będzie bardzo 
blady. 

Przy reprezentacji zagranicą p. Ruciń- 
ski nie będzie mógł brać udziału, jak mówią, 
oprócz polskiego, posiada on jedynie znajo- 
mość niemieckiego języka, podczas gdy, 
przy przyjmowaniu urzędników na wyższe 
stanowiska do Izby, nawet od urzędnika wy- 
magana jest znajomość języków i specjal- 
ne ekonomiczne wykształcenie. 

NIKA 
E 11 zebranie sekcji historyczno-literac- 

ej. 
Na porządku dziennym: ' 
Referat p. t. „O poezji Kazimierza Wie- 

rzyūskžego“, kol. Hałaburda K. 2) Dyśku- 
sja. 3) Sprawozdanie ze „Środy literackiej" 

*z dn. 16-1. 1929 r. kol. Modzelewska J. Go-' 
ście mile widziani. 

— Z wil. oddz. T-wa Pedjatrycznego. 
We czwartek, dnia 24-1 r. b. o godz. S-ej 
wiecz., w lokalu Kliniki chorób dziecięcych 
U.S.B., odbędzie się naukowe  posłedzenie 
Wil. Oddz. Poł. T-wa Pedjatrycznego, z na- 
stępującym porządkiem dziennym: * 

1) Demonstracje i omówienia przypad- 
ków klinicznych (dr. Ejzenberżanka) dr. 
Grygielówna, dr. Marynowska, dr. Mura- 
szko). 2) Dr. Z. Olechnowiczówna( prof. W. 
Jasiński): Badanie nad zachowaniem się bia- 
łych ciałek krwi w odrze. 3) Dr. ]. Zienkie- 
wicz: Leczenie kiły wrodzonej w poradni 
przeciwkiłowej. 4) Spostrzeżenia z praktyki. 
5) Wolne wnioski. Goście mile widziani. 

AKADEMICKA. 
— Zebranie organizacyjne autono- 

micznej sekcji liturgicznej „Odrodze- 
nie“. Dnia 17 b. m. 0 godz. 8 wiecz. w 
sali 1-szej gwachu głównego U.S. B. od- 
było się zebranie organizacyjne auvtonomi- 
cznej sekcji liturgicznej St. Mł. Akad. 
„Odrodzenie“ przy ścisłej współpracy z 
Akademickimi .Sodalicjami _ Marjańskimi. 
Zebrani w (liczb e przeszło 60) swą punktu- 
alnością stawienia się oraz niebywałą jak 
na katolicką akcję na terenie akademickim 
liczebnosć wykazali, iż żywotność, idei ka- 
tolickiej nie tylko w słowie ale i w czy- 
nie młodzieży akademickiej. Zebranie za- 
gaił kol. Dembiński, proponujac strukturę 
orzanizącyjną sekcji, która ma w pewnym 
rzędzie obejmować członków  sodalicyj 
Marjańskich i Odrodzenia jednak w zasa- 
Gzie swej dążyć będzię dowzięcia w swe ramy 
wszystk'ch akademików katolików. Zadania 
sekcji mają iść w dwóch kierunkach. 1) 
praktycznym a więc naprawa kompro- 
mitującej dziś dla katolickiej młodzieży 
akademickiej frekwencji na Mszy Św. w 
kościele Św. jana przez liturgiczne słucha- 
nie Mszy Św. orąz odrodzenie religijności 
w Wilnie przez wprowadzenie momentu 
społecznego modlitwy. 2) w kierunku teo- 
retycznem — zapoznanie członków Zz war- 
tością liturgji Kościoła oraz jej sensem 
wewnętrznym. \ 

Program pracy został jednomyślnie 
przyjęty, na kierownika zaś ideowego po- 
proszono ks. ar. Lewsza, który też wygło- 
sił zwięzły, ale ujmujący głęboko wartość 
liturgji referat p. t. „Charakter Spa 
modlitwy”. Po referacie odbyła się próba 
recytowania mszy św. Niezmiernie miły na- 
strój jedności duchowej wszystkich zebra- 
nych i zapał do wspólnej pracy dla dobra 
katolicyzmu, napełnił serca otuchą co 
przyszłości tak ważnej placówki akcji kato- 
lickiej. Jasnem się stało, że zarówno Sodalisi 
i Sodaliski „Odrodzeniowcy” jak i „dzicy 
katolicy stanowią jedno, bo są częścią jed- 
nego „corporis mistici Christi“. 

TOWARZYSKA. 
— Bal wojewóazki mający się odbyć 

w piątek 1 lutego w salonach reprezentacyj- 
nych pałacu, i w tym roku — wzorem lat 
ubiegłych — zapowiada się jako największa 
i najświetniejsza zabawa karnawałowa. Or- 
ganizatorami balu, z którego dochód tak 
samo jak w latach ubiegłych przeznaczony 
będzie na rzecz zakładów opieki nad dzieć- 
mi, są p. Wojewoda Wł. Raczkiewicz i p. 
Jadwiga Raczkiewiczowa. — ‚ 

— Sekcja kuituralno-oświatowa Związ- 
ku pracowników pocztowych Wilno 1 i 2 z 
własnej inicjatywy zupełnie bezinteresow- 
nie w sali Ogniska Kolejowego (ul. Kole- 
jowa 19) na rzecz Ostrej Bramy w niedzie- 
lę dn. 20 stycznia b. r. o godz. 7-ej wiecz. 
odegra sztukę p. t. „Zaręczyny pod kulami" 
oraz chór pocztowców pod dyr. p. inż. Jusz- 
kiewicza wykona szereg piosenek kolendo- 
wych i świeckich, deklamacje i śpiew solo- 
wy. Cena biletów od 50 groszy do 2 złotych. 

RÓŻNE 
— Podziękowanie. W imieniu Czarnej 

Trzynastki Wil. Drużyny Harcerskiej dzię- 
ję serdecznie W. Panu Kazimierzowi Vor- 
brodtowi z zespołu Reduta za bezinteresow- 
ną i ofiarną reżyserję „Szopki Harcerskiej" 
i Dyrekcji Teatru Reduta za łaskawe wypo- 

do: 

sLOWO 

Gjcobūjta na ławie oskarżonych 
W dniu 21 b. m. Sąd Okręgowy w Wil- 

nie rozpozna sprawę, która wywołała swego 
czasu ogromną sensację. Na ławie oskarżo- 
nych zasiądzie Piotr Sienkiewicz oskarżony 
o zamordowanie swego ojca, macochy oraz 
zadanie rany córeczce jej 12-letniej Helenie 
Zajączkowskiej. Szczególrte zainteresowanie 
budzi osoba ojcobójcy. W dawniejszych la- 
tach miał on widać lepsze 'aspiracje. Wstąpił 
do seminarjum duchownego w Wilnie. jako 
kleryk, uczęszczał na U. S. B. Musiał jednak 
zdradzać jakieś braki, gdyż po niedługiem po 
bycie został z seminarjum wydalony. Mimo 
to z zamiarów zostania księdzem nie zrezy- 
gnował. Udało mu się wpłynąć na władze 
duchowne, które mu pozwoliły raz jeszcze 
próbować powołania: wstąpił do seminarjum 
w Łucku, lecz i stamtąd go wydalono. Nie 
przestał jednak nosić sutanny; mimo zaka- 
zu, wkładał ją w dni uroczyste. Włożył ją 
i w dzień, w którym popełnił swą straszliwą 
zbrodnię. 

Okoliczności tego desperackiego kroku 
oskarżonego były następujące. Ojciec oskar- 
żonego Wincenty Sienkiewicz właściciel za- 
ścianka Korneliszki gm.  niemenczyńskiej 
prowadził życie niemoralne, z racji czego 
stosunki rodzinne nie były przykładne. Po 
śmierci żony Sienkiewicz ożenił się, wbrew 
woli dorosłych dzieci, z kochanką swoją. 
Rodzina oburzona tem, nie wpuściła go do 
zaścianku. Wynikł proces sądowy, w rezul- 
tacie którego (w dniu 4-7 25 r.) komornik 
p. Sitarz wprowadził go do zaścianku 
utwierdzając w prawach właściciela. 

