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W sprzedaży detal. cena pojedyńczego Nr. 20 gr. Nr. 80259. 

“ Debata konstytucyjna 
fosiedzenie Izby Poselskiej. 

Otwierając wczorajsze posiedzenie 
Izby Marszałek wygłosił następujące 
przemówienie: : : 

„Wysoka Izbo. Dzisiejsze posiedze- 

Mie wypada w rocznicę powstania na- 
rodu polskiego z roku 1863. 66 lat te- 

mu szlachetna garstka powstańców po- 
wstała do walki a wolność i niepodleg- 
łość. Powstanie zostało * przez carat 
krawawo stłumione, a wielkości i szla- 
chetności ofiary właśnie rodacy przez 

długie lata uznać nie chcieli, przerażeni 
ciągłemi prześladowaniami. Ale krew 

szlachetna obficie wylana wydała buj- 
ny posiew. Drugie pokolenie podniosło 

* walkę tym razem szczęśliwszą. Dziś 

przedstawicielstwo narodu polskiego 
składa hołd i cześć ofiarom walki orę- 

żnej za wolność, za niepodległość, za 

prawo i życie narodu. Cześć bohaterom 
walk z 1863 roku, cześć powstańcom*. 

Okrzyk cześć powtórzony został 

przez całą Izbę, poczem Marszałek za- 

rządził 10 minutową przerwę. й 

Rozpoczyna się debata nad wnio- 

skami w sprawie rewizji konstytucji i 

nad projektami dodatkowego regulami- 

inu. Pos. Kiernik (Piast) proponuje 
wniosek, że Sejm postanawia przystą- 

pić do rewizji konstytucji, po zgłosze- 

niu i na podstawie wniosków rządu lub 

posłów, żądających zmiany poszczegól 

nych przepisów powyższej ustawy. Mó 

wca oświadcza się za wnioskami mniej- 

szości, czyniącemi pewne ułatwienia 

przy zgłaszaniu wniosków. 
Pos. Downarowicz (Frakcja Rewo- 

lucyjna PPS), oświadcza iż stronnict- 

wo jego jest za tem, żeby prezydent był 

wybierany przez sam naród, bądź to 

bezpośrednio, bądź przez elektorów, а 
także aby wprowadzone było referen- 

dum, jako kontrola narodu nad władzą. 

Co do Senatu, to nie wydaje się „on 

__ szkodliwy, lecz zbędny. Wreszcie dążyć 
należy do powstania Izby Pracy. 

Pos. Makowski (BB) zaznacza na 
%stępie, iż plebiscytu amerykańskiego 
nie można przenieść na nasz grunt. Za- 
proponowaliśmy -— wywodzi mówca— 
że Sejm przystępuje do rewizji kon- 

stytucji, aby otworzyć współpracę ca- 

łego parlamentu jako takiego nad rewi- 

zją konstytucyjną, a nie poszczegól- 
nych klubów i partyj. Chcemy aby prze 
dmiotem rewizji była konstytucja sa- 

  

ma, a nie poszczególne programy, któ- N 
re są fikcją. Pragniemy przenieść pra- 
cę z zaciszy klubów czy konwentyklów 
do komisji sejmowej. Dlatego też bę- 
dziemy głosowali przeciwko składaniu 
dalszych wniosków, bo nie chcemy wy- 
ciągu projektów partyjnych. 

W dalszej dyskusji przemawiali 
$osłowie Chądzyński (NPR), Rataj 
(Piast), Kung Antoni (Socj. Fr. Niem.), 
Stroński (KI. Nar.), który popierał 
wniosek mniejszości, aby do propo- 
zycji o zmianę konstytuśji wystarcza- 
czało 15 podpisów, Bitner (Kom.), 
oświadczając się przeciw wnioskowi 
© przystąpienie do rewizji konstytucji, 
Gawrylik (Biał, KI. Chłop.-Rob.), Pra- 
gier i Lieberman (PPS), Piłsudski 
(BB) oraz sprawozdawca komisji re- 
gulaminowej pos. Piasecki (BB), po- 
czem  lzba przystąpiła do głoso- 
wania. 

Najpierw odrzucono wniosek pos. 
Dąbskiego (Str. Chł.) o przejście do 
porządku dżiennego nad sprawozda- 
niem komisji. Następnie odrzucono 
wniosek pos. Kiernika (Piast), przy- 
jęto natomiast cały wniosek w Spra- 
wie zmiany konstytucji w brzmieniu, 
ustalonem przez komisję. Wniosek 
ten brzmi: 

1) Na podstawie art. 125 ust. 
3 ustawy konstytucyjnej z dnia 
17 marca 192] roku Sejm przy- 
stępuje do rewizji konstytucji. 
2) Rewizja będzie dokonana na 
podstawie wniosków, żądających 
zmiany poszczególnych przepi- 
Sów powyższej ustawy, zgłoszo- 
nych przez rząd lub przez po- 
słów. 3) Wnioski poselskie win- 
ny być zgłaszane w trybie prze- 
pisanym w ust.2 art. 125 ustawy 

ae, t.j. wnioski ta- 
e wymagają 111 podpisów. 
Następnie przyjęto zaproponowa- 

ny przez komisję projekt dodatko- 

| Bagińskiego (Wyzw.). 
z kolei lzba przyjęła bez zmiany 

w drugiem i trzeciem czytaniu szereg 
projektów ustaw. Przyjęto następnie 
Poprawkę Senatu do noweli do usta: 
wy o szkołach akademickich.  Wnio- 
sek Klubu Ukraińskiego w sprawie 
zajść w Batiatyczach został wycofany 
jako nagły i jako zwykły odesłany do 
komisji, Po odrzuceniu nagłości wnio- 
ku Koła Żydowskiego o zmianę nie- 
tórych postanowień ustawy .o po- 

datku przemysłowym i odesłanie te- 
goż wniosku jako zwykłego do ko- 
misji, odczytano wniosek Klubu Na- 
ro Owego, domagający się ustąpienia 
ministra sprawiedliwości Cara. W mo- 

‘ 

pocztowa uiszczona ry! Opłata czałtem, 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 
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BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A. Łaszuk NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
BIENIAKONIE — Buiet kolejowy. NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Kuch”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski, DUKSZTY — Buiet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolrej. 

STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ i 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. | ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
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KLECK — Sklep „Jednošė“ 
+4DA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
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ECHA STOLICY 

Dyskusja nad eksposz min. Zale- 
skiego. 

WARSZAWA, 22 [. Pat. Na dzi- 
siejszem posiedzeniu komisji spraw 
zagranicznych na pierwszym punkcie 
porządku dziennego znajdował się re- 
ferat pos. Chądzyńskiego w sprawie 
ratyfikacji konwencji międzynarodo- 
wej, dotyczącej ruchu drogowego oraz 
konwencji paryskiej, dotyczącej ruchu 
samochodowego, wprowadzającej pe- 
wne zmiany, dostosowane do postę- 
pu techniki, w stosunku do umów 
poprzednich i uzgodnionej z naszemi 
przepisami prawnemi. Obydwie usta- 
wy przyjęto bez dyskusji. 

Dalszy ciąg posiedzenia wypełniła 
ożywiona dyskusja nad €kspose p. 
ministra Spraw zagranicznych Zaleskie- 
go. Pierwszy zabrał głos pos. Loe- 
wenherz. Po nim dłuższe przemówie- 
nie wygłosił pos. Graliński. Nastepny 
mówca pos. Naumann (Niemiec) ob- 
szernie omawiał położenie niemieckiej 
mniejszości narodowej na terytorjum 
państwa polskiego, skaržąc się na 
brak tolerancji i tendencje poloniza- 
cyjne, nie odpowiadające odnośnym 
artykułom konwencji, Przeciwstawiał 
cytowanym przez siebie faktom istnie- 
jące jakoby w Niemczech tendencje 
gwarantowania mniejszościom swobo- 
dnego rozwoju. Polemikę z mówcą 
podniósł pos. Stroński, zbijając jego 
dowodzenia o rzekomem upośledzeniu 
mniejszości niemieckiej, poczem oma- 
wiał wszystkie zagadnienia, nakreślo- 
ne w ekspose p. ministra Zaleskiego 
i zaznaczał obok dodatniego - jego 
zdaniem— spokoju w traktowaniu nie- 
bezpieczeństw i trudności niedostate- 
czne podkreślanie istotnych niedoma- 
gań i braku rzeczewistego postępu w 
utrwalaniu stanowiska polskiego na 
ogólnem tle życia międzynarodowego. 

Dalszy ciąg dyskusji, do której za 
pisanych jest jeszcze kilkunastu mów- 
ców, odbędzie się jutro o godzinie 11 
rano. 

Posiedzenie Rady Ministrów. 
WARSZAWA, 22. 1. PAT. W dn. 22 

stycznia r. b. w godzinach popołudniowych 
odbyło się pod przewodnictwem p. prezesa 
Rady Ministrów prof. K. Bartla i z udzia- 
łem Marszałka Piłsuaskiego posiedzenie 
Rady Ministrów. Przedmiotem obrad była 
Sprawa rokowań 0 traktat hanalowy z 
iemcami- 

Obrady komisyj sejmowych > 
(W dniu wczorajszym oprócz plenum i 

komisji spraw za_ranicznych, interesujących 
głównie stery polityczne, obradowały je- 
szcze komisje: komunikacyja, reform  rol- 
nych i opieki społecznej. 

Na posiedzeniach dokonano przydziału 
referatów, oraz Omówiono szereg spraw 
druzorzędnego znaczenia. 

Konierencja gospodarcza w  pre- 
zydjum Rady Ministrów. 

W przyszłymitygodniu odbędzie się w 
prezydjum raay ministrów konferencja g0- 
spodarcza z udziałem p. premiera Bartla, 
min. Czechowicza, oraz posłów B.B. repre- 
zentujących sfery gospodarcze. Konferencja 
ta będzie dalszym ciągiem zebrania, które 
a: się w prezydjum rady ministrów d. 

. Ть 
  

ZA I PRZEGIW. 
Ten frzeci. 

  

„Bulletin“ angiel. pismo hum. przedsta- 
wia Amerykę, jak nieufnie zerka na poro- 
zumienie w Sprawie morskiej pomiędzy 
Angiją a Francją. 

  

tywach.wnieskodawcy zarzucają mini- 
strowi wykonanie prawa © ustroju 
sądów, oraz spensjonowanie pierw- 
szego prezesa Sądu Najwyższego 
Seydy. Marszałek oświadczył. iż 
wniosek ten postawi na porządku 
dziennym najbliższego posiedzenia, 
które prawdopodobnie odbędzie się 
w przyszły poniedziałek t.j. 28 stycz- 
nia. Termin tego posiedzenia zależy 
od ukończenia obrad przez komisję 
budżetową. 

nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 
  

BGA KORDONÓW. WNIOSEK KONSTYTUCYJNY WYMAGA 111 PODPISÓW 
ь : я WARSZAWA. 22. 1. ( tel. wł.,Słowa”.) Dzisiejsze głosowanie ustali- 

Sensacyjne samobójstwo Ba gali sądowej ło sposób w jaki ma być dokonana rewizja Laistytinii Akeųoinio jak wiado- 
NIEZWYKLE TAJEMNICZA SPRAWA mo, Blok Bezpartyjny stał na stanowisku że rewizja powinna polegać na 
NACZELNIKA MILICJI W ORSZY. tem, aby konstytucja 17. III, mogła być przejrzana i aby każdy jej artykuł 

Z Mińska donoszą o niezwykłym był przedyskutowany przez komisję konstytucyjną. W ten sposób Blok Bez- 
wypadku samobójstwa na rozprawie są partyjny chciał aby wszyscy posłowie i wszystkie kluby wzięły udział w na- 
dowej, naczelnika milicji w Orszy. Dn. prawie ustroju państwa. Większość komisji konstytucyjnej jednak reprezetu- 
17 bm. przed sądem w Orszy stanął na- jąca partje sejmowe, a obawiająca się odpowiedzialności wobec opinii publi- 
czelnik okręgowy milicji niejaki Soło- cznej nie chciała się na to zgodzić i przeforsowała wniosek, aby rewizja kon- 
wjew, wybitny komunista, członek par- stytucji dokonywaną była tylko w drodze wniosków podpisanych przez 111 
tji, czerwony oficer rezerwy w randze osób. W ten sposób dzisiejsze wnioski o zmianę konstytucji mogą być wnie- 
dowódcy pułku i korespondent kilku so sione jedynie przez Blok Bezpartyjny lub przez lewicowe ugrupowania, zrze- 
wieckich gazet. Sołowjew oskarżony szające się pod firmą „Związku Obrony Republiki" (PPS, Wyzwolenie, 
jest o nadużycie władzy w następują- Stronnictwo Chłopskie). 
cych okolicznościach: dn. 5 lipca 1928 Na dzisiejszem posiedzeniu Blok Bezpartyjny, jak również Klub Naro- 
r. otrzymał on wiadomość, iż przygoto- dowy, Piast i Chadecja głosowały za wnioskiem mniejszości komisji, przewi- 

wuje się zamiach na więzienie w któ- dującym, że do wniesienia projektu nowej konstytucji wystarczy 15 podpisów 

rym znajdowało się 20 powstańców poselskich. Wniosek ten jednak upadł w zwyczajnem głosowaniu przez po- 

białoruskich schwytanych z bronią w wstawanie z miejsc. 

ręku. Sołowjew stwierdził, iż do więzie Po Sejmie krążą pogłoski, że kilku posłów z Bloku Bezpartyjnego (2 czy 

nia zbliża się często jakiś podejrzany 3 osoby) opracowało już projekt konstytucji i że ten projekt przedłożony bę- 

osobnik. Przypuszczając iż należy on dzie Blokowi Bezpartyjnemu w najbliższych dniach do zatwierdzenia. Są to 

do spisku Sołowjew usiłował go schwy jednak tylko pogłoski. 

tać, w tym celu wydał odnośne zlece- 5 Е, 

Wniosek e hezpieczeńsiwa Polski nia. Jednakże tajemniczy osobnik w 

chwil reóranna WSA BE Be uci WARSZAWA. 22. 1. (tel. wł. „Słowa”. Zdjęcie z dzisiejszego porząd- 
czki. Wartownik więzienia zastrzelił ku dziennego wniosku o be siuo Bolas 2 oboezoliego A czasu 
uciekającego, którym okazał się niejaki przez posła Strońskiego, tłomaczy się tem, że jednocześnie stronnictwo Wy- 
Trackowicz, ku zdumieniu wszystkich zwolenie opracowało swój wniosek o polityce zagranicznej Polski. Aby te 
tajny ajent GPU. Śledztwo prowadzone obie rezolucje uzgodnić wybrano na komisji spraw zagranicznych kilka osób, 
w tej niezmiernie tajemniczej sprawie OE Radziwiłła, posła Loewenherza, posła Gralińskiego, posła 

ż 308, 3 iedziałkowskiego, posła Dębskiego i posła Strońskiego. Panowie ci mają 
doprowadziło do oskarżenia Sołowjewa sję zająć uzgodnieniem obu wniosków, aby na przyszłym posiedzeniu plenar- 

o nadużycie władzy. nem Sejmu mógł być on jednogłośnie przyjęty. 
Dn. 17 bm. sąd skazał go na 3 łata ® z 

Endecy przeciwko min. Carowi ciężkiego więzienia, nie biorąc wcale 

Klub Narodowy zgłosił wniosek o nieufności. 
pod uwagę jego zasług jako komunisty 

i wysokiego stanowiska, jakie zajmo- 
wał w hierarchji komunistycznej. W Eh a: <a wł. RE: ej koniec Gas po 

i ytyw: * nego posiedzenia Klub Narodowy wniósł do laski marszałkowskiej wniose 
ses as eh "a Paw o ots nieufności dla Ministra Sprsećdiwosi p. Stanisława Gata Wniosek 

Z iany, wyjął ten będzie rozpatrywany na jednem z nabliższych posiedzeń plenarnych Sej- 
mu. Blok Bezpartyjny przyjął tę demonstrację endecką zupełnie spokojnie. rewolwer i zastrzelił się. 

Incydent @& la Lugano POCZĄTEK LITEWSKIEJ FLO- 
" TY HANDLOWEJ. 

Z. Kowna donoszą: 20 stycznia © godz. WARSAWA, 22.1. (tel. wł. Słowa). Na dzisiejszem posiedzeniu komisji sprawgza- 
3 pp. w porcie Kłajpedzkim zostały uro- granicznych zaszedł incydent będący powtórzeniem w miniaturze sceny p. Stresseman- 
czyście poświęcone 2 pierwsze okręty han- ną w Lugano. Oto podczas przemówienia posła Loewenherza, gdy mówca powiedziął, 

że życzyłby sobie, aby mniejszość polska w Niemczech posiadała te same prawa 
które posiada mniejszość niemiecką w Polsce, poseł niemiecki Nauman rzucił z im- 

dlowe t-wa „Lietgar*. jeden został ochrz- 
czony „Kiajpecą“, drugi „Polągą“. Pojem- 

petem o stół swój ołówek z żelazną skówką, za co został |przywołany do porządku 
przez przewodniczącego. 

ność „Kłaj edy* wynosi 1270 ton (brutto), 
„Połągi*—1050 ton (brutto). Chrzestnymi 
rodzicami „Kłajpedy* byli małżonka gu- 
bernatora kraju Kisjpedzkiego p. Merki- 
sowa i kierownik M-stwa Komunikacji p. 
Wariakois, „Połągi* — małżonka prezesa 
twa „Lietgar* generałą Żukauskasa i gu- 
bernator kraju Kłajpedzkiego p. Merkis. 
ap chrztu przyglądał się liczny 

tłum. 
O godz. 4 pp. w sali hotelu „Victoria“ 

odbył się uroczysty obiad. 
Podczas obiadu wypłoszono wiele mów 

gratulacyjnych. Gen. Żukauskas powitał 
przedstawicieli rządu oraz gości i oświad- 
czył, iż po raz pierwszy po 500 latach po- 
wiewa na morzu bandera litewska i że 
oba okręty handlowe będą szczytnie roz- 
R, po całym świecie imię litewskie. 

