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KRONIKI SEJMOOE. 
Dzień konserwatystów. 

Tel fonem z Warszawy. 

е WARSZAWA, dnia 4 lutego. Na 
dzisiejszem posiedzeniu zaszedł incy- 

dent, który wskazuje, jak daleko Pol- 

ska poszła na prawo i jak zmieniło 

się u nas zapatrywanie na reiormę 

rolną. Oto poseł Sanojca, pożyteczny 

mówca wiecowy, mniej zdolny do 

pracy poważniejszej, napisał w swoim 

referacie kilka frazesów Oo reformie 

rolnej, zupełnie w guście tych, na któ- 

re kilka lat temu niktby nie zwrócii 

uwagi, do tego stopnia wtedy frazesy 

o reformie rolnej były chlebem pow- 

szednim. Dziś, gdy je poseł, Sanojca 

umieścił w swym referacie, ca 

ezes Byrka z BB., jako główny 

pa ii budžetu, i dal posłowi 

Sanojcy bezprzykładną w swej ostro- 

"Ści nauczkę. lacydent ten był powita- 

ny radośnie przez wszystkich, komu 

wstrętna jest demagogja w każdej po- 

staci. 

Poniewat znając naturę endeków, 

domyślam się, że zechcą oni przekrę- 

cić naopak ten incydent w swej WSZĘ- 

do bylskiej argumentacji, więc przyta- 

czam in extenso odnośne frazesy po- 

' sła Sanojcy, wyjęte ze stenograficzne- 

go odpisu jego referatu; 

ч „I to smutną prawdę, že Rządy umia- 

ły obiecać i w czasie po 1918 roku ziemię - 

chłopom — starym zwyczajem, gdy była 

si, że z nadaniem ziemi było trudniej, 

skoro trwoga minęła, co dla obronności 

- Państwa jest daść niebezpiecznym i ryžy- 

kownym eksperymentem, a tež jeszcze i 

to, że ziemianie również starym obyczajem 

patrzą się na zagadnienie reformy rolnej, 

wyżej stawiając swe folwarki nad dobro 

'— publiczne i nad przyszłość narodu. ._- 

| 

| 

| 

Niewątpliwie są to frazesy bezpod- 

stawne i frazesy demagogiczne, ale 

przyznać trzeba, że są to frazesy, któ- 

re w 1920 r. i później mówił każdy 

poseł bez zająknienia, mówił przy 

każdej sposobności, a powtarzała je 

także większość tych posłów, która 

utworzyła i popierała t. zw. „Tząd 

narodowy”, t. j. rząd pana Witósa, 

oparty o pakt Lanckoroński. в 

%-Dziś już takiemi frazesami rzucać 

bezkarnie nie wolno. Wzbudzają one 

tak ostrą reakcją, jak była dzisiejsza 

reakcja prezesa Byrki. Cieszymy się z 

tego podwójnie i jako obywatele Pań- 

Stwa i jako komserwatyści z BB. ; 

Wogóle dzień dzisiejszy był dniem 

konserwatystów. W sprawach kreso- 

wych przemawiał ks. Sapieha. Mowę 

jego, wyróżniającą się umiarem, spo- 

kojem, godnością dajemy na innem 

miejscu w całości, według stenogra- 

mu. Przemawiał również poseł Sobo- 

lewski, który w Świetny sposób ode- 
pchnął zarzuty polemiczne posła Ra- 

taja, przypomniał i Sejmowi i panu 

Ratajowi bardzo przykre rzeczy, wska- 

zał im jak dalece zasłaniają się wła- 

sną nieodpowiedziainošcią. 

Ostra wymiana zdań z Ukraińca- 

mi wzbudza w nas po raz setny te 
reileksje: Sejmy całego Świata nigdy 
nie potrafiły rozwiązać żadnej sprawy 

naradowościowej. To przyzna każdy 

najzapaleńszy obrońca — parlamenta- 

ryzmu. Nasza ugoda hadziacka z ko- 

zakami była także udaremniona przez 

Sejm polski, przez zjazd kozacki. 
Minister Składkowski mówił także. 

Ž Opinja polska zna Pana Ministra z 
jeżo energji niespożytej, której skie- 

rowywanie swego czasu na Sprawy 

sanitarne wywoływało potoki łatwych 
dowcipów i karykatur. Ale  pocichu 

niejeden przyznaje, że minister Skład- 

-Žkowski, mimo wszystkie swe cechy, 
mimo słowa drażliwe i nieprzystojne, 

któremi sypie jak z rękawa, jest 
przecież człowiekiem, który umie 

przeprowadzić to, czego sobie życzy. 
Dziś dał nam Sensacyjne dane o 
wrażej robocie komunistycznej w 

Polsce, na którą z zewnątrz sypią 
się setki tysięcy rubli. Mowa . jego 

miała akcenty szczerej prawości i od- 
ważnej prawdy. W czasie swej mowy 

generał Składkowski był bardzo sym- 
patyczny. Ja nigdy nie kłamię—odpo- 
wiadał socjalistom, którzy go atako- 
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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANGRYCZE — 4, Sreptyczłego — А. Łaszek 
BIENIAKOMIE -— Baiet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. : : 
DABROWICA (Polesie) — Ksiegarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY -— Bużet kołejowy. я 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Wiodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
žiORGDZIEĮ — Dworzec kelejowy — K. Smarzyūski. 
IWIENIEC — Skiep tytoniowy S. Zwierzynski. 
KLECK — Sklep „jedność” 
LxBA —- ul. Suwałska 13, S. Matecki. 
MGŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. i
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oraz nadesłane milimetr 50 Kronika reklamowa _ milimetr 60 
żej. Zagraniczne 50% drożej. 

ECHA-STOLIGY — 1 за kokDONÓW | gfiyplizodatie propozycji sowieckie 
Sprosfowanie. 

Do wstępnego artykułu z „Sło- 
wa“ z dnia 2-go lutego wkradł się 
przykry błąd, a mianowicie: przy 
odbiorze telefonicznym artykułu z 
Warszawy zniekształcony . został ty- 
tuł, który powinien brzmieć „Skró- 
cenie frontu ideowego" a nie jak 
było wydrukowane „Skrócenie prądu 
ideowego". Analogiczny błąd został 
powtórzony jeszcze w dwóch  ustę- 
pach, w których mowa o skróceniu 
frontu ideowego opozycji. 

Powrót p. Przzydenfa Rzeczypa- 
spolitej 

Powrėt p. Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej z wywczasów zimowych w 
Zakopanem nastąpi około 20-go 
b. m. 

Expose min. Zaleskiego w Senacie 

W tygodniu bieżącym minister Za- 
leski wygłosić ma expose na komisji 
zagranicznej Senatu, pozatem _ będzie 
obecny na dalszej dyskusji nad 
ostatniem expose jego w komisji sej- 
mowej oraz w czasie obrad nad 
wnioskiem kilku klubów w sprawie 
ewakuacji Nadrenji i bezpieczeństwa 
granic, 

Projekt podwyższenia zapomóg 
‚ а hezrobofnych. 

Ze wzgłędu na to, že Zz dniem I sty- 
cznia r. b. rezerwy Funduszu Bezrobocią 
przekroczyły połowę sum, które do Fun- 
duszu należą (przeszło 20 miljonów zł.) 
projektowane jest podwyższenie zapomóg, 
wypłacanych bezrobotnym. Zapomoga wy- 
nos łaby zamiast 50 proc. płacy 60 proc. 
Równocześnie omawianą jest sprawa obni- 
żenia skłądek wpłacanych na rzecz Fun- 
duszu Bezrobocia przez pracodawców i 
pracowników. z 

ZA I PRZEGIW. 

Papierowy kapelusz w Izbie 
gmin. 

Według niepisanego, lecz umocnionego 

obyczajem regulaminu angielskiej Izby 

Gmin, mówca, który chce głos zabrać, na- 
krywa głowę kapeluszem i powstaje z 
miejsca. Nie chciała do tego przepisu za- 
stosować się niewiadomo dlaczego, miss 

Suzanne Lawrence, posłanką Partji Pracy. 

Powstałą z nienakrytą głową. Marszałek 

(speaker) nie udzielił jej głosu. Wtedy re- 
wolucyjna miss nałożyła na głowę trój- 
kontny kapelusz zrobiony Z gazety, taki 

jakie  frobią sobie dzieci. Marszałek 
nie uznał tego za fnakrycie godne izby 
Gmin i odmówił głosu. Kilku kolegów, 
którym widać zależało na przestrzeganiu 
regulaminu i powagi parlamentu, podsuwało 
Miss Lawrence własne kapełusze, ale upar- 

ta panna je odrzucała. Skończyło się zna 
tem, że jeden z jej kolegów wniósł to py- 
tanie, które zadać chciała rządowi pani w 
papierowym: kapeluszu. Wszystko to miało 
miejsce na posiedzeniu z 26 stycznią r. b. 

Wojna i pokój 

(Wielka ędzynarcdowa żonglerka) 

  

    

  

Znany niemiecki tygodnik humorysty- 
czny „Simlicissimus* zamieszczą następuj4- 
cą wymowną karykaturę, zaopatrując ją w 
podpis tej treści: ZA 

—.Ech! mój mały, trzymaj się mocno 

wali ze wściekłością, i czuć było 

prawdę w jego słowach. „Policja 

strzela — mówił minister—kiedy nie- 

ma innego. wyjścia, ale od kiedy ja 

jestem ministrem, policja nie bije, bo 

nie śmie". Dobra, szczera, sympa- 
tyczna była mowa Ministra Skład- 

kowskiego. Cat. 

Antygolskie demonstracje w Kownie, | 

Zdemolowanie kina, wyświeflają- 
cego polski film. 

KOWNO, 4.ll. PAT, W niedzie- 
ię © godzinie 5-ej po poł. około 
30 uzbrojonych osobników wtar- 
gnęło do kinoteatru „Palładium”. 
Osobnicy ci zniszczyli aparat ki- 
nematograficzny i wyrzączili inne 
szkody na ogólną sumę 15 tys. 
litów. W. kinie odbywało się 
właśnie wyświetlanie fiimu poł- 
skiego z udziałem znanej pol- 
skiej artystki Smosarskiej. 

Drasa kowieńska a bałtyckiej odpowiedzi 
Pisma litewskie żywo komentują na- 

desłane ostatnio odpowiedzi Estonii i Ło- 
twy na notę rządu litewskiego, zawierające 
propozycję natychmiastowego wprowadze- 
nia w życie paktu Kolloga drogą podpisa- 
nia zainicjowanego przez Sowiety specjal- 
nego protokuiu. | 

„Liet. Aidas“ stwierdza, že odpowiedzi 
te raz jeszcze wskazują na kierunek poli- 
tyki Łotwy i Estonji oraz na chęć zrobie- 
nia Polsce przysługi. Odpowiedzi łotewska 
i estońska w istocie nie różnią się pomię- 
dzy sobą. Obie wspominają o jakichś ro- 
kowaniach albo porozumieniu z innemi 
zainteresowanemi państwami. „Dlaczego, 
zapytuje dalej urzędówka, Łotysze i Estoń- 
czycy mówią o prowadzonych obecnie ro- 
kowaniach i o porozumieniu?*—i odpowia- 
da- „Jesteśmy 2 przekonani, że czy- 
nią to za radą Polaków w tym ' celu, aby 
przewlec załatwienie sprawy i propozycję 
Litwinowa uczynić bezowocną”. 

do wyrażonego w odpowiedziach 
obu państw zadowolenia, że Litwa wyka- 
zuje chęć ścisłej współpracy z państwami 
bałtyckiemi, to urzędówka ubolewa, że 
współpraca ta nie przybrała jeszcze kon- 
kretnych form i przyczynę tego widzi w 
zbyt częstem spoglądaniu Łotwy i Estonii 
na Warszawę i w niezbyt wielkiej ich czę- 
ści zwrącania większej uwagi na Kowno. 

„Liet. Żinios* w omawianych odpowie- 
dziach widzą również dowód orientacji Ło- 
twy i Estonji na Polskę i zaznaczają, że 
wpływy Polski tak w Talinie, 
dze nie budzą już dziś wątpliwości. 

„Odpowiedzi Łotwy i Estpnij Litwie. są 
ściśle uzgodnione ze Słatowitkicjh Polski 
l tą polityką zwłoki, którą Polska prowa- 
dzi wobec sowieckiej propozycji. Z drugiej 
strony, zdaniem organu ludowców, wyrąż- 
nym się staje zamiar Polski stanąć na cze- 
le bloku państw, jakiby się sam przez się 
utworzył, gdyby Sowiety zgodziły się z 
proponowaną przez Polskę procedurą pod- 
pisania protokułu. W takim wypadku, Li- 
twie, która nie czyniąc żadnych zastrzeżeń, 
przyjęła już propozycję Litwinowa, wypa- 
dłoby odegrać w całej tej historji rolę nie 
do pozazdroszczenia. 

Karado tofowsko-gstofska. 
RYGA, 4 II. Pat. Minister spraw 

zagranicznych Estonji Lattik w ponie- 
działek wieczorem wyjechał do Rygi 
w celu odbycia narad z łotewskim 
ministrem spraw zagranicznych Balo- 
disem. Podczas tych narad poruszona 
będzie sprawa noty Litwinowa i paktu 
Kelloga. 

W OBOZIE KONCENTRACYJ- 
NYM w WORNIANACH. 

KOWNO, 4. II. PAT. „Lietuvos Zinos“ 
donosi, że ostatnio zwolniono zostało z 
obozu koncentracyjnego w Wornianach. 6 
osób. W obozie pozostało jeszcze 125 osób 

Lityfacja obrazów br. Tyszkiewicza w 
: Kownie 

Oryginał Rubensa za 70.000 litów 

Z Kowna donoszą: dn. 18 b. m. od- 
będzie się w zarządzie miejskim sprze- 
daż z licytacji niezwykle cennej galerji 
obrazów hr. Tyszkiewicza zabranej mu 
z pałacu. Wśród obrazów olbrzymiej 
wartości, pędzla włoskich, francuskich ji 
innych malarzy znajduje się też kilka 
oryginałów Juljusza Kossaka. Sensację 
jednak budzi oryginał Rubensa „Ukrzy- 

oazy Chrystus”, oceniony na 70.000 
tów. 