Fakt ten spowodował katastrofę. Zdra- 
dzający w dniu tym silne 
syn — Piotr zapowiedział „„masakrę”. 

W nocy wszedł on do sypialni rodzi- 
ców, zabił dwoma strzałami ojca ‘росхет 
wybiegł z domu. Po kilkunastu minutach 
wrócił, zranił ciężko macochę oraz jej có- 
reczkę. 

Po napisaniu szeregu listów m. in. do 
miejscowego proboszcza i sędziego śledcze- 
go wyszedł z domu i zginął. Jak się okaza- 
ło następnie przekroczył granicę polska-li- 
tewską. 

W kwietniu r. ub. policja dowiedziała 
się o powrocie ojcobójcy i w dniu 2914 are- 
sztowała go. 

-Sprawa ta, z racji osoby oskarżonego 
i okoliczności, jakie spowodowały nieszczę- 
ście budzi wielkie zainteresowanie. Dowia- 
dujemy się, że przewodniczyć rozprawom 
będzie sam prezes Sądu Okręgowego p. 
Bzowski o ile do tego czasu powróci do 
zdrowia. (Obecnie p. Bzowski leży chory). 

Oskarżenie wnosić będzie podprok. Ža- 
niewski. | 

zdenerwowanie | 

pow — 

  

5. 

secundo Voto 

o godz. 1l-ej w Iszczołnie. 

  

Z BALIŃSKICH 

Katarzyna primo Volo Balińska 
BROCHOCKA 

po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami, 
zmarła w Wilnie w dniu 18 stycznia 1929 r. w wieku 63 lat. 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w sobotę 19 b. m. o godz. 9 

m. 30 w kościele Św. Jakóba, poczem nastąpi eksportacja zwłok na 
Dworzec Kolejowy. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 21-go b. m. 

O czem zawiadamiają pogrążeni w smutku 

MĄŻ i RODZINA. 

  

KOLO OPIEKI RAD DZIEĆMI ZAGROŻONEMI GRUŹLICĄ 
Wobec coraz groźniejszych rozmiarów 

szerzącej się wśród młodego pokolenia gru- 
źlicy płucnej, kości i skóry, pochodzącej nie 
tylko z dziedzicznego obciążenia, ale i z po- 
wodu straszliwych wprost warunków mate- 
rjalnych i higjenicznych w jakich się ubo- 
gie Sfery naszego miasta znajdują, zostało 
z końcem zeszłego roku założone powyższe 

Towarzystwo. Ma ono na celu przyjście 
z pomocą i nauką tym nieszczęśliwym mat- 
kom, które nie mogą, lub nie umieją dać 
sobie rady z warunkami zdrowia” Swoich 
dzieci, ich potrzebami żywnościowemi i hi- 
gienicznemi, o czem często nasze społeczeń- 
stwo nie ma pojęcia, lub uparcie je lekce- 
waży. 

"Koło Opieki powstałe z inicjatywy dr. 
Bagińskiego, wybrało zarząd, do którego 
weszły panie: prezes p. Jarosińska, p. gen. 
Krok-Paszkowska, sekr. p. majorowa Toma- 
szewską, skarb, p. Bogacka, przewodniczą- 
ca sekcji odzieżowej: p. Ławrynowiczowa, 
sekcja opieki i kontroli: p. Olejniczakowska, 
sekcja dochodów niestałych p. pułk. Ożyńska 

Cało to Koło opiekując się w miarę mo- 

żliwości wszystkiemi dziećmi  zagrożonemi, 
zostaje w ścisłym kontakcie ze stacją Pom. 
Matki i Dziecku Nr. 7. 

Osiągnięto już pomoc z Opieki Społecz- 

nej w kwocie 200 zł. i obietnicę dalszych 

zapomóg, zorganizowano bezpłatne obiady 

(IG NS ADATA A PSAS DU INN NTA TASTE R ITT KANALTTISI TS 

Echa przesilenia na stanowisku Prezydenta miasfa. 
W dniu wczorajszym p. wojewoda Raczkiewicz złożył w gmachu Ma- 

gistratu wizyty prezydentowi p. Folejewskiemu i ławnikowi miejskiemu dr. 
Maleszewskiemu. 
zostawił bilety wizytowe. 

Wobec nieobecności obu wspomnianych, p. Wojewoda 

Przed końcem urzędowania p. Wojewoda przyjął prezydenta Folejew- 
skiego, z którym odbył konferencję w sprawach bieżących. 

Wielki pożar w Woronowie. 
WORONÓW. Przedwczorajszej nocy w miasteczku Woronowie wybuchł pożar 

w miejscowej elektrowni. Pożar w krótkim czasie objął urządzenia elektrowni, 
przerzucił się na przyległy tartak. Pastwą płomieni padły maszyny i urządze- 
„ią elektrowni i tartaku Straty wynoszą około dwóch tysięcy dolarów, nato- 
miast strat tartaku nie obliczono, wobec nieobecności właściciela Mejera Woł- 
peńskiego. Pożar powstał w bardzo zagadkowych okolicznościach. 

Należy zaznaczyć, iż Woronów palił się czterokrotnie w roku ubiegłym, 
  

„lak podkomisarz Wasilewski robil zamach na 
kongres opozycji w Kownie”. 

Zmyślony komunikat kowieńskiej policji politycznej. 

Z Kowna nadeszła następująca wiadomość: urząd policji politycznej opu- 
blikował oficjalny komunikat, że rząd 
kongresy opozycji 

polski zamierzał wykorzystać ostatnie 
litewskiej dla swuich celów. W dalszym ciągu komunikat 

stwierdza, że szef (?) policji politycznej w Wilnie, podkomisarz Wasilewski, 
wręczył socj liście litewskiemu Czesnolewicziusowi butelkę z płynem cuchną- 
cym. który to płyn miał być rozlany w sali obrad kongresow Opozycyjnych, 
celem wywołania zamieszania i sprowokowania zebranych do demonstracyjnych 
wystąpień przeciwko rządowi. 

Dowadujemy się z najbardziej poinformowanych źródeł, że tendencja 
tego oficjalnego komunikatu szyta jest białemi nićmi. Cały komunikat jest 
zmyślony. Najbardziej zaś charaktery tycznem jest, że podkomisarz Wasilewski, 
oficer policji politycznej w Wilnie, ntóry według źródeł kowieńkicn miał rze- 
komo zaaraużować całą aferę, od wrześ ia roku 1926 znajduje się w Wiedniu 
gdzie został wysłany dla studjów policyjnych i w Wilnie od tego czasu nie był 
wcale. 

życzenie kostjamów teatralnych, oraz 6-ej 
Żeńskiej Drużynie Harcerskiej za łaskawą 
pomoc przy obsadzeniu ról żeńskich. 

Zamiast wieńca na trumnę ukochanej 
żony Ś.p. Katarzyny z Balińskich Brochoc- 
kiej — dla „Byłego urzędnika" w redakcji 
„Słowa składa stroskany mąż 300 złotych. 

TEATR i MUZYKA. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Wystę- 
py K. Adwentowicza i I. Grywińskiej. Dziś, 
po raz drugi „Sonata Kreutzera“, poruszają- 
ca tak dosadnie zawsze żywy i ciekawy pro- 
blemat małżeński. W sztuce tej daje głębo- 
ko przemyślaną kreację Karol Adwentowicz, 
którego uroczą partnerką jest Irena Grywiń- 
ska, p. p. Szletyński, Detkowski, Opolski, 
Brusikiewicz, p. p. Molska, Zakrzyńska, Lu- 
bowska dopełniają obsady tej nadwyraz in- 
telresującej sztuki. 

W šrodę premjera „Hamleta“ z Karo- 
lem Adwentowiczem w roli tytulowej. 

— Popołudniówki niedzielne. W niedzie- 
lę o godz. 3-ej p. p. grany będzie po raz 
ostatni w sezonie „Potop*  7-em obrazów 

„ według powieści Henryka Sienkiewicza. W 
niedzielę o godz. 5 m. 30 p. b — powtėrzo- 
ny będzie „Proces Mary Dugan*. Ceny 
miejsc na przedstawienia popołudniowe od 
20 gr. do 2 zł. 50 gr. 