: ierownik M-stwa Komunikacji p. War- 
jakois pudniósł wielkie znaczenie portu 
Kłajpedzkiego i floty handlowej dla Litwy 
Winszując w imieniu rządu t-wu „Lietgar*, 
minister życzył, aby z biegiem czasu t-wo 
stworzyło wielką flotę handlową. 

Gubernator kraju  Kłajpedzkiego p. 
Me kis zaznaczył, że już oddawna rząd 
litewski i społeczeństwo zabiegały o wła- 
sną fletę. I dziś zrobiono już duży krok 
naprzód Życzył on, aby nowoochrzczone 
dwa okręty rozwoziły szczytnie po całym 
Świecie sztandar litewski, i aby przyniosły 
t-wu nie tylko moralne, lecz i materjalne 
korzyści. 

Oba okręty wkrótce odpływają, już 
pod sztandarem litewskim. Jeden Z nich 
płynie przez port łotewski, gdzie zabierze 
ładunek drzewa, drugi przez Królewiec, 
gdzie zabierze ładunek pszenicy. 

UCIECZKA DO LITWY PODOFICERA 
POLSKIEGO. 

Jak informują zródła litewskie, w 4 
rejonie Trockiego pow. przeszedł grani- 
cę podoficer wojsk polskich VW łodzi- 
mierz Minkiewicz i dobrowolnie oddał 
się w ręce władz litewskich. Minkiewicz 
miał oświadczyć — według tych samych 
źródeł kowieńskich—ze uciekł z powodu 
złego obchodzenia się i ciężkich warun- 
ków służby w wojsku polskiem. 

MINISTER ALEKSA O URODZA- 
JU W LITWIE. 

Z Kowna donoszą: Minister Alek- 

Nowa propozycja bifwinowa 
w sprawie procedury podpisania polsko-sowieckiego profskułu. 

MOSKWA. 22.1. (PAT). Prasa ogłasza następujący komunikat urzędowy: Litwi- 
now przyjął w poniedziałek wieczorem polskiego ministra pełnomocnego Patka celem 
zbadania iormy i procedury podpisania protokółu zgodnie z propozycją rządu polskiego. 
Litwinow zakomunikował Patkowi, iż zgodnie z noią z dn. 29 grudnia i protokółu 

rząd sowiecki proponuje następującą procedurę dla podpisania protokułu: — 
Rządy ZSSR i Polski, zgodziwszy się na podpisanie protokółu, przeprowadzą podpisanie 
go niezwłocznie w. Moskwie za pośrednictwem osób, upoważnionych ad hoc. Niezwło- 
cznie po podpisaniu protokółu przez przedstawicieli ZSŚR i Polski, rząd sowiecki skie- 
ruje zaproszenie bezpośrednio do Finlandji, Estonji i Łotwy — podobne zaproszenie zo 
stało już wysłane do Litwy i zgoda tej ostatniej została już uzyskana, — oraz do Ru- 
munji za pośrednictwem rządu polskiego, aby przyłączyły się do protokółu, zważywszy, 
że państwa te uważają, że przyłączyły się już do paktu paryskiego. Wspomniane pań- 
stwa przeprowadzą swe przystąpienie do protokółu w sposób, przewidziany dla paktu 
Kelloga, t.zn. przysyłając państwu, będącemu inicjatorem protokółu pisemny akt o przy- 
stąpieniu z kopią protokółu w załączniku. 

Rządy państw, które podpisały protokół, lub które przyłączyły się do protokółu 
zobowiązują się przedstawić w jak najkrótszym czasie według ustalonego u nich porząd- 
ku do ratyfikacji pakt Kelloga i protokół, jeśli ratyfikacja paktu uprzednio nie nastąpiła. 
Protokół wchodzi w życie między ZSSR a Polską z chwilą wymiany pomiędzy niemi in- 
strumentów ratyfikacyjnych, zaś między ZSSR i państwami przy.ączającemi się do pro- 
tokółu od chwili doręczenia rządowi sowieckiemu w Moskwie urzędowej notyfikacji o 
ratyfikacji protokółu przez to lub inne państwo. 

Litwinow wyjaśnił następnie, że powyższa procedura przedstawia następujące ko- 
rzyści: 1) była już stosowana do paktu Kelloga i w konsekwencji była już zaakceptowa- 
na zarówno przez rząd ZSSR., jak i przez rząd polski, 2) prowadzi ona w sposób mo- 
żliwie najprostszy do celu zamierzonego przez autora propozycji, t.zn. do natychmiasto- 
wego wprowadzenia w życie paktu Keiloga co najmniej między kilkoma państwami Euro- 
py Wschodniej, przedstawiając w ten sposób dia wszystkich państw Europy Wśchod- 
niej możliwość stania się uczestnikami protokółu w tym samym czasie i z temi samemi 
prawami, co państwa, które są sygnatarjuszami protokółu. 

Min. Patek oświadczył, iż przyjmuje do wiadomości samą propozycję oraz powyż- 
sze wyjaśnienia i obiecuje zreferować je swemu rządowi. 

Sprawa Kugona Sfinessa 
BERLIN. 22.1, PAT. Śledztwo w sensacyjnej sprawie fałszerstw i na 

dużyć przy waloryzacji pożyczek wojennych doprowadzone zostało do 
końca. Główny oskarżony w tej sprawie młody Hugo Stinnes, syn wszech- 
potężnego ongi w Niemczech  miljonera i przemysłowca, otrzymał akt 
oskarżenia. Akt ten wymienia między innemi sumę około 60 miljonów 
marek niemieckich, na którą zgłoszono pożyczek wojennych. 

Po Habikullahu —Tirfara Omar Chan 
LONDYN. 22.1. (PAT). Dzienniki donoszą z Afganistanu, że znalazł się tam nowy 

sa w rozmowie z dziennikarzami pretendent do tronu w osobie Tirtara Omara - Chana, który maszeruje na Kabul. 
oświadczył, że chociaż  urodzaj w > 
r, 1928 był nienajgorszy, to jednak Nowa afera fałszerska w Berlinie 
sytuację pogarsza niejednakowy uro- 
dzaj w różnych miejscowościach Litwy, 
Rząd wyasygnował 10 milj. litów na 
zapomogi dla rolników, zakupuje na- 
siona i jeżeli nie wystarczy zapasów 
krajowych, zostaną poczynione zaku- 
py nasion zagranicą. Co się tyczy wi- 
doków na przyszłość minister nad- 
mienił, że w porównaniu do roku 
ubiegłego zostało obsianych o 20000 
ha więcej i należy spodziewać się 
dobrego urodzaju. Rząd organizuje 
akcję pomocniczą dla bezrobotnych, 
organizuje prace przy samorządach i 
t. d. Minister wyraził nadzieję, że 
układ handlowy z Niemcami poprawi 
położenie rolnictwa, ponieważ da 
możność szerokiego eksportu zagra- 
nicę bydła i innych produktów rol- 
niczych. 

BERLIN. 22.1. (PAT). Policja berlińska wykryła ogromną aferę oszukańczą, w któ- 
rej główną rolę odegrywał bankier Lewin, właściciel firmy bankierskiej. Lewin sfałszo- 
wał weksie na sumę od 2 do 3 miljonów marek. W chwili, gdy policja zainteresowała się 
tą sprawą, okazało się, że Lewina niema w Berlinie. Znikł on przed 10 dniami. 

Ddprężenie stosunków ehińsko-japeńskich 
TOKIO. 22.1. PAT. Agencja Reutera dowiaduje się, że pomiędzy 

Chinami a Japonją zostaną wymienione w ciągu najbliższych dni noty. 
Chiny zakomunikują w swej nocie, że godzą się zapłacić 5 miljonów jen, 
jaką pierwszą zaliczke na rzecz zwrotu pożyczki japońskiej, nie oparteje 
na zastawie, uznając w ten sposób ważność*tej pożyczki. Japonja ze swej 
strony ma uznać nową chińską taryfę celną. Na notach tych brakuje 
jeszcze pewnych podpisów. 

Przerwanie komunikacji powietrznej z powodu mgły 
LONDYN, 22-I. PAT. Komunikacja powietrzna pomiędzy Anglją a Paryżem 

Brukselą, Kolonią i Amsterdamem została po raz pierwszy od wprowadzenia przer- 
wana z powodu mgły. 

| CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na str. 2-ej i 3-ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 

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

List z Mińska 

Od 15-go do 19-go bm. w Najwyż- 
szym sądzie B.S.S.R. w Mińsku toczył 
się sensacyjny proces w sprawie anty- 
semickich szykan i gwałtów nad żydow- 
ską robotnicą Barszaj pracującą w -hu- 
cie szklanej „Kastrycznik* o czem po- 
dawaliśmy w swoim czasie. Wczoraj za- 
mieściliśmy wyrok w tej sprawie, ciężar 
którego skupił się na osobie majstra [o- 
czylina skazanego na 3 lata więzienia bez 
zastosowania amnestj, dziś podajemy 
garść wrażeń z tego sensacyjnego proce- 
su nadesłanych nam z Mińska. 
Wypadki 

Sowieckiej przybierają ostatnio maso- 
wy charakter, zwłaszcza na Białorusi i 
połączone są prawie zawsze z ogólnemi 
nastrojami  antysemickiemi. Sprawa 
Barszaj posiada specjalne znaczenie, 
właśnie dla tej trudności pietnących 
się wobec ogólnego masowego chara- 
kteru duchu. Dlaego sam rząd BSSR 
nadał jej taki rozgłos, bo niejako sko- 
masował w tej sprawie poszczególnej 
swe siły przeciwko antysemityzmowi, 
siły zbyt słabe dla walki na wszystkie 
fronty. Przez to sprawa Barszaj nabra- 
ła niejako charakteru symbolicznego, 
ekstraktu represji przeciwko antysemi- 
tom na Białorusi. 

Rozpoczął się proces 16-go bm. o 
godz. 6-ej po południu w Klubie So- 
wieckich pracowników Handlowych. 
Sala sądowa przepełniona publicznoś- 
cią. Przed gmachem gromadzą się tłu- 
my tych którzy nie mogli trafić na sa- 
lę. Nastrój tych tłumów niekoniecznie 
życzliwy dla władzy sowieckiej i nie 
zawsze solidaryzuje się z punktem wi- 
dzenia prokuratorji sowieckiej to też 
wzmożone oddziały milicji bolszewic- 
kiej mają sporo do roboty. ь 

Na sali widzimy między innymi prze 
dstawicieli konsulatu Polskiego w Miń- 
sku oraz liczne grono korespondentów 
białoruskich, moskiewskich i petersbur 
skich pism sowieckich a także kilku re- 
prezentantów prasy zagranicznej: ame- 
rykańskiej agencji telegraficznej „Uni- 
ted Presse“, „Forwarts'u“ i pisma Žy- 

dowskiego w Rydze. Przewodniczy о- 
bradom sądowym tow. Wołosewicz — 
prezes sądu najwyższego. Jest to dość 
młody jeszcze człowiek o twarzy ener- 
gicznej i inteligentnej. Z wyglądu przy- 
pomina znanego artystę filmowego Iwa 

na Pietrowicza. Jako oskaržyciele 
społeczni występują Ihnatowski i Ko- 
noplin, obaj wybitni przedstawiciele 
białoruskich ster naukowych. Wreszcie 
obrońcy z urzędu wyznaczeni zostali 

przez kollegjum obrońców prawnych 
„towarzysze* Frydman, Kocen (kobie- 

ta) i Rudzinow — wszyscy „žydzi“! 
Po przeczytaniu aktu oskarżenia na 

mocy którego Toczylin, Gruzdziew, Tu 
lakow, Gładkow i Nicyjewska pociąga- 
ją się do odpowiedzialności za wznie- 
canie antagonizmów  narodowošcio- 
wych i chuliganstwo, zaś Kraśniański, 
Pczołkin i Koronin za tolerowanie i 
bezczynność władzy, rozpoczyna się 
badanie dwu głównych oskarżonych 
Toczylina i Gruzdziewa, 4 

Wszyscy niemal oskarženi mają Wy 
gląd prostaczy, a twarze pospolite i 
bez wyrazu. Część — to dość młodzi 
jeszcze ludzie, parę osób to mężczyźni 
w sile wieku. Wyjątek wśród nich sta- 
nowi robotnica Nicyjewska. Kobieta 
ta o wyglądzie pół-inteligentki, posiada 
twarz ostrą, wyrazistą, nacechowaną 
zaciętością i uporem. Oczy ma bystre 
i przenikliwe. 

Sama Barszaj to typowe dziecię 
ghetta, twarz ma zbolałą, w oczach 
wyraz męki. Wstydliwie zawinęła się 
aż po same oczy czarną chustką by pu- 
bliczność nie zapamiętała jej rysów. 
Przemówienie jej, powtórzone przez 
tłumacza wywołuje wielkie wrażenie na 
sali zdecydowanie przechylając szalę 
sympatji publiczności na jej stronę. 

Oskarżeni, pragnąc ujść karzącej 
ręki Temidy sowieckiej udają głupich, 
nic rzekomo nie wiedzą, nie rozumieją 
i t.d. udzielając na wszelkie pytania od- 
powiedzi przeczące i wykrętne. 

Oto naprzykład urywek z zeznań 
głównego oskarżonego Toczylina: „Ży - 
dowskaj mordaj obzywali?* — zapytu- 
je sędzia — „Nie! nie abzywau!* — 
mówi Toczylin. ,„Wadoį abliwali??“— 
„Nie nie abliwau!'* — „Spodnicu zaga- 
lali?“ — „Nie, nie zagalau!“, „A druhi- 
je raboczyje?“ „Nia wiedaju, ja nia ba- 
czyu!“ „Moža czuli?“ — „Nia czuu! — 
I tak dalej. Stwierdza jedynie że w dzia 
le w którym pracował robotnicy: „bała 
walisia, szumieli, czapalisia(!), abli- 
walisia wadoj“, ale wszystko to byly 
tylko „žarty“!! Do jedneį tyiko zbrod- 
ni przyznaje się Toczylin že przezywat 
Barszaj jako starozakonną „turkaj“(!) 
co ma znaczyč Turek — niewierny! 

Jedynie robotnica Nicyjewska daje 
odpowiedzi dorzeczne i šmiale, ujaw- 
niające jednocześnie fatalne stanowis- 
ko kobiet na fabryce, poniewieranych 
tam w niemożliwy sposób. W „,stranie 
truda'* uważano mianowicie kobiety za 
istoty całkiem niezdolne do jakiejś bar- 
dziej odpowiedzialnej pracy, a za naj- 
mniejszą błahostkę rycerscy robotnicy 
i majstrzy „kryli“ robotnice „matom!“. 

Tutejszy. 

antysemityzmu w Rosji |
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— 0 gniazdach przestępczości. Kto zna 
dobrze naszą włeś, ten ze zgrozą przypatru- 
je się jej życiu na tak zwanych wieczoryn- 
kach, gdzie młodzież spędza tam, długie 
chwile, pełne wszelkiego zła. 

Gdyby miasta życie to obserwowały — 
byłby wiełki krzyk! Lecz, niestety — miasta 
znają to życie jeno z opisów, niejako z lite- 
ratury, np. „W zimowy wieczór Orzeszko- 
wej i t. d. Tak było może kiedyś, tak nie 
jest dzisiaj... Dzisiaj niema prawie wieczo- 
rynki, podczas któej obeszłoby się bez 
krwawej i dzikiej bójki, w stanie nietrzeż- 
wym!... zjawisko to dziś powszechne. 

Wie o tem dobrze miejscowe społeczeń- 
stwo, a zwłaszcza posterunki policyjne, Są- 
dy Pokoju, Starostwa powiatowe i t. d. 
Wszyscy fednak przechodzą nad tem do 
zwykłego porządku dziennego i basta. 

Niektórzy nazywają to nawet (sic!) tra- 

tycz. s : ; 
podobnej jednak „tradycji“ uchowaj 

nas Bożel.... 
Przed kilku dniami podczas wieczoryn- 

ki w Skorbucianach (gm. Rudomińska) za- 
wrzała bójka. Puszczono w ruch noże, koły 
1 * d. W rezultacie siedem osób pokrajano 
nożami do pół śmierci. Meldować o tem nie 
chcieli, gdyż obawiano się kary. Sprawa 
jednak wydała się, gdyż jednym z pokale- 
czonych był żołnierz, na którym oprócz cia- 
ła pokrajano oczywiście rządowy mundur. 
Spisano już protokuły i grozi im kara za 
opiłstwo i za -zakłócenie spokoju. 

я Podobny wypadek był już w jesieni r. 
ub. Wypadków tych zresztą jest bardzo du- 
žo, gdyż wsie sąsiednie i dalsze w nie obfi- 
tują. 