Galerja zawierająca 21 obrazów 
oceniona jest na 750 tys. litów. Hr. Ty- 
szkiewicz, którego własnością są te ob- 
razy znajdu,e się w tej chwili zagrani- 
cą. Według źródeł urzędowych Sprze- 
daż z licytacji PiwAsIa jest pretensja- 
mi wierzycieli r. Tyszkiewicza na Su- 
mę I miljon litów. 

dowe Więzienia na Litwie 
Z Kowna donoszą: Wobec ciągłych 

aresztów dokonywanych na Litwie w ciągu 
ostatnich lat liczba więźniów nie może się 
pomieścić w dotychczasowych „pomieszcze- 
niach. Okropne warunki w jakich znajdują 
się więźniowie wywołują demonstrację i 
głodówki. Ostatnio rząd zakończył budowę 
dwóch nowych więzień w Ucianach i Ro- 
sieńiach. Budowa tych więzień kosztowała 
pół miljona litów. Rząd wyasygnował po- 
nownie kredyty na budowę nowych wię- 
zień. 

ddkókska 
yr 
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Polska i Rumunia zgadzają się na podpisanie profokulu 7-go lutego 
MOSKWA. 4. If. (PAT). MINISTER PATEK ZOSTAŁ DZIś O GODZI 

NIE 12 PRZYJĘTY PRZEZ KOMISARZA LITWINOWA, KTÓREMU ZAKO- 
MUNIKOWAŁ ODPOWIEDŹ POLSKI I RUMUNJI, ODNOŚNIE TERMINU 
PODPISANIA PROTOKUŁU. POLSKA I RUMUNJA ZGADZAJĄ SIĘ NA TE- 
RMIN PROPONOWANY PRZEZ LITWINOWA, T. j. DZIEŃ 7 bm. 

Kowna niezadowolone z odpowiedzi bofwy Estonii 
Nowa nofa z zapytaniem... 

Według wiadomości nadeszłych z Kowna, w sferach rządo- 
wych panuje wielkie niezadowolenie z treści odpowiedzi Łotwy 
i Estonji na projekt Litwinowa, podpisania paktu. Zdaniem tych 
sai państw bałtyckich podyktowana była. przez 
Polskę. ‚ 

W dniu wczorajszym rząd kowieński wystosował do rządów 
Łotwy i Estonji notę z zapytaniem, czy państwa te rzeczywiście 
zamierzają przystąpić do propozycji Litwinowa łącznie z Polską, 
jak to oświadczył poseł Patek w Moskwie. 

  

„ bietuvos Aidas o dymisji Plechawicziusa 
KOWNO, 4.11. PAT. „Lietuvos Aidas* w dzisiejszym artykule wstep- 

nym zajmuje się pogłoskami, ukazującemi się w związku z dymisją szefa 
litewskiego sztabu generalnego Plechawicziusa w prasie zagranicznej, a 
także kursującemi w samem Kownie. Zródła tych wszystkich pogłosek - 
jak twierdzi „Lietuvos Aidas* należy szukać w Wilnie, Warszawie, Rydze 
i innych miastach zagranicznych. : : 

- Dalej „Lietuvos Aidas* tłumaczy powody dymisji Plechowicziusa, 
utrzymując, że litewski szef sztabu generalnego, z imieniem którego zwią- 
zany jest przewrót 17 grudnia 1926 roku, na swem trudnem i odpowie- 
dzialnėm stanowisku nadwyrężył swe zdrowie. „Gdyby jednak, obok 
złego stanu zdrowia, istnieć miały inne—osobiste czy służbowe 
—motywy, to dlaczegożby i te motywy nie miały być uwzględ- 
nione? Zmiana osobistości kierowniczych może przecież nastąpić i bez 
jakichś głębokich motywów politycznych. SSA н 

Ci którzy znają Plechawicziusa, że hędąc oficerem armji litewskiej, 
nigdy nie był on politykiem, a tylko żołnierzem, któremu obce są wszel- 
kie kombinacje polityczne. Jedynie więc zły stan zdrowia i motywy osobi- 
ste zmusiły go do opuszczenia swego stanowiska.  Naiwnością byłoby— 
konkluduje „Lietuvos Aidas* — oczekiwać jakichkolwiek zmian na Litwie, 
opierając się na tych pogłoskach. 

W Mińsku o pułk. Plechowiczu. 
c Žž Mińska donoszą: Urzędowa „Zwiezda* podaje o nieuda- 
nym zamachu stanu na Litwie, przygotowywanym przez pułk 
Plechowicza. Wiadomość tę gazeta zaopatruje w komentarz, że 
zamach stanu przygotowywany był w istocie przez Polskę. Ple- 
chowicz jest obszarnikiem sympatyzującym Polsce, oraz utrzy- 
mującym z polskim sztabem generalnym bliższe stosunki. Nie- 
udany zamach stanu jest kolejną porażką polskich planów na 
terenie Litwy. Komentarze „Zwiezdy* uważane są pow- 
szechnie jako potwierdzenie poprzednich pogłosek, że 
pułk. Piechowicz usunięty został ze stanowiska pod na- 
ciskiem rządu sowieckiego. . 

‹ Pulk, Plechowiczius wyic'Aža z Kowna. 
Według wiadomości nadeszłych z Kowna, pułk. Plechowiczius w najbliż- 

szych dniach opuścić ma Litwę i udać się zagranicę, rzekomo dla poprawienia 
swego zdrowia. 

W Turcji. czy na dnie morza Ezarnego? 
Sprzeczne wiadomości o lasach Troskiego 

MOSKWA. 4.1. Pat. W dalszym ciągu jest tu żywo omawiana wersja 
o wysłaniu Trockiego poza granice Z.S.S.R. Rząd turecki wyraził zgodę 
na przyjazd Trockiego do Turcji i udzielił wizy Trockiemu, jego żonie 
i synowi. Trockiemu ma towarzyszyć dwóch delegatów władz sowieckich. 

WIEDEŃ. 4.1. Pat. „Die Stunde* donosi z Konstantynopola, że wczo- 
raj przybył tam Trocki wraz z żoną i synem pod ścisłą kontrolą rosyj- 
skiej policji tajnej. Po opuszczeniu okrętu wystosował on do rządu an- 
gorskiego telegram z prośbą o udzielenie mu pozwolenia na pobyt. : 

BERLIN. 4.Il. Pat. Prasa dzisiejsza donosi za dziennikami londyń- 
skiemi, że parowiec sowiecki „Krasnyj Fłot", na: którego pokładzie miał 
się znajdować Trocki, od czwartku zaginął wśród orkanu, szalejącego na 
morzu Czarnem. Żywią obawę, że okręt zatonął. ё 7е strony sowieckiej 
brak jednak potwierdzenia, że Trocki znajdował się rzeczywiście ‚ па ро- 
kładzie tego okrętu. Mimo to utrzymuje się pogłoska, że Trocki wsiadł 
we czwartek w Batumie na pokład statku „Krasnyj Fłot*, wyruszającego 
do Konstantynopolu. 

Mrozy i śniezyce. 
We Włoszech —20.—W Czechach —270,— Przerwanie komunikacji 

"Konstantynopo!—Angora. 
RZYM, 4.ll,. PAT. Zimno wzrasta. -W Trientino zanotowano 20 stop- 

ni poniżej zera. Jeziora i rzeki zamarzły. : 
РКАСА, 4.1. PAT. W dniu wczorajszym mrozy osiągnęły nienoto- 

waną jeszcze ntgdy dotychczas w Czechosłowacji wysokość. W Pradze 
termometr wskazywał 270 poniżej 0. W południowej Czechosłowacji tem- 
peratura spadła do 31o poniżej 0. ) : SB 

ANGORA, 4 II. Pat. Z powodu nadmiernego śniegu, komunikacja 
kolejowa między Konstantynopolem a Angorą została przerwana. 

SOFJA, 4 II. Pat. Silne mrozy, trwające od 2 dni, utrudniają coraz 
bardziej komunikację kolejową oraz żeglugę rzeczną. Na skutek mrozów 
władze szkolne w Soiji postanowił żprzerwać lekcje w szkołach powszech- 

> Miss Polonia w Paryżu. 
PARYŻ, 4 Il. PAT. Przybyła tu p. Kostakówna— miss. Polonia w towarzystwie 

dyrektorowej Huzarskiej. Na dworcu powitali miss Polonję przedstawiciele prasy 
oraz rozentuzjązmowane rzesze publiczności. Jutro miss Polonia będzie obecna na 
balu w operze oraz zostanie przedstawiona prezydentowi republiki. Publiczność oka- 
zuje miss Polonii żywe zainteresowanie. Dzienniki podały jej podobiznę, zaopatrując 
ią bardzo sympatycznemi komentarzami. и 

Kafastrofa kolejowa pod Paznaniem 
POZNAŃ, 4 1. Pat. Dyrekcja Kolei Państwowych w Poznaniu komu- 

nikuje: Pociąg pośpieszny Nr 407, idący ze Lwowa do Poznania, najechał 
dzisiaj, t. j. 4 bm., na pociąg osobowy Nr 32, idący do Katowic, na klm. 
S6-tym. Rennych jest 6 osób. Przypuszczalnie ruch wstrzymany będzie 
przez 5 godzin. Prezes Dyrekcji Kolei Państwowych inż. Rudziński wyje- 
chał z komisją na miejsce wypadku. 

  

MWIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jaźwińskiegs 
WOWOGRÓDEK —- kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWiĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Poł. Macierzy Szkokrej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — uł. Mickiewicza 24 F. |uczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Koi. „Ruch“. у 
WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-w3 „Ruch“. ; 

  

ST TIEDRWYTTODYETW NZS” 
CE! : wi milimetrowy -jednosz) na str. 2-ej i 3.ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 

! | ewka łoże 6 ъ wadi zw N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dro- 
Ogłoszenia cyfrowe i tabełaryczne o 50% drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 
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OBRADY SEJMU 
BUDŻET MIN. PRACY I OPIEKI SPOŁECZ NEJ. DYSKUSJA NAD BUDŻETEM MINI- STERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH. DEMONSTRACJE KOMUNISTYCZNO - U- 

KRAINSKIE. 

„ WARSZAWA. 4.2, (PAT). 44 posiedze- nie Sejmu. Przystąpiono do końcowej dysku- sji nad budżetem Ministerstwa Pracy i Opie- ki Społecznej. Sprawozdawca pos. Gustaw Zieliński (BB) podziela między innemi zda- nie, iż inspekcja jest niedotasteczna, wska- zuje jednak na stałe polepszenie w tej dzie- dzinte. * 
Na tem dyskusję nad budžetem Minister- stwa Pracy i Opieki Społecznej ukończono: ! przystąpiono do dalszej dyskusji nad bud- żetem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Pos. Czyszewski (Ch. D.) uważa, że jednem z najważniejszych zadań obecnego rządu jest przystąpienie do zasadniczego uregulowania spraw samorządowych, szczególnie na te- renie Małopolski. jeżeli Sejm nie zdoła w 

czasie obecnej. sesji załatwić t. zw. małej ustawy samorządowej, to powinien udzielić rządowi odpowiednich pełnomocnictw. 
„Klub mówcy będzie głosować za uchwa- leniem funduszu dyspozycyjnego M.S.W. w wysokości 3 milj. złotych. 

Pos. Juchniewicz (Kl. Biał.) skarży się 
na niewłaściwą politykę rządu w stosunku do narodu białoruskiego i oświadcza że klub 
jego głosować będzie przeciwko budżetowi. 

„ Pos. Tempka (Górnosląska Ch. D.) oś- wiadcza że nie ma zaufania do obecnego rządu i domaga się ustąpienia woj. sląskie- go — Grażyńskiego. 

Pos. Sobolewski (BB) odpowiada mów- com opozycji, że niektóre ich ostre powiedze- nia były nieprzemyślanym fałszem, bo ina- cezj brakby było słów na ich potępienie. Nawiązując do ustępu przemówienia pos. Rataja, w którym tenże uważał za jedyne wyjście: z obecnych stosunków powrót do równowagi władz, co nastąpiłoby przez wy- tworzenie większości, pos. Sobolewski о$- wiadcza že ta oferta i zachęta do kompromi- su jest nie do przyjęcia, gdyż uważalibyśmy Ją za: powrót do dawnych sposobów rozma- wiania i targowania się. Co się tyczy za- rzutu iż rząd wykazuje brak programowości, to mówca zaznacza, że widziano rząd, któ- ry zawarł pakt lanckoroński, ogłosił program ale ani jeden pukt tego programu nie był wykonany, bo jed en program był ogłoszony 1 nie wykonany, ; drugi nie ogłoszony, ale zato wykonany. Takiego programu od tego rządu nie oczekujcie panowie — podkr mówca. Nawiązując do przepowiedni rozłamu w BR. mówca oświadcza, że były. rozłamy ale nie w klubie (BB.) a wspominając rozłam w PPS podkreśla że jednym motywem, dla którego pewni członkowie PPS odeszli ze swo jego stronnictwa, jest inne ustosunkowanie się do zagadnień państwowych i dlatego „cenimy wysiłek, jakiego dokonali w intere- sie państwa, narażając się na przykrości”. Zwracając się do opozycji, mówca kończy następującem oświadczeniem: _„Mówiliście takżie o zbliżającej się rozgrywce między na- mi. Otóż nie będzie to rozgrywka z demon stracją, bez względu na jej przymioty, ale ua miedzy nami a rozwielmožnio- nem partyjnictwem i.tę rozrywkę w ramy!* Pos. Bitner (Komunista) Stal gwal- townie rząd, używając przytem słów, za któ re urzędujący wicemarszałek Czetwertyński zmuszony jest przywołać kilkakrotnie mówcę do porządku. 
Następnie zabiera głos pos. ks. Sapietia (BB). PrZemówienie to zamieszczamy w ca- 

łości na stronie 3-ej naszego pisma. 
„Pos. Celewicz (Kl. Ukraiński) atakuje działalność Ministerstwa Spraw Wewnętrz- nych i omawia różne bolączki, a między in- nemi cytuje polecenie jednego ze starostów wstawienia pewnej kwoty do budżetu gmin- nego „na sieroty polskie". Oświadczeiie to wywołuje wrzawę. Różni posłowie domagają się, aby mówca odczytał dosłownie ustęp, dotyczący przeznaczenia tej kwoty „na sie- 

roty polskie", Mówca oświadcza, że nie po- 
wiedział „na polskie”, ale kwota ta idzie właśnie na sieroty polskie. Pos. Celewicz kań 
czy oświadcezniem, że „siły narodu ukraiń- skiego i jego energja potenejalna tak wzra- 
stają, że wobec nich, prędzej, czy później, cała potęga mocarstwowa Polski okaże się 
za słabą* Słowa te wywołują znowu ogrom- ną wrzawę i głośne protesty. Wicemarszałek Czetwertyński przy wołuje mów. do porządku Wreszcie zabiera głos s. Jaru zelski (BB), oświadczając, że od początku kadencji znosimy cierpliwie przemówienia « posłów ukraińskich, ale miara kłamstw się przebie- ra. W Małopolsce Wschodniej jesteśmy auto- 
chtonami i w ciągu wieków żyliśmy w zgo- dzie z narodem ukraińskim. Dopiero Austrja 
kierując się zasadą „divide et impera“ rzu- 
ciła hasło ukraińskie, a następnie upadając 
hasło walki z Polską. Ale lud ruski nie chciał 
tej walki bratobójczej. Poseł wspomina o te- 
rrorze w stosunku do Polaków, co wywołuje 
wrzawę wśród Ukraińców. Mówca zapowia- 
da jednak że od dzisiaj nie będziemy w de- 
fenzywie, lecz przechodzimy do ofenzywy i 
odsłańiać będziemy prawdę. Ministra zaś 
prosi, aby wziął w obronę ludność, która jest 
prowokowana. 