— Teatr Polski dla dzieci. Popis tanecz- 
ny A. Rejzer-Kapłan oraz jej uczenic. Jutro, 
w niedzielę o g. 12 m. 30 p. p. odbędzie się 
w Teatrze Polskim popis znanej tancerki 
Anety Rejzer-Kapłan. Wystąpią również 
wszystkie grupy jej uczenie. 

W programie: „Bajka dziecinna” — 
Czajkowskiego, „Taniec piłek* — Mendel- 
sohna, „Menuet* — Mozarta, „Taniec gno- 
mów* — Griega oraz utwory: Chopina, Be- 
ethovena, Griega, Szuberta, Liszta, Prokofje- 
wa, Manuel de Falla i in. Poranek wywołał 
wiełkie zainteresowanie. Bilety są do nabyca 
w kasie Teatru Polskiego od 11-—9 wiecz. 

— Reduta na Pohulance. „Murzyn War- 
szawski*. Dziś, o godz. 20-ej po raz 3-ci 
i dni następnych komedja Antoniego  Sło- 
nimskiego p. t. „Murzyn Warszawski”. 
Udział biorą: Stefan Jaracz — Konrad Hert- 
mański, H. Dunin-Rychłowska, I. Larowska, 
W. Ścibor, J. Budzyński, j. Lubicz-Lisowski, 
St. Larewicz, W. Malinowska, Z. Chmielew- 
ski, ]. Jaraczowa. Oprawa sceniczna pomy- 
słu art. mal. Zwolińskiego. Bilety sprzedaje 
„Orbis“ do godz. 16,30, oraz od godz. 17-ej 
kasa teatru. 

— „Kordjan dia mtodziežy“. Dziś o g. 
16-ej drugie przedstawienie szkolne poematu 
dramatycznego ]. Słowackiego — „Kordjan** 
Bilety w cenie od 30 gr. do 2 zł. 

— Niedzielna popołudniówka. Jutro, w 
niedzielę o godz. 15.30 — przedstawienie 
popularne po cenach zniżonych od 20 gr. 
poematu dramatycznego I. Słowackiego 
„Kordjan“. 

— Reduta na prowincji. Dziś w Pińsku 
komedja Jerzego Szaniawskiego p. t. „Ptak“. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Złodziej w przębraniu kominiarza kra- 
dnie biżuterję, Zawodowi złodzieje tropieni 
przez policję wysilają się na coraz to nowe 
sposoby, aby tylko uśpić czujność okrada- 
nego zabezpieczyć sobie beztroską wege- 
tację. 

Oto nowy trick jednego z fachowców 
wileńskich. 

P. N. Spirówna, zam. przy ul. Kijowskiej 
Nr. 2 zameldowała o zaginięciu, w biały 
dzień, biżuterji ogólnej wartości 800 zł. 

W trakcie dochodzenia policyjnego uja- 
wniło się, że w dniu tym przychodził komi- 
niarz. Wywiadowca prowadzący dochodze- 
nie zwrócił na ten fakt uwagę. Dalsze śledz- 
two utrwaliło jego.w przekonaniu, że biżu- 
terję skradł znany w Wilnie, zawodowy zło- 
dziej Izrael Wasgiel, który już kilka raz, 
okradał ludzi w ten sposób. Wasgiel zbiegł. 
Rozpisano za nim listy gończe. 

— Kto zaczadział tej nocy? Dn. 18 b.m. 

  

  

  

od wcześnie zamkniętego płeca zaczadzieli 
pracowniczka państwowego monopolu tyto- 

uczeń szkoły technicznej (oddział drogowy) 
20-letni Stanisław Hołówko, który zmarł. 

go szpitala. 

Wyszła już z druku 

Gramafyka języka Polskiego 

DEUSZA PIŹŁY, nauczyciela Semi- 
narjum im. T. Zana w Wilnie. Skład 

Wilno, Wileńska 38, tel, 941. 
Do nabycia we wszystk. księgarniach 

Fosfatyna Falieres, 
niezrównana mączka odżywcza dla dzieci, 

1-0соб 

EMSEHSECSEBZECE 

a 

15.000 pudów 
będzie z przetargów w dniu 21 b. m. 
o godz. 9 rano w maj. Duboj. Adres: 

5 klm. od maj. Duboj. Wyjazd z 
Wilna w niedzielę o godz. 7 rano. 

niowego 18-letnia Anastasja Barbarycz oraz 

Barbarycz dostawiono do żydowskie- 

į (z ćwiczeniami), w opracowaniu TA- 

M cłówny w Księgarni K. RUTSKIEGO 

MCZESESESEZEAKZEE 

potęguje zdrowie i rozwój fizyczny dziecka. 
— 

w całości, lub częściami sprzedąne 

st. kol. przystanek Osowo-Polesie o 

Przenocować możną we dworze. -o 

  
   

w magistrackich kuchniach, i zapomogi je- 
dnorazowe od 25—35 zł. na rodzinę. 

Pięknie. postąpiło wojsko! Opodatkowa- 
ło się dobrowolnie, poświęcając część mie- 
sięcznej gaży na ten cel. Nawet podoficero- 
wie, mający nie wielkie gaże, zgłaszali swe 
oferty. Ten przykład ofiarności godzien 'jest 
najgłębszej wdzięczności « społeczeństwa i 
naśladowania. Kogoż nie wspierać, jak nie 
matkę, mającą dziecko chore z nędzy?! 

Kogoż, jak nie dziecko, które cierpi 
głód i wskutek chronicznego niedożywiania 
nie może ani się wzmocnić ani przyjść do 
zdrowia?! Chyba każde serce musi się tem 
wzruszyć. Dla zachęty i przykładu podajemy 
z radością cyfrę ofiar wojskowych na walkę 
z gruźlicą. 

Oficerowie D.0.W. 17 zł, Rej. Kier. Int. 
2 zł. Eksp. Nr. I oddz. Il Sg. Il 25 gr. Woj . 
Sąd. Okr. Nr. III 10 zł. I P. A. P. Leg. 13 zł. 
Prokurator przy W. Sąd. Okr. 2.50 gr. 3 
D. A. K. 10.50 gr. Filja 3 O.S.U. 13.40 gr. 
5 P. P. Leg. 26,50 gr. Eksp. 3 Okr. Szef. Bud. 
1,50: gr: 1'P. P. Leg. 113 zł. 6,PO P. 272. 
5 P. P. 103 zł. W ogólnej sumie 340 zł. 15 
gr. złożyło dzielne nasze i ofiarne wojsko. 
Niech o tem wiedzą matki i dzieci wileń- 
skie, aby im wdzięczność mogły okazać. 

Z SĄDÓW. 
Historja jednego wesela i jak 

fryzjer ogolił kupca, 
We wsi Porudomino u zamożnego wło- 

ścianina |“ Makasiewicza ocbywało się we- 
sele. Gości było wielu, a wszyscy kawalero- 
wie asystowali gorąco młodszej córce go- 
spodarza, znanej ze swej urody. Między 
adoratorami jej był też i Hipolit Skarzyń- 
ski. Młodzież miejscowa odnosiła się da 
niego, jako do mieszkańcą innei parsfji, 
wrogo i w rezultacie sprzeczki wynikła 
bójka. Skarzyński ratował się jak mógł i 
gdyby nie nóż, którym posługiwał się, byłby 
niewątpliwie srodze pobity. W trakcie bójki 
poraniony został w głowę Br. Woronowicza. 

Skarzyński, ten niefortunny ŚR ж 
inneį parafj“ stanąt przed Sądem Okręgo- 
wym, który skazał go, za zadanie ciężkie- 
go uszkodzenia ciała na rok więzienia, ła- 
godząc tę karę na mocy amnestji. 

Poszkodowany otrzyma 150 zł. jako 
zwrot kosztów leczenia. 

, Jankiel Gryliches, mąż osoby zajmują-. 
cej się bardzo zresztą intratnem  przedsię-. 
wzięciem, z zawodu fryzjer, znudził sobie 
widać golenie cudzych podbródków po 50 
gr. i postanowił „golnąć* odrazu większy 
kusz. 

„Skok* nie udał się, ponieważ woźny 
Banku Spółek Zarobkowych ujął go i jego 
przyjtciela Michała Jechudzisa na gorącym 
uczynku wyciągania z kieszeni u Abrama 
Mindla okrągłej sumki 1000 zł. 