Lęk ogarnia na myśl o pokoleniu, na 
które pokładamy tyle nadziei... Wszak zwy- 
klišmy już mawiać: dzieci nasze — przysz- 
łość nasza. Ładna więc czeka nas przysz- 

Jednej rzeczy pojąć nie można: dilacze- 
go gospodarze, którzy zezwalają młodzieży 
na zbójeckie wieczorynki nie posiadają ze- 
zwolenia od władz  administracyjnych? 
Wszak to duże zbiorowiska ludzi! Przecież 
nikomu nie wolno dziś zbierać tłimu? Nato- 
miast wieczorynki są u nas jakby rzeczą 
zgóry legalną, dozwotoną, nawet uprzywile- 

jowaną.... : 
Nie zadawalniajmy sie protokulami, nie 

się sumą, którą wnoszą winowajcy 
za opilstwo i za zakłócenie spokoju. Droga 
ta zbyt ślizka, gdyż wiedzie nas w przepaść. 
Dziś trudno już przejść w dni świąteczne 
przez wieś, bowiem pijana młodzież zastę- 
puje drogę. Nie mówimy już i nie powtarza- 
my tych wyrazów, które wypływają z ust 
tym bezbożnikom. 

Jestem prawdziwym demokratą, lecz pa- 
trzeć na to co widzę — nie mogę. Tu musi 
nastąpić zmiana, zmiana stanowczo  rady- 
kalna. 

"Tego wymaga interes państwa. J. H. 

HORODZIEJ. ” 

— „lie cię trzeba cenić, ten tylko się do- 
wie, kto cię stracił*, [ak może z powodze- 
niem i przekonaniem deklamować pasażer, 
zmuszony przez zły los do korzystania ze 
stacji kolejowej w Horodzieju. Nie bardzo ce- 
niliśmy stary budynek stacyjny rozpoczęty 
przed wojną, nigdy nieskończony, był wyjąt- 
kowo niewygodny i niesympatyczny. Pasaże- 
ra oczekującego na pociąg ogarniało bezna- 
dziejna nuda i apatja, to też skułony sie- 
dział na ławie, o ile nie wywiał go przeraż- 
liwy przeciąg, lub ziąb straszliwy nie zmusił 
do gwałtownego ruchu; w tych warunkach 
nieraz szpetne słowo cisnęło się na usta! 

Tak trwało lat kilka, pomimo, że Horo- 
dziej to jedna z najruchliwszych stacyj na 
finjj Warszawa - Stołpce. Cierpliwie oczeki- 
waliśmy, gdy nadejdzie szczęśliwa chwila 
doprowadzenia stacji do porządku. 

Wreszcie nadeszła najbardziej 
wiedniej porze! 

W początku października zaczęły się to- 
boty! Zerwano dach, rozwalono część murów 
zaczęto budować przybudówki. Cały ruch 
stacyjny skupiono w dwóch pokojach służą- 
cych jako biura i w dwuch klatkach dla pa- 
sażerów; fedna z nich nawet okien nie ma 
gdyż to dawny korytarz. Wiosną, latem, je- 
sienią z przyjemnością znosiłoby się niewy- 
godę, cze! c na lepszą przyszłość. Jednak- 
że wybranie zimy jako najodpowiedniejszej 
pory jest bynajmniej niezrozumiałe, Pocóż 
było rozpoczynać roboty w październiku?! 
Przecież wiadomo, że w naszym klimacie by- 
wa zima! Październikową kilkutygodniową 
robotę, gdy dzień jest najkrótszy, a więc 
ER robotnik najdrożej wypada, można było 
oskonale iłe razy prędzej i znacznie taniej 

wykonać na przyszłą wiosnę. Pasażerowie 
nie cierpieliby wtenczas tak jak obecnie, a i 
pracownicy kolejowi nie byliby zmuszeni do 
racowania w fatainych wprost warunkach. 
rzed paru dniami zrobiłem małe obliczenia 

w poczekalni Il kl. a więc we „wspaniałej"* 
sałi. Oto mniejwięcej podłoga ma trzydzieś- 
cie metrów kwadratowych; z tego około dzie 
sięciu metrów odchodzi na bufet. i stół, po- 
zostaje dwadzieścia metrów dla publicznoś- 
ci. W chwili gdy robiłem swoje obliczenia 
cisnęło się sześćdziesiąt dwie osoby; odpust 

WRAŻENIA LITERACKIE. 
 Maijan Zdziechowski: „O okru: 

cieństwie". Sur. 60. Krakow. Na. 
kład Krakowskiej Spółki Wy- 
dawniczej. 1928. 

Pobudziło Zdziechowskiego do 
wzięcia pod pióro tak rzadko poru- 
Slanego tematu ukazanie się temi 
czasy niedużej rozmiarami ale—jak 
pisze bogatej treścią i wstrząsającej 
w szczegółach książki Renć Guyon'a 
poświęconej psychologicznej analizie— 
okrucieństwa. 

Wierzymy Zdziechowskiemu chęt- 
nie na słowo, że książka „La Cruautć 
wywiera wstrząsające wrażenie. Ma- 
ry iego próbkę—w polskiem opra- 

nieodpo- 

        

  

   
  

_ cowaniu tej właściwości natury i psy- 

chiki, która „wyróżnia właśnie czło- 
wieka od wszystkich innych zwierząt". 
Definicja zaś Guyon'a brzmi: „Okru- 
cieńst*o polega na umyšlnem i roz- 
myślnem sprawianiu cierpienia istocie 
żywej, czującej. Okrucieństwo jest dla 
okruinika rozkoszą najobrzydliwszą, 
jaka się da wyobrazić a to dlatego, 

"że rozkosz ta jest w istocie podłoś- 
cią; pastwić się bowiem możemy tyl- 
ko nad istotą słabszą, bezbronną. 
Lew w klatce jest na łasce u dziecka. 
Można tłumaczyć czyn podły, Speł- 
niony ze strachu albo dla interesu, 
ale podłość dla rozkoszy  pastwienia 
się nad tym, kto się bronić nie jest 

w stanie, nie może nie budzić po- 

gardy“. 
Czy mogą być pod tym względem 

dwa zdania? Spytać nawet swawolne- 
go z bajeczki Tadeuszka, co nałapał 
flaszkę pełną muszek,—odpowie, jak 
„amen w pacierzu: Nie trzeba pieska 

ECHA KRAJOWE Obrady Kom 
  

kompłetny! Gdy się weźmie jeszcze pod u- 
wagę, iż z racji zimy każdy ma na sobie ja- 
kiś kożuch czy burkę, jeżeli się zważy na 
stosy pakunków, ciśnięcie się do okienka ka- 
sowego i t.d., to łatwo zrozumieć, że użyte 
przezemnie określenie „cierpienia* pasażerów 
bynajmniej nie. jest metaforą! 

O tem co się dzieje w drugim pokoiku 
bez okien, powiedzieć nic nie mogę, gdyż się 
nie zdołałem nawet docisnąć! 

Żeby nie można było uniknąć tych wszy- 
stkich niewygód pasażerowie nicby nie mó- 
wili, a ja nicbym nie pisał. Całe jednak nie- 
zadowolenie płynie z faktu, iż dzięki jakimś 
trudnościom papierowym lub zawdzięczając 
biuralistyce roboty mogące się zacząć wiosną 
robione są w późnej jesieni lub poprostu zi- 
mą. Zwykły śmiertelnik tego zrozumieć nie 
może i prawdę powiedziawszy, nie chce! 
Wolelibyšmy znacznie, żeby całą zimę prze- 
trwać w starym budynku, niż teraz na mro- 
zie i wietrze, nie docisnąwszy się do wnętrza 
a cieszyć się, że kiedyś będzie bepiej. 

ozpoczynanie budowy gmachów  rzą- 
dowych późną jesienią wchodzi w zwyczaj, 
wywołując na ustach szeregowego obywa- 
tela uśmiech niezawsze pochlebny i pełen 
zachwytu. Dom. 

e POSTAWY. 

— Akcja kułturąlno oświatowa na tere- 
nie powiatu. Staraniem Polskiej Macierzy 
Szkolnej odbył się w dniu 11 bm. w Posta- 
wach odczyt p.t. „Gazy trujące, ich znacze- 
nie“. Odczyt wygłosił Antoni Rudziński, re- 
ferent kulturalno - oświatowy tutejszego 
Związku Strzeleckiego. Odczyt zgromadził 
około 100 słuchaczy. 

Kierownictwa Szkół powszechnych po- 
wiatu postawskiego urządziły w ostatnim 
czasie szereg przedstawień amatorskich w 
Miadziole, Starych Habach, Mosarzu, Posta- 
wach, Słobodzie,. Duniłowiczach i Zieleźni- 
kach. Również odbyły się tam „Jasełki* ode- 
grane przez dziatwę szkolną. 

Z Wiłejki piszą: W dniu 9. 1. br. we wsi 
Żary gminy dołhinowskiej powiatu wilejskie- 
go nieznani sprawcy dostali się do mieszka- 
nia Macieja Dziatlika i skradli 90 rubli w 
złocie i 5 weksli na ogólną sumę 700 zl. 

  

BARANOWICZE. 

— Tragedja narzeczonych. Pracownik ma 
gazynu zasobów w Baranowiczach, Buja 
kowski wskutek zaczadzenia zniarł a narze- 
czona jego p. Ilin nie mogąc przeboleć śmier- 
ci ukochanego próbowała otruć się spirytu- 
sem denaturowanym. Po przepłukaniu żołąd- 
ka niedoszłą samobójczynię pozostawiono 
pod opieką rodziców, jednak p. ilin oświad- 
czyla, iż żyć nie będzie. 

Nadmienić wypada, iż Bujankowski został 
pochowany w dniu 12 stycznia a 13 stycznia 
miały być wygłoszorte zapowiedzi. 

   

OSZMIANA. 

— Pożar w spółdzielni „Len Oszmiański* 
Przed kilku dniami w majątku Biejniuny, gm 
holszańskiej powiatu oszmiańskiego wybuchi 
pożar budynku Spółdzielni „Len Oszmiań- 
ski“. Ogień strawił budynek, w którym za- 
mieszkiwały rodziny ordynarjuszów. Spaliło 
się około 200 pudów siemienia lnianego & 
zapasowego Inu oraz maszyna do czyszcze- 
nia Inu. Maszyna była zaasekurowana. Stra- 
ty ogólne wynoszą 33 tysiące złotych. 
Przyczyną pożaru było silne rozgrzanie pie- 
cu w suszarni. 

W kolonji Gidejki, gminy graużyskiej. 
powiatu oszmiańskiego miesz iec kolonii 
Sawel Andrejew będąc na strychu, po: 
gnąwszy się spadł głową w dół i poniósł 
śmierć na miejscu. 

    
  

LIGOJNIE, gm. Rudziska. 

— Pro publico bono. Nie u wszystkich 
jeszcze nastąpił zanik kultury społecznej, nie 
Są bowiem jednostki (mam tu na myśli wy- 
łącznie prowincję) ofiarne, które nie żałują 
ani trudu ani ostatniego grosza, byle oto- 
czeniu dopomóc, oświecić fe i t. d. 

Do takich właśnie należy długoletnia na- 
uczycielka i niestrud pracowniczka na 
żmudrrej niwie społc — p. Wanda Ko- 
wnacka. Ona to, jai иКа — zajęta cią- 
gle młodzież yt je ją do św. spo- 
wiedzi i pierwszej kornunji, uczy kroju i 
szycia, robienia lalek, sztuczek scenicznych, 
chorym udziela pierwszej pomocy i t. d. i t. 
d. Znaczną zaś część swej pensji oddaje 
zwykle dla niezamożnej dziatwy. Ostatnio, 
podczas „Szopki”*, (H. Ochenkowskiej) w 
przebraniu'na św. Mikołaja rozdała dzieciom 
mnóstwo cennych upominków, kupionych z 
własnych funduszów. Kupiła je z chęci, roz- 
dała ze' szczerego serca, nie żądna ani po- 
dzięki, ani sławy... Pro publico bono. 

Cichej więc pracowniczce cześć! 

  

    

  

   

   

LIDA. 

— Budżet miasta Łidy został już sporzą- 
dzony i wynosi, tak w dochodach, jak i w 
rozchodach, sumę zł. 1.714.000 

  

           

    

   

  

ciągać za uszy i kota wieszać za 
ogon! Nie trzeba! 

A pomimo to... 
Zdziechowski utrzymuje, że okru- 

cieństwo „tkwi głęboko w naturze 
człowieka", Przy ogromnym respekcie, 
nawet wprost entuzjazmie dla Marja- 
na Zdziechowskiego, jako znakomite- 
go myśliciela i pisarza, nie możemy 
bez zastrzeżeń zgodzić się na tę jego 
tezę. Tak już haniebnie nie trzymamy 
o przyrodzonej naturze ludzkiej. 

Rzecz inna—i co Zdziechowski de- 
monstruje na całym szeregu przykła- 
dów— rzecz inna co do tego, że okru- 
cieństwo zapuszcza swoje zatrute ko- 
rzenie niesłychanie szeroko w Świado- 
me czyny i spontaniczne odruchy 
ludzkie. Myślę nawet, że pisząc swo- 
je studjum miał Zdziechowski na ce- 
lu nie pogłębienie w nas przekonania, 
iż okrucieństwo jest rzeczą ohydną, 
podłą i plugawą (któżby temu prze- 
czył!) lecz niejako ostrzeżenie: 
„Czuwajcie nad własnemi odruchami; 
rozumiejcie-ż przecie, że nawet nie 
spostrzegając tego i nie odczuwając, 
popełniacie w życiu mnóstwo ok ru- 
cieństw! Wystrzegajcie się! Wni- 
kajcie w charakter czynów waszych 
choćby najdrobniejszych albo, napozór, 
nie mających zgoła, fatalnych ; cech 
okrucieństwa!” ® 

Nie waha się Zdziechowski wska- 
zać np. na finkwizytorów, przejętych 
najrzetelniej świętością swego posłan- 
nictwa. Przypatrując się mękom tor- 
turowanych heretyków odmawiali prze- 
piękny psalm „Miserere“. Wytłuma- 
czyć tej perweTsji w religji po ludzku, 
po ziemska—pisze Zdziechowski—nie 
potrafię; tłumaczę to metafizycznie 
potęgą Ciemności, której opętaniu 

SŁOWO 

15 ij Budżetowej 
Trzecie czyfanie preliminarza budżefowzgo na r. 1929/50— 

Nowy manzwr opozycji. 
WARSZAWA. 22. 1. (PAT). Sejmowa 

komisja budżetowa przystąpiła na dzisiej- 
szem posiedzeniu do trzeciego czytania pre- 
liminarza budżetowego na rok 1929 - 30 w 
obecności p. premjera Bartla. k 

Na wstępie rozwinęła się krótka dysku 
sja formalna, poczem przystąpiono do gło- 
sowania. я 

Odrzucono wniosek pos. Celewicza (Ukr.) 
o odrzucenie budżetu w całości. 

Przyjęto dalej budżet Prezydenta Rzeczy 
pospolitej p;o odrzuceniu wszystkich wnios- 
ków pos. Korneckiego o zniżenie poszcze- 
gólnych pozycyj. Przyjęto  następnie- dwa 
wnioski rządowe, przyznające dodatek mie- 
szkaniowy dla funkcjonarjuszy w tej części 
budżetu na sumę 60273 zł. Przyjęcie tych 
wniosków przesądziło pozytywne -przyjęcie 
wszystkich wniosków rządowych o przyzna" 
nie dodatku mieszkaniowego we wszystkich 
resortach. 

KREDYTY DODATKOWE I „CHŁOPSKA 
PRAWDA*. 

Z kolei przystąpiono do budżetu Prezy- 
dium Rady Ministrów. Przed głosowaniem 
zabrał głos pos. .Czapiński (PPS) który ko- 
rzystając z obecności p. prezesa Rady Mini- 
stirów, porusza sprawę kiedytów dodatko- 
wych co do których wysuwa żądanie, aże- 
by rząd jeszcze przed ukończeniem drugie- 
go czytania wystąpił z odpowiednim projek- 
tem ustawy. Dalej mówca porusza kwestję 
represyj prasowych, stosowanych do redak- 
tora „Chłopska Prawda". 

Premejr Bartel zabierając głos oświadcza 
że przybył na posiedzenie po to, aby do- 
wiedzieć się, jakie są motywy niektórych 
wniosków p. Korneckiego, np. gdy skreśla po 
zycję na pokrycie gmachu Prezydjum Rady 
Ministrów i inne, skoro p. premier oszczęd- 
ności doprowadzł do maximum. Na zapyta- 
nie pos. Czapińskiego co do kredytów do- 

tkowych p. premjer wyjaśnia, że porząd- 
sanie spraw budżetowych pójdzie w tym 

kierunku, aby były przedłożone zamknięcia 
rachunkowe za lata ubiegłe. Zamknięcie ra- 
chunkowe za rok 1926 - 27 ukazało się już. 
Po tem zamknięciu przyjdzie zamknięcie za 
rok ans razem z tem przekroczenia 
budżetowe. tej chwili premejr nie może 
określić kiedy się to stan: — może za dwa 
lub trzy tygodnie. Jak tylko to będzie mo- 
żliwe, ta rzecz będzie przedłożona Sejmowi. 
Co się tyczy sprawy Niemyskiego, redakto- 
ra „Chłopskiej Prawdy", p. premjer oświad- 
cza, że zażąda od ministra spraw wewnętrz- 
nych odpowiednich wyjaśnień i poleci szcze- 
gółowe zbadanie sprawy. 