Na posiedzeniu popołudniowem przema- 
wiał min. Składkowski stwierdzając iż zarzu ty w sprawie podsłuchu pozbawione są pod- 
staw. Podsłuch telefoniczny nie tnieje. Oma- 
wiając fundusz dyspozycyjny minister zazna- czył że 9/10 fuduszu dyspozycyjnego idzie na przeciwdziałanie wewnątrz państwa pra- 
cy, dążącej do obalenia jego ustroju, do rozer 
wania jego całości i rozbicia jego mocy we- 
wewnętrznej. Nacisk agitacji jest tak duży, 
że ludność pochodzenia polskiego w państwie 
polskiem jest teroryzowana i uciskana ekono- 
micznie przez czynniki obce. Ze wzgledów ła- 
two zrozumiałych minister nie noże przed- 
stawiać szczegółowo korżakcji, ani podawać 
tego wszystkierc co wie o organizacji i za- 
mierzeniach naszych wrogów. 

W roku 1928 zlikwidowano 73 afer szpie- 
gowskich. Oto na co idzie 9/10 funduszu ry- 
spozycyjnego — konkluduje minister.— Sejm 
— kończy minister — ma wyjątkowy przy- 
wilej, że może obalić ministra, którego uwa- 
ża za szkodliwego, ale póki to się nie stało, 
Sejmowi również nie wolno przeszkadzać w 
pracy. 

Po przemówieniu p. ministra przemawiał 
jeszcze pos. Pragier (PPS), poczem pos. 
Poiakiewicz (BB) zreferował budżet Prezy- 
djum Rady Ministrów. 

Na tem dyskusję budżetową przerwano. 
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Proces o 
Wyrok ogłoszony hędzie 8-go lufego rh. 

NOWOGRODEK, 4 I. W uzupeł- 
nienie niedzielnego sprawozdania z 
przebiegu procesu o własność ordy- 
nacji nieświeskiej podajemy w stresz- 
czeniu przemówienie mec. Bielawskie- 
go. Mec. Bielawski w trzygodzinnem 
przemówieniu obala wszystkie twie- 
rdzenia ze strony powoda i, powołu- 
jąc się na statut litewski, twierdzi, że 
Aleksander Dominik nie miał praw 
dziedzictwa, więc car Aleksander, chcąc 
być bezstronnym, oddał sprawę do roz- 
strzygnięcia Radzie Państwa. 

Czyim synem był Aleksander, to 
mogła stwierdzić tylko jego matka, a 
ona nigdy o tem nie wspomina, że 
Aleksander jest synem Dominika. 
Wiadomem jest również, że miała 
dwóch synów, dó których się on nie 
przyznawał, jak również nie wskazy- 
wała ojców.. Powołując się na prawo 
kanoniczne, adwokat Bielawski dowo- 
dzi, że Aleksander Dominik był sy- 
nem nieślubnym i nie mógł nigdy 
osiągnąć legalizacji na podstawie praw 
kościelnych. Zaznacza następnie fakt, 
że gdyby nawet Aleksander vsiągnął 
uprawnienia w Austrji, to nie osiągnął 
ich w Rosji, a austrjackie uprawnienia 
są tu bez znaczenia. 

W dalszym ciągu adw. Bielawski 
stara się zrehabilitować pamięć Anto- 
niego, dowodząc na podstawie szere- 
gu dokumentów dyplomatycznych, 
wydanych przez komitet narodowy w 
Paryżu, pamiętników i listów, że car 
Aleksander uważany był wówczas na- 
wet przez takich ludzi, jak ks. Adam 
Czartoryski i naczelnik Kościuszko za 
starego przyjaciela Polski. Ówczesne 
pamiętniki stwierdzają, że za najwięk- 
szego patrjotę polskiego uważany był 
wówczas po ks. Adamie Czartoryskim 
i ks. Józefie Poniatowskim ks. Antoni 
Radziwiłł. Przyznaje to nawet prof, 
Askenazy, stale uprzedzony do rodzi- 
ny Radziwiłłów. To też o konfiskacie 
politycznej bezwarunkowo mówić nie 
można, był tylko sekwestr nałożony 
na majątki, zwrócone następnie  te- 
mu, kto po nie się zgłosił, W danym 
wypadku nie było specjalnego wybie- 
rania ks. Antoniego na ordynata, 
gdyż istnienie wówczas _ starszych 
Radziwiłłów Znie odgrywało roli, a 
Statut ordynacji nieświeskiej bynaj- 
mniej nie przewiduje majoratu, a na- 
wet zezwala na sprzedaż. Nieoddanie 
majątków synowi ks. Dominika było 
jedynie brakiem uprawnienia. 

Odebranie majątków ks. Domini- 
kowi miało jeszcze i inny cel. Z chwi- 
lą, gdy ks. Dominik związał się z hr. 
Teofilą Starzyńską, z domu Moraw- 
ską, późniejszą swą żoną, został O- 
panowany najzupełniej przez rodzinę 
swej przyszłej żony t. j. przez: Mo- 
rawskich, Rozwadowskich i Woysbu- 

-nów. W całym Nieświeżu gospodarzy- 
ła rodzina Morawskich jak w swoich 
dobrach. Działo się to wówczas, gdy 
ks. Dominik z hr. Starzyūską woja- 
żowali po Europie. Z chwilą powrotu 
ks. Dominika mogły się skończyć zło- 
te czasy dla Morawskich. 

To też zorganizowali w Nieświe- 
żu lożę masońską, do której wciąg- 
nęli ks. Dominika i sprowokowali w 
niej ks. Dominika do złożenia przy- 
siegi, že nie wróci do Nieświeża ina- 
czej, jak pod sztandarami litewskiemi. 
Morawscy cel swój osiągnęli. Ks. Do- 
minik więcej do Nieświeża nie wrócił, 
gdyż został pod Fianau. 

Następnie adw. Bielawski w dłu- 
gim wywodzie, najeżonym cytatami 
bodaj, że ze wszystkich prawodawstw 
europejskich, dowodzi, że przedaw- 
nienie nastąpiło już w r. 1834. W za- 
kończeniu przemówienia stara się do- 
wieść, że zgłoszenia do sprawy no- 
wych dowodów jest niepotrzebne. Od- 
czytując wyjątek z testamentu ks. Mi- 
chała Krzysztofa Sierotki, twórcy or- 
dynacji nieświeskiej,j w którym ks. 
Sierotka wzywa swe dzieci do cnotli- 
wego spędzenia żywota, zwraca się 
adw. Bielawski do sądu z następują- 
cem wezwaniem: 

— Jakby to wyglądało, gdyby ks. 
Sierotka na stolcu nieświeskim, który 
niemal za tron uważał, zobaczy 
dziecko zrodzone z podwójnego cu- 
dzołóstwa i ożenione później z córką 
oberżysty wiedeńskiego. 

Około godz. 2 w nocy sąd udał 
się na naradę i po półgodzinnem 
oczekiwaniu ogłasza: 

Wyrok względnie decyzja sądu 
zostaną ogłoszone 8 lutego o й. 
10 rano. 

SEZTLINAS INSULA INTO 

GŁĘBOKIE. 

— Z naszego życia. Dnia 28 ub. m. od- 
było się w Giebokiem posiedzenie zarządu 
powiatowego Koła sympatyków Związku 
Strzeleckiego pod przewodnictwem prezesa 
p. Dorozińskiej. Po załatwieniu szeregu 
spraw bieżących postanowiono w pierwszych 
dniach marca r. b. urządzić w Kasynie urzęd- 
niczem czarną kawę, połączoną z koncertem, 
jak również w dniu 19 marca loterję fanto- 
wą. Dochód z powyższych imprez zostanie 
przeznaczony na cele obwodu Związku Strze 
leckiego. Pozatem poruszono sprawę urzą- 
dzania odczytów w świetlicy strzeleckiej w 
Głębokiem. 

Dnia 27 ub. m. staraniem powiatowego 
Komitetu W. F. i P. W. odbyły się w Głę- 
bokiem pow. dziśnieńskiego zawody narciar- 
skie, w których udział brali członkowie po- 
szczególnych organizacyj P. W. Mimo dość 
krótkiego terminu przygotowawczego zawo- 
dy dały wynik pomyślny. Po ukończeniu za- 
wodów rozdzielono nagrody, a mianowicie: 
3 pary nart, 3 medale i 3 dyplomy. 

Dnia 21 ub. m. na szkodę mieszkańca 
wsi Ujście, gminy stefanpolskiej Sergjusza 
Redźko zagnął koń z uprzężą i saniami, po- 
zostawiony na uwięzi u płotu podczas poby- 
tu gospodarza w kolonji Lipolczyk, gminy 
O a: Strata wynosi 560 złotych. 

nocy z 22 na 23 w mieszkaniu Marji 
Asanowicz skradziono w czasie snu  pod- 
chmielonemu handlarzowi Danielowi Tymo- 
siukowi z Brześcia n/B. 520 złotych. Pie- 
niądze odnaleziono, a sprawców kradzieży 
Józefa Łowczynowskiego i Marję Asanowicz 
oddano do dyspozycji sędziego śledczego. 

BUKISZKI. 

— Odczyt. W dniu 27 stycznia r. b. w 
tut. szkole rolniczej odbył się odczyt p. inż. 
Falewicza, członka wydziąłu powiatowego, 
„O drenowaniu*, Pan inż, Falewicz w sposób 
dostępny i jasny wyłożył znaczenie i potrze- 
bę drenowania u nas tak, że zebrani na od- 
czycie miejscowi rolnicy i uczniowie z praw- 
dziwem zainteresowaniem wysłuchali rzeczo- 
wych i ważnych wskazówek wielce szanow- 
nego prelegenta, za co Mu się należy głębo- 
ka wdzięczność. Oby podobne odczyty od- 
bywały się częściej. Po odczycie było ztebra- 
nie miejscowego „Kółka Rolniczego”... L. 

—на 
® АБу dač možnošė szerokim war- 

stwom publiczności obejrzeć nie- 
śmiertelne arcvdzieło 

PAN TADEUSZ 
ADAMA MICKIEWICZA 

Dyrekcja KINA „HELIOS* demon- 
struje ten film codziennie od godz, 
2-ej do 4-ej p. p po cenach zni- 
żonych: Balkon 50 gr., parter 1 zł. 

na wszystkie miejsca. 
Od godz. 6-ej Karnawał na 

scenie i na ekranie. 

SŁU WJ 

Rewolid wojskowa w Hiszpanji 
Po Gindad Real Walencja. 

MADRYT, 4 II.—W Walencji wybuchła rewolta wojskowa. 
Pomiędzy wojskiem rządowem a zbuntowanemi oddziałami sto- 
czono krwawe walki. 

Gen. San Jurio wezwany został do Walencji z rozkazem 
usunięcia wszelkich żywiołów niepożądanych. 

Primo de Rivera opanował )syfuację. 
MADRYT, 4 I. PAT. Wydany wczoraj komunikat o zajściach w Wa- 

lencji stwierdza, że według doniesień gen. San Jurio, 
Walencji pozostała rządowi wierna. Część garnizonu, 

większość garnizonu 
która wyłamała się 

z pod dyscypliny, została zmuszona do posłuszeństwa. Komunikat zazna- 
cza, że rząd sądzi, iż jest tylko wyrazicielem powszechnej opinii, decydując 
się na podjęcie zarządzeń, niezbędnych dla utrzymania nietylko ładu, lecz 
również i spokoju publicznego, którego chwila obecna wymaga. 

Przyczyny i organizacja buntu. 
PARYŻ, 4.1. PAT. Według korespondencji z San Sebastian z dnia 1 b. m. 

ostatni spisek w Hiszpanii, który poniósł zupełne fiasko był najsilniejszym ze 
wszystkich dotychczasowych prób rewolty. Są podstawy do przypuszczenia, że 
czyniono przygotowania do wybuchu powstania w szeregu miast. Zapewne tak- 
że Sanchez Guerra, 
mis podstawę do przypuszczenia, 

obierając Walencję jako miejsce wylądowania w Hiszpanii, 
że odniesie tam Sukces, tembardziej, że 

Walencja znana jest ze swych przekonań republikańskich. Jednocześnie z przy- jazdem Sanchez Guerra i wypadkami w Ciutad Real należy podkreślić wybuch strajku generalnevo w Alcoi, zaacznym oś odku przemysłowym. Wszystkie te wypadki wykazują wzrost niezadowolenia. Malkontenci istnieją nietylko w woj- sku wśród artylerzystów, ale także i wśród marynarzy, 
tystów, 

Korespondenc a stwierdza, 
ktopotliwy. 

Że fakt aresztowania Guerry jest dla rządu 

socjalistów i konserwa- 
którzy są gorącymi wielbicielami Guerry. Niektórzy ze skompromitowa- 

nych wojskowych przekroczyli granicę hiszpańską, udając się do Poórtugalji. 
raczej 

każdym razie dyktatura nie jest rozwiązaniem sytuacji obecnej, 
najwyżej zaś może być uważana za rozwiązanie prowizoryczne. 

Konferencja Primo de Rivery z królem Alfonsem 
MADRYT, 4. I. PAT. Primo de Rivera odbył wczoraj 2 i pół godzinną konfe- 

rencję z królem. 
Po zakończeniu konferencji premjer oświadczył dziennikarzom między in1emi, 

że podjęte zarządzenia pozwoliły na usunięcie wszelkich trudności oraz na wyjašnie- 
nie sytuacji. Premjer stwierdził raz jeszcze, że w Walencji pauuje całkowity spokój. 