Sprawa znalazła się w Sądzie, lecz z0- 
stała odroczona z racji niestawiennictwa 
świadka—woźnego Banku. 

Miesiąc aresztu za kradzież prądu 
elektrycznego. 

Przed kilku doiami na wokandzie Są- 
du Okręgowego znalazła się sprawa pew= 
nego pana oskarżonego 0 to, że po prze- 
prowadzeniu instalacji elektrycznej, pomimo 
licznika, wprost do linjt zasilającej z ele- 
ktrowni, a znajdującej się w klatce scho- 
dowej domu korzystał bezpłatnie z toku 
elektrycznego. 

Nadużycie to ujawnione zostało przez 
funkcjonarjuszy elektrowni miejskiej, któ- 
rzy sporządzili natychmiast protokuł w 
obecności przedstawiciela policji. 

Sąd Okręgowy wydał wyrok skazują 
cy oskarżonego na mocy art. 591 K.K. na 
miesiąc aresztu. 

SPORT. 
Turniej hokejowy. 

W niedzielę dnia 20 go stycznia r. b. 
w Parku Sportowym młodzieży szkolnej 
im. Gen. Żeligowskiego odbędzie się O 
godz. 11 min. 30 rano turniej hokejowy o 
puhar Ośrodka Wychowania Fizycznego 
między drużynami: A Z S.—K.S. „Ognisko* 
i koncert orkiestry wojskowej. Tegoż dnia 
o godz. 4-ej po poł. urządza Kierownictwo 
Parku przy współudziaje członków Wileń- 
skiego Towarzystwa Łyżwiarzy w celu pro- 
pagandy sportu łyżwiarskie.o „Wielki Kar- 
nawał na Lodzie* na terenach ślizgawki. 
Program będzie skłądać się z popisu sziu- 
cznej jazdy w kostiumach przy olśniewają- 
cych róznokolorowych lampach, zabawy 
karnawałowo weneckiej oraz wielu innych 
oryginalnych zabaw, wzorowanych па Za- 
chodzie. Ognie sztuczne, koncert orkiestry 
wojskowej. 

Nowa kięska hokeistów w Davos. 
Drugi mecz naszej reprezentacji: hoke- 

jowej zakończył się jeszcze nieprzyjemniej 
od pierwszego. Drużyna niemiecka Berliner 
Schlitschuciub rozgromiła formalnie naszą 
reprezentację w stosunku 6:0 (0:0; 5:0; 1:0). 

Pod względem techniki nasi nie ustępo- 
wali Niemcom ale nie wytrzymali tempa. 

Najlepiej stosunkowo spisywał się  je- 
szcze Krygier. 

Dotkliwa porażka, ze słabym w zeszłym 
roku zespołem, świadczy wymownie, że 
wszędzie sport hokejowy poczynił wielkie 
postępy. Nasza reprezentacja uważana na 
zimowej Olimpjadzie zeszłorocznej ze jedną 
z najlepszych w Europie, obecnie — choć 
składa się z tychże samych graczy A.Z.S.'u 
warszawskiego — jest bita bezapelacyjnie. 
Widocznie nasi grają tak jak dawniej — in- 
ni nauczyli się wiełe. A zatem w hokeju, jak 
w piłce nożnej, jak w tenisie, jak we wszy- 
stkiem, stajemy na szarym ogonku. Brak 
wytężonego treningu sprawia, że nawet w 
nowej dziedzinie sportu, gdzie przecie nie 
wyprzedzono nas pod względem iłości lat, 
uprawiania — nie możemy się równać z in- 
nymi. A przecie w Polsce, co jak co, a mro- 
zu i dni ślizgawkowvch nie brak. 

duży sklep z 2-ma m 

M Wynajęcia oknami wystavowe- 
mi i wygodami, przy ul Wileńskiej 
Nr 20. O warunkach dowiedzieć się: 
W. Pohulanka 11 38, ed 2 - 4 

po południu. —& 

   



1 cykla „grocham o Ścianę . 
ł znów skargil... które tak mało pomaga- 

ją. Niepodobna wykorzenić niedbalstwa szo- 

ków autobusowych i tych... którzy tego pil- 

nować winni. Proszeni jesteśmy o podanie 
następujących faktów: 

Dn. 16 b. m. do autobusu, którego nr. nie 

zauważono, na linji nr. 1, około godz. 7 wiecz 

wsiadł na Wileńskiej posterunkowy nr.1250 

Sytuacja przedstawiała się jak następuje: 

W autobusie dwóch pasażerów Pa ( — 

jakaś młoda panienka i nasz informator (po- 

sterunkowy nie płacił) . Pozatem konduktor 

i dwóch bezpłatnych pasażerów koło kierow- 

cy. Ci dwaj panowie dawno się już widocznie 

z kierowcą nie widzieli. Cóż to była za miła 

rozmowa! Autobus jechał na Zwierzyniec, ale 

kierowca usiadł sobie bokiem, ręce od kierow 

nicy odrywał, gestykulował! Po pierwszym 

pytaniu: „co słychać” dalsza rozmowa toczy- 

ła się już wartkim potokiem aż do samego 

Zwierzyńca. A... posterunkowy? Ani drgnął. 

Nie mógł przecież nie słyszeć rozmowy, bo w 

autobusie, jak się rzekło nikogo prawie nie 

było. Widocznie jednak nie chciał przerywać 

miłej szoferskiej konwersacji. 

A oto znowu w autobusie (nr. niezanoto- 

wany, ale go łatwo odróżnić: wewnątrz Obi- 

ty skórą; okienko do szofera nie z lewej a 

z prawej strony) jedzie sobie policjant konny 

nr. 13. Jedzie od dworca do Mickiewicza i je- 

dzie nie przerywając rozmowy z szoferem od 

mostu Żelaznego do Placu Katedralnego. 

Data — 17 b. m. Godzina? — Proszę—7.30 

wieczorem. Świadkowie są? — Są. > 

Przychodzą do nas i proszą: napiszcież 

na miłość Boską, że dn. 17 b. m. konduktor 

autobusu nr. 14318 na linji pierwszej był pi- 

jany. — Piszemy. 
A oto znowu z cyklu rozmów. — Jedzie 

sobie taki autobus—numer naprzykład 14429 

Tak jest, skrupulatnie zanotowany: Jedzie 

ze Zwierzyńca o godz. 8.30 wieczorem. W au 

tobusie zaś cała rozprawa. Para jakaś usiadła 

przy kierowcy, starszy jegomość i kobieta. 