Pos. Rataj (Piast) zaznacza, że co się 
tyczy kwestji kredytów dodatkowych, to je- 

si przedłożenie o kredytach dodatkowych 
nie będzie przedstawione przed głosowaniem, 
to poseł znalazłby się w tej sytuacji, że zmu- 
szomy byłby głosować przeciwko budżetowi. 

POWÓDŹ WNIOSKÓW. 

  

   

  

W dalszej dyskusji zabiera głos prezes 
Rady Ministrów prof. K. Bartel stwierdza, że 
w drugiem czytaniu budżet Rady Ministrów 

nie był atakowany i poprawek doń nie zgła- 
szano. Rząd nigdy nie cofał się przed dawa- 
niem wyjaśnień, obecnie jednak zdumiewa go 
i niepokoi ilość wniosków zgłoszonych do 
trzeciego czytania, któremi czuje się zasko 
czony. Premejr nie stoi bynajmniej na stano- 
wisku że wszystkie pozycje preliminarza są 
święće i nietykalne. Przy drugiem czytaniu 
byłby chętnie dał wyjaśnienia szczegółowe 
lecz wówczas wniosków tych nie było i po- 
jawiły się one dopiero obecnie. 

Poseł Dąbski (Str. Chł.) zaznacza, że o 
ile do drugiego czytania na płenum Sejmu 
nie będzie wniesiono przedłożenie o dodąt- 
kowych kredytach to str. Chłopskie będzie 
głosowało przeciwko budżetowi. 

O RZECZOWY STOSUNEK SEJMU DO 
RZĄDU. 

Po przemówieniach kilku jeszcze posłów 
zabrał głos ponownie prezes Rady Ministrów 
Bartel, który zaznaczył że jeżeli przybył dziś 
na posiedzenie, te dlatego że właśnie przy 
budżecie Prezydjum Rady Ministrów postą- 

piono w ten sposób, że nie stawiając popra- 

wek w drugiem czytaniu, postawiono je w 
trzeciem. W interesie rzeczowego stosunku 
rządu do parlamentu nie mogę się na to zgo- 
dzić i muszę prosić, jeżeli mają być dysku- 

towane te wnioski, o odroczenie sprawy i 
pozwolenie referentowi na zajęcie stanowiska 

i o możność wprowadzenia tu urzędników 
i umotywowania każdej pozycji osobno. 
Niech panowie nie”myślą — mówił p. ргеп- 

jer — że rząd ustosunkowuje się wrogo do 

chęci poprawienia wielu rzeczy. Wiemy, że 

do poprawienia jest bardzo dużo na każ- 

dym odcinku i że nigdy nie nastąpi taki stan, 

aby już nic nie było do poprawy. Na wniosek 

pos. Rataja odrczono głosowanie nad budże- 

įm Prezydjum Rady Ministrów na pojutrze. 

BUDžETY M.S.Z. I MIN. SPRAWIEDLIW. 

Dr    zystąpiono do głosowania nad budże- 
tem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przy 

funduszu dyspozycyjnym, który wynosi 7200 

tys. przyjęto 14 gł. przeciwko 13 wniosek 
Piasta o skreślenie 700 tys. zł., tj. przywróce- 
nie go do sumy tegoroczrrej. 

Następnie przystąpiono do budżetu Mi- 
nisterstwa Sprawiedliwości. Zabrał między 
innemi głos pos. Trąmpczyński (Kl. Nar.) 
który polemizował z pos. Podoskim (BB) co 
do jego stanowiska w sprawie praworządno- 
ści. Pos. Trąmpczyński żałuje, że niema na 
komisji ministra Cara któr ze kro- 
ki nie usuwają bynajmniej 
go. Rozpoczęło się głosowanie. W dzia 
chody zwyczajne przyjęto poprawkę pos. Kor 
reckiego zwiększającą preliminowane docho- 
dy z wydawnictw o 182 tys. zł. 

W wydatkach przyjęto wnioski rządowe, 
restytujące pozycje na różne wydatki oso- 
bowe i na wydatki biurowe, zmniejszone w 
drugiem czytaniu do pierwotnej wysokości. 

Przy budżecie Ministerstwa Przemysłu i 
Handlu odrzucono wszystkie poprawki. 

Na tem obrody przerwano. Jutro dałszy 
ciąg głosowania. Na porządku dziennym bu- 
dżet Ministerstwa Komunikacji. 

     

    

„Król Jerzy wraca do zdrowia 
LONDYN. 22.1 PAT. Dziś w p 

zdrowiu kró!a Jerzego, podpisany ;prz 
że temperatura chorego jest obecnie n 
w sposób zadowalający. Rany w p'uc 
Spożywa on obecnie wystarczającą ilo 
nie daje się jednak jeszcze zauważyć 

ołudnie został wydany biuletyn o 
ez 5 dcktorów. Biuletyn stwierdza, 
ormalna. Serce od wielu dni działa 
ach goją się. Choremu wraca apetyt. 
ść pokarmów. Naogół siły wracają, 
wzrost wagi ciała. Lekarze stwierdza- 

ją, że wyjazd króla nad morze wydaje się im pożądany. 

Kłepofy prohibicyjne Stanów Zjednoczonych 
WASZYNGTON. 22.1. PAT. Sty 

mi rządu amerskańskiego a władzami kanadyjskiemi, 
czniowe konferencje między delegata: 

które odbywały się 
w Ottawie. zakończyły się zupełnem niepowodzeniem. Rząd waszyngtoński 
pragnął, aby Kanada położyła kres olbrzymiemu przemytnictwu wódki do 
Stanów Zjednoczonych. Rząd kanadyjski to stanowczo odrzucił. 

Trzęsienie ziemi na Alasce. 
PAŁRBANKS (na Alasce), 22.1. PAT. „ Wczoraj odczuto tu gwałtowne wstrzą- 

Sy podziemne, które trwały prawie cztery rodziny. Były to najs Iniejsże wstrzą- 
sy, jakie kiedykolwiek w tej części kraju notowano. Mies:kańicy miasta w pó- 
płochu i panice wybiegli na ulice, chroniąc się przed nicbezpieczeństwem. 

Wybuchy Krakafsa stają się gwałfowniejsze 
BATAWJA, 22.1 PAT. W ciągu dnia wczorajszego nastąp'ło 6800 nowych 

wybuchów wulkanu Krakatoa. Wybuchy stają się coraz silniejsze. Jaś. 
  

Zgon Wiktorii Kaweckiej, 
WARSZAWA, 22-1. (tel. wł. „Słowa”). 

operetkowa Wikiorja Kawecka. / 

  

ulegli ci, co społecznością košcielią 
kierowali. Cieszmy się, że atak został 
na zawsze odparty". 

Tak, niezawodnie, cieszmy się. Ale 
(pozwolilibyśmy sobie dodać): czu- 
wajmy i strzeżmy się aby w innych 
jakich okazjach Szatan, Książę Ciem- 
ności, nie popychał nas na manowce 
—okrucieństwa! Okazji nie braknie. 
Podniet w naturze ludzkiej bez liku. 
Np. chciwość. „Podnietą do donosi" 
cielstwa i wytaczania procesów (przed 
trybunałem lnkwizycji) była obok 
innych podniet, chciwość. Majątek 
skazanych  konfiskowano przyczem 
jedna trzecia część szła na inkwizycję 
a dwie trzecie do skarbu państwa 
lub państewka, do którego skazana 
osoba należała”. A słynna księgą 
„Młot na czarownice”, podręcznik dia 
sędz'ów-inkwizytorów przez trzy Stu- 
lecia, ułożony przez Sprengera i lasti- 
tora obu swojego czasu kierowników 
Inkwizycji? „Złość - pisze Zdziechow- 
ski- głupota, obłuda, zmysłowość, 
rozpasanie wyobraźni, lubieżność w 
okrucieństwie złożyły się w owej 
księdze, uznawanej za  „Świętą”, w 
potworną całość”. 

Zziechowski nie pomija oczywiście 
bolszewickich teraźniejszych  orgij 
okrucieństwa. Czyżby postęp nie 
przeistoczył dzikiej natury człowieka? 
Niestety... „jak dawniej tak dziś pę- 
dzą iłumy oglądać jak wieszają ska- 
zańców, rewolucja zaś bolszewicka 
wywołała rozpętanie się krwiożerczoś- 
ci, która w wybuchach swoich i wy- 
brykach  wskrzesiła najstraszniejsze 
epoki zapomnianej przeszłości”. 

W swoich poszukiwaniach okru- 
cieństwa, gdzie tyko ono zęby szcze- 
rzy, dociera Zdziechowski do okrutne- 

W dniu dzisiejszym zmarła znana artystka 

go obchodzenia się człowieka ze zwie- 
rzetami... „Gdziekolwiek pojawił się 
człowiek, szczęście stamtąd uciekało, 
dziczał Świat zwierzęcy. Giną dobre 
ołbrzymy: słonie i wieloryby... A w 
menażerjach, w cyrkach co się dzieje! 
A walki byków w Hiszpanii! Ba, Zdzie 
chowski dociera aż do — napozór 
tak sportowo niewinnych polowań—i 
kładzie rękę na lufie flinty mającej 
zionąć Śmiercionośnym pociskiem w 
sarnę konającą ze łzami w Oczach, w 
Bogu ducha wianego bekasa, w ba- 
żanta specjalnie hodowanego dla za: 
bawy — myśliwych. 

Przykłady oraz szczegó 
ły, wstrętne i odrażające, wcale re- 
alistyczne i niezmiernie Sugestyjne, 
któremi Zdziechowski dosłownie usiał 
swoje studjum, czynią jego czytanie 
bardzo a bardzo ciężkiem i przykrem. Po 
co opisywać, w dodatku szczegółowo 
(choćby nie con amore lecz z 
rzetelnem oburzeniem i Odrazą) np. 
wbijanie na pal? Uczynił to Sienkie- 
wicz bo była mu akurat potrzebna w 
obrazie „plama krwawa”. Ale morali- 
Ście wystarczy wywołać w wyobraźni 
czytelnika wizję np. „obdzierania ze 
skóry żywego człowieka. Wzdrygnie 
się. Samo przypomnienie wy- 
starczy. Zresztą, jak się rzekło, niema 
potrzeby dowodzić (osobliwie 
opisami i obrazami), że okrucieństwo 
jest niejako zakałą natury ludzkiej, 
Zguda nawet na to, że niema wogóle 
straszliwszej przywary, czegoś po- 
tworniejszego! |-i punctum. Je- 

żeli mi kto powie, że coś „Śmierdzi 
jak zgniłe jajko” — nie będę się do- 
magał aby mi koniecznie dano to coś 
powąchać, Nawet kategorycznie po- 

Obecna syfuacja w Meksyku 
Wywiad z arcybiskupem Ruiz. 

Dziennik „La Opinion“ z Los Ange- 
los ogłasza wywiad z arcybiskupem z 
Michoacan Mgrem Leopoldo Ruiz y 
Flores. Arcybiskup zaznaczył, że Ko- 
ściół nie może zgodzić się na obowią- 
zujące obecnie w Meksyku ustawy re- 
ligijne, ponieważ wkraczają one w ju- 
ryzdykcję kościelną i nabożeństwa, 
czynności kultu i t. d. uzależniają od 
samowoli władz świeckich. Biskupi 
wypowiadają się także przeciwko tym 
postanowieniom prawnym, które od- 
bierają katolikom prawo wychowania, 
swobodę zgromadzeń, wolność prasy 
tra. 
Rokowania w sprawie usunięcia 

konfliktu mogłyby być prowadzone ty|- 
ko z Ojcem św. lub przedstawicielem 
Stolicy Apostolskiej dla Meksyku, któ- 
rym jest obecnie delegat Apostolski w 
Waszyngtonie. Na pytanie, czy katoli- 
cy poparliby kandydaturę Jose Vascon- 
celos na prezydenta, arcybiskup odpa- 
wiedział, że katolicy chętnie okażą po- 
parcie każdej partji, która złoży szcze- 
rą obietnicę przywrócenia wolności re- 
ligijnej. 

Rokowania z powstańcami. 

Doniesienie rządu meksykańskiego, 
z dn. 3-go b. m. zawiadamia, że prezy- 
dent republiki, Portes Gil, przyjął pro- 
pozycję przywódcy powstańców, Men- 
dozy, podporządkowania się władzy 
razem z tysiącem zwolenników pod 

Kartki z podróży. 
„Le vrai bonheur est de se croire henreux!“ 

Nowy rok, reveileon'y i wiełkie festyny w 
Negresco, Casino, Jetće i Pruhl'u, zna każdy, 
kto był w ślicznej Nizzy. Wytworność, ele- 
gancja i kurtuazja niema sobie równych w 
Europie. ' 

Zebrali się ludzi: żeby zabawić na tle 
przedziwnie pięknej natury i umieją to zro- 
bić z wyszukanym smakiem: 

Mniej znane lub wcale są zabawy ludowe 
na Brulerards des ltaliens — jak są długie, 
i na place Garibaldi. — Zapełnione najp”ze- 
różniejszemi atrakcjami, a la Luna - Park, 
karuseje, hustawki, wiatraki, koniki, łodzie, 
góry, osły, kioski ze smakołykami, winiar- 
nie, wróżby, muzyki, kasztany wafelki gorą- 
ce! i t. d. i t. d.. — I tu cała ludność aż kipi 

z radości, tak im wesoło! Patois nicejsk 
a właściwie włoski języ« nieco skaleczony 
brzmi wokoło, humor tryska — piosnka leci 
dowcip pogania — temperament roznosi: 
A-przy tem! u ostatniego oberwańcz 3 
szeroki — wielkopański! (Stara rasa!) 

Ten jarmark groteskowy trwa zwykle 
dwa tygodnie. 

I na to roześmiane, rozigraae, rozbawione 

towarzystwo — lunął deszcz i lał trzy dni! 
ustał. 

Sypnął śnieg na całą Francję, kurjer z Pa- 
ryża spóźnia się: o dwie godziny, zaspy 
śniegowe ood Lyonu, w niektórych miej- 
scach do 50 cent. grubo śniegu, w Marsylji 
śnieg! A my szczęśliwcy na balkonach, gdzie 
kwitną róże, mając w słońcu 30stopni — о5- 
serwujemy wierzchołki Alp pokryte śniegiem. 

„Koło Polskie" spotykało Nowy - rok 
eleganckiem przyjęciem dla członków, ich 
rodzin i zaproszonych gości. 

Były produkcje artystyczne i śpiew, de- 
klamacje, muzyka fortepian, a potem ożywio- 
ne tańce. Honory domu ze staropolską goś- 
cinnością robił niestrudzony i wytworny pre- 
zes Koła Polskiego pan Ignacy Łążyński w 
otoczeniu miłych i uprzejmych gospodyń. 

Koło Polskie założone przed dwudzies- 
tu laty, wśród członków założycieli figurują 

takie nazwiska jak: Ignacy , Paderewski, 
Henryk Sienkiewicz, Żeromski, Władysiaw hr 

Branicki, Konopnicka, hr. St. Plater Maurycy 

Maeterlinck, Styka i wielu innych. : 

Ceł Kola Polskiego w Nizzy — łączność 

towarzyska oraz doraźna pomoc wszelkiej 

biedzie i nieszczęściu wśród rodaków. 

Obecny prezes ogromnie dużo robi dla Koła 
Polskiego, wkładając swą pracę i nie Szczę- 

dząc - własnego funduszu. Koło Polskie ma 
własny lokal na rue Halery 8, posiada swą 
bibljotekę i czytelnię. 

    

  

  est 

janina Falewicz. 

MATKI, żądajcie mączki 

inne "której miliony dziec 1 

„ШЁШМ ЙПЁШ zawdzięczają zdrowie 
z 969 i siły. 

proszę oszczędzać moje powonienie, 
gdyż wierzę na słowol 

Lecz ponieważ w mowie będąca 
dysertacja jest wymownym i cennym 
przyczynkiem do duchowej charaktery- 
Styki Marjana Zdziechowskiego, bierze- 
my książkę do rąk z winnem dla ta- 
kiego dokumentu uszanowaniem -i w 
szafie bibliotecznej dajemy jej miejsce 
wśród kompletu dzieł Zdziechowskie- 
go gdzieby się wygodnie i, daj Boże, 
jaknajdłużej odłeżeć mogła. 

  

„Święty Franciszek Zz Assyžu“. 
Zbiór odczytów wygłoszonych w 
1927 r. staraniem Naukowego 
Instytutu Katoiickiego i Towa- 
rzystwa Dante Alighieri w Kra- 
kowie. Z 13 ilustracjami, Str. 248. 
Kraków. Nakład Krakowskiej 
Spółki Wydawniczej 1928. 

Ošm kapitalnych studjów, rozpraw, 
szkiców—z których najciekawszy dla 
nas jest zarys Fr. Biełaka p.t. „Moty- 
wy franciszkańskie w literaturze pol- 
skiej”, a najszerzej ujmuje sprawę 
odrodzenia bankrutującego Świata cy- 
wilizowanego Stanistaw  Wędkiewicz 
w pełnym treści i głębokich myśli 
szkicu zatytułowanym „Ideały francisz 
kańskie a kryzys t. zw. kuliury zacho- 
dniej“. Przedmowę do niepospolicie 
cennej i pięknej książki napisał Che 
sterton autor monografji „St. Francis 
of Assisi“ pisaiz znakomity, którego 
przeįšcie z anglikanizmu do katolicy- 
zmu lat temu kilka takie wywołało 
poruszenie w społeczeństwie angiel- 
skiem. 