Aresztowanie gubernafora Walencji 
WIEDEŃ, 4. П. PAT. Prasa donoši z Madrytu, że gubernator Walencji Catanel- 

lo został aresztowany i pod ochroną wojskową przywieziony do Madrytu, gdzie stanie 
przed sądem wojennym. 
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Wielki wybór. . 
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Choroby Zależne od zaparcia. — Cały 

szereg zaburzeń, jak bóle głowy, niekiedy 
prawie ciągłe, utrata łaknienia, wstręt.do je- 

dzenia, bezsenność, niezdolność do pracy, 

rozdrażnienie ogólrte, obłożony język, wzdę- 

cie brzucha, suchnący oddech i t.d., które 

często uzależniamy od różnych chorób, ma- 

ją swoje źródło w zaparciu; wystarczy u- 

snąć, to ostatnie, aby ustąpiły wszelkie dole- 

gliwości. W tym celu należy przyjąć 1 шЪ 2 

pigułki Cascarine Leprince, wieczorem pod- 
czas jedzenia. Sprzedaż we wszystkich apte- 

kach. 

DA Leonard 
Wilno, Wielka 7, tel. 11-55 

zawiadamia, że z dniem 5-go lutego r. b. rozpoczyna 

„BIAŁY TYDZIEŃ 
Nadzwyczajna okazja taniego kupna. 

Towary białe wszelkiego rodzaju: bielizna stołowa, płótna bia- 
łe, płótna lniane, chusteczki do nosa, ręczniki, firanki, kapy, 

drelichy, inlety i t. p. 

Wyroby Żyrardowskie. 

BM EMZEMO DE NAK REG KM 

Pikiel i Syn 5 

Ceny obniżone 

  

psze”ne grube (bez 
zmlotków) z mły- 
nów wołyńskich. 

lniane (czyste) Em 

OTRĘBY 

MARUCRY Fis: 
mączkę mięsną i kostną, kredę szla- 

mowaną i sól bydlęcą, poleca 

Lomi Nagrodzki 
Wilno, Zawalna Nr. 11-a, 
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Angielskie argumenta przeciwko tomelowi pod La Manche 
Opinja publiczna w Anglji jest za- 

sadniczo przychylna tunelowi, ale od- 
zywają się też liczne głosy sprzeciwu 
i wysuwają  najprzeróżniejsze argu- 
menta. Rozpatrzymy co najważniejsze. 

Przedewszystkiem tradycyjny, wie- 
kowy już argument bezpieczeństwa. 
Co będzie w razie wojny? Przecie 
wojska francuskie przejadą najspo- 
kojniej w Świecie pociągami do Anglji, 
zaleją ją, podbiją. Jak się obronić 
przed taką inwazją? Co począć wo- 
bec tunelu ziejącego coraz nowemi 
zastępami intruzów. 

Roztropni ludzie odpowiadają, że 
zburzyć tunel będzie przyjemną roz- 
rywką dla inżyniera. Nie zajmie to 
więcej niż parę godzin czasu—dla py- 
rokseliny, nitrogliceryny i innych fan- 
tastycznie silnych materiałów wybu- 
chowych rozsadzenie tunelu będzie 
zabawką. 

Zresztą, przypominają złośliwie 
Francuzi, Wilhelm, zdobywca w 1066 
r. podbił całą Anglję ze swymi Nor- 
manami—a przecie nie było wówczas 
tunelu. 

Kwestje bezpieczeństwa są wręcz 
Śmieszne i nikt ich z pewnością na 
serjo nie bierze, zato argumenty na- 
tury ekonomicznej spotykają się częś- 
ciej i mają wielu wyznawców. „Angiel- 
ki mają bzika na punkcie paryskiej 
konfekcji, dowodzą sprzedawcy, nasze 
sklepy są przepełnione sukienkami, 
koszulkami, porteczkami, kapeluszami 
i wszelakiemi fatałaszkami z Paryża. 
Gdy bez obawy na morską chorobę, 
nie ruszając się prawie z miejsca 
będą mogły odwiedzić Paryż, prze- 
staną u nas kupować, będą jeździły 
po każdy guzik i wstążkę do Francji — 
zostaniemy zrujnowani“. 

Kupcy i przemysłowcy innych 
branż również obawiają się, że Anglja 
zostanie zalana towarami zagranicz- 
nemi bez żadnej rekompensaty. Nikt 
nie będzie się golił angielską brzytwą, 
nie będzie nosił ubrania z angielskie- 

Walka o kalendaz w Ramojj 
Przez cały tydzień obradował w Bu 

kareszcie pod przewodnictwem metro- 
polity Mirona Criste Synod rumuński, 
rozpatrując żądanie metropolity bessa- 
rabskiego Gurie'go w sprawie zmiany 
dotychczasowych prezpisów co do ob- 
chodu świąt Wielkanocnych. Jak wia- 
domo, metropolita bessarabski domaga 
się, by święta te obchodzone były w 
roku bieżącym według starego stylu, 
t.j. dopiero 5 maja. Żądanie swe moty- 
wował metropolita tem, że według no- 
wego kalendarza Wielkanoc przypada 
na ten sam tydzień święta kiedy Wiel- 
kanoc obchodzić będą Żydzi, co przez 
wzgląd na stosunki panujące w Bessara 
bji, jest niedopuszczalne. Na tle żąda- 
nia metropolity besarabskiego doszło 
już nawet w niektórych miastach do 0- 
strych starć między zwolennikami sta- 
rego kalendarza a propagatorami kalen 
darza nowego. 

Po dłuższej i ożywionej bardzo dy- 
skusji św. Synod postanowił, że święta 
Wielkanocne w całym kraju obchodzo- 
ne być mają według nowego stylu, t.j. 
31 marca. Wykroczenia przeciwko tej 
uchwale podlegać będzie surowym ka- 
rom. Jak dziennik bukaresztenski „Lu- 
pta“ donosi zagrożono metropolicie bes 
sarabskiemu zesłaniem do klasztoru na 
wypadek, że w dalszym ciągu prowa- 
dzić będzie swą akcję na rzecz przy- 
wrócenia w Rumunji starego  kalen- 
darza. 

go materjału, nie będzie nawet pił 
angielskiego whisky, wszyscy zechcą 
obcego, europejskiego wyrobu. 

Właściciele wiili, pensjonatów i ho- 
teli na modnych plażach twierdzą, że 
skoro bedzie tunel, to wszyscy rzucą 
się do Francji, każdy będzie przekła- 
dał tamtejsze plaże nad krajowe. 

Wreszcie niektórzy twierdzą, że 
tunel osłabi zamiłowanie Anglików do 
morza, uczyni ich podobniejszymi do 
szczurów lądowych, którzy nigdy 
statkiem nie jeździli. x 

Jak mało warte są te wszystkie 
argumenta—łatwo osądzić. _ Wobec 
świetnej i taniej komunikacji morskiej, 
wobec szybkiej i zupełnie bezpiecznej 
komunikacji powietrznej wszelkie do- 
wodzenia o „ułatwieniu* wyjazdu za 
granicę nie mają sensu, również oba- 
wy przed napływem obcych wyrobów 
są bezpodstawne. Nikt nie będzie ku; 
pował gorszego i droższego wyrobu 
tylko dlatego... że został przewieziony 
przez tunel! 

To też opór Anglików przeciwko 
ostatecznej zgodzie należy tłomaczyć 
nie żadnemi sensownemi rozumowa- 
niami, a wyłącznie ich konserwatyz- 
mem, przywiązaniem do faktu, że 
Anglja jest wyspą i jedyna do niej 
droga wiedzie przez morze. Mimo to 
Baldwin i cały jego gabinet są zasad- 
niczo za tunelem. Nie Śpieszą się z 
wydaniem ostatecznej decyzji, ale 
wszystko wskazuje na to, że nie mają 
zamiaru jak ich poprzednicy „pogrze- 
bać” sprawy. M. N. 
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Gimnazjum € Kluczowej 
į (Biskupia 12—5) i 

poszukuje nauczyciela gimnastyki, 
tamże potrzebuje się waga doktorska 

ENSEESEEERNZAE 

Spółdzielni 

„Ljpdnoczeni 

Stolarze” 
w Wilnie, 

’ . Та 
Wielki wybór różnych mebli własnych. 
warsztatów. tPrzyjmuje zamówienia na 
całkowite urządzenia biur, urzędów, 
różnych instytucyj, banków, oraz wyko- 

nywa wszelkie pojedyńcze meble. 

CENY UMIARKOWANE. 

„Rysunki i kosztorysy na żądanie QLbo 

EALIEGEG EJ EJ KO KOKA KOZIKSŁICE 
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„LOZGRBRLEWSKI“ 
— Nie rozumiem jak wy tu mo- 

żecie żyć! Tu jest brzydko, smutno 
i bardzo biednie. 

(Tak mówi w powieści Nał- 
kowskiej „„Niedobra miłość” 
przybyła po raz pierwszy do 
Polski żona hr, Osienieckie- 
go, cudzoziemka, rodowita 
paryżanka). 

Któż z przedwojennego pokolenia 
nie pamięta tak niezmiernie rozpow- 
szechnionych ро dworach ziemiań- 
skich a i po zamożniejszych domach 
rodzinnych w mieście, osobliwie w 
latach bezpośrednio popowstaniowych, 
kiedy to polska książka „dla dzieci i 
młodzieży" była jeszcze rzadkością, 
któż nie przypomni sobie ładnie wy- 
danych paryskiej Bibliothćque Rose, 
stanowiących  najulubieńszą 
dla podrastającej dziatwy naszej obo- 
jej płci, zaprawianej do szybkiego, 
swobodnego i możliwie najdoskonal- 
szego opanowania francuzczyzny przez 
guwernera jeżeli nie z Paryża to z 
francuskiej Szwajcarji lub przez „ma- 
demoiselle“ z Francji importowaną? 
Zaś wśród całej kolekcji Bibliothóque 
Rose największą popularnością —mo- 
że kto jeszcze pamięta? —cieszyły się, 
istotnie wyborne, opowiadania „dla 
dzieci i młodzieży* hrabiny de Sćgur 
nće Rostopchine ilustrowane 
przez Bertal'a lub Costelli'ego. Jeszcze 
o mały wysiłek pamięci poproszę. 
Wśród rozkosznych opowiadań pani 
de Sćgur chciałbym przypomnieć po- 
wieść „Lew deux nigauds"..  Zacna 
ciotka obu głuptasków, Symplicjuszka 
i Pulcherci, trzyma u siebie na łaska- 
wym chlebie... dwóch Polaków. Emi- 
Zranci są obaj z 1830-go roku, i bie- 
dacy. Deux pauvres Polo: 
nais.. Takeśmy za czasów emigracji 
paradowali po całym Paryżu, po ca- 
łej Francji, z tą swoją niedolą, 
takeśmy ją obnosili, otrąbiali... Ta- 
keśmy chlipali i patotyzowali na bra- 
terskich piersiach Francuzów, że po- 
woli utarło się we Francji wyrażenie 

lekturę | 

triste comme un Polonais. 
Ba! Polak stał się jakby synonimem 
— cierpiętnika. L'homme, qui 
ėtait si malheureux Qquiil 
en devint Polonais, jak m6- 
wiono za czasów Ludwika Filipa. 

Biedni lecz zacni i wdzięczni obaj 
Polacy przygarnięci przez despotyczną 
i fukającą lecz dobrą do szpiku koś- 
ci niewiastę, odwzajemniają się jej 
jak mogą. W niektórych okazjach do 
łez są rozczulający... Tylko ich naz- 
wiska! Ich nazwiska! Słyszał kto tak 
się nazywać! Jednego nazwisko tro- 
chę się skorygowało; nazywają go 
Boginski—i to przecie każdy może 
wymówić? Nie? A drugi nazywa się 
ani mniej ani więcej tylko Cozrgbrlew- 
ski... To też wszyscy mówią do nie- 
go przez skrócenie i aby sobie įęzy- 
ka nie łamać: „Coz“. 

No, i dobrze. 
I w tym stosunku do wszystkie- 

во,„со polskie, pozostaje do dziś dnia 
olbrzymia większość Francuzów. 

Nietylko ułatwia się sobie i uprasz- 
cza polskie nazwisko nawet korono- 
wanej żony Ludwika XV-go (Marie 
Leczinska, jeżeli nie jeszcze fantas- 
tyczn ejj, Cincchcwskiemu urywa się 
trzy czwarte nazwiska (Cim) etc. lecz 
ze zręcznie lub niezręcznie utajoną 
protekcjonalnością, klepie się po ple- 
cach.. ces pauvres 
nais. 

® 

Rozbiory Polski pogrążyły nasz 
naród w izolacji, usunęły go w cień 
zainteresowań  Zachodu—pisze Sta- 
nisław Wędkiewicz w książce przebo- 
gatej w szczegóły najcharakterystycz- 
niejsze, zatytułowanej „Z motywów 
polskich w publicystyce francuskiej" 
(Kraków. Nakład Krakowskiej Spółki 
Wydawniczej. 1928). Na krótką chwi- 
lę wybuchający polonofilizm  Francu- 
zów żywił się echami przeszłości. 
Wiedziano coś o Kościuszce, o Mic- 
kiewiczu; na oleodrukach zdobiących 
Ściany rzucał się Poniatowski w nur- 
ty Elstery. Powoli stawaliśmy się zie- 

  

mią we mgłach spowitą, krajem z 
bajki o smutnych, szarych dekoracjach, 
z wichrem, Śniegiem i nędzą pańsz- 
czyźnianego chłopa. 

Najgłośniej może w tej epoce 
przedwojennej przypomniał o 'nas cy- 
wilizowanemu Światu Cherbuliez po: 
wieścią swoją drukowaną najpierw w 
„Revue des Deux Mondes* wiosną 
1869 r. a następnie w  niewiedzieć 
wielu edycjach książkowych czytaną 
przez długi, długi czas przez elitę 
inteligencji wszechświatowej. Zatytu- 
łowana była powieść „L'Aventure de 
Ladislas Bolski“. Sam już tytuł coś 
znaczył 

„Ow Bolski Cherbuliez'a urósł w 
pamięci współczesnych i potomnych 
—pisze Wędkiewicz nienal do zna- 
czenia symbolu uzmysławiającego na- 
rodowy charakter Polaków". Ten 
marny Bolski! Przedstawiciel na zew- 
nątrz, wobec całego Świata narodu... 
nidalgów zabłąkanych w wiek pary i 
elektryczności, warjatów, męczenników 
i bohaterów!.. Nie tęgą przysługę wy- 
świadczył nam Cherbuliez. Mijały lata 
i ów Bolski nie przestawał odra- 
dzać się w literaturze powieścio- 
wej francuskiej (popularnej na Świat 
cały) a odradzać się... na dezawan- 
taż. A i Polska jak wygląda w przed- 
wojennych zwierciadłach francuskich! 