Z toku rozmowy można było sobie przypu- 

szczać, że to sam właściciel, ale to przypu- 

szczenie jedynie. Informatorowi naszemu nie 

prezentował się bynajmniej: Zatoż gadał to 

gadał, Boże odpuść! ust nie zamykał tak wa- 

żną toczył z szoferem rozmowę, aż do samej 

Wileńskiej ulicy. 
„Piszycia i piszycia“ — zagadnął nas 

wczora w autobusie jeden z pasażerów — 

„a tołku z tego niama, wszystko równo co 

grocham ob šciane“!... a, 

ZE ŚWIATA 
—- Szach szachom. Już od dawnego cza- 

su zanosiło się na rewolucję przeciwko do- 

minującemu stanowissu, jakie Zajniuje gra 

szachowa. Zdaje się, że obecnie rewolucja ta 

weszła w stadjum decydujące. Profesor Z 

Petersburga, Fryderyk . Kratky, wynalazca 
nowej gry „Laureat”, która ma zająć miej- 
sce gry szachowej, ukończył swe race. 
Pierwszorzędni mistrze jak rshall, Bogo- 
lubow, Rubinstejn, Takaes, Duras, Spielman 
są podobno zachwyceni nowym tym wyna- 
lazkiem i oświadczyli gotowość wzięcia u- 
działu w wielkim turnieju „Laureata*. Gra 
ta wyklucza partje remisowe. Matadorzy od- 
dawna już skarżą się, że gra szachowa w 
swej obecnej postaci już nie przedstawia im 
problematów do rozwiązania. już dziś liczba 
partyj remisowych nłe przewyższa 50 proc. 
a Capablanka posunął się nawet do oświad- 
czenia, że w niedługim czasie wszystkie te 
wielkie partje szachowe będą się kończyły 
na remis, bo kombinacje są już wyczerpane. 
„Laweat* wyklucza tę możliwość, gdyż 
opiera się na innej formule matematycznej. 
Zamiast 62 pól szachowych laureat ma 100 
pól i 50 figur. Główną figurą jest marszałek, 
odpowiada mu w szachach król. Potem ist- 
nieją figury zwycięskie: aeroplan, tank, ba- 
terja; figury pomocnicze: pancerz i szwadron 
oraz dwie półigury: vedetta i dywizja. Wy- 
nalazek profesora Kratky'ego nie przedsta- 
wia jedynej partji, łecz skomplikowany sy- 
stem dziesięciu rozimaitych i uzupełniających 
się wzajemnie gier, których pierwsze trzy 
stopnie przeznaczone są zapewne tylko dla 
młodzieży. Czwarta Vivi. Dodo jest grą dla 
rodzin i ma tylko trzy rodzaje figur, ale jest 
bogatsza w kombinacje od dzisiejszej Ria- 
biozy. Piątym stopniem jest znana od czte- 
rechset lat indyjska gra szachowa gra bez 
remisu, Czaturanga, szóstym — dzisiejsza 
gra a la Babiosa, siódmym — laureat dyslo- 
kacyjny i kompozycyjny, ósmy nazywa się 
karito -— laureat, udoskonalona wielka gra 
szachowa, dopuszczająca jednak remis; dzie- 
wiątym stopniem jest laureat symetryczny 
ideał wszystkich laików, nie wiedzących, że 
doskonała gra nigdy nie może być symetry- 
czna. * 

Lecz koroną wynalazkuk jest stopień 
dziesiąty, właściwa gra laureata, nie znająca 
remisu i podobno niezrównana pod wzglę- 
dem piękności kombinacji. 
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SŁOUOWU 

RADJO. 
Sobota, dn. 19 stycznia 1929 r. 

11.56 12.10: Transmisja z Warszawy: 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej 
w Krakowie, oraz komunikat meteorolog. 
15.00—16.00: Muzyka z płyt gramof. 16.00 
—1620: O czytanie programu dziennego, 
repertuar teatrów i kin, oraz chwilka litew- 
Ska. 16.0 16.35: Komunikat Zw. Kółek i 
Org. Roln. z. Wileńskiej. 16.35 17.00: Au- 
dycja dla dzieci: „Czego ludzie nie wymy- 

$ią?*. 17.00 17.25: Koncert Ork. 1 p. p. 
Leg. 17.25 1750: Tr. z W-wy: „Z dziejów 
i vrzeżyć narodu*. 17.50 18.20: Koncert 
Ork. 1 p. p. Leg. 1800 18.45: Audycja re- 

cytacyjna. 18.54 19.10: Recytal na fishar= 
monji.,19.10 — 19.35: Tr. z W-wy: „Radjo- 
kronika*. 19.35-20.00: Odczytanie progra- 
mu na następny tydzień, komunikaty i sy” 
gnał czasu z W-wy. 20.00 - 20.25: „Rycerska 
Hellada* odczyt. 20.30 - 22 00: Tr. z W-wy. 
„Piękny sen* operetka. 2200 23.30: Tr. z 
W-wy: Komunikaty P A.T., policyjny: spor- 
towy i inne, oraz muzyka taneczna. | 

BIELDA WARSZAWSKA 
18 stycznia 1929 r. 

Dewizy i waluty: 

     

Tranz. Sprz. Kupno 
Franki franc. 34,87 34,96 34,78 

Dolary 8,88,5  .8,90,5 8,86,5 
Belgja 123.90 124.21 "123,69 

Holandja 357,62 35852  356,72 

Londyn 43,25 43,36 43,15 

Howy-York 8,90 8.92 8.88 

Paryž 34 87 34.96 34.78 

Praga 26,39,5 26.46 26.33 

Szwajcarja 171,53,5 171.95 171.11 

Stokholm 238,43 239,03 237,83 

Wiedeń 125,47 125.78 125.11 

Włochy 46,67 40,79 46.55 

Marka niem. 212.06 

“ (z kogutkiem) 

moroidalne „Varicol usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

zmniejszają guzy (żylaki). E 
Sprzedają apteki i składy apteczne. + 

UR SEN enas I VARDAS 

Czopki he- 
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SALA MIEJSKA 

uł. Ostrobramska 5. 

  

Das! Najuowsee arcyueieto 

a0 20 1949 I. 
wlącznie będą enas filmy: „Na žoiiycū 
(Shangai bound). Dramat w 8 aktach. Sensacyjne przezycia europejczyków wśród 
kulisów chińskich. W rolach głównych: К den (e mowa 1 —-р 

ŹRENICA POLSKI* — dalszy ciąz 3 i 4 akt. Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek seansów 
Richard Dik i 

wodach Jani-Szn-ijang" 
Mary Brian. Nad program: ŚLĄSK — 

od godz 4 ei. Następny program: „MARSYLJANKA*, 

  

wsSpośczeSuy utaima? 

„TAJEMNICA STAREGO RODU” = miłości, zdrady, zbro- 
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Kiso „elio“ 4 ze: „Złotej RU, aw я, 
caty ni i zazdrości w|g Stefana Kiedrzyńskiego- i w rolach i й 
д'"е"'" 38. W podwójnej roli księżaiczki i córki rybaka Jadwiga Šmosarska, głownych ilarja iorczyńska, MARK, ' 

КК“Ъ}КО“ЬЮ‚_“/А!_ГЕК, GRUSZCZYŃSKI, JUSTJAN i wielu innycn. Rzecz dzieje się w palacacn Ks. Zamiłły ` 
w Warszawie i na Polesiu. Łaskawy udział bierze pułk Szwoleżerów. DLA MŁODZIEŻY DOZWOLONE J 

Początek 0 g0dz. 4,6, 8i 10.15. f 
2 

KINO-TEATR Dzisl Najpotężniejszy ! 

! POLONIA“ film doby obecnej 

Mickiewicza 22 

Rolę główną odtwarza król ekranu, 
największy tragik świata 

O$TATNI 
Emil Janninos. ©. ls ność przy 

mem. Początek 0 godz._4-ej,_ost. 10.25. 

ROZKAZ 
rasą całego Świata, a wraz z nią i publicz- 

  

Kino „Piccadilly“ 
Dzis! Poraz pierwszy w Wilniel Szczyt pikanterji i erotyki! Film-—kt6ry4bawi i wzrusza intymne tajemaice 

fhrtu. Wszystko to — o czem się nie mówi. 

„CAŁOWAĆ + TO NIE GRZECH 
  

  

  

WIELKA 42. 
Wesoły dramat w 12 akt. W rolach gł. czarująco-piękna KSENIA DESNI i niezwycięż / ! 

PAWANELLI. Początek seansów o g. 3 ej. Ceny nie podwieszone RPO 

Dzis! Synteza tworczości genjalnego Cecil de Mille'a, znanego tworcy obrazów „BEN «i Śr 4 

Kino- KRÓLÓW”, „Kobieta zapewno dlatego została stworzona z żebra gina aby jej bliżej Była aleć > =. 
T-au „Wanda” 

"Vielka 30. ŽEBRO   Monumentalny; 

ABAŃ 
serce*, „Mężczyzna od 50000 lat ufa kobiecie, a ona od tyluż lat go zdrądza* 

epokowy dramat serc ludzkich w 12 akt. 
W rolach grównych: MILTON LILLS, ANNA SAN. 
TEODOR KOZŁOW i ADOLF MENJON. A 

  

Kino - Teair 

„„ Światowid * 
ul. Mickiewicza 9. 

  

“į Dzis! Wielki ы 

| ia nasi „„KSIĘŻZRICZIĘA 

p 
į 

RĄRARYV< w 12 aktach wig 

powieści głośnego 
isarza rosyjskiego Lermontowa „Współcześny bohater*. W rolach głównych artysci Moski i а z 

. Czarska, Т. Bolkwaze, B. Bielecka i inne. Piękna treść, bardzo ciekawe zajęcia natury Kant szkiej.- lita 
pełen emocii i o wielkich walorach artystycznych. 