Nie od rzeczy też może przypom- 
nieć wielkie zasługi kulturalne Fran- 
ciszkanów położone w Polsce średnio- 
wiecznej oraz, że Franciszkanami byli 

. na chorych czyste koszule, 

. salę. Zagrała trąbka samochodowa — tą ge- 

5 mu generałowi rację. 

warunkiem, że rząd przyrzeknie im ży- 
cie i wolność i udzieli zezwołenia na 
osiedlenie się na wsi. Prezydent pro- 
pozycję przyjął i obiecał dać każdemu 
powstańcowi, który dobrowolnie pod- 
da się władzy, kawałek gruntu i pewną 
sumę pieniędzy. 

W kołach politycznych panuje przy- 
puszczenie, że w Ślady Mendozy pój- 
dą i inni powstańcy. Z nadchodzących 
z Meksyku wiadomości wynika, że 
Mgr. Miguel de la Mora używa całego 
swego wpływu, by wytworzyć spokoj- 
ną, odpowiednią dla rokowań atmosfe- 
rę. 

Jak szpiegowano przed wojną? 
Powszechnie się uważa za mistrzów od 

szpiegostwa — Niemców. jednak i Rosjanie 
umieli się zdobyć na dowcip. 

Poniższa autentyczna historja, opowie- 
dziana obecnie przez austrjackiego generała 
Nowotnego, jest aż nadto przekonywującym 
dowodem. 

  

W r. 1913 cały garnizon w Gracu ob- 
chodził uroczyście w dniu 18-go sierpnia ro- 
cznicę urodzin cesdrza = Franciszka-Jozeia. 
Wszyscy oficerowie zebrali się przy wspól- 
nym obiedzie w kasynie. Pułkownik wzniósł 
toast za zdrowie cesarza... 

Zaraz po nim powstał pułkownik Tibor 
von Kiraffi — stary wspaniały typ węgier- 
skich huzarów: jego białe bakobrody, jego 
sumiaste wąsy, sposób noszenia munduru a 
wreszcie charakterystyczny, nieco: śmieszny 
węgierski akcent, czyniły zeń postać tak ty- 
pową wówczas — oficera madziara. Był” 
już w Gracu od tygodnia — wszyscy wie- 
dzieli, że został przysłany przez ministerjum 
wojny aby zbadać co też uczyniono dotąd 
na wypadek wojńy, jakie wprowadzono ino- 
wacje i wogóle skontrolować wszystko. 
Oczywiście starano mu się możliwie ułatwić 
pracę: pokazywano, tłómaczono,  przedsta- 
wiano wszystko. Nie było przed nim taje- 
mnicy— wszyscy na wyprzódki starali się 
mu dogodzić. Zresztą był to najsympatycz- 
niejszy człowiek pod słońcem i obcowanie z 
nim było prawdziwą przyjemnością. 

Otóż pułkownik Tibor von Kiralfi wstał 
i wygłosił długie przemówienie, w którem 
podnosił zasługi cesarza — zakończył je sa- 
kramentalnym toastem. 

Równo w rok i dziesięć dni potem, ka- 
pitan Novotny leżał na słomie w wiejskiej 
szkółce, dorażnie zamiemonej na szpital. Był 
w niewoli rosyjskiej. Zaraz po rozpoczęciu 
pierwszych działań wojennych podczas pier- 
wszej bodaj bitwy został ciężko ranny w 
pierś i — stracił przytomność. Odzyskał ją 
w szpitaliku rosyjskim. 

Monotonnie wlokły się dnie — szare i 
nudne, beznadziejnie podobne jedne do dru- 
gich. Aż raz... wiełka uroczystość, generał 
rosyjski miał uczynić przegląd szpitala. 

Wypucowano podłogi i drzwi, wdziano 
przewietrzono 

nerał przyjeżdżał. 
Ledwo wszedł on na sałę, kapitan No- 

votny: uprzytomnił sobie, że już, kiedyś, 

gdzieś — widział tego człowieka. Ale gdzie, 

w jakich okolicznościach — zmęczony mózg 
nie mógł znaleźć odpowiedzi. 

Tymczasem generał obchodził kolejno 

chorych a idący. za nim ordynansi rozdawali 

wino i różne smakołyki. Kiedy podszedł do 

kapitana wykrzyknął: ы е 

— Moje uszanowanie, panie Novotny. 

Nie spodziewałem się tu pana zastać. о 

stanowczo brak szczęścia. Ledwo początek 

a pan już ranny, no ale miejmy nadzieję, że 
wszystko się dobrze skończy. 

Skąd pan wie, jak się nazywam-- 
Gdzie pan się nauczył tak Świetnie mó- 

wić po niemiecku? Skąd ja pana znam? — 

bo znam z pewnością, pytał zaciekawiony 

kapitan. A 

Ha, ha, ha, zapomniał pan, widzę © 

Gracu, o delegacie z ministerstwa wojny, 
któremu pan sam pokazywał forty i objaśniał 
plany, o uczcie w dzień urodzin cesarza, O 

Prawda, oh Boże — pan jest pułkowni- 
kiem Tibor von Kirałfi. 

Byłem nim, byłem; obecnie jestem na- 

reszcie we właściwej, gener: skórze. 

Ale musi pan przyznać, sznie grałem 
komedję, że świetnie wszystkich nabrałem, 
he co? 

Więc pan byłeś szpiegiem, 
wulgarnym szpiegiem. 

Panie kapitanie, rzekł poważnie generał, 
wulgarny szpieg, taki dla którego nic się 

nie czuje prócz wstrętu i pogardy — to 

łotr, który za pieniądze zdradza znane mu 

tajemnice. Jeśli ktoś fortelem, sprytem wy- 

krywa czyj krety, w dodatku nie za 

pieniądze, nie będąc do tego zmuszonym, Z 

narażeniem życia — to nie można przyrów- 

nywać go do takiego zwykłego szpiega. 

To już jest rozmiłowany w sztuce wy- 

prowadzania w pole — artysta. 
I Novotny w duchu przyzna 

    
  

zwykłym, 

     

1 rosyjskie- 
K. 

dwaj pierwsi biskupi wileńscy, Andrzej 
biskup Seretu i Jakób Plichta wikar- 
jusz litewski Franciszkanów. 

Pomimo jednak, że — jak wyraża 
się F. Bielak—stali synowie św. Fran- 
ciszka niejako u kolebki naszej litera- 
tury, to co dziś nazywamy fran- 
ciszkanizmem przeniknęło do 
niej dopiero w ostatnich latach XIX 
stulecia. Prawda, naród polski zżył 

się z zakonami franciszkańskiemi ale 
głównie np. z Obserwantami (Bernar- 
dynami), których uwiecznili Chodźko 
i Mickiewicz---przeto niewiele zaczerpnął 
w siebie idej franciszkańskich. Dopie- 
ro Miciński, dopiero Kasprowicz i to 
zaledwie w „Księdze Ubogich", a za 
nimi Zegadłowicz niejako wprowadza- 
ją w literaturę naszą ducha św Fran- 
ciszka z Assyżu. 

St. Wędkiewicz ma odwagę powie- 
dzieć bez ogródek, że jaki był sens 
zasadniczy Wielkiej Wojny--nie wiemy. 
Bo przecie chyba nie poto przeszła 
przez Świat mordercza  zawierucha 
trwająca cztery lata pełne, obciążona 
ofiarami z pośród kilkunastu narodów, 
nie poto .legły miljony młodzieży 
pchane do okopów rozkazami i mani- 
festami, nie dlatego aby Polska zmar- 
twychwstała, aby Czechy obdarzono nie 
podległością i zaokrąglono obszar Ru 
munji. Więc może starły się z sobą 
demokracja zachodnia z feudalnem 
barbarżyństwem Niemiec, cywilizacja 
romańska i angło-saska wyciągnęła 
w pole przeciwko kulturze germań- 
skiej lub też może broniono idei na- 
rodowościowej przeciw imperjalizmo- 
wi z Berlina rodem? Zadne £ tych 
uogólnień nie da się udowodnić—nie- 
zbicie. lnteresy różnorodne kombatan- 
tów tak zmieszały się z sobą... że te-
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<$ienników gdyż mają pozór 

(w sprawie rządowych zamierzeń padalkawych 
(Rezolucja Zjazdu Ziemian.) 

Po zapoznaniu się z wniesionym 
przez Rząd do Izb Ustawodawczych 
projektem stałego podatku majątkowe- 
go i po rozważeniu projektu tego ze 
strony gospodarczej oraz podatkowej 
— Zjazd przedstawicieli Oddziałów 
Związku Ziemian w Warszawie, który 
odbył się w dniu 17 b. m. uchwalił na- 
stępujące oświadczenie: 

1) że jest zasadniczo przeciwny 
wszelkim obciążeniom majątku bez 
uwzględnienia jego dachodowości, je- 
żeli zaś względy budżetowe czynią 
już koniecznem sięgnięcie do tego źró- 
dła, to decyzja na ten ostateczny krok 
dopuszczalna jest tylko dla uzupełnie- 
nia i wyrównania podatku dochodowe- 
go przez pociągnięcie do pewnych 
świadczeń na rzecz Państwa źródeł 
nieuchwytnych przy dzisiejszej kon- 
strukcji tego podatku i to w granicach 
dochodowości objektu, a zatem  nie- 
sprawiedliwem i niecelowem byłoby 
takie obciążenie, któreby spowodowa- 
ło uszczuplenie majątku i zanik kapita- 
lizacji, tembardziej, gdy pozostaje nie- 
równomierność w obciążeniu podatka- 
mi przychodowymi oraz nie rozsze- 
rzą się sfery płatników: 

2) że w szczególności dla rolnict- 
wa projektowana skala 5 proc. przy 
średnio odrzucanym przez ' warsztaty 
rolne dochodzie 3 procentowym rów- 
na się dalszemu odjęciu na rzecz pań- 
stwa 1.6 dochodu co razem z opłaca- 
nym obecnie podatkiem dochodowym, 
wynoszącym średnio w rolnictwie oko- 

_„ ło 8 proc., równa się zwiększeniu ob- 
ciążenia dochodu w trójnasób i sięga 
zgórą 24 proc; wtedy po doliczeniu 
obciążających dochód. ten rat i procen- 
tów od długów, nie pozostawałoby nic 
na inwestycje, często zaś i na utrzy- 
manie osobiste płatnika; 

3) że w tych warunkach uzasad- 
nienie myśli wprowadzenia stałego po- 
datku majątkowego tytułem uzupełnie- 
nia wpływów z podatku dochodowego 
i jego wymiaru jest nadużywaniem de- 

/ finicji, zwłaszcza, jeśli chodzi o rolni- 
ctwa, gdyż nowy ten podatek. zmierza 
w rolnictwie do wprowadzenia dwu- 

- krotnie większego obciążenia  płatni- 
ków w porównaniu z podatkiem do- 
chodowym; Poz: 

4) że powoływanie się na iakt ist- 
"mienia podatku majątkowego — rze- 
<zywišcie tylko uzupełniającego — w 
Nielnczech, Stanach Zjednoczonych lub 
niektórych kantonach szwajcarskich 
jest niewłaściwe, jnna jest zamożność 
tamtych krajów i nie znają one podat- 

. ków przychodowych, właśnie chwyta- 
/ jących majątki nieaktywne pod wzglę- 
dem dochodu, podczas gdy nasz Sy- 
stem podatków bezpośrednich opiera 
się głównie zwłaszcza co do rolnictwa 
na podatkach przychodowych; 

‚ 5) że więc projektowany stały po- 
datek majątkowy naszemu systemowi 
podatkowemu nie odpowiada, lecz ow- 
szem dalej go zniekształca, utrwalając, 
a nawet wzmacniając najmniej racjo- 
nalne jego momenty, co nie jest napra- 
wą układu podatkowego, lecz odchyle- 
nierk od myśli jego reformy, zapowie- 
dzianej przez Rząd, i wysuniętej w 
ustawie stabilizacyjnej; 

6) że brak w projekcie Ścisłych 
„określeń wartości, jaka służyć ma za 
podstawę szacunku majątku, a nawet 
dopuszczalność w pewnych razach wy- 
prowadzania wartości z obrotów, przy 
jednoczesnem pozestawieniu Ministro- 
wi Skarbu zupełnej swobody w zasto- 
sowaniu szacowania i w doborze człon 
ków Rady Szacunkowej, której opinje 
nie wiążą ministra, prowadzi do prze- 
kazania mu nieograniczonych  pełno- 

" mocnictw co do ustalenia szacunku, a 
|więc i co do wysokości obciążenia, 

   
orji o „ideowych celach wojny“— nie 
zbudować. Gorzej jeszcze— pisze Węd- 

| kiewicz nasuwa się wątpliwość czy 
са!а ta Wielka Wojna nie była dzie- 

,łem.., przypadku, krótkowzroczności 
dyplomatów, karygodnej ambicji ge- 
| nerałów... Uporczywie dopytujemy sie 
0 sens tylu ofiar i żywimy nadzie- 

le że ten sens—kiedyś—odnajdziemy, 
|. Tymczasem zaś rewolucja wywo: 
„tana niesłychanym wstrząsem wo- 
iennym trwa, niepokój ogarnął 
„Świat, świat wyczekuje gcze oś  no- 
wego, czując  instynktywnie, że 

|wazyetko dokoła nosi na sobie zna- 
mię prowizoryczności. Zarówno fa- 

'szyzm jak bolszewizm zyskują zwo- 
nowych, 

Ša KE prob radykalnego wydoby- 
cia się z matni. Kryzys kultury na- 
jszej—w całej pełni, Groza atoli po: 
i łożenia—pisze Wędkiewicz —streszcza 
)5 м tem, że mikroskopijna garstka 
twórców kultury otoczona jest dziś 

rzem miljonów ludzi obojętnych, z 
tórymi t. zw. elita utraciła kontakt. 

Konstrukcja kultury europejskiej za: 
wisła jakby w powietrzu; jej podwa- 
diny, kruche i nikłe, mogą się roz- 
paść za lada silniejszem wstrząśnie- 
niem. Niezadowolenie mas, ba, pod- 
szept zręcznych demagogów, zdolne 
są rozpętać burzę, w której rozpaść 
się może w gruzy kulturalny dorobek 

1ОЙФ h stuleci. A wówczas nie czas 
będzie na okrzyki przerażeaia i roz- 
paczy. Niewielki pożytek będzie z te- 
go, jeżeli przemądrzały ale nieprak- 
tyczny Prospero umrze w przeświad- 
czeniu, że ginie jako ofiara ciemnej 
tłuszczy z pod znaku Kabbana. 

Jakaż rada? Gdzież ratunek? 
Na szczęście nic na aktualności 

    

  

stawiając warsztaty produkcyjne wo- 
bec zupełnej niepewności jutra; nie- 
bezpieczeństwo to zaś powiększa się 
jeszcze przez usunięcie czynnika oby- 
watelskiego z komisyj wymiarowych; 

7) že w tych warunkach rolnictwo 
znajdzie się w położeniu szczególnie 
niebezpiecznem, jeśli się zważy, iż sto- 
sunek wartości mienia do osiąganego 
dochodu jest w rolnictwie o wiele 
mniejszy, niż w przemyśle i handlu, że 
zatem przemysł i handel daleko łatwiej 
niż rolnictwo, uiszczać mogą z docho- 
du obciążenie swoje, że więc w rolni- 
ctwie, jeżeli nie chce się pawodować 
likwidacji warsztatów — szacunek mu- 
si być świadomie i celowo niski; 

8) że ustalenie wolnego od podatku 
majątkowego minimum wartości mająt- 
ku z wyraźnie zarysowującą się ten- 
dencją do podniesienia tego minimum, 
przy jędnoczesnem nadal utrzymaniu 
zwolnień od podatku dochodowego, ja- 
skrawych zwłaszcza w rolnictwie, od- 
biera obu tym podatkom: majątkowe- 
mu i dochodowemu, cechę powszech- 
ności, pogłębia nierówność w opodat- 
kowaniu obywateli i stoi w wyraźnej 
sprzeczności z celami i duchem zapo- 
wiadanej reformy podatkowej; 

9) że przewidziane zwolnienie od 
podatku przedsiębiorstw rządowych i 
samorządowych oraz pożyczek zagra- 
nicznych, jest bezpośrednim podcina- 
niem procesu kapitalizacji rodzimej i 
prywatnej i tak dość upośledzonej, a 
zatem wysuszając u źródła ten proces 
i utrudniając rozwój inwestycji oraz 
inicjatywy prywatnej, wpycha świado- 
mie polskie gospodarstwo narodowe 
na drogę etatyzmu; 

10) że jednoczesne ściąganie da|- 
szych należności z tytułu dawnego po- 
datku majątkowego, prowadzi da ra- 

    

żących niesprawiedliwoŚci, gdyż za 
podstawę wymiaru służy szacunek z 
przed lat sześciu, nie liczący się ze 
zmienioną wartością dziedzin obciążo- 
nych i z odmienną zdolnością płatni- 
czą płatników, przyczem w rolnictwie 
wskazać też należy na niesprawiedii- 
wość zamierzonego obciążenia lasów, 
które już bez zwolnień opłacają daninę 
leśną. 