Polo- Požal šię Bože! 

Stynny groteskowy „dramat“ Jar- 
ry'ego „Ubu Roi* wystawiony w Pa- 
ryżu w 1896 r. i niezliczoną ilość ra- 
zy wznzwiany, w którego „humorze'* 
był czas, że Francuzi niesłychanie gu- 
stowali, a który przetrwał do dziś 
dnia w pamięci elity francuskiej roz- 
grywa się przecie w Polsce, w fanta- 
stycznej coprawda Polsce, podczas 
jakiejś niebywałej walki o tron  pol- 
Ski. Nawet przecie pierwotny tytuł 
„sztuki* Alfreda Jarry brzmiał „Le s 
Polonais“. 

Skąd mu przyszło do głowy prze- 
nieść akcję do Polski? Odpowiedź da 
nam komentarz samego autora: 
„L'action se passe en Pologne, c'est. 

A-dire nulle part". To znaczy, że na 
Zachodzie nazwa „Polska* była rów- 
noznaczną z pojęciem czegoś niereal- 
nego. To „nulle part* podkreśla wy- 
raziście „nędzę polskiej rzeczywisto- 
ści” w oczach i wyobrażeniu Francu- 
zów. 

Amiel pisał: „Polacy to naród 
świetny a zarazem niedojrzały (in- 
complet); naród to nazbyt ruchliwy 
aby umrzec ale z drugiej strony nie 
ma sił do życia". Trzeba bardzo pil- 
nie szukać aby znaleźć u  Bourget'a 
w „Cosmopolis* frazes bez zastrze- 
żeń o Polaków rycerskości i szalonej 
odwadze, 

Emigracja nasza paryska po '830 
r. uważana była przez Francuzów za 
bardzo niepożądanego przybłędę ze 
Wschodu, za źródło niepokojów i 
awantur. Już w 1835:ym nazwa „Po- 
lak" stała się w opinji paryskiej 
przezwiskiem i obelgą—jak konstato- 
wał sam Balzac. Pamiętne są prześla- 
dowania Mickiewicza; Lamartine for- 
malnie tępił polskich emigrantów gdy 
był u władzy. Zamach Berezowskie- 
go, potem udział Polaków w Komunie 
a nieustanne polskie „knowania patrjo- 
tyczne“ jakże były nie na rękę Fran- 
cji pozostającej w coraz Ścislejszym 
aljansie z carską Rosją. 

Trzeba tyłko podkreślić, że na wi- 
downię belletrystyki francuskiej wy- 
pływali Polacy zazwyczaj jako... feno- 
menalne zjawiska. Przypisywano też 
naszemu narodowi ogromne uzdolnie- 
nie.. muzyczne. Był to niewątpliwie 
odblask wszechświatowej sławy: Szo- 
pena - i Paderewskiego. 

Po zmianach powojennych 
zaszłych na mapie Europy, po wskrze- 
szeniu Państwa Polskiego - opinja Za- 
chodu (pisze St. Wędkiewicz) oswoiła 
się zwolna z nowym stanem rzeczy, 
zaczęła odkrywać nieznane dotąd 
sobie narodowości. Literatura fran- 
cuska otworzyła oczy na Polskę... o- 
czywiście niezdolna jeszcze pozbyć 
się fantazjowań a nawet wierutnych, 
bywa, nonsensów. Pomimo to —sam 
p. Wędkiewicz, a Świetny znawca 

ogromnej dziedziny publicystyki i bel- 
letrystyki francuskiej, stwierdza dobit. 
nie i nie szczędząc mnóstwa przykła- 
dów, że w książkach pisarzy fran- 
cuskich Polak któremu się przyznaje 
i rycerskość, i odwagę i patrjotyzm, 
występuje „jako człowiek słabej war- 
tości, istota bez hartu woli, nerwo- 
wa, histeryczna, którą namiętności 
miotają a żądze i uczucia pchają do 
czynów szaleńczych, niekiedy brzyd- 
kich, nawet podłych". Tak było w 
powieściach Balzaca, tak u  Cherbu- 
liez'a, tak nawet w cytowanej „Cosmo- 
polis* Bourget'a, tak u Marcelego 
Próvost'a, tak u Farrere'a („L'Hom- 
me gui assasina“ 1924), tak u Piotra 
Benoit'a (np. hrabia Kazimierz Bie- 
lowsky, rekordowy pijak, gracz, za- 
wadjaka w „L'Atlantide"). 

Kto wie jednak czy ze wszystkich 
tych figur nie najbardziej nam zaszko- 
dziła „kreacja” wysoce przyznać trze- 
ba utalentowanej księżny Bibesco, Ru- 
munki, z książęcego niegdyś: panują- 
cego rodu, piszącej po francusku, au- 
torki głośnej, dwutomowej powieści 
„lsyor* (1924) apoteozującej Rumunię. 

Księżna Bibesco, (podobnie jak 
hrabina de Noailles, głośna poetka, 
też Rumunka, księżniczka Brancovea- 
nu, jak Leopold Stern, jak Panait 
Istrati, też Moido-Wołochy, choć pi- 
szący po francusku, podobnie jak ca- 
ły szereg paryżanów i paryżanek na- 
leżących „do najlepszego towarzystwa”) 
należy, do kosmopolitycznego klanu 
o krwi błękitnej, tworzącego sześć czy 
siedem różnych narodowości lecz je- 
dno—towarzystwo, Księżna Bibesco, 
arystokratka z dziada-pradziada ma 
„nastawienie“ radykalno-lewicowe; opo- 
wiada się bez zastrzeżeń za słuszno- 
ścią reformy agrarnej; nie wierzy w 
możliwość zgody kiedyko!wiek „ob- 
szarnika” i chłopa. Jest też entuzja- 
stką kultury francuskiej. Lecz to 
wszystko notujemy tylko mimocho- 
dem. 

Rzecz w tem, że w ostatniej swo- 
jej, najświeższej powieści „Catherine-- 
Paris", cieszącej się ogromnem po- 

wodzeniem we Francji, księżna Bibe- 
sco odmalowała obraz Polski i Pola- 
ków jak wyraża się St. Wędkiewicz-- 
wręcz ponury. A księżna Bibe- 
Sco nie tylko wie dość dużo O nas i 
o Polsce, lecz osobiście stykała się z 
naszą arystokracją. Nawet jej „Cathe- 
rine“ ma być podobno t. zw. roman- 
sem „a clef“, czyli, jak my mówimy, 
„z życia wziętym”. 

Bohaterka, młodziutka Rumunka, 
zostaje wydana za mąż za 38-letniego 
„austrjackiego Polaka" hrabiego Ada- 
ma Leopolskiego. Magnat—lecz neura- 
stenik, rozpustnik oO nieokietzanym, 
niestfornym temperamencie. „Ce diplo- 
mate honoraire, се! homme sans 
mćtier.. ce Polonais enfin.“ 
charakteryzuje go księżna Bibesco 
równie ujemnie dla niego samego jak 
obraźliwie dla nas wszystkich Pola 
ków. Hrabina Leopolska czuje się w 
biednej, szarej Polsce, okropnej pod 
względem klimatu, nawet wśród zby- 
tku magnackiej rezydencji —fatalnie. A 
i otoczenie! Co za Świat! Akcja powie- 
Ści przenosi się kolejno z Francji do 
przedwojennej Galicji, do Wiednia, dd' 
Petersburga, do Włoch, jest jednak 
„jednym satyrycznym obrazem jeżeli 
już nie Polski jako całości i nie Po- 
laków jako narodu, to arystokracji 
polskiej a po częsci i społecznej 
struktury społeczeństwa polskiego". 

Gorzkiemi słowy zamyka St. Węd- 
kiewicz obszerne swoje sprawozdanie 
z „Catherine“ księżnej Bibesco. Po 
przeczytaniu takiej powieści—pisze— 
zrozumiałym staje się dla Francuza 
gest Henryka Walezego, co nocą, ci- 
chaczem (jak wyraża się autorka „Ca- 
therine") porzucił tron śwój polski, 
powstrzymując się z tru- 
dem od parskania šmie- 
chem, aby corychlej wrócić do 
swojego Luwru. 

Cz. j. 
(D. N.) 

== 

  

« 

»



SŁ 

Przemówienie ks. E. Sapiehy 
Bysoko Izbo! Nie zabieram głosu 

ygłoszenia  polemicznej mowy. 
ę tylko kilka uwag powiedzieć ty- 
cych się naszych kresowych wscho 
h stosunków. 
Jeżeli zagadnienie nominacji urzęd- 
w administracyjnych jest dla całe- 
Państwa pierwszorzędnego znacze- 
to dla naszych kresowych stosun- 
ta sprawa wysuwa się na czoło 
ytkich zagadnień. Jeżeli wszędzie 

2 musimy o dobrą administrację, to 
Wszystkich zagadnień. jeżeli wszędzie 
a Kresach sprawa państwowa spoczy- 
Wa w 90% w ręku administracji. Urzęd 
lik na Krestch jest w stanie dla sprawy 
 Baństwowej i dla uregulowania spraw 
 lrodowościawych i językowych wię- 

| zrobić ni. wszystkic dyskusje, któ- 
się toczą w tej Izbie, które niestety 
zjątrzają tylko stosunki i budzą anta- 

| bnizmy Nawet ustawy dobrze pomyśla 
e nie zrobią tyłe, ile dobra administra- 

ja na Kresach i dlatego chciałbym spe 
 (jalnie zwrócić, uwagę Pana Ministra 
ла sprawę obsadzania wszystkich sta- 
Towisk administracji kresowej. 

_ Mamy ustawy językowe. Wierzcie, 
 Panowie,, że więcej niż wszystkie usta- 
Wy językowe zrobi to, że do starosty 
Przychodzi w prawdziwem zaufaniu lu- 
ność polska i niepolska, że się staro- 

Sta z tą ludnością potrafi rozmówić 
Wszystka jedno w jakim języku, ale że 
ta ludność przychodzi do niego ze swe- 
mi skargami i potrzebami. Panowie, 
|być może, uważają, że taki patr jarchal 
hy stosunek nie jest na czasie. ale je- 
stem tego przekonania, że o ile się spra 

Wy traktuje w trochę bardziej patrjar- 
chalny sposób wychodzi to na dobre ca 
ej ludności. 

|. Jakie są te kwalifikacje, których 
Wyłnagać możemy od administracji spe 
cjalnie w naszych kresowych warun- 
kach? Przedewszystkiem musimy wy- 
magać od urzędnika, ażeby stał bez- 
względnie na gruncie państwowości 
polskiej i ażeby rozwiązanie wszystkich 
Projektów z tego tylko wyłącznie pun- 
ktu widzenia traktował. Rozwiązanie 
zagądnień nie będzie wypadało dobrze 
jeżeli będzie on skrępowany zbyt wiel- 
ką ilością przepisów. Pewna swoboda 
przy prawdziwie dobrej administracji 
lepsze skutki odniesie. Zrozumienie in- 
teresu państwowego wypływać musi 
przedewszystkiem z doskonałej znajo- 
mości terenu, ze znajomości języka, ze 

| znajomości aspiracji ludności, ze znajo- 
mości jego potrzeb gospodarczych. Je- 

/ żeli sprawy gospodarcze będą załatwia 
ne w sposób pomyślny, to jestem prze 
kohany, że bardzo prędko wszystkie 
narodowościowe antagonizmy ucichną. 

Sprawy mniejszościowe wogóle na- 
leży traktować z wielką ostrożnością 
bo spotykamy się tu z objawem ogól- 
nie znanym, że aspiracje narodowościo 

we menerów mniejszości są zupełnie 
ine niż aspiracje ludu : 
ktėrego chcą byč przedstawicielami. 
(Głos: Stare, jak świat). Tak, to jest 
stare, jak świat, ale i zupełnie prawdzi- 
we). (pos. Chrucki: Czy pan to stoso- 
wał do własnego narodu?) Owszem, 

jestem tego zdania, że to da się zasto- 

sować i do narodu polskiego i dużo 
-]| jest tu przedstawicieli, którzy mienią 

się być przedstawicielami narodu, a 
/ którzy.są tylko miernikami łatwowierno 
> ści tłumu w stosunku da kłamstw, któ- 
remi ich karmią. 

Wybór administracji na Kresach 
będzie wtedy szczęśliwy, kiedy Pan Mi 
nister będzie opierał się na ludziach 
miejscowych, na tych ludziach, którzy 
najlepiej znają kraj i którzy się najle- 
piej z tym ludem porozumiewają: W 

/ każdym razie lepiej niż leaderzy par- 
/ tyjni. Pan Minister przeprowadza cały 

' szereg zmian na stanowiskach wyż- 
'" szej administracji na Kresach. Otóż 

   

  

   

  

muszę tutaj zwrócić uwagę, że o ile Wiatr 
<ząsem taki 'starosta przyjdzie do po 
wiatu, który go nie zna robi cały szereg 
błędów. Upływa parę miesięcy, upływa 
rok i po roku on już tych błędów nie 
popełnia a wtedy bardzo często się je- 
90 przenosi... Otóż pozwolę sobie zwró 
cić się do Pana Ministra z prośbą, aby 
jednak te przenosiny nie były częste. 

_ Chciałbym jeszcze poruszyć kilka 
innych spraw. 

Z wielkiem uznaniem dowiedziałem 
się, że w styczniu rb. wyszedł okólnik, 
który reguluje stosunki sejmików do 
Qrganizacyj miejscowych. Do tej pory 
mieliśmy pod tym względem pewien 
żal. Mianowicie zdawało się, że w nie- 
któr ych województwach jest tenden- 
cja do zbyt daleko idącego etatyzmu 

wielu miejscowościach zakłada się ce- 
gielnie, cementownie i t.d., które mogą 
być potrzebne, bo ich niema. Ale są 
miejscowości, gdzie one poprostu kon- 
kurują z inicjatywą prywatną. Te ten- 
dencje do robienia daleko idącycu 
wkładów doprowadziły do opłakauych 
rezultatów w niektórych województ- 
wach. Mam przed sobą dane z wojewó- 
dztwa Nowogródzkiego: otóż miasto 
Nowogródek jest w tej chwili obciążo- 
ne procentami od długów w wysokości 
dwudziestu paru % ogólnego budżetu. 
Do tego dochodzi jeszcze 7,5 proc. bu- 
dżetu nadzwyczajnego. Tak samo źle 
jest w budżetach innych mias:eczek, 
je.k np. w mieście Stołpce 21 prot. 
Gdyby rzeczy te szły w takim tempie, 
to doprowadzilibyśmy do niewypłacal- 
ności samorządów. 