STOCZNIA GDAŃSKA DOKTÓR 

BIUMOWICZ 
Chorobv weneryczne, 

syfilis i skórne. 

Wielka ZI. 

    

  

WYSZŁO z DRUKU: I 
03 į Е 

„Pszczelniciwo przemysłowo-kandlowe" | 
prowadzone w ulach najtańszych. i 

Franci-zka Molickiego 
Cena bardzo przystępna. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach 
warszawskich. —0 
  

o sklepów cukiei- Od 9 113 — & ЧКЯЩНЕЕ ВШНТИОВ 
(Telef. 921). — Ё_—` niczych potrzebneg=" 

| BA MNIAM R : samodzielny ! 

Dokfór. Medycyny FRORARM GG-TZRCIA os E las 
R. GYMELER Wymagana kaucja ; 

choroby skórie, we. IMISZEIKAŚMIAŁOWSKA referencje. | Wiado- 
neryczne i moczo- Oraz Gabinet KORE ERZE GL 

jęła ten film z nebywalym entuzjaz+ 

  

  
SEE, 

Reiestr Handlowy 
Bo Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie wcią- 

gnięto następujące wpisy: 

w dniu 28-11 28 r. 

0052. I. A. Kaufer Aron* w Hoduciszkach, pow. Święciań- 

skim, pośrednik handlowy. Firma istnieje od 1928 roku. Wlašci- 

ciel Kaufer Aron, zam. tamże. 2427 — VI. 

  

9053. |. A. Kiewesz Salomon" przy st. Postawy i przy st. 

Budsław, sprzedaż produktów naftowych. Firma istnieje od 1927 

roku. Właściciel Kiewesz Salomon, zam. w Wilejce pow. ul. 

Piłsudskiego 19-a. 2428 — VI. 

9054. I. A. „Klejn Chasia“ we wsi Lepieszki, gm. Jutaciskiej 

pow. Wołożyńskim, sklep spożywczo - galanteryjny i zajazd. 

Firma istnieje istnieje od 1926 roku. Właściciel Klejn Chasia, 

zam. tamże. | 2429 — VI. 
> 

9055. 1. A. „Korzeniewska Bronisława" w Turmontach, gm. 

Smolweńskiej, pow. Brasławskim, sklep kołonjalno - spożywczy. 

Firma ist nieje od 1928 roku. Właściciel Korzeniewska Bronisła- 

wa zam. tamże. 2430 — VI. 

9056. I. A. „Kowarski Abram* w Nowo - Święcianach, pow. 

Święciańskim, sklep bławatny i galanteryjny. Firma istnieje od 

1923 roku. Właściciel Kowarski Abram, zam. tamże. 
2431 — VI. 

9057. I. A. „Kowarski Icyk* w, Nowo-Święcianach, pow. 

Święciańskim, sklep bakalejno - galanteryjny. Firma istnieje 

od 1919 roku. Właściciel Kowarski Icyk, omų di 
2 — VI. 

9058. I. A. Kwiedorowicz Dominik* w Nowo - Święcianach. 

pow. Święciańskim, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1922 

-oku. Właściciel Kwiedorowicz Dominik. zam. tamże. 
2433 — VI. 

9059. I. A. „Lewin Bejla“ w Nowo - Święcianach, pow. 

Święciańskim,* sklep, spożywczy, mąki i zboża. Firma istnieje 

od 1906 roku. Właściciel Lewin Bejla, zam. z. Vi 

9060. I. A. „Lipenholc Rocha“ w Nowo - Święcianach, pow. 

<więciańskim, sklep bakalejno - spożywczy i wyrobów tytonio- 

wych. Firma istnieje od 1912 roku. Właściciel Lipenholc Rocha 

zam. tamże. ! 2435 — VI. 

ET A RR Z — S 

9215. I. A. „Bawarska Rejza* w Podbrodziu, pow. Święciań 

skim, sklep kolonjalno - spożywczy, skór, obuwia, galanterji i 

naczyń. Firma istnieje od 1909 
za zam. tamże. 

9216. I. A. „Berman Szmuel* w Nowo - Święcianach, pow. 

Święciańskim, sklep kolonjalny, żelaza i naczyń. Firma istnieje 

od 1925 roku. Właściciel Berman Szmuel, zam. tamże. 
2448 — VI. 

9217. |. A. Bernszteja Mende!" w Nowo - Święcianach, 

pow. Święciańskim piwiarnia ze sprzedażą zakąsek oraz domo- 

wa sprzedaż wyrobów tytuniowych. Firma istnieje od 1922 roku 

Właściciel Bernsztejn Mendel, zam. tamże. 2449 — VI. 

9218. I. A. „Biczuński Owsiej* w Nowo - Święcianach, pow 

Święciańskim, sklep kolonjalny, zboża, mąki i wyrobów tytonio- 

wych. Firma istnieje od 1903 roku. Właściciel Biczuński Owsiej 

Zam. tamże. 2450 — 

9219. I. A. „Bikson Rocha* w Nowo - Święcianach, pow. 

Święciańskim, sklep bakalejny, mąki i wyrobów poda 

Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel  Bikson ocha, zam. 

tamże. 2451 — VI. 

9290. 1. A. „Błoch Chana" w Podbrodziu, pow. Święciań- 

skim, sklep galanteryjny i bławatny, towarów bawełnianych i 

półwełnianych krajowego wyrobu. Firma istnieje od 1921 roku. 

Właściciel Błoch Chana, zam. tamże. 2452 — VI. 

9221. I. A. „Brasławska Enta* w Mielegjanach, pow. Świ 

ciańskim, sklep bakalejno - spożywczy. Firma istnieje od 1919 

roku. Właściciel Brasławska Enta, zam. tamże. t 
2453 — VI. 

* 9222. I. A. „Brojdo Alta“ w Nowo - Święcianach, pow. 

Święciańskim, cukiernia. Firma istnieje od 1928 roku. Właści- 

ciel Brojdo Ałte, zam. tamże. 2454 — VI. 

9223. I. A. „Brojdo Szmuel'* w Nowo - Święcianach, pow. 

Święciańskim, cukiernia. Firma istnieje od 1919 roku. Właści- 

ciel Brojdo Szmuel, zam. tamże. 2455 — VI. 

7 72242. 1. A. „Bryn Icek" w Podbrodziu, pow. Święciańskim 
sklep bakałejny i fajansu. Firma istnieje od 1920 roku. Właści- 

ciel Bryn Icek, zam. tamże. 2456 — VI. 

76225. |. A. „Buszkaniec Abram" w Święcianach, ul. Wileń- 
ska 20, skup zawodowy w celu odsprzedaży wełny, zboża, Inu, 

siemienia i skór. Firma istnieje od 1925 roku, Właściciel Busz- 

kaniec Abram, zam. tamże. 2457 — VI. 

  

roku. Właściciel Bawarska Rej- 
244 1 

Bezsprężarkowe 

$ILNIKI DIESLA 
budowy leżącej i stojącej, odznaczone na Targach Półno- 
cnych w Wilnie wielkim medalem złotym, jak również wy- 
próbowane w dobreci SILNIKI GAZOWE, URZĄDZENIA й 
МА GAZ SSANY oraz SILNIKI ZMIENNE do napędu ropą, 

gazem ssanym, świetlnym i ziemnym. 

Żądajcie bezpłatnego opracówania projektów w Stoczni 
Gdańskiej w Gdańsku wzgl. jej oddziale: 

Warszawa, Jasna 11 m. 5, tel. 99 18. 
i Na okręg Wilno informuje firma Sz. Rudomiński, Wil- 

no, Zawalna 28. 0695—3 

płciowe. Elektrotera- tyczny usuwa zmar- 
pia, słońce górskie szczki, piegi, wągry, 
cia ermja. Sollux. łupież, brodawki, ku-. 

bowskiego,  Garhar- 

      
  

    

Z Persji powróciwszy 
udzielam tylko bardzo krótki czas 
lekcyj wyrobu oryginalnych dywa* 
nów perskich, na które przyjmowane 
są panie i panowie. Lekcje dwugo- 
dzinne trwają cały dzień, by dać 
możność wzięcia każdemu udziału w 

ska 1, od g. 11—1. 