Na zasadzie powyższych  przesła- 
nek przedstawiciele ziemian wypowia- 
dają się: 

—-przeciwko pobieraniu dalszych rat 
z tytułu dawnego podatku majątkowe- 

80, 
—— przeciwko wprowadzeniu stałe- 

go podatku majątkowego. mającego 
charakter inny, aniżeli naprawdę wy- 
równawczy i uzupełniający da podatku 
dochodowego, a więc pod warunkiem, 
że stawka podatkowa będzie dostate- 
cznie niska, same zaś zasady szacun- 
kowe Ściśle ustalone będą w ustawie 
z przekazaniem czynności wymiaro- 
wych Komisjom z udziałem przedsta- 
wicieli płatników. 

INFORMACJE. 
— (0) Popieranie hodowii. W pow. Wi- 

łeńsko-Trockim czynnych jest 16 mleczarń 
spółdzielczych. Cefem więc przyuczenia rol- 
ników do racjonalnego zużytkowania pasz i 

nia dochodowości krów w rejonach 
i wsi skomasowanych sejmik Wil.- 

nadal sybsydjować będzie utrzymy- 
wanie kontrolerów obór. Gospodarstwa, któ- 
re konywać będą wskazówki i zlecenia 

ne agronoma, otrzymają rzeczo- 
s Na popieranie hodowli i organi- 

larstw wsi skomasowanych sej- 
awił do budżetu na rok 1929 — 30 

   

    

    

  

   

  

  

unkty kopułacyjne. Wzorem roku 
epłego Sejmik Wileńsko-Trocki utrzyma 

асут roku punkty kopulacyjne w po- 
wiecie. Ustalone punkty dla ogierów w Rze- 

szy, Zatroczu, gm. Trockiej, Szumsku, jaszu- 
nach i Woronie, gm. Worniańskiej. Zakupio- 

ny ogier na Wileńskiej wystawie rolniczej 

swojej (że wyrazimy się najpopular- 
niej) nie stracił ...socjalizm 
czyli reformatoryzm Socjalny jeszcze 
z XIll-go wieku, Św. Franciszka z 
Аззуги. ` 

Byłże święty poverello de- 
mokratą w teraźniejszem rozumieniu? 
Lub może hersztem  zrewoltowanego 
ludu, aby nie wyrazić się „proletarja- 
tu“? Przenigdy. Nie w tem—tłumaczy 
Wędkiewicz — streszczała się spo- 

łeczna czynność Św. Fran- 
ciszka jakoby zwalczał możnych tego 
Świata, głosił prawo „ludu* do wła- 

dzy i zalecał zniesienie własności— 
ale w tem przedewszystkiem, że z na- 
ciskiem przypomniał ewangeliczną mi- 
łość bliźniego i, że wielbiąc. ubóstwo 
przestrzegał przed materjalizmem i 
kultem pieniądza. 

St. Wędkiewicz buduje całą swo- 
ją tezę, całą swoją teorję ratowania 
bankrutującej naszej moralności į 
kultury, całego życia cywilizowanych 
społeczeństw zagrożonego istnym ka- 
taklizmem,—na fundamencie zasadni- 
czego rysu charakteru Św. Franciszka, 
którym było: umiłowanie u- 
bóstwa. 

Oto zbawcza opoka. Nie należy 
tylko utożsamiać owego ubóstwa z 
nędzą. Pojęcie „ubóstwa" jest zmien- 
ne, zależne od stopy życiowej, od 
warunków, od potrzeb kulturalnych. 
Natomiast nakazem  najsurowszym 
chwili obecnej jest: uznanie, że  pie- 
niądz nie jest celem lecz Środkiem, 
dalej, że materjalny dobrobyt nie jest 
jedyną i ostateczną gwiazdą przewod- 
nią działania. Dalej —bez elementarnej 
uczciwości i sprawiedliw- 
szego systemu przydziału zarob- 
ków, bez usunięcia brudnych speku- 

5 

КОЛЕН GOSPODARCZY ZIEM WSCHODNICH 
rasy lihskiej przeznaczony został przez wy- 
dział powiatowy do gminy Olkienickiej na 
bieżący okres rozpłodowy. 

Z „Dziennika Ustaw Rz. P. Nr. 1 z dnia 8 
stycznia 1929 r.: 

— Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, 
Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 
13 listopada 1928 r. w spraw:ie ustanowienia 
cła wywozowego na jaja (poz. 3); 

— Rozporządzenie Ministrów: _ Skarbu, 
Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 
21 grudnia 1928 r. w sprawie uigi celnej na 
saletrę wapniową (poz. 4); 

— Rozporządzenie Ministra Przemysłu i 
Handlu z dnia 13 listopada 1928 r. wydane w 
porozumieniu z Ministrem Rolnictwa w spra 
wie uregulowania wywozu kurzych jaj za- 
granicę (poz. 5). „1 

Z „Dziennika Ustaw RZ. P. Nr. 2 z dnia 14 
stycznia 1929 r.: 

— Rozporządzenie Ministra Pracy i Opie- 
ki Społecznej z dnia 22 grudnia 1028 r. o 
zmianie niektórych postanowień rozporządze- 
nia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 
23 grudnia 1927 r. w sprawie wykonania ro- 

к о© w. © 

zporządzenia Prezydenta 
o emigracji (poz. 21). 

Z „Dziennika Ustaw Rz. P.* Nr. 3 z dnia 17 
stycznia 1929 r.: | 

— Ustawa z dnia 19 grudnia 1928 r. o 
ponownem przedłużeniu - terminu przeracho- 
wania i konwersacji zobowiązań Skarbu Pań- 
stwa z tytułu pożyczek państwowych z lat 
1918 i 1920 (poz. 22); 

— Ustawa z dnia 19 grudnia 1928 r. o 
zmianie niektórych przepisów ustawy w spra 
wie uwłaszczenia b. czynszowników, b. wol- 
nych ludzi i długoletnich dzierżawców w 
województwach: nowogródzkim, poleskim, 
wołyńskiem, okręgu administracyjnym wileń- 
skim oraz w powiatach: grodzieńskim, woł- 
kowyskim, . bielskim, . białostockim i sokol- 
skim województwa białostockiego (poz. 23). 

— Ustawa z dnia 19 grudnia 1928 r. 
w sprawie ratyfikacji traktatu handlowego i 
nawigacyjnego pomiędzy Polską a Estonją, 
podpisanego w Tallinie dnia 19 lutego 1927 
Г. (POZ: 28 Jye Sy 

— Rozporządzenie Ministra Skarbu w po- 
rozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu 
z dnia 26 listopada 1928 r. o powoływaniu i 
zwałnianiu oraz prawach i obowiązkach ma- 
klerów przysięgłych na giełdach pieniężnych 

(poz: 30); 
— Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z 

dnia 31 grudnia 1928 r. wydane w porozumie 
niu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o ob- 
wodach urzędowego badania i postępowania 
w związku z badaniem zwierząt rzeźnych i 
mięsa (poz. 31). 

Rzeczypospolitej 

EPDZZTE CZAD W RODAK W AREAZIRZZCZE RCW WO ZREZEOIECZ TZ ZAZD TOWN Z IZDED O 

Straszliwa zbrodnia wyrodnej córki. 
Zamordowała własne nie 
NOWOGRÓDEK, dn. 22 s'ycznia. 

sołtys wsi Kamo ka-Mogilna gm Kuszelewskiej, doniósł policji, 

zniknęła w sposób zagadkowy bogata 
lat 45. W toku dochodzenia ustalono, 

mowlę, a n=stępnie matkę. 
(Tel: wł. „Słowa*). Przed kilku dniami 

iż we wsi 
wdowa Marja Aleksiejczyko 'a, w wieku 
że Aleksiejczykowa została zamordowana 

przez uduszenie, a następnie powieszenie przez swą rodzoną córkę Anisicję 
Aleksiejczykównę przy pomocy jej kochanka Jana Dorota. Po zamordowaniu 
kochankowie wywieźli trupa na Saniach* do lasu, gdzie ukryli go. Aleksiejczy- 
kówna i Dorot zostali w dniu 1% b, m. aresztowani i w czasie rewizji w mie- 
Szkaniu Aleksiejczykówny z aleziono w komorze zwłoki noworodka tejże Ani- 

„siei. Trup Aleksiejczykowej Marji został znaleziony w schronie wojennym w 
lesie koło wsi Kamionka Mogilna. Oboje oskarżeni do winy morderstwa przy- 
znają się. Powodem morderstwa matki była chęć zawładnięcia majątkiem za- 

mordowanej, gdyż Aleksicjczykówna była jedynaczką, matka zaś będąc w sile 
wieku nie chciała córce oddać majątku, jak również wiedząc o tem, iż Anisie- 

ja powiła dziecko, które nasiępnie za mordowała groziła, iż doniesie o tem 
policji. Chcąc więc usunąć niewygodnego Świadka, kochankowie zamordowali 
matkę. 

Morderca szofera 
BARANOWICZE. 22. 1. (tel. wł. „Słowa*.) W wyniku śledztwa przeciwko Antonie- 

inu Kasperowiczowi, mordercy szofera Warszawskiego wyszło na jaw, iż Kasperowicz 
ma już za sobą bardzo bogtaą przeszłość kr! 
zbrojnych napadów rabunkowych. Między 

    

yminalną. Dokonał on poprzednio szeregu 
innymi na Konrada Dmuchowskiego i jego 

których poranił i zrabował 3 zł, na Francisika Lewko, którego zranił ciężko w ple- 
zereg innych napadów, które dokonywał na szosach wiodących z Baranowicz, prze- 

ważnie w nocy, poczem krył się w okolicznych lasach. 

KRO 
  

ŚRODA | : 
23 Dae Wschód sł. g. 7 m. 28 

Reįmunda Zach. *sł. o @. 3 m. 35 
jutro » 

Tymoteusza 
  

Spostrzeżefiia meteorologiczne Zakiailu 
Meteorologji U. S. B, 

z dmia 22 — i. 1:0 

Cišnienie I 15 
średnie w 16 ] 

Temperatura j Se 

średnia l A 

Opad za do- } S 
bę m. m. l 

Wiatr ! A 
przeważający Południowy 

_U wagi: Pochmurne, drobny śnieg. 

Minimum za dobę  —:148C. 

Maximum na dobę :0 €. 

Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia. 
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URZĘDOWA 
— Posiedzenie Wydziału Wojewódzkie- 

go. Dnia 21 stycznia rb. odbyło się pod 
przewodnictwem p. wicewojewody Kirtikli- 
sa posiedzenie Wydziału Wojewódzkiego, na 

rem zostały powzięte następujące uchwa- 
1) o zatwiedzeniu statutu Komunalnej 

  

  

lacyj i złamania bezkarności spryt- 
nych ale nikczemnych powojennych 
spekulantów porządek społeczny —pi- 
sze St. Wędkiewicz— jest tylko iluzją, 
trzęsie się w posadach i może się za- 
walić z dnia na dzień (Str. 224). 
Ludzkość musi nabrać głębokiego 
przeświadczenia, że sprawa społeczna 
jest w gruncie rzeczy sprawą moral: 
ną i że tylko etyka uzdrowić może 
ferment socjalny powojennego okresu 
(Str. 226). - 

Dusimy się w oparach zwyrodnia- 
łej „kultury”, której treścią jest po- 
goń za złotem a rezultatem życie 
próżniacze oraz zbytek uprzywilejo- 
wanych a tuż obok skrajna nędza 
wydziedziczonych przez los parjasów. 
Wróciły czasy—konkluduje St. Węd- 
kiewicz — gdy „ubóstwo św. Fran- 
ciszka nabiera cech istotnej aktualno- 
Ści, a mądrze stosowana miłość bliż- 
niego narzuca się jako jedyny Środek 
ratunku. 

Złote słowa! Przepis jasny i grun- 
towny! Lecz któż ma ten ratunek— 
narzucić Światu? Zasiać Świat uczci- 
wością i sprawiedliwością na wszyst: 
kich polach? Tchnąć w ludzi mądrze 
stosowaną miłość bliźniego? Przepoić 
etyką ferment społeczny?  Umiłowa- 
niem ubóstwa rozpłomienić serca 
ludzkie? 

Ktoby miał taką uniwersalną kon- 
Stytucję oktrojować Światu? Czy mo- 
że miałby przeprowadzić uniwersalną 
reformę jaki piebiscyt, dotąd nieby- 
wały? Co zaś do tego aby Świat miał 
sam wznieść się na wyższy stopień 
doskonałości moralnej, to wiemy tyle 
tylko, że czasu mu na to nie starczy- 
ło — w ciągu dziewiętnastu wieków 
ery Chrystusowej. Cz. J. 

  

NIKA 
Kasy Oszczędności m. Wilna, 2) o zatwier- 
dzeniu statutu Komunalnej Kasy Oszczędno- 
ści w Oszmianie, 3) o zatwierdzeniu uchwał 
Rady Miejskiej m. Wilna z dnia 20. 12. 28 r. 
dotyczących przeniesienia kredytów w bu- 
džecie 28 - 29 r., zryczałtowania na rok 1929 
podatku widowiskowego od kinematografów 
i zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Kra- 
jowego pożyczki w kwocie jednego miljona 
złotych na kontynuowanie robót związanych 
z rozszerzeniem sieci kanalizacyjno -' wo- 
dociągowej. Pozatem Wydział Wojewódzki 
rozpatrzył 15 odwołań od dokonanego przez 
Magistrat m. Wilna wymiaru podatków. 

+ 
MIEJSKA. 

— Choroby zakaźne w Wilnie. Według 
danych wydziału zdrowia Magistratu, w u- 
biegłym tygodniu zachorowało na tyfus brzu- 
szny I, płonicę 10 (1 zmarł), błonicę 6, ospę 
wietrzną 2, krztusiec 10, gruźlicę 7, jagli- 
cę 2 i grypę 17 osób. 

' ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Wileński Oddział Polskiego T-wa Psy 

chjatrycznego. We czwartek dnia 24 stycznia 
o godz. 8-ej wfeczorem w sali wykładowej 
Uniwersyteckiej w szpitalu św. lakóba od- 
będzie się posiedzenie Wileńskiego Oddziału 
*olskiego T-wa Psychjatrycznego dla człon- 

i wprowadzonych gości z następującym 
ądkiem dziennym: 

Dr. A. Falkowski: O projekcie ustawy 
psychjatrycznej w Polsce.  t 

— Naukowe posiedzenie Polskiego Tow. 
Przyrodników im. Kopernika. We czwartek, 
dnia 24 b. m. o godz. 7 min. 30 wiecz. odbę- 
dzie się w lokalu Wileńskiego Tow. Lekar- 
skiego (Zamkowa 24) naukowe posiedzenie 
Oddziału Wileńskiego Polskiego T-wa Przy- 
rodników im. Kopernika, na którem prof. dr. 
Władysław Dziewulski wygłosi odczyt p. t. 
„O ruchach gwiazd i stosunku ich do drogi 
mlecznej”. й 

Goście miłe widziani. Wstęp wolny. 
— Z Wileńskiego T-wa Artystów Pla- 

styków. Zarząd Wil. T-wa.Art. Plast. poda- 
ie do wiadomości że doroczne Walne zgro- 
madzenie członków T-wa odbędzie się w io- 
kalu Szkoły Rzemiosł Artystycznych (św. 
Anny 7) w niedzielę dnia 27 stycznia b. r. 
© godz. 12 w południe. 

W razie braku quorum zgromadzenie 
odbędzie się. nieodwołalnie tegoż dnia i w 
tymże lokalu punktualnie o godz. 13. 

Forządek dzienny: sprawozdanie ustępu- 
jacego zarządu, 2) wybory nowego zarządu, 
3) sprawy wystaw w Warszawie, Poznaniu 

i W'inie i 4) wolne wnios 
zrząd up 

   

    

  

  

  

   

     aszą o jaknajliczniejsze przy- 
” 

KOMUNIKATY. 
— Ognisko przedszkoli. Dn. 25. 11. 28 

r. zostało zorganizowane Ognisko Związku 
Nauczycielstwa Przedszkoli w Wilnie przy uł. 
Moniuszki 36. P. tkre koleżanki, 
pracujące w I 
domach pry y 
przedszkolnym o zapisywanie się na człon- 
ków Ogniska którego kancelarja . czynna 
codziennie od 2 — 3 i pół. 

— Wieczór humoru. Dn. 26 stycznia br. 
o godz. 18-€j ł6-ej) odbę: ę w Domu Lu- 
dowym parafji św. Jana „Wieczór humoru", 
organizowany staraniem koła dram. Sod. 
św. P. Klawera. 

Ча program złożą się: częś. 

bycie. 

     
          
    

  

          

a: „Po- 
e, „oraz 

      

   

  

iechu”, 
e i tym razem publi- 

wypełni salę, wierząc w 
e „śmiech — to zdrowie”. 

TOWARZYSKA. 
— Tegoroczny, szósty z rzędu tradycyj- 

ny Bal Wojewódzki w dniu 1 lutego w Ša- 
lonach Reprezentacyjnych Pałacy Pana Woje 
wody zgrómadzi liczne sfery społeczne i to- 
warzyskie naszego miasta, oraz bardzo licz- 
nych gości z Województwa Wileńskiego i 
Newogródzkiego oraz Warszawy. 
„Cel Balu — przyjście z wydatną pomocą 
finansową dla Zakładów Opieki nad dzieć- 
mi. Organizacja Balu przewiduje piękne ude- 
korowanie kwiatowe i styłowe Salonów. 