W budżetach sejmikowych znajdu- 
jeiny także bardzo wysokie po ycje 13 
proc. w Baranowiczach, 20 proc. w No- 
wogródku. 

Z wysosiem uznaniem mog? ie wy 
rszić o wysiłkach, które robi zdmini- 
stracja. W diogach widzę kolosalny po 
stęp. W niektórych województwach wi 
dzimy masę bruków, porobionych przez 
wioski, naprawionych mostów — jest 
to bardzo pochwały godne. Jednak za 
dużo jest przerzucane na szarwark. Po 
nieważ budżety nie są w stanie tych 
wszystkich reparacyj i budowy dróg 
załatwić bardzo dużo się przerzuca na 
szarwark. I to stanowi w niektórych 
wypadkach za wielki ciężar dia iudnc- 
ści. 

Mamy niektóre powiaty, które w 
tym roku miały nieurodzaj. Mówię o 
powiatach brasławskim, mołodeczań- 
skim części powiatu postawskiego. Był 
tam katastrofalny nieurodzaj. Otóż czy 
by nie można było możliwie inwusto- 
wać. Bo bez zarobku ludność z trud- 
nością może wytrzymać do wiosny. 
(Minister Składkowski: buduje się te- 

Burzliwe posiedzenie 
Istnieje przy uniwersytecie S. B. „Sto- 

warzyszenie wzajemnej pomocy studentów 
żydów”, mające charakter „Bratniej Pomo- 
cy. Akademickiej". Otóż przed kilku dniami 
odbyło się walne zgromadzenie członków 
stowarzyszenia w celu wyboru nowego za- 

rządn. 

raz droga Druja - Woropajewo). 
Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę 

na jedną okoliczność, którą uważam za 
wysoce nienormalną, mianowicie jest 
to pobieranie za opóźnienie w płaceniu 
podatków gminnych i samorządowych 
2 proc. miesięcznie za zwłokę. Otóż 
Państwo, ani żadna instytucja związa- 
na z Państwem, nie powinna się lich- 
wą bawić. Znajduję że jest najwyższy 
czas, by te rzeczy skasować. Bardzo 
byłbym rad, aby Pan Minister był tego 
samego zdania. 

Wrócę jeszcze na chwilę do kwesji 
stosunku do mniejszości narodowych. 
Naogół administracja prowadzi polity- 
kę rozsądną. Jestem przeciwny jakiej- 
kolwiek polityce, któraby miała na celu 
tępienie albo ubliżanie w jakikolwiek 
sposób narodowościowym 'ambicjom 
jakiejkolwiek mniejszości narodowej... 
Jestem tylko tego zdania, że o ile po- 
winna być sprawiedliwość dla wszyst- 
kich, o tyle Rząd powinien taksamo ży- 
czliwie, a w majem przekonaniu tro- 
chę życzliwiej traktować organizacje 
tam, gdzie się organizuje ta ludność, 
która chce tej Polski, która stoi na 
gruncie polskim, państwowym i dlate- 
g uważam, że popierania tego wysiłku 
ludności polskiej wtedy, kiedy ona nie- 
ma nic wrogiega w stosunku do innych 
narodowości są i powinny być uważa- 
ne kierunek, który Rząd powinien mieć 
przed oczyma. 

Natomiast będę zawsze tego zdania 
że przy żądaniu zupełnej sprawiedliwo 
ści, zupełnej bezstronności ze strony 
władz, jednak wymagać należy, ażeby 
administracja tępiła wszelkie objawy 
antypaństwowej działalności z której- 
kolwiekby ona strony pochodziła i od 
Pana Ministra żądam, aby pod tym 
względem żadnych kompromisów nie 
robił, ażeby bezwzględnie wszystko to, 
co może zaszkodzić Państwu polskie- 
mu na każdym kroku tępił. 

żydowskiej studenierji 
Ponieważ zebranie odbywało się nie w 

lokału uniwersytetu zarząd stowarzyszenia 
zawiadomił o niem władze administracyjne a 
te delegowały na zebranie funkcjonarjusza 
policji. Wywołało to oburzenie lewicy, która 
zachowaniem się swoim uniemożliwiała nor- 
malny bieg obrad i spowodowała, że wybory 
nie odbyły się dnia tego. 

Zaszczyfne odznaczenie nadrabina -senafora 
Rubinszfejna. 

Naczelny rabin angielski Hertz zakomunikował wileńskiemu rabinowi- 
senator. Rubinsztejnowi o powołaniu jego do egzekutywy wszechświatowego 
zjazdu przedstawicieli wszystkich kościołów, mającego na celu propag. wszech- 
światowego pokoju. Egzekutywa ta składa się z 70 członków. W tej liczbie jest 
4 rabinów, a mianowicie: dwuch z Ameryki i dwuch z Europy. Jednym 
z przedstawicieli rabinatu europejskiego jest rabin angielski Hertz, drugim 
zaś rabin wileński Rubinsztejn. Zebranie egzekutywy ma się odbyć w dn. 
19 do 23 sierpnia 1929 r. we Frankfurcie nad Odrą. 
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 

Meteorologji U. S. B. 
z dnia 4 -- II. 1929 r. 

Ciśnienie | J 
średnie w m | 162 

Temperatura 
średnia | zę 

Opad za do- 
bę m. m. 

Północno-zachodni 
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przeważający | 

Uwagi: Pochmurno, przelotne kru- 
py ze śniegiem. 

Minimum za dobę — 800, 
Maximum na dobę, — 3>C. 
Tendencja barometryczna: 
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Stan staly. 

— Audjencje u p. Wojewody. W dniu 
wczorajszym p. Wojewoda aczkiewicz 
przyjął na audjencji pp.: J. Korolca, ktėry 
przybył z prośbą o podpisanie dyplomów 

iieńskiej Wystawy i Targów Północnych, 
następnie przedstawiciela Powszechnej Wy” 
stawy Krajowej w Poznaniu Władysława de 
Bondy w sprawach tej Wystawy. Dalej był 
u p. Wojewody wicedyrektor Warszawskiego 
Konserwatorjum prof. Bronisław Rutkowski 
z zaproszeniem na koncert dzisiejszy w Re- 
ducie, p. pułk. Górski w sprawach 6 Brygady 

ze strony samorządu. I ten nastrój, któ K.O.P 
Ty się wytworzył, wpływał na to, że 
samorządy starały się w ręce swe za- 
garnąć cały szereg spraw, które mogą 
Skoczywać w rękach organizacyj istnie 
jących. Byłoby to z wielką szkodą na- 
przód dla wyrobienia społecznego i go- 
spodarczego tych, którzy w tych orga- 
nizacjach biorą udział, a potem cała 
sprawa na tem by ucierpiała, bo ludzie 

Jktórzy pracują w organizacjach gospo- 
darczych i społecznych są to ludzie, 
którzy kraj znają, którzy swoją pracę 
od szeregu lat w to włożyli. Tutaj ab- 

solutnie nie występuje w imieniu jed- 
nej jakiejś organizacji, mówię o wszyst 
kich organizacjach. Zresztą pod wyso- 
kim patronatem Rządu w tej chwili to- 
czą się rokowania, aby wszystkie orga- 
nizacje rolnicze zunifikować i daj Boże 
Ly te wysiłki da szczęśliwego dopro- 
wadziły końca. 

Przy tej sposobności zwrócę jesz- 
cze uwagę na pewne tendencje, nie 

chciałbym ich nazwać etatystycznemi, 
bo tak daleko może nie idą, ale tenden- 
cje zagarniania przez samorządy wielu 
spraw, które mogłyby być pozostawio- 
ne inicjatywie prywatnej. W bardzo 

— Nominacje w Urzędzie Wojewódzkim. 
Pan Minister Robót Publicznych aid 

definitywnie dotychczasowych prowizorycz- 
nych urzędników I kategorji: — na stanowi- 
sko radców budownictwa w 6 st. sł. p. 
Włodzimierza Krukowskiego i p. Ludwika Bu 
tarewicza, oraz na stanowiska referendarzy 
w 7 st. sł. p. Włodzimierza Laskowskiego, p. 
Erwina Arndta i p. Jerzego Mironowicza ja- 
koteż dotychczasowego kontraktowego pra- 
cownika farodawa Giryna. | 

Wojewoda Wileński zamianował defini- 
tywnie dotychczasowego prowizorycznego u- 
rzędnika II kat. w 9 st. sł. Konstantego Birna. 

__ Minister Rolnictwa awansował do 7 st. sł. 
Włodzimierza Daszewskiego prow. komisarza 
ochrony lasów obwodu 8 woj. Wileńskiego. 

MIEJSKA. 
— Sprawdzanie <uprawnień _ przemysło- 

wych. Po ukończeniu trwającej obecnie re- 
jestracji przemysłowej, która zakończy cykl 
rejestracji rzemiosła, handlu i przemysłu, wy 
dział przemysłowy Magistratu przystąpi do 
sprawdzania na mieście wszelkich tego ro- 
dzaju uprawnień u wszystkich zarobkujących 
zawodowo w zrozumieniu nowej ustawy prze 
mysłowej. 

— (Cenzus dia pracowników . samorządo- 
wych. ' Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
nadesłało okólnik przeznaczony dla samorzą- 
dów miejskich i wiejskich w sprawie cenzu- 
su naukowego nowoprzyjmowanych pracow- 
ników gminnych. 

Kandydaci do służby samorządowej będą 

NIKA 
się musieli wykazać świadectwem z ukończe- 
nia conajmhiej 6 kl. szkoły średniej. 

Zarządzenie te przypada się specjalnie u 
nas na Kresach, gdzie niewielu pracowników 
samorządów wiejskich odpowiada tym wy- 
mogom. 

— W sprawie wyborów do Izby rzemie- 
ślniczej w Wilnie. Min. przemysłu i handlu 
dotychczas wstrzymywało się z ogłoszeniem 
statutu i regulaminu wyborczego izb rzemie- 
ślniczych z tego powodu, że oczekiwało na 
wynik układów, prowadzonych między zwią- 
zkami rzemieślniczemi chrześcijańskiemi a ży 
dowskiemi. 

Jak się dowiadujemy, obecnie została 
zawarta między stronami umowa, która prze- 
widuje podział miejsc w izbie rzemieślniczej 
w, Wilnie w następującym stosunku: rzemieś- 
Inicy chrześcijanie otrzymują 11 miejsc, Ży- 
dzi 7 

WOJSKOWA. 

‚ — Ulgi podatkowe dla zwolnionych z 
wojska. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
wyjaśniło, że osoby zwolnione ze służby woj- 
skowej w drodze rewizji lekarskiej nie pod- 
legają obowiązkowi płacenia podatku woj- 
skowego. Z uwagi na powyższe w roku bie- 
żącym osoby te nie będą umieszczane w 
wykazach. 

KOLEJOWA. 
— Dyrekcja Wileńska PKP podaje do 

wiadomości, że z dniem 5-go lutego rb. wo- 
bec słabej frekwencji podróżnych odwołuje 
się pociąg Nr. 3157 na kolejce Nowogródz- 
kiej, odchodzący z Nowojelni o godz. 23, a 
przybywający do Nowogródka o godzinie 
0 m. 30. 

Dla 
cych z 

rzejazdu podróżnych, przyjeżdżają- 
aranowicz do Nowojelni o godz. 19 

m. 50, od fejże = będzie kursował codzien- 
nie mieszany poc. Nr. 3171 z odejściem z No- 
wojelni o godz. 20 i przybyciem do Nowo- 
gródka o godz. 21.30. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

. , — 62 Środa Literacka odbędzie się wy- 
jątkowo dzisiaj 5 lutego (wtorek) już o g. 
T-ej wieczorem w zwykłym lokalu, ul. św. 
Anny 4. Związek Literatów gościć będzie 
prof. Bronisława Rutkowskiego wicedyrek- 
tora Konserwatorjum Warszawskiego twór- 
cę i prezesa Stowarzyszenia Miłośników da- 
wn. Muzyki oraz zespołu kameralnego tego 
Towarzystwa w osobach: pp. Modrakowskiej 
Ochlewskiego, Wigadły i Zalewskiego. Prof. 
Rutkowski z pochodzenia wiln. opowie o orga 
nizacji życia muzycznego w Polsce poczem 
goście wykonają łaskawie szereg utworów 
instrumentalnych i wokalnych. Na tej samej 
Środzie Związek pożegna  wyjeżdżającego 
zagranicę skarbnika p. T. Szeligowskiego. 
Wstęp dla członków i wprowadzonych gości 

— Z wileńskiego T-wa Artystów Plasty- 
ków. Dnia 27 stycznia br. odbyło się Walne 
Zgromadzenie członków T-wa na którem zo- 
stał wybrany nowy Żarząd na rok 1929, w 
skład którego weszli: jako prezes — pro. 
Ludomir - Slendziński, wice - prezes — jerzy 
Hoppen, sekretarz -— Michał Rouba, skar- 
bnik — Piotr Hermanowicz i bibljotekarz — 
Bronisław Jamontt. Zostali przyjęci w poczet 
członków T-wa artystka - malarka p. Hele- 
na Teodorowicz - Karpowska z Warszawy i 
architekt p. Józef Rouba z Wilna. 

Zarząd zawiadamia swych członków, iż 
w związku ze zbliżającym się otwarciem 
Wiosennej Wystawy T-wa w Warszawie, 
deklaracje z wyszczególnieniem prac prze- 
znaczonych na wystawę należy składać na rę 
ce zarządu do dnia 11 łutego włącznie.. 

w O 

— Walne zebranie Związku Zawodowych 
Literatów Polskich odbędzie się we środę 6 
bm o godz. 6-ej wiecz (w drugim terminie 
o godz. 6.30) w lokalu Śród Literackich, ul. 
św. Anny 4. Na porządku obrad: 1) spra- 
wozdanie roczne, 2) sprawozdanie kasowe, 
3) wybory nowych członków zarządu w 
miejsce ustępujących, 4) sprawa funduszu 
zapomogowego, 5) sprawa Akademji Lite- 
rackiej czy Izby Literackiej, 6) wolne wnio- 
"ski. Zarząd prosi usilnie wszystkich człon- 
ków o punktualne przybycie. 

— Wileńskie Koło Związku Bibijotekarzy 
Polskich. Dnia 15 lutego 1929 r. o godz. 7 P 
wiecz, odbędzie się w Uniwersyteckiej Bib- 
ljotece Publicznej w Wilnie doroczne walne 
zebranie członków Koła z następującym po- 
rządkiem dziennym: 

1) dyskusja w sprawie zmiany statutu; 
2) sprawozdanie roczne Zarządu i Komisji 
eRwizyjnej; 3) wybór 5 człon. zarządu i 3 
członków Komisji Rewizyjnej na r. 1929. 
„Wrazie nieprzybycia na godz. 7-mą prze- 

pisowej liczby członków zebranie drugie od- 
będzie się w tymże dniu o godz. 8-ej wiecz. 