Mickiewicza 12, rog rzajki, wypadanie wło- 2 
Tatarskiej wad) = aa Mickiewicza 46. RYYA GAT 

š.m. 6. Z $ 

оее _ Р | SPRZEDAĆ 

choroby skórne i we- ŚÓ zzpzmesnczzcm ią 2.100 | 
neryczne. _ Przyjmuj " sprzedamy zaraz | od godz. 10 do liod Do wynajęcia fol y ł 
5-7 p.p. W.Pohulan- od zaraz  mieszkane|] 30 Kaga asa 
ka 2, róg Zawalnej 7. pokoi — wszelkiej p) HK Za ae 
8LIS - W.Z.P. wygody. Wiadomość: | Micki = $> 

i jA Montw'łła| tej USL 8 Ig. 

RVAVAVR Or Hanusowicz о 5 
rdynator Zpitalą стеоеобнене с Bokój RÓŻNE 

ne, weneryczne, go- tac: 8 dzin Eyed 51 do wynajęcia dła Sa- umuw UCOGMEGAKAZ 

EBAWAWAM Z: [1 Le moście: udala OSZCZĘdNOŚĆ 
E czenie światłem: Sol- ską 8 m. 3, od 4 5.swoje ulokuj na 12 

Dr. POPILSKI £ LOKALE 
dolarów 

И° анна аща оо — 
Sawicz, choroby 5Кбг- 

ł LEKARZE ; 
lux, lampa Bacha ——— proc. rocznie. Gotów- 

  

  

    

    

  
  

  

    

tak pożytecznej pracy, która jest g=yn=""- „(sztuczne słońce gór-. Są do wynajęcia ja i 

mało KACA w Polęcej. a odas DOKTOR skie)i elektrycznością 2 k x ok stac) 

stanowić ważną gałąź naszego prze- B.ZELDOWIEZ (djatermja) | 0815 po oje Pam i. drogiemi = 

mysłu włokiennicze.o. Opłata za umeblowane. Tamże m;eniami a = 

kurs tylko 10 zł. Początek kursu chor. weneryczne, sm dają się domowe piąc Kat PWR 

22 stycznia b. r. Zapisy, oraz infor: 8 sylilis, narządów Dr. G. WBŁFSOŃ obiady. Kasztanowa Plac Katedralny, Dia 

macje: Kursa Dywanów Karola © moczowych, od 9 weneryczne,  moczo- m. 12. 3 Skupia 12, wydaje po- 

Bifoiowicea - Wilno, nl. Wielka 56. 4) 1: 98 > Bwiećn | ptowe | OC aół BYLE 
m я » = E — — Wilenska 7, tel. 1067. POSH H złota, srebra, brylan- 

„M Kobieta-Lekarz | -LLIS | i REA tów, e ER | 

IGE FZZ т Owarów -£ 

Re m a OPER) Kr. Zalógwiczowa Doktór Medycyny POSADY = a Gotówkę - 
w różnych walu- 
tach lokujemy na 
dobre oprocento- 

wanie 
D. H.-K. „Zachęta* 

wypadanie, łupież, KOBIECE, WENE- 

RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12--2 i Od 4--6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

KUKIEWIEŻ 
choroby weneryczne, 
skórne i płciowe, ul BB: 8 
Mickiewicza 9, weįšci: t й 
z ul. Śniadeckich p Ruądca kinijos, ać 

W L 0 8 ń W 5zEnie usuwa 
„Esencia Chinowo - Chmielowa“ i ž 
„Mydło Chinowo - Chmielowe* (z 8 
Kogutkiem). Sprzedają aptek;, składy B 
apteczne. Główny skład Apteka Gą- ė 

28 

  

  

seckiego, ul. Freta nr 16. przyjmuje od į 230, _ wielkopolanin, Mickiewi 

1—L6SS Wydz. Zdr. Pubi- Nr 154 —uwrżdr. Nr. T5ż i 0d 5—7 p.p. — 18152 ukończoną szkołą Pom Ъ Ёі› 

O CZE GP CE CM GA CKS ODA KA ST СБ ЕН ES EE rolniczą, i. większą „mssssewawsun praktyką w intensyw- 

    o DOKTÓR DOKTOR nych majątkach, za- 

"T TET AŽ ELL dao оо ОВ 
=р!2)1шщ'е oa 11-12 choroby weneryczne Szuką Od zaraz, lub B 7 

sytilis i skórne. Wil- 
no, ul. Wileńska 3, е- 
łeton 567. Przyjmuje 

i od 5—6. Choroby 
+ > gubioną kartę 

| od 1-szego kwietnia mobil.zacyjną 

skórne, leczenie wło- artystycznie wykonane są do nabycia ysty y а do naby posady. L :skawe oter- wyd. przez P. K. 
w Dziale pracy więzienia na Łuki- 

w dniu 13. 12. 1928 r. 

9214. I. A. „Bawarski Notel'* 

Właściciel Baw; i Notel, zam. tamże. 

STOPER CLAUSTON. 

28) Trągiczna przygoda p. Molina 

Tegoż dnia, gdy amerykańscy dzien 

nikarze nacierali twarze pp. Sopperów 

a amerykańskie gazety wydawały co 

chwila nowe biuletyny zajść na okrę- 

cie „Rumelja”, Molineau został zbu- 

dzony z rozmyślań przez silne stuka- 

nie. Uczony drgnął, wiedział, że był 

to um ówiony sygnał za pomocą któ- 

rego wspólniczka jego wzywała go na 

* strych. Nigdy jednak dotąd wezwanie 

to nie brzmiało tak głośno i niecierpli- 

wie. 

Mniemany morderca skoczył ku 

drzwiom. 

_— Panie Molineau, — wołał dzie- 

wczyna zgóry wychylając głowę z ot- 

woru w suficie. 
— (Ciszej, na Boga ciszej! droga 

Ewo! — szeptał, wdrapując się na dra- 

binę. ; 

— Dłużej już tego znieść nie mogę, 

to jest straszne. W rękach jej ujrzał 

gazetę. * - 

Ci amerykanie zbyt špieszą, — 

zauważył, — ale sytuacja jest tak in- 

teresująca... х 

—_ Ach nie o to chodzi! — zawo- 

łała niecierpliwie. | : 

— Czy pan widział ogłoszenie w 

rubryce: „Ostatnie nowości''? „Moli- 

neau i Ewa Wilson w muzeum okrop- 

" ności!*. k 

— W „muzeum okropnošci“? — 

powtórzył zmienionym głosem. W mu- 

w Podbrodziu, pow. Święciań- 

skim, sklep spożywczo - bakaiejny. Firma istnieje od 1922 roku. 
2446 — VI. Cejkińska Berta, 

             

zeum woskowych figur? Rozpaczliwie 

załamał ręce. Я 

Czy postawiono tam nas, czy Sop- 
perów? 

—_ Nie wiem, trzeba się koniecznie 

dowiedzieć tego. Pan musi tam pójść. 
Proszę pana 9 to! Zaraz natychmiast 
niech pan idzie! 

Uczony n'e ruszał się jednak, zda- 

wało się, że nogi jego przykleiły się do 

drabinki. : 

— Mój Boże! — mruczał. — I to 

spotyka mnie, mnie, który zawsze uni- 

kał rozgłostu Nie pozwoliłem nawet 

umieścić swego nazwiska w książce te- 

lefonicznej... a teraz moja figura woska 

wa stoi w muzeum! 
— Niech pan idzie prędzej! 
— Idę już, idę! 
Z trudnością poruszając nogami, 

wszedł do przedpokoju, chwycił kape- 

lusz, i skierował się ku wyjściu, lecz, 

zanim zdążył chwycić za klamkę, drzwi 

otworzyły się gwłatownie i na progu 
ukazał się Buffington. 

— Oto jestem! — rzekł z gestem 

teatralnym. 
— Pan? — wyjąkał literat. — Pan 

już wrócił? 
— Jak pan widzi. 
Jednego spojrzenia na twarz przy- 

byłego wystarczyło mu, by zrozumieć, 

że oczekują go nowe przykrości. Z naj- 

wyższym wysiłkiem wykrzywił twarz 

w grymas, mający być uśmiechem. 