Gospodarzami — oragnizatorami Balu są 
— zwyczajem lat ubiegłych — p. Wojewoda 

  

W drugą bolesną rocznicę śmierci 

Š, P, Kaz mierza Wimbora 
dnia 24 stycznia o godzinie 8 mej rano odbędzie się nabożeństwo 

żałobne w kościele Św. Jakóba. 
O czem wszystkich życzliwych pamięci 

pozostali w głębokim żalu 
zmarłego zawiadamiają 

ŻONA i DZIECI. 

W rocznicę powstania 1863 r. 
W dniu wczorajszym jako w roczni 

cę powstania 1863 roku odbył się z ini- 
cjatywy władz wojskowych uroczysty 
obchód. 

Rano w kościele św. Jana JE ks. 
Biskup Bandurski odprawił nabożeń- 
stwo wysłuchane przez przedstawicie- 

li władz z p. wicewojewodą Kirtikli- 
sem na czele, delegacje oddziałów waj 
skowych oraz tłumnie przybyłą publi- 
czność. Wieczorem we wszystkich od- 
działach wojskowych odbyły się od- 
czyty i pogadanki poświęcone powsta- 
niu. 

Przeniesienia w sądownietwie wileńskiem 
W ostatnich czasach niejednokrot- 

nie już pisaliśmy o przeniesieniach słu- 
żbowych wśród sądownictwa wileńskie 
go. Obecnie dowiadujemy się o no- 
wych. 

Sędzia sądu okręgowego p. A. Jo- 
dzewicz zostaje przeniesiony na stano- 
wisko sędziego sądu Apelacyjnego w 
Wilnie. 

Podprokurator przy sądzie okręgo- 
wym w Wilnie p. Robert Rauze prze- 
niesiony na stanowisko sędziego sądu 
Okręgowego (wydział cywilny) w Wil 
nie. Sędzia pokoju z Druskienik p. Ja- 
kóbowski przechodzi na stanowisko sę- 
dziego sądu okręgowego w Wilnie. 

Zrzeczenie się mandafu przez radnego B. Kagana 
Radny miejski z listy Nr. 4 (Bund) 

B. Kagan zrzekł się mandatu. Na jego 
miejsce wchodzi do Rady z tejże listy 
Anna Rozental. 

6 dzików padła koło Jaszun 
W ubiegłą niedzielę, z inicjatywy 

Warszawskiego T-wa Myśliwskiego, 
odbyło się koło Jaszun, w lasach, dzier 
żawionych przez T-wo, polowanie przy 

udziale miejscowego ziemiaństwa i ofi- 
cerów KOP-u. Zabito 6 dużych dzików, 
8 lisów i 35 zajęcy. M. in., olbrzymie- 
go dzika zabił mjr. Kobylecki. 

Wileński i pani Jadwiga Raczkiewiczowa,. 
P. Wojewoda Raczkiewicz udzielił na Bal 
wszystkie górne apartamenty Pałacu w ilości 
8 salonów. Do tańców przygrywać będą 3 
orkiestry: smyczkowa, dęta i jazzband. 

Bal Wojewódzki będzie atrakcją tegoro- 
cznego karnawału. 

ŻAŁOBNA. 

— Ś.p. Wanda Osterwina. W nocy z dn. 
21 na 22 stycznia zmarła w Warszawie zna- 
komita artystka scen polskich, wilnianka ro- 
dem śp. Wanda z Malinowskich Osterwina, 
małżonka dyr. Jutjusza Osterwy. Ubył jeden 
z najświetniejszych talentów sceny, od dłuż- 
szego czasu podcięty chorobą płuc, która 
uniemożliwiała $p. Wandzie Osterwinie cza- 
rować wdziękiem swego .alentu oddaną jej 
publiczność wileńską i warszawską.. 

Cześć zmariej, składamy jednocześnie wy- 
razy głębckiego współczucia dyr. Osterwie, 
i pozostałej rodzinie. Ś Wandzie Oster- 
winie poświęcimy dłuższy artykuł pióra na- 
szego recenzenta. 

RÓŻNE 
— Podziękowanie. W imieniu całego spo- 

łeczeństwa Sołtanisktego i własnem skiadam 
najserdeczniejsze „Bóg zapłać” p. prof. Wła- 
dysławowi Kalinowskiemu i zespołowi chóru 
„Echo* za bezinteresowne urządzenie kon- 
certu przepięknych pieśni polskich w naszym 
zapadłym kącie w dniu 20 stycznia. Pomija- 
jając zysk materjalny, jaki otrzymał komitet 
budowy kościoła na Śołtaniszkach, niezmier- 
nie większy sukces moralny odnosi się z 
takich popularnych koncertów pieśni polskich 
gdyż w ten sposób się szerzy zamiłowanie do 
tego co jest połskie. W dalszej pracy na o- 
branem polu „Szczęść Bože“. 

(—) Ks. A. Butkiewicz proboszcz kościo- 
la Niep. Pocz. N.M.P. 

— Niepowodzenie „Wyzwolenia“. Inten- 
sywna działalność agitarorów „Wyzwolenia 
rozwinięta na terenie pow. Wil. - Trockiego 
ostatnio przestała dawać pomyślne wyniki. 
Ludność coraz niechętniej uczęszcza na ze- 
brania, a i posłowie zdradzają coraz to mniej 
zainteresowania tym terenem. Ostatnio za- 
powiedziano cztery wiece poselskie, w Tro- 
kach Turgielach, Rudziszkach i Mejszagole. 
Referentami mieli być posłowie Bagiński i 
Chadaj oraz senator Ciastek. 

Żaden z tych wieców nie odbył się gdyż 
nie przybyli ani posłowie ani słuchacze. 

Popularność p. Karnickiej stworzona sztu- 
cznie przed wyborami przez płatnych agen- 
tów o rodzaju znanego Winiarza zamierą zu- 
pełnie. 

— Z martyrologji płat nika podatkowego. 
Czasopismo żydowskie „Wiłner log za- 
mieszcza w Nr. 17 list otwarty „płatnika po- 
datkowego* skierowany do prezesa lzby 
Skarbowej p. Maleckiego . Autor listu opi- 
suje przebłeg zajęcia u niego mebli przez 
sekwestratora (studenta, korporanta) za n 
opłacone podatki. Sekwestrator ten zakwa 
lifikował do sprzedania całe urządzenie po- 
koju za sumę 69 zł. w tej liczbie jest szafa, 
bieližniarka z lustrem za 20 zł. ttemo — 20 

    

  

  

* zł. duży stół z jadalnego pokoju — 5 zł. 
sześć rowych wiedeńskich krzeseł za 4 zł. 
i td. i t.d. 

Jest to już nie pierwszy wypadek podob- 
nego rodzaju. Sekwestratorzy zwłaszcza ma- 

gistraccy postępują podczas wykonywania 

swoic h obowiązków nieco frywolnie ina- 
zej bowiem nie można tego nazwac. 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). „ita- 

miet“ 7 K. Adwentewiczem. Dziś, premiera 

szekspirowskiego „Hamleta“ z K. Adwento- 

zem w roli tytułowej. Nazwisko znakomi- 

tego gości ertuarze nieśmiertel- 
ne dzieło owało całe Wil- 
no, które n esowało się „Ha- 
mletem“. 

„Hamiet“ w Teatrze naszym wystawio- 
nym jest według insceni i Reinhardta, t. 
j. w kotarach, tak że koniec przedstawienia 
przewidywany na g. 11-а 

Niedzielna premjera popularna. W nie- 
dzielę o godz. 3-ej p. p. po raz pierwszy, 
zaś © godz. 5 m. 30 p. p. po raz drugi gra- 
na będzie niezwykłe barwna przeróbka z 
powieści H. Sienkiewicza „Pan Wołodyjow- 
ski“ pod tytułem „Pani Wołodyjowska”. 

Widowiska te kierownictwo Teatru prze- 
znacza dla najszerszych warstw publiczno- 
ści, oraz dla młodzieży szkolnej. Że wzglę- 
dów technicznych, widowiska te powtarzane 

nie będą. Ceny od 20 groszy. : 

— Reduta na Pohulance. „Murzyn War- 

szawski*. Dziś o godz. 20-ej po raz 7-my i 
jutro komedja Antoniego Słonimskiego p.t 

„Murzyn Warszawski*. Udział biorą Ste 
Jaracz — Konrad Hertmanski, H. Dunin - 

Rychłowska, I. Mielęcka, |. Jaraczowa, W. 
Malinowska, W. Ścibor, J. Bud ; oLU= 
bicz - Lisowski, St. Larewicz, Z. Chmielewski 

Oprawa sceniczna pomysłu art. mal. H. 

Zwolińskiego. Bilety sprzedaje „Orbis* do 
godz. 16.30, oraz od godz. 17-ej kasa teatru. 
"_ — Reduta na Prowincji. Dziś w Augusto- 
wie komedja J. Szaniawskiego p.t. „Ptak”. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Cenna zdobycz policji. Policji wileń- 
skiej udało się w dniu 21 bm. ująć dwóch 
poszukiwanych prz estępców, którzy swego 
czasu umieli zmylić czujność straży i ukryć 
się. 

   

   

    

      

    

  

    

       

    

  

Pierwszy z nich Aleksy Łukjanow ujęty 

   

  

został na placu Łukiskim podczas obławy. 
W dniu 14 grudnia rb. udało się zbłec z wię- 
zienia na Łukiszkach. 

Drugi — Juljan Kondratowicz zbiegł w 
dniu 2 bm. z pod eskorty w kajdanach. 
Eskortowany przez post. Tomaszewicza sko 
rzystał z zamięszania jakie wywołał kolega 
jego J. Kozakowski napadając na posterun- 
kowego. Posterunkowy w obronie własnej 
ACH Kozakowskiego, Kondratowicz zaś 

zbiegi. 

oszukiwany on był celem odbycia kary 
2 lat więzienia za kradzież. 

— Sztandar komunistyczny jako motyw 
dekoracyjny. Wczorajszej nocy wywiadowcy 
urzędu Śledczego aresztowali dwoje podro- 
stków, żydów, w momencie kiedy ci rozwie- * 
sili sztandar komunistyczny. Działo się to 
wpobliżu Góry Zamkowej. Młode iatorośl- 
komunistyczne powędrowały do więzienia. 
Nazwiska ich trzymają się w tajemnicy. 

— Tajemniczy symułant z Paryża. Dn. 
22 bm. policja 5-go komisarjatu zatrzymała 
rzekomo przybyłego wprost z Paryża 40-le- 
tniego Wacława Pażycha, który podczas ba- 
dania symulował utratę przytomności i skar 
żył się na złamanie obojczyką. Wezwany 
iukarz pogotowia stwierdził iż obojczyk ca- 
ły lecz rozbita prawa łopatka. 

— Usiłowała zakopać własne dziecko. Dn. 
22 bm. służąca dentysty 24-letnia Magdale- 
na Czajkowska (Mętna 28) po urodzeniu 
dziecka usiłowała zakopać je w polu do 
śniegu. Czajkowską dostawiono do szpitala 
św. Jakóba. 

— 60 Środa Literacka odbędzie się dziś 
dnia 23 bm. w murach po-Bernardyńskich, 
ul. św. Anny 4. Prof. Lutosławski omówi 
krytycznie twórczość p. Kossak - Szczuckiej 
na podstawie jej ostatnich dzieł. Początek 
o godz. 8-ej wieczorem. Wstęp dla członków 
i wprowadzonych gości. 

dórzył 0 powstaniu styczniowom. 
Dnia 20 bm. w sali gimnazjum im. Adama 

Mickiewicza odbył się odczyt o powstaniu 
styczniowym wygłoszony przez córkę pow- 
stańca p. Zofję Kossowską. 

W początku swego przemówienia szano- 
wna prelegentka dała krótki obraz położenia 
Polaków przed powstaniem w zaborze rosyj- 
skim, następnie przeszła do wybuchu powsta 
nia dając obszerną charakterystykę jego 0- 
raz garść uwag o Rządzie Narodowym, dy- 
ktatorach kolejnych i wreszcie obszerna cha- 
rakterystykę okrutnego satrapy Murawjowa, 
przez samych Rosjan „wieszatielem"* zwa- 
nym. 

W dałszym ciągu swego niezwykłe cie- 
kawego odczytu przeprowadza prelegentka 
porównanie klęsk poprzednich ruchów zbroj- 
nych z klęską 63 roku (około tysiąca poty- 
czek, 30.000 zabitych Iolaków, około 2.000 
rozstrzelanych i powieszonych, około 150.000 
Polaków wtrąconych do więzłeń) oraz podli- 
cza skutki powstania materialne i duchowe. 

Wypadają one na minus. Zniesienie resz- 
ty samodzielności w królestwie polskim, u- 
sunięcie języka polskiego ze szkół, konfiska- 
ta majątków i wielkie prześladowania Koś- 
cioła Katolickiego i t.d. i t.d. 

Piękne przemówienie p. Zofji Kossowskiej 
zakońc zostało wierszem Konopnickiej 
o szubienicy, poczem wyświetlone zostały 
dwa cykle obrazów Grotgera: „Wojna“ i 
„Lituania“. 

Odczyt wysłuchany był przez licznie ze- 
braną młodzież szkolną, zwłaszcza z gimn. 
A. J. Czartoryskiego. Odczyt ten odbył się 
na rzecz niezamożnych uczenie. szkół šre- 
dnich. 

    

   

  

       

RADJO. 
Środa, dn. 23 stycznia 1929 r. 

1156 12.10: Transmisja z Warszawy: 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej 
w Krakowie, oraz komunikat meteorolog. 
16.00 — 16.20: Odczytanie programu dzien 
nego, repertuar teatralno-kinowy i chwilka 
litewska. 16. 0—16.35: Komunikat Zw. Mł. 
Polskiej. 16.35 17.00: Muzyka z płyt gra- 
mofonow. 17.10 — 17.25: Tr. z W-wy: „Ste-, 
fan Żeromski jako poeta powstania stycz- 
niowego* odczyt. 17.25 - 17.50: „Życie aka- 
demików wileńskich przed stu laty* od- 
czyt. 17.55 18.50 Tr.z Warszawy: Koncert 
popularny. 18.50 - 19.10: Odczytanie pro- 
gramu na czwartek i komunikaty. 19.10 — 
19.35: Tr. z Warszawy: „Siedziba Ogińskich* 
odczyt. 19.35 — 20.00. Muzyka z płyt gra- 
mofonowych i sygnał czasu z W wy. 2000 
—20.25: Kwadrans Akademicki. 20.30—21.00 
Tr. z W-wy: Koncert kameralny. 21,00— 
2125; Audycja autorska Tadeusza Łopa- 
Jewskiego. 21.25—22.00: Tr. z W wy: Dal- 
szy ciąg koncertu. 22.00 23.30: Tr. z W-wy: 
Komunikaty: P. A. T. policyjny, sportowy i 
inne oraz muzyka taneczna. 

LEFOW 
> 12-29 
ja DOBRA A 
| KOPIOWANIE 
A PLANOW | 

Ś wIĄTŁODRUKI / 
da MRUPOWIES 
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OGŁASZA 

KONKURS 
na posadę Drogomistrza dróg samorządo- 

Pod locje Suwalskim. г Ка 
ożądana ukończona średnia Szkoła ‹ 

Techniczna, oraz znajomość obliczeń i bu- žr = „Słowa” ogłoszeniem. Rejestru 
dowy żelbetowych mostów i dróg bitych, !landlowego (za Nr. 2906 IIA) o 

Warunki: wynagrodzenie w/g X. st. likwidacji firmy „Sory Klok* oświad- 
osa zi: „państwowych, zeczamy, że ogłoszenie to nie doty- 

are mi CoGatkami, czy sklepu towarów bławatnych, 
Oferty kierować do Zarządu Drogo- 

wego w Śuwałkach. Wojew. Białostockie i dwabi i przyborów do sukien 
p. f. „Sory Klok* przy ul. Nie- 

g mieckiej 23, które to przedsiębior- 
E stwo istnieje nadal i poleca swoim 
m Szanownym klientom duży wybór to- 
E warow po cenach przystępnych. 
в Z poważaniem firma „Sory Klok“. 

į 

  

Z Persji powróciwszy 
udzielam tylko bardzo krótki czas 
lekcyj wyrobu oryginalnych dywa- m 
nów perskich, na które przyjmowane 
są panie i panowie. Lekcje dwugo- 
dzinne trwają „cały dzień, by dać 
możność wzięcia każdemu udziału w 
tak požytecznej pracy, która jest 
mało znaną w Polsce, a mogłaby 
stanowić ważną gałąź naszego prze- 
mysłu włokienniczezo. Opłatą za 
kurs tylko 10 zł. Początek kursu 
22 stycznia b. r. Zapisy, oraz infor- 
macje: Kursa Dywanów Karola 

ca, Wilno, ul. Wielka 56 
m P 
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Czopki he- Vari | (z kogutkiemi 
moroidalne „» al (0 usuwają ból, 

Żanim kupisz fowar zagraniczny 

— Dhejrzyj towar krajowy. krwawienie, swędzenie, pieczenie, 
zmniejszają guzy (żylaki). 

Sprzedają apteki i składy apteczne. 

  

. * -> - ЕВа 

Zarząd Drogowy w Suwałkach $—<4$7<4<$<47><4><>"< 

W związku z umieszczonem w 

  

WĘGIEL | KOK $ 
wagonowo oraz tonnowo 

M. DEULL, w Wilnie 
Jagiellofiska 3/6 tel. 811 

Sklad: Polski Lloyd, Stowa 

kiego 27, tel. 2-79. 

  

    

Pierwsze 
zródło „ae, Węgiel 
GÓRNOŚLĄSKIEGO KONC. 

Gieshe Sp. Akt. W 
Katowicach 

ul. Jagiellońska 6, tel. 14 97. 
Zamówienia wykonywuje się w plom- 
bowanych wozach od pół onny. 

  

  

ZGUBY ‹ 
b. m. o godz. 7-е] ича в оз з дча 2 

3 гапо — kolo dworca 
gubioną książecz- względnie w autobu- 

gubiono zegarek 
„Cyma* z łań- 
cuszkiem  dnia 

kę wojskową sie. Uczciwego zna- 
ie w 1925 r.lazcę upraszam O 

przez P. K. U. Wilno: zwrot pod adresem: 
miasto, "na imię Anto- Arsenalska 5, 
niego Szpakowskiego, wództwo pułku. 
unieważnia się. —0 

Do- 

  

Kiejski Kinematograf 
Kalturalno-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. pn 

Od dnia 21 do 24 stycznia 1929 r. włącznie bęczie wyświetlany film: 

„KARSYLJANIKKA* 
Wielki dramat na tle rewolucji francuskiej w 12 aktach. 

Elmir Vautier, Claude Merelle i Mauvtze Sehutz. Początek 0 godz. 3 m. 30. 
W rolach głównych: Rene Navarre, 

  

Kino „HELIOS“ 
Dziś Premjera na scenie: 

Gościnne występy znanych 

SIÓSTR KORZENIEWSKICH, 
które wykonają najnowsze tańce: 1) Wał- 

nowość czyk Wiedeński i 2) Ostatnia 
„Chybi Dzybi“. 

NA EKRANIE! Przebój Sezonu! 
Sensacja Ameryki 

mat z życia Nowego- Jorku. W rol. gł. 
VALLI. Miasto wyrafinowanego bogactwa 

s„TITANIK““ (Miasto marzeń) 
Atrakcyjny  dra- 

GEORGE O* BRIEN i przepiękna WIRGINIA 
i upadkul Straszna katastrofa kolosa ocea- 

nicznego, podczas której tysiące ludzi znalazło śmierć. 

SEANSY o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

  

  

Kino „Pittadilly” 
WIELKA 42. 

Dzis! Uroczysta Premjera! Wielki film erotyczny z udziałem LIA LE PUTTI p. t. 

„W $IDŁACH ŻYCIĄĆ 
Tragiczne przeżycie lekkomyślnej kobiety. Dramat życiowy w 12 wielkich aktach. 

  

Ps r „Manda“ arcydziele 

świata 

  

  

Dzist Najw)bitniejszy tragrik świata CONRAD VEIDT czaruje, olśni, wzruszy i zadziwi w najnowszem 

MEŻCZYZNA Z PRZESZŁOŚCIĄ 
  

Vielka 30. tęžny cramat ludzkich namietnosci w 12 aktach. Wzruszająca tragedja człowieka niewinnie zakutezo w 

i kajdany, sma. anego zara wyzutego z czci i honoru. W roli głównej CONRAD D_VEIDT.__ 

Dzis premjera! Przebojowy film doby obecnej 

KINO-TEATR 

„POLONIA“ 
Mickiewicza 22   

OBWIESZCZENIE 
Zarząd Towarzystwa Kredytowegogm. Wilna niniejszem podaje do wiadomości dłużników, wierzycieli 

osób zainteresowanych. 
1) że za nieuiszczenie zaległości i innych należności z poży-czek przez Towarzystwo wydanych odbędą się w lokalu Towarzystwa przy ul. Portowej 4 w Wilnie, w obecności Komitetu 

« Nadzorczego i Zarządu Towarzystwa licytacje publiczne niżej podanych nieruchomości, położonych w mieście Wilnie: pierwsza — 11 marca 1929 roku, a jeśli pierwsza nie dojdzie do 

rozpocznąsię o godz. 12-ej w p.; 2) że zgodnie z $ 84 statutu Towa rzystwa licytacja się rozpocznie od sumy nieumorzonej pozo- 

raty bieżącej, wszystkich zaległości w ratach, odsetek za zwłokę,wszystkich wydatków. uskutecznionych na rachunek dłużnika, 

kosztów egzekucji, obciążających dłużnika, a również zaległo-ści podatkowych, skarbowych i komunalnych, o których infor-macje będą otrzymane przed dniem licytacji, przyczem na na- 
bywcę nieruchomości będzie przelana obciążająca sprzedawa-ną nieruchomość pożyczka z ratą bieżącą, należnemi od niej odsetkami za zwłokę oraz rozterminowaną zgodnie z planem 

skutku, druga — 26 marca 1929 roku; Licytacje 
stałości wydanej pożyczki, z doliczeniem do tej sumy 

konwersji pożyczek i listów zastawnych Towarzystwa częścią rat za lata 1925, 1926 i 1927; 3) że osoby życzące wziąć udział w licytacji mogą przeglądać w biurze 
(Wilno, Portowa 4), w godzinach urzędowych 

mości, wystawionych na sprzedaż, 4) że osoby, przystępują-ce do licytacji, 

1927, a również opłaty aljenacyjne winne być uiszczone 

warzystwu z wystawionej na sprzedaż 

winny przed rozpoczęciem przetargu 
nowanych części rat za lata 1925, 1926 i 1927) zaległych po-datków, oraz wydatków związanych z wystawieniem 
za potrąceniem złożonego wadjum, nieuiszczonej pozostałościpożyczki raty błeżącej 

właściciela. 

(od 9 do 1 po poł.) lub w odnośnych ks. hip., o ile nieruchomość posiada uregulowaną hipotekę, akta dotyczące zastawu nierucho- 
złożyć wadjum w wysokości wszystkich zaległości prócz 
nieruchomości na licytację; 5) że suma, zaofiarowana na licytacji, 

z należnem i od niej odsetkami za zwłokę, oraz rozterminowanej części rat za lata 1925, 1926 i 
w ciągu dni 14-tu od dnia licytacji; w razie zaś niewniesienia w terminie wskazanym wyżej wymienionych należności, nab, e 

ca traci złożone przy licytacji wadjum, które będzie użyte na opłatę zaległości podatkowych, kosztów egzekucji, wydatków uskutecznionych na rachunek dłużnika i opłat, należnych 
nieruchomości, a ta pozostanie nadal własnością dotychczasowego 

innych 

  

RYRVAWH 

R LEKARZE Į 
    

DOKTOR 

B.ZELDOWICZ 
chor. weneryczne, 
syfilis, narządów 
moczowych, od 9 
—1, od 5—3 wiecz. 

Towarzystwa Kobieta-Lekarz 

Dr, Zaldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
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za, to wła-  — Jakto! — Кгиуі‹паі uszczęšliwio- — Henryko! — błagał, — muszę Rozešmiala s STOPER CLAUSTON. pokazać mi jej pokój? Czy pan jest pewien, że A a się znowu. 
— Jej? — powtórzył Molineau. — śnie óna?... „ny. — Więc pani żyje? wiedzieć całą prawdę! — Miły mężu, nigdy nie będziesz 

30) Tragiczna przygoda l Holiican O kim pan mówi? — Niema wątpliwości. Mówiono — Niestety! — westchnęła. — O czem? tak dobrym detektywem, jak  Buffin- 

Pan Molineau dowiaduje się o zdradzie 
swej żony. 

—- Panie Czepel — rzekł, wcho- 

dzący do pokoju młodzieniec, którego 

głos wydał się znajomym literatowi. 

— Zdaje mi się... — jąkał się Cze- 

pel, rzucając niespokojne spojrzenie 

poza siebie, by znaleźć w Ewie pomoc 

Lecz nie było jej już tutaj. 
— Wielki Boże! — jęknął żałośnie, 

— Pan nie poznaje mnie? — zapy- 

tał przybyły. Dziwnym trafem palce je- 

go znalazły okulary i dzięki tej okolicz- 

ności, mógł przyjrzeć się gościowi. Do- 

piero teraz poznał go, a drżące palce 

upuściły szkła ze wzruszenia. 

Błędne spojrzenie uczonego zatrzy- 

mało się przez chwilę na kieszeni lor- 

da, szukając rewolweru. Czuł, że słab- 

nie i słania się na nogach. 
— Ba-bardzo mi przyjemnie! — 

mamrotał. 
— Od chwili gdy aresztowano tego 

bandytę na pokładzie „Rumejji* —mó- 

wił lord Franciszek, —— musiałem się 

pożegnać z nadzieją, iż będzie mi da- 

no wymierzyć własnoręcznie sprawie- 

dliwość. Wyjeżdżam więc z kraju. 

Przyszedłem by poraz ostatni spojrzeć 

na ten dom... ; ‚ 

Westchnienie wydarto się z jego 
piersi. Jednocześnie w mózgu uczone- 

go błysnęła myśl: „Uratowany”. 

Lecz pytanie, które padło nagle, 

zmąciło jego radość: 
— Czy zna pan dobrze rozkład 

mieszkania tego- Czy panby nie mógł 

— O.. o pani Molineau! 
Wzruszenie młodzieńca nie 

jego uwagi. 
— Przecież pan jej nie znał? — za- 

pytał nagle. 
—Panie Czepel, zaufałem raz panu, 

pewien jestem że mogę być szczerym 
wobec pana. —— Kochałem panią Moli- 
neau. 

= CO? 

— I ona mnie kochała. 
W tej chwili wszystko wydało się 

panu Molineau głupstwem, w porów- 
naniu ze straszną wieścią. 

— Tak, kochaliśmy się bardzo ser- 
decznie! — powtórzy smutno Franci- 
szek. 

— Moją.... żonę p. Molineau? 
— Nie wiedziałem, że jest jego żo- 

ną. Była ona dła mnie zagadką, — nie 
mówiła mi nic o sobie. Dowiedziałem 
się dopiero w dniu jej śmierci, kim by- 
ła. A przecież nie kochałbym jej mniej 
z tego powodu! Gdyby mi była zaufa- 
ła, możebym potrafił uratować ją od 
tego potwora!... 

— A, do djabła!.. — krzyknął Mo- 
lineau, dopiero teraz zdając sobie spra- 
wę .z rozpaczliwej swej sytuacji. 

-— Chciałbym wiedzieć, — rzekł po 
chwili, opanowując się. — Czy istotnie 
ona kochała pana? 

— Tak, panie. Kochała mnie całą 
swą czystą i płomienną duszą. 

— I nie wspominała nigdy, że jest 
mężatką? 

— Nigdy. Ostatniego dnia jej ży- 
cia, śledziłem ją — stąd wiedziałem 
kim była. 

uszło 
mi, że w tym domu mieszkała tylko je- 

dna pani. Zresztą od czasu zbrodni — 

znikła z mego życia i nie ujrzałem jej 

więcej! 
— Przekleństwo! — ryknął nagle 

literat, zapominając o wszystkiem. Pan 

jest rozpustnikiem,  łotrem, zdrajcą, 

bezwstydnem stworzeniem. Henryko! 
Henryko! O Boże! 

Jak szalony wybiegł z pokoju, po- 

zostawiając oszołomionego i zdumio- 
nego szczerze lorda Fillimoera. 

V. Franciszek i Mary. 

Dziwny typik! — pomyślał Fran- 

ciszek. Był on tak oszołomiony, że nie 
przyszło mu na myśl doganiać literata. 
Oburzenie peczciwego człowieka, wy- 
dała mu się niewspółmierne do. tego, 
to on sam powiedział, a przytem: o ja- 
kiej Henryce mógł on mówić? Chodząc 
wielkiemi krokami po pokoju, usiłował 
zdać sobie sprawę z tego, co żaszło. 
Nagle oniemiał do reszty, stał, jak mar- 
twy, zpod portjery wysuwał się brzeg 
damskiego pantofelka! 

Mimo dziwnej sytuacji, w jakiej się 
znalazł, Franciszek nie stracił zimnej 
krwi i rzekł uprzejmie: 

— Pani zapewne nie domyśla się, 

że widzę jej nóżkę? 
Pantoielek zniknął natychmiast. Roz 

legło się ciężkie westchnienie i nagle, 
portjera się rozsunęła i i zabrzmiał drżą- 

cy głos: 
—- Lordzie Franciszku, 

jaśnić... 
— Mary! 
— Mary spuściła oczy i zamilkła. 

muszę wy- 

Skoczył ku niej, lecz zatrzymał się 
nagle i zaczął niepewnym tonem: 

— Pani Molineau... 
Ale przerwała mu żywo: 
— Nie, nie, pan się myli! Pani Mo- 

lineau była jedyną panią domu — ja 
jestem jej służącą. 

— Pani— służącą? 
— Tak, dlatego nie chciałam nic 

mówić o sobie, dopóki nie znajdę od- 
powiedniej posady. Nie chciałam też 
kłamać. Teraz jednak, wszystko.... 

Nie dał jej skończyć. 
— Teraz jesteś moją! — krzyknął 

z radością. Żyjesz, Mary, dzięki Bogu! 
Nic więcej mnie nie obchodzi! 

VII. Szczęšliwy epilog. 
Drżąc, potykając się, biegł nasz 

uczony pa pustym chodniku. Biegł na- 
oślep. Szalony, pełen rozpaczy. Na ro- 
gu potrącił silnie jakąś starszą damę. 

przepraszam... 
— Dama krzyknęła cicho: 
— hwinie, nie poznałam cię, gdzie 

tak biegniesz? 
Partzał na nią szeroko otwartemi 

oczyma: więc oto była jego wiaroło- 
mna żona? 

— Henryko! — jęknął. — Ja wiem 
wszystko! 

— Co „wszystko? — zdziwiła się. 
— Lord Fillimoer przyznał mi się! 
— Był u ciebie? Widziałeś go? 
— Jest tam, u mnie... w domu, któ- 

ry został przez niego zhańbiony!... 
— Mój drogi, — rzekła łagodnie 

żona,—widocznie jesteś niezdrów. Nie 
rozumiem, o czem mówisz? 

— O waszym stosunku. 
— Myślałam, że już ci sam opowie- 

dział? 
— Chcę wiedzieć wszystko. 
— Ten bezczelny smarkacz więził 

mnie w ciągu dwuch tygodni w swoim 
pałacu, żądając, bym ciebie wydała w 
ręce policji. Dopiero, gdy dowiedział 
się o aresztowaniu Sopperów, zdecydo- 
wał, że nie jestem Ewą Wilson i wy- 
puścił mnie. Oto cała prawda. 

Uroczystym tonem, nie odrywając 
bacznego wzroku od jej twarzy, by 
móc dostrzec najmniejsze drgnienie na 
niej. Irwin Molineau opowiedział swą 
rozmowę z młodym lordem. W miarę 
jego słów twarz żony zmieniała wyraz: 
najpierw było zdumienie, a potem, za- 
miast rumieńca, ukazał się uśmiech. 
Wybuchając śmiechem, zawołała: 

— Chodźmy! Dosyć tego stania na 
ulicy! Mam nadzieję, że znajdziemy je- 
szcze tego 'awanturnika. 

— Ale, Henryko, — błagał mąż, — 
nie odpowiedziałaś mi nic. — Czy na- 
prawdę oszukiwałaś mnie? 

— Nie mów głupstw. "Spójrz na 
mnie. — W moich latach to niepraw- 
dopodobne! Zdejm już te głupie wąsy! 

— Ale wtedy wszyscy poznają 
mnie. 

— To będzie najlepiej! Czas już 
skończyć z temi głupstwami! Nie wiem 
czy ci obrzydła rola mordercy, ja w 
każdym razie, nie chcę być dłużej ofia- 
rą. 

gton! Nie domyślasz się dotąd? Lord 
Franciszek jest zakochany w Ewie! 

— W Ewie? 
— Naturalnie. Mówiłeś, że znikła, 

gdy on wszedł? Ale nie wybiegła przez 
drzwi? 

— Nie miała czasu! 
— A więc ukrywa się za portjerą 

Zapewne znalazł już ją. Wejdźmy ci- 
chutko, a ręczę, że znajdziemy ich ca- 
łujących się. 

I tym razem pan Molineau przeko- 
nał się, jak przewidującą niebo mu da- 
ło żonę! 

Szczęśliwy ten ranek został zakoń- 
czony doskonałem śniadaniem, spoży- 
tem we czworo. Wszystko skończyło 
się pomyślnie, czarne cienie, otulające 
ten dom, rozwiały się bezpowrotnie. 

Szczęśliwi narzeczeni nie posiadali się 
z radości. 

Pan Molineau błogosławił chwiię, 
która zakończyła jego panikę. 

Wieczorem nadeszła depesza z 
New-Yorku, zawiadamiająca o tem, że 
nie udało się jednak Sopperom udowo- ' 
dnić winy, jednak na wszelki wypadek 
postanowiono go powiesić. 

Pani Molineau zauważyła nie bez 
złośliwości, że na miejsce rektora znaj- 
dzie się wielu amatorów. 

Żart ten rozwiał mgły, otulające 
ponury dom zbrodni. 

Koniec. 

А л 6. Ва 
ЭРУЕ 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

— Jednak nie rozumiem, — nasta- 
wał niespokojnie, — czemu mi nie od- 
powiadasz? 

Jrukarnia „Wydawnictwo Wileūskie“ ul. Kwaszelna 23,