BALE I ZABAWY. 
— Pierwszy Bał Kostjumowy Zz nagroda- 

mi dla „milusieńskich*. Dnia 8 lutego rb. od- 
będzie się bał dła dzieci, urządzony staraniem 
nauczycielstwa przedszkoli w salonach Kasy- 
na Oficerskiego — ul. Mickiewicza 13 od g. 
4-ej do 9 przy dźwiękach orkiestry dętej. 

Loterja fantowa, moc niespodzianek i bu- 
i Wstęp dla dzieci zł. 2, dla dorosłych 
zł. 3 

—— Reduta artystów Teatru Polskiego. W 
nadchodzący czwartek odbędzie się w sali 
Kasyna Oficerskiego Reduuta artystów Teat- 
ru Polskiego. Reduta ta ma już ustaloną tra- 
dycję, niewątpliwie więc i w tym roku stanie 
się główną atrakcją karnawału. 

— Bal przyrodników. Pod protektoratem 
JM Rektora USB ks. prof. dr. Czesława 
Falkowskiego odbędzie się dn. 5 lutego rb. 
w salach Hotelu Georges'a „Bal przyrodni- 
ków*. Początek o godz. 22-ej. Obowiązki 
honorowych gospodyń i gospodarzy łaskawie 
przyjęli: 

Sędz. Bohdanostwo  Achmatowiczowie, 
prof. Stefanostwo, Bazarewscy, prez. Lucja- 
nostwo Bochwicowie, prez. Janota-Brzowscy 
inż. Witoldostwo Czyżowie, prof. Wacław 
Dziewulski, prof. Marjanostwo  Eigerowie, 
prez. Józefostwo Folejewscy, pułk. Giżyccy, 
prof. Marjan Hłasko, Wacław Iszora, inž. JO- 
zetostwo Iwaszkiewiczowie, prof. Kazimierzo 
stwo Jantrenowie, dr. Marjanostwo Kiak- 
sztowie, Tadeuszostwo Kiersnowcy, dr. Wi- 
toldostwo Kopciowie, Adoliostwo Kopciowie, 
Józefostwo Korolcowie dyr Romanostwo Krau 
sowie, Korwin - Kurkowscy, Janostwo Kotwi 
czowie, dr. Marjanostwo Kozłowscy, prof. 
Mieczysławostwo Limanowscy, dyr. Wacła- 
wostwo Łastowscy, prez. Stanisław Ławry- 
nowicz, prez. Stanisławostwo Łączyńscy, prof 
Władysław Miezeyewski, dr. Michał Minkie- 
wicz z córką, gen Krok - Paszkowscy, prof. 
Janostwo Prufierowie, pułk. Marjanostwo 
Przewłoccy, wojew. Władysławostwo Racz- 
kiewiczowie, prof. Bronisławostwo Rydzew- 
scy, Józefostwo Rutkiewiczowie, prof. Kazi- 
mierz Sławiński, prez. Staszewski, dyr. Karo- 
lostwo  Szmidtowie, dyr. Kazimierzostwo 
Świąteccy, prof. RZA Trzebińscy, prof. 
Wiśniewski, prof. Marjanostwo Zdziechow- 
scy, prot. józetostwo Hatkowscy, prof. Sta- 
nisławostwo  Pigoniowie, kur. Stefanostwo 
Pogorzedscy. 

— Towarzyski bal maskowy. W numerze 
sobotnim podając listę pań które łaskawie 
raczyły PEC obowiązki gospodyń na To- 
warzyskim Balu Maskowym w dniu 7 bm 
opuszczane zostały następujące nazwiska: 

Al. Burhardtowa, Ad. Zawadzka, pułk. 
Jankowska, por. Munikowska, Wit. Tuskul- 
łowa, H. Mieszkowska, W. Miecznikowska, 
M. Osiegimska, Z. Zdrojewska. 

— Czarna Kawa z tańcami w sali hot. 
„George'a" odbędzie się we środę dn. 6 lu- 
tego br. staraniem opieki rodzicielskiej przy 
gimn. im. E. Orzeszkowej pod łaskawym 
rotektoratem gen. bryg . Henryka Krok - 

Pal Ro waliczó. Zabawa zapowiada się wspa- 
niale i będzie jedną z najmilszych „Czar- 
nych kaw* w sezonie szkolnym. 

Karty wstępu u pp. gospodyń i PY 
wejściu w cenie 3 zł. akadem ZL, 
Początek o godz. 7 wiecz. 

RÓŻNE 

— Zjazd delegatów stronnictwa chłop: 
skiego. W niedzielę, dnia 3 lutego w lokalu 
przy ul. Wielkiej 34, odbył się zjazd delega- 
tów stronnictwa chłopskiego ze wszystkich 
powiatów województwa Wileńskiego. Zaapro 
bowano opozycyjne stanowisko  stronictwa 
wobec rządu i wybrano zarząd z 10-ciu o- 
sób, na czele którego stanął b. poseł Antoni 
Hałko. 

— Nauczyciele żydowscy przeciwko gmi- 
nie żydowskiej. Związek zawodowy nauczy- 
cieli hebrajskich i żydowskich m. Wilna wy- 
stosował memorjał do gminy żydowskiej, w 
którym omawiając stan szkolnictwa żydow- 
skiego wspomina, że Gmina obiecała sub- 
sydjum w sumie 100.000 zł. na szkolnictwo 
żydowskie a tvmczasem Gmina b. słabo 
popiera to szkolnictwa. 

— Sprostowanie, W ogłoszeniu 30.1. rb. 
Kady Sp. Akc. Wileńskiego Prywatnego Ban- 
ku Handlowego o wainem Zgromadzeniu Ak- 
cjonarjuszów wkradł się błąd zecerski, a mia- 

nowicie w wierszu 3 od góry tekstu ogł. po 

wyrazach „28 lutego” winno być „1929 r“. 

a nie „1928 r.“ jak to mylnie wydrukowano. 
— Kary za radjopaj . W dniach 

30 i 31 bm. sąd grodzki w Wilnie rozpozna- 
wał szereg spraw z oskarżenia o uprawianie 
radjopajęczarstwa. W wyniku rozpraw ska- 
zani zostali: Kipa Kagan na 200 zł. grzywny 
lub miesiąc aresztu, Pinchus Santocki — 100 
zł. lub 2 tygodnie, Liba Bloch — 30 zł. lub 
2 tygodnie, Wład. Skowroński — 50 zł. lub 
7 dni aresztu, Aleksander Borys 100 zł. lub 
miesiąc aresztu i Mila Gierson — 100 zł. lub 
miesiąc aresztu. 

ŻAŁOBNA. 
— Nabożeństwo za duszę śp. Emmy z 

Jeleńskich Dmochowskiej. Zarząd Koła im. 
E. Dmochowskiej powiadamia, że zamówione 
w dniu 24.1. br. w kościele św. AW, nabo- 
żeństwo za duszę śp. Emmy z Jeleńskich 
Dmochowskiej nie odbyło się z powodu wy- 
jazdu księdza proboszcza.  Przepraszając 
wszystkich, którzy w dzień naznaczony przy- 
szli napróżno do kościoła, powiadamy niniej- 
szem, iż nieodwołalnie we czwartek w dniu 
7-go lutego o godzinie 10-ej rano w kościele 
św. Trójey odprawione zostanie nabożeństwo 
za duszę śp. E. Dmochowskiej. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Polski. Dziś grane będzie w dal- 

szym ciągu doskonała sztuka Lwa Tołstoja— 
„Żywy trup” ujęta w 11 obrazów scenicznych 
Rolę główną kreuje znakomity artysta Karol 
Adwentowicz w otoczeniu całego zespołu dra 
matycznego, chóru oraz licznych statystów. 
Sztuka „Żywy trup* niebawem schodzi z re- 
pertuaru ustępując miejsca rozgłośnej sztu- 
ce Anskiego „Dzień i noc” z udziałem K. Ad- 
wentowicza. Początek o godz. 8 m. 30, ko- 
niec R 11 wiecz. 

— Dwa edstawienia dia inteligencji 
pracującej. Karol Adwentowicz wyraził zgo- 
dę na wystąpienie w najbliższy czwartek i 
piątek w „Hamlecie* i „Ojcu* aby dać moż- 
ność ujrzenia jego kreacji najszerszym war- 
stwom publiczności. Ceny miejsc na te przed- 
stawienia będą znacznie zniżone. 3 

— Reduta na Pohułance. „Krąg intere- 
sów*. Dziś, premjera sztuki J. Benaventa p.t. 
„Krąg interesów". W wykonaniu tej barwnej 
słońcem przepojonej krotochwili biorą udział 
pp. Białkowski - Arlekin, Karbowski - Kry- 
spin, Lisowski - Leandro, Butkiewicz - Kapi- 
tan, Chmielewski - Poliszynel, Mikołajewski 
—Oberżysta, Pągowski - doktór, Larewicz- 
Pantalone, Mielęcka - Sirena, Kosocka - Co- 

Z PRZECHADZEK URBANISTYCZNYCH. 

ZANIECHANY PROJEKT 
„ Gdy z ulicy Mickiewicza skręcimy na 

Wileńską w kierunku Zielonego Mostu tuż 
obok sąsiadującej z Kasynem „Oficerskiem 
Ujeżdżalni oczom naszym przedstawią 516 
smutne jakieś ruiny ścian :'i fundamentów 
zajmujące obszerny plac między Ujeżdżal- 
nią a zaułkiem Gazowym. 

! Ёопцц całość otacza stary, zmurszały 
Ot... 

Cóż to jest? — zapytuje siebie nieje- 
den przechodząc mimo tych opuszczonych 
sierocych murów i dowiąduje się niebawem 
że miało to być ni mniej ni więcej jak 

> > 

jaknajbardziej energicznie oOdżegnywa się 
od całej tej sprawy jako nieznanej mu i 
nic go nieobchodzącej, znowuż członkowie 
starego zarządu, którzy w pierwszym rzę- 
dzie mogliby coś w tej sprawie powiedzieć 
zachowują dyplomatyczne milczenie. O ile 
mogliśmy się połapać wstrzymanie robót 
zostąło spowodowane nie tyle przez brak 
funduszy co przez różnicę zdań i scysje 
między wojskiem w postaci D. O. K Iil 
Grodno a starym zarządem P. B. K., które 
to czynniki miały do „współki realizować 
projekt kina. 

  

Niedoszłe kino Polskiego Białego Krzyża 

tylko Kino Polskiego Białego Krzyża w 
Wilnie, ale czemuś roboty przerwano po 
pewnym czasie. Od tej chwili upłynął już 
rok z górą a sprawa jak stanęła na ma- 
rtwym punkcie tak stoi. 

Spróbowaliśmy się dowiedzieć o przy- 
czynach tego przerwania robót, rzecz się 
jednak okazała bardziej zawiłą niżby to 
można było przypuszczać. 

Jak się dowiadujemy dzisiejszy Zarząd 
P. B. K.całkiem poniechał realizacji tego 
projektu, byłoby przeto wielce pożądanem 
by wojsko na terenach którego wzniesiono 
te mury, wykończyło budowię wykorzystu- 
jąc ją na jakieś swoje potrzeby, bowiem 
widok opuszczonych murów w samem 
centrum miasta; sprawia wybitnie nieko- 
rzystne wrażenie zastoju i bezruchu. 

Ponieważ budowlę rozpoczęto * przy Przechodzień. 
starym zarządzie, nowy zarząd P. B. K. 

lombina, Wieland - Signora Poliszynela, Za- 
rębińska - Silvia, Alina Dziewulska - Ris ela, 
Rena Dziewułska - Laura. 

Prolog wygłosi p. józef Karbowski, epi- 
log — p. M. Zaręb ińska. Dekoracje wedle 
starych W wykonane przez art. mal. 
H. Zwolińskiego. Reżyserja T. Trzcińskiego. 
Muzyka z młodzieńczych dzieł W. A. Mozar- 
ta. jutro i dni następnych — „Krąg inte- 
resow“. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Z konikami do Litwy. W rejonie Sło- 
bódka żołnierze K.O.P. przytrzymali trzech 
koniokradów usiłujących przemycić na tery- 
torjum Litwy dwa skradzione konie. 

— Śmierć wskutek zaczadzenia. W nocy 
na 2 bm. wskutek wcześnie zamkniętego pie- 
ca zaczadział zastępca zakryscjana kościoła 
Bernardyńskiego Bolesław Wałkowicz. We- 
zwany lekarz pogotowia skonstatował zgon. 
— Falłszywe weksle z sem adw. Andre 

jewa. Dn. 4 bm. został aresztowany były 
sekretarz adwokata Pawła Andrejewa Apołos 
Sołogub, który sfałszował wekseł p. Andre- 

"jewa na sumę 1500 zł. 
Dochodzenie ustaliło, że A. Sołogub nabył 

w sklepie Porudomińskiego damskie futro 
wartości 2200 zł. za które zapłacił 700 zł. 
gotówką. Na pozostałą sumę Sołogub wydał 
Porudomińskiemu weksel, rzekomo żyrowa- 
ny przez adwokata Andrejewa. 

W dn. 2 bm. Porudomiński udał się do 
p. Andrejewa po pieniądze. Okazało się iż 
podpis p. Andrejewa na wekslu sfałszowany. 

w Wilnie oddawna, to trzeba przyznać ku 
podkreśleniu sprawności policji. Nie mieliś- 
my... do ubiegłej niedziel, kiedy ofiarą 
iftojod zsnfieuofoyuni ;pEd AO: 
śledczej. Napad miał przebieg następujący. 
Przechodzący ul. Nowogródzką wywiadowca 
wszedł do sklepu. Otrzymawszy ządany to- 
war dał grubszy banknot. Widzieli to znaj- 
dujący się w sklepie, wśród których był u- 
czestnik napadu. W kilka minut po wyjściu 
ze sklepu niefortunny posiadacz gotówki na- 
padnięty został przez trzech zbirów, którzy 
pobili go dotkliwie i odebrali całą znajdującą 
się przy nim (pensja otrzymana w piątek) 
gotówkę. Dochodzenie śledcze doprowadziło 
do ujawnienia i aresztowania wszystkich 
trzech sprawców napadu. Nazwiska ich trzy- 
mane są w tajemnicy. 

Z SĄDÓW. 
Zawiła sprawa. 

  

Sądy karne niejednokrotnie stają wobec 
niezwykle trudnej zagadki, od rozwiązania 
której zależy los, a często nawet i życie 
oskarżonego. Są to bezspornie najtrudniejsze 
sprawy i przy wyrokowaniu nieraz znajo- 
mość życia oraz wewnętrzne przekonanie 
sędziów decyduje o wyroku. 

Do tej kategorji zaliczyć należy wczoraj- 
szą, rozpoznawaną w Sądzie Okręgowym. 

"Na ławie oskarżonych zasiedli K. Szczer- 
batko i W. Gilewicz pod zarzutem morder- 
stwa. 3 

Sprawa przedstawia się następująco: 

Jeszcze w 1921 r. przy drodze od st. 
Kiena do zaśc. Rabinowka znaleziono zwło- 
ki zamordowanych włościan — S. Grzybow- 
skiego i M. Taraszkiewicza. 

ala nie dało wyników, a tylko 
wielojęzyczna fama rzuciła pewien cień na 
żandarma Szczerbatko i jego teścia Gilewi- 
cza, których widziano w okolicy miejsca 
zbrodni. Sprawa zacichła. W roku zeszłym 
wywiadowca urzędu śledczego Umecki otrzy- 
mał wiadomość, że w piwiarni przy ul. 3 
Maja jakiś starzec opowiadał, że był świad- 
kiem zbrodni i zna sprawców. ® 

Umecki aresztował go. Był to . Marcin 
Tankielun, który powtórzy opowiadanie i 
wskazał na Szczerbatko i Gilewicza jako na 
zabójców. 

Wytoczono im sprawę. sh 
Wczoraj, podczas rozprawy  Tankie - 

lun wyparł się swego zeznania złożonego w 
policji. Przewodniczący zarządził  koniron- 

tację z osobami, wobec których złożone zo- 
stało obciążające zeznanie.Kolejno konfron- 
towani świadkowie zeznali Sądowi, że Tan- 
kielun utyskiwał wówczas na to, że rzeko- 
mi zabójcy chodzą na wolności bezkarnie, 
przyczem podali okoliczności, które im, jako 
mieszkańcom Wilna i nie znającym oskar- 
żonych nie mogły być znane. 

Wyjaśniło się też, że Tankielun usiłował 
uciec z piwiarni, kiedy zorjentował się, że 
będzie musiał powtórzyć opowiadanie w po- 
licji. 

Po przesłuchaniu zeznań Tankieluna ja- 
snem stało się, że ten 70-letni stąrzec z zem- 
sty oskarżył niesłusznie Szczerbatko i Gile- 
wicza. Były między nimi jakieś zatargi i to 
zadecydowało. 

Sąd przychylił się do prośby obrońców 
p. p. Towtena i Szeskina i obydwóch oskar- 
żonych uniewinnił. Niefortunny oskarżyciel, 
świadek Tankielun odpowiadać będzie przed 
Sądem za złożenie fałszywych zeznań. 

Jak to było ma balu Wojewódzkim? 
Hucznie było i rojno w Pałacu Repre- 

zentacyjnym dnia 1 lutego. Jak zwykle taki 
w roku bieżącym Bal Wojewódzki „Ciou* 
karnawału, zgromadził  najwytworniejsze i 
najelegantsze towarzystwo, gościnnie podej- 
mowane prze Pana Wojewodę Raczkiewicza 
i jego uroczą małżonkę. 

O godzinie jedenastej rzęsiście oświetlo- 
ne i pięknie udekorowane żywemi kwiatanń 
salony, zaczęły się zapełniać wykwintnem 
towarzystwem. Pan Wojewoda witał przy- 
bywających w pierwszym salonie, a czaru- 
jące gosposie pani Piotrowiczowa i pani Kir- 
tiklisowa, w pięknej toalecie kombinowanej 
z czarnej i błado różowej żorżety, przybra- 
nej srebrzystym dżetem i tiulem, ofiarowy- 
wały paniom karneciki i wiązanki żywych 
kwiatów. 

Bał rozpoczął się pięknie prowadzonym 
Połonezem. W barwnym korowodzie płyną- 
cym posuwiście przez wspaniałe sale, zau- 
ważyliśmy: pana Wojewodę i panią woje- 
wodzinę p.p. prezydentostwa Folejewskich, p. 
ministra Meysztowicza, p. konsula łotewskie- 
go Donasa z małżonką i wielu innych dygni- 
tarzy. cywilnych i wojskowych. 

Po polonezie rozpoczęły się właściwe 
tańce w obu salach, prowadzone ochoczo 
przez sześciu pomysłowych wodzirei. Niepo- 
dobna wymienić wszystkich pięknych toalet, 
tembardziej, że w takiem mnóstwie niejedną 
się zapewne przeoczyło, gdyż były one pra- 
wie wszystkie, powiewne, Świeże i fantazyj- 

lapad rabunkowy na funkcjonarjuszane w linji. Wśród nich wyróżniała się: biała 

policji. Napadów rabunkowych nie mieliśmy taftowa fantazyjna kreno nka P mecenaso- 
wej Jamottowej, chabrowy pailletowy pance 
rzyk z tiulowemi falbanami, p. pułkowniko- 
wej Ożyńskiej, tiulowa powiewna w tonach 
bronzowo-złotych pani Wenk, wspaniała 
czarna krenolinka z tafty z koronkami p. 
pułkownikowej Duchnowskiej, cytrynowa 
taftowa krenolinka z tegoż koloru wachła- 
rzem ze strusich piór pani Pużakowej, cha- 
browa żorżetowa p. inżynierowej Mieczni- 
kowskiej i bardzo wiele innych efektownych 
czarnych i barwnych toalet. 

Najpomysłowszą atrakcją tegorocznego 
Baiu Wojewódzkiego stanowił ostatni salon 
przemieniony dzięki pomysłowości wysoce 

utalentowanego artysty pana Małkowskiego 

w piękny bar, z autentyczną ladą barową, 

obficie zaopatrzoną baterją kolorowych bute- 

lek i wysokiemi stołkami. Nie mało się na- 

pracowali nad wykonaniem barwnych i arty- 

stycznych Pannux i pięknych witraży, obaj 
artyści, zarówno pan Małkowski jak i jego 
pomocnik zdołny artysta malarz pan Serafi- 

nowicz, ale też efekt całości był nadzwyczaj- 

ny. Aż żal pomyśleć, że to t Iko na jeden 

dzień położono tyle trudu wykonać te cuda 
które chciałoby się oglądać niejednokrotnie. 

Doskonały Jazz przygrywał w barze, to 

też w tej sali było najtłumniej.  Nieomal 
szturmem trzeba było zdobywać stoliki, aby 

spożyć kolację, ze świetnie zaopatrzonego 
zimnego bufetu pana Kowalskiego. 

Ochocza zabawa jak zwykle na balach 
wojewódzkich, przeciągnęła się do Świtu, 
przyczem zaznaczyć należy -że najdłużej tań- 
czono w barze. Z. K. 
ОПОГОООЛОДИГОВНИИМЕСВИТТ Ы. 

RADJO. 
Wtorek, dn. 5 lutego 1929 r. 

1156 12.15: Transmisja z Warszawy: 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Mariackieś 
w Krakowie, oraz komunikat mete "olog 
16.00 — 1620: Odczytanie programu dzien- 
gego, chwilka litewska i repertuar teatral- 
no-kinowy. 16.20 16.30: Kurs języka wło- 
skiego. 16.35-17.10: Audycja dla młodzie- 
ży z cyklu „Podróże i wycieczki naszej 
młodzieży. 17,00 17,25: Muzvka z płyt gra- 
mofonowych. 17.25—17.50: Tr. z Katowic. 
Odczyt „Wielcy przyrodnicy polscy*. 17.55 
—18.50: Tr. koncertu z W-wy. 18 50—19.15; 
„Wrażenia z podróży po Bośni i Hercogo- 
winie“ odczyt. 19.00—: Tr. opery „Halka”. 
Po transmisji komunikaty z W-wy: P.A.T., 
polievjar, sportowy i inne, oraz „Podróż 
etektorowa po Europie" (retransm. ze 

stącyj zagranicznych). 

RIEŁDA WARSZAWSKA 
4 lutego 1929 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Franki franc. 3487 34,96 34,75 
Dolary | 8,90 8,92 8,88 
Belgja 14393 12424 12362 
Holandja 357,22 358,12 35632 
Londyn 43,24 43,35 43,13,5 
Nowy-York 8,90 8.92 8.88 
Paryž 34845 3493 34.16 
Praga 26,385 2645 26.32 
Szwajcaria 171,50 171.93 171.07 
Stokholm 238,40 23923 23780 
Wiedeń 125,32 125.63 125.0t - 
Włochy 46,68,5 46,80 46.57 
Marka niem. 211.83.
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EZENEJEZESEDESESEZENEDENE: 

Konkurs. 
Wileński Urząd Wojewódzki ogła- 

sza niniejszem konkurs na objęcie z 
dniem 15 lutego 1929 r. obowiązku 
lekarza internisty Państwowej Pomo- 
cy Lekarskiej @а funkcjonarjuszów 
państw. i członków ich rodzin w m. 
Wilnie. 

O warunkach można dowiedzieć 
się w Urzędzie Wojewódzkim w godz. 
12—14 w Wydziale Zdrowia Publicz- 
nego (Wielka 51). 

Podania przyjmowane będą do 
dnia 9 lutego rb. włącznie, 

Do podania należy załączyć życio- 
rys Oraz dowody specjalizacji. 

Za WOJEWODĘ 
Dr. med. H. Rudziński 

Naczelnik wydziału 

В ке КЕ В 

  

Pierwszorzędny i 
zakład krawiecki L. KOLIKOWSKIgO 

. krojczy pierwsz. firm warszawski 
Wilno, ul. Wielka 13, 

Wykonuje ubrania męskie,  palta 
jesienne i zimowe. Wielki wybór 
materjałów i gotow. ubrań. Poleca 
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OGŁOSZENIE. 

Na podstawie art. 2 rozporzędzenia © 
tarytie celnej (D. Ust. Nr. 51 z 1920 r.)Urząd 
€elny w Wilnie podaje do wiadomości, że w 
dniu 11 lutego r. b. o godz. 10-ej w maga- 
zynie kolejowo-celnym na st. towarowej Wil- 
no odbędzie się sprzedaż z licytacji nie wy- 
ENIEM w przepisanym terminie towarów 
cemych. 

" Spis podłegających sprzedaży towarów 
znajduje się na tablicy urzędowej w Urzędzie 
Gelnym w Wilnie, w Magistracie oraz w Dy- 
rekcji Ceł w Wilnie. 

Przeznaczone na sprzedaż towary mo- 
żna oglądać na miejscu na dwa dni przed 
licytacją od godz. 9-ej do godz. 12-ej. 

W razie upadku pierwszego terminu licy- 
tacyjnego powtórna licytacja odbędzie się 
w dniu 20 lutego r. b. o tej samej godzinie 
w tem samem miejscu. 

p. 0. Naczelnika Urzędu D. Hołownia. 

  

  

A; Parsii pewrógiwszy, „ro A 
| AT bardzo krótki czas lekcje wy- W 

robu dywanów oryginalnych perskich. 
na które zostaną przyjęte panie i pą- 
nowie. Lekcje 2 godzinne trwają cały 
dzień. By dać możność każdemu 
wzięcia udziału w tak szlachetnych i 

Wpięknych pracach, których w Polsce 
przemysł stwarzamy, całość kursu 

Wiź dniowego tylko 10 zł. Wpisy Oraz wg 
informacje: — Kursa Dywanów per- 
skich Karola Litwinowicza, Wilno, Ą 

Wy: Wielką 56 —3. cow 
  

SŁOWO 

  

  

<< (z kogutkiem) Czopki he- 
moroidalne „Vaito usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

zmniejszają guzy (żglaki). 
Sprzedają apteki i składy apteczne. 

  

Kwalifikowanych sprzedawców 
z branży 

ODKURZACZY I FROTEREK 
na pensje i prowizje, przyjmie na 

m. Wilno i prowincję 

B. T. A. Wł. Nieciengiewicz i 5-ka 
Wilno, Wileńska 15, —0 

Zgłoszenia osobiste od 18 - 19-tej" 

wypadanie, łupież, | 
| WŁOSÓW: usuwa 

    
  

„Esencja Chinowo - Chmielowa* i 
„Mydło Chinowo - Chmielowe* (z 

B Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy 
apteczne. Główny skład Apteka Gą- 

8 seckiego, ul. Freta Nr 16. 
EB 0 - L6SS Wydz. Zdr. Publ» Nr 154, 

TAB UŁO [UPS TRZ GRE GERI SR SZ UD USE SZEJ CB SED ORA 

Mašč „MROZOL“ Gąse- 
zapobiega od- 

smokingi, fraki, Żakiety wykonane "M Pr EE "B 
przez najlepsze siły fachowe. Ceny Žž Zarządzenie demami B Еа 
%Ё”Ёігіпее.'е Ъаасдо‹:‚ю:т‹еьі Ёаёаіу_. a SA PRZYJMUJĘ. » a Ji. Odmrożenie, ckiego z 
kin Sa, pracownia SEA am m Daję hipoteczną gwarancję solidności B mrażaniv się kończyn i goi ranki, po- 
s wa ykonuje wszelkie roboty Ą E pracy i uczciwości. Wiadomość: @ 
poaług najnowszych fasonów. = m Jagiellońska 10 m. 5, godziny 16 18 @ apteki i składy. 

wstale od odmrożenia. Sprzedają 

SPLS- 0. 
  

Ijileanie 
p 

  

(
E
L
 

u
k
 

ai
ds
: 

  

Už (P 

W. WILIAMS. 

V TRONY KURJER 
Powieść historyczna. 

Tłomaczenie z angielskiego 

4 

Rozdział Vi. U Extroma. 

Z ciężkiem opuścił Hektor „sekcję'* 
Niezrozumiałe słowa garbusa przypo- 
mnialy mu o grožącem niebezpieczeń- 
stwie. Machinalnie dotknął do zba- 
wiennej kartki, przyczepionej do czapki 
obok rewolucyjnej kokardy. A jednak 
najmniejsza wątpliwość co do identy- 

.czności Jean-Francois Charpentiera, 
mogła być dla niego wyrokiem śmierci. 
Kim był ów prawdziwy Charpentier? 
Gray mówił, iż jest to młody Francuz, 
który jechał z Kopenhagi do Paryża i 
został w drodze zatrzymany przez An- 
głików na duńskim statku w La Man- 
che. Osadzono go w obozie jeńców 
wojennych, a dokumenty jego oddana 
Gray'owi. 

Hektor