— W mieście z którego pan wraca 

mieszkał niegdyś mój kolega szkolny. 

— wyszeptał poblądłemi ustami. — 

Może pan go spotkał?.. Zresztą nie 

ciańskim, sklep kolonjalno - 
nych, i półwełnianych. Firma 

9226. 1. A. Cejkińska Berta" w Mielegjanach, pow. Świę- 
galanteryjny i towarów bawełnia- 
istnieje od 1928 roku. Właściciel 

2458 — VI. zam. tamże. 

  

        

mógł pan go spotkać, gdyż on już daw- 

no umarł.. 
W myśli powinszował sobie takie- 

go długiego i zręcznego frazesu. Ale 

Buffington spojrzał na niego z dziw- 

nym wyrazem. 

— Nie dlatego jeździłem, by zoba- 

czyć pańskiego zmarłego przyjaciela, 
— odrzekł z pogardliwym uśmiechem, 

wpatrując się badawczo w oczy lite- 

rata. ; 
I tym razem Molineau nie stracił się 

i odrzekł żywo: 
— Ach prawda, pan jeździł tam w 

poszukiwaniu tego... jakże on się nazy- 
wa... Molineau, Ale, ale czytałem, że go 
już aresztowano? 

— Nie sądzę by Sopper i Molineau 

byli jedną osobą. : 
— Tak? Pan nie wierzy? 
— Nigdy w to nie uwierzę. Pewien 

jestem, że moja teorja pierwotna jest 

jedyną słuszną. Wyjeżdżając stąd po- 

pełniłem błąd zasadniczy. Straciłem 

napróżno tyle cennych dni w tym prze- 

klętym mieście! Gdyby nie to, że tam 

można dostać najlepszą w Anglji ca- 

łej wisky, ja... 
Nagle zamilkł zachmurzony. 
— Pan wychodzi na długo? 
— Ja? Nie... na chwilę... 

wrócę! 
— Więc dowidzenia. 
Rozstali się na progu. 
Molineau stał chwię niezdecydo- 

wany. Powrócić? Czy nie wracać? Roz 

myślał ważąc za i przeciw. W głowie 

mu się kręciło. Przed oczyma 

dwie figury woskowe z okropnym na- 

zaraz 

AS Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

    

miał _ 

Ё 
szkach w Wilnie, po cenach przy- m 
stępnych. Ogiądač można w dnie B 
powszednie w godzinach urzędowych - 

a 

pisem. Obraz ten zmusił go do zapom- 
nienia o wszystkiem, pobiegł więc do 

muzeum. * 

II. Bufiington dokonije odkrycia. 

Buifington wszedł do gabinetu, ot- 

worzył szufladę biurka i, wyjąwszy z 

niej paczkę listowego papieru, zaczął 

porównywać kartki niezapisane z li- 

stem, wyjętym z kieszeni, a podpisa- 
nym przez Ewę. 

— Nie ulega wątpliwości, jest to 

ten sam papier, który przyniosłem tu- 

taj ze sobą! —zawołał głośno. A więc 

istotnie list ten został napisany podczas 

mojej obecności w tym domu. 

— Pismo kobiece — tej samej ko- 

biety, którą szukam, pewien tego je- 
stem! 

Przypadkowe spostrzeżenie doty- 
czące papieru, na którym napisano list 
sprowadziło go do domu przy Hiacent 

Rood. Powrócił wiedziony przeczucia- 

mi, że tu znajdzie rozwiązanie zagadki. 

— Wiedziałem odrazu, że ten czło- 
wiek jest niewinny. 

Zerwał się i zaczął chodzić wielkie- 

mi krokami po pokoju. 
— Ale gdzież oni się kryją? — ję- 

knął. Gdzie?... 
Nagle zatrzymał się nadsłuchując. 

Przypomniał, że w suterynach jest ku- 
chnia. Zapewne stamtąd  dolatywato 

pukanie. Nachylił głowę. Pukanie po- 
wtórzyło się. Nie było wątpliwości, że 
dolatywało ono zgóry. Cichutko otwo- 
rzył drzwi i wyszedł na palcach. | 

— Pst, pstl.. 
Wołanie było ciche, lecz wyrażne. 

sów, operacje kosme- 
tyczne i kosmetyka 
lekarska. Wilno, Wi- 
łeńska 33 m. 1. — 4 

od 8 do 1 i 0d4 do 8. 

W tajemniczym tym domu było to aż 
zdumiewające. Każdy drobiazg rozstra 
jał tu nerwy i podnieconą wyobraźnię. 
Myśli zamroczyły się nagle w głowie 
Buffingtona zamiast milczeć i usiłować 
zrozumieć, zapytał drżącym głosem: 

— Kto tam? 
Odpowiedzi nie było. Lecz nad gło 

wą jego rozległ się dziwny hałas i uj- 
rzał jak w otworze w suficie zapadła 
klapa. 

Momentalnie wróciła mu zwykła 
przytomność umysłu. W oczach dzwie- 
czał jeszcze głos. 

— Kobieta! — szepnął. 
Spokojnie nie śpiesząc wszedł po 

schodach. Stając pod klapą, zamyka- 
jącą wejście na strych, zamyślił się. 
Prócz obowiązków względem społe- 
czeństwa, miał obowiązki względem 
siebie.- Czy nie należało wezwać poli- 
cję? Człowiek ma prawo ryzykować 
własnem życiem tylko wtedy, gdy nie 
będzie miał innego wyjścia. Normalnie 
powinien iść w towarzystwie policjan- 
ta, lub nawet dwóch. Lecz Buffington 
nie był podobny do.innych ludzi. 

Był pewien że ma do czynienia z 
kobietą. A jeśli myli się? Czyż kobieta 
mogłaby się ukrywać tak długo na stry 
chu, pomiędzy pajęczynami i myszami? 
Logika i fakty nie zgadzały się ze so- 

bą: nie można było się śpieszyć, trzeba 

się wpierw namyślić! Buffington stał 
nadsłuchując. 

Spojrzenie jego skierowało się przy 
padkiem ku pokojowi, który zajmował 
Czepel. Przy ścianie ujrzał drabinę. W 
tejże chwili dziwnym kojarzeniem myś- 

ty: Silski, maj. . Gaj, U. Grodno, na imię 
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kopoiska- —g się. 917:0 

KOŚC I 

lowym, ujrzał Czepela w szlafroku, ro- 
zmawiającego ze sobą samym pod 
drzwiami, wiodącymi na strych. 
+ — Ze sobą samym! —— szepnął 
ironicznie. : 

Przypomniai mu się dziwny halas 
który słyszał w nocy, a który teraz przy 
pominał mu trzask zamykanych drzwi. 

— Ho, ho! — pomyślał. Czepel u- 
kiywa młodą dziewczynę na strychu! 
Ktoby to przypuszczał, że taka niezda- 
ra... ' 

W tej chwili plan jego był jasny. 
Dziwił się nawet że odrazu nie przysz- 
ło mu ta na myśl. Odkrycia tego musi 
dokonać on sam — Bulfington, choćby 
przytem miało mu nawet grozić niebez- 
pieczeństwo. jest to jego obowiązkiem 
wobec siebie samego i wobec redakto- 
ra. Policja zepsułaby cały efekt. 

Nie wahając się dłużej, sprytny mło 
dz'eniec pochwycił drabinkę i zaczął 
wdrapywać się na strych. Klapa nię 

niej, wreszcie zaczęła się zwołna ot- 
poddawała się, coś ciężkiego leżało jų 

wierač, rozlegi się įednoczešnie szelest 
sukien i ciche kroki. 

Zachęcony powodzeniem i urado- 
wany nadspodziewanem odkryciem, 
dziennikarz wsunął głowę. Na strychu 
było ciemno, lecz bystre jego oczy, do- 
strzegły przy filarze kontury postaci 
kobiecej. Oczy jego przywykły szybko 
do ciemności, obiegły cały strych i Bu- 
fiington przekonał się, że nikogo nie- 
ma prócz kobiety. 

Odważnie wsunął się przez otwi 
podszedł do kobiety. 

(D. C. N.) 
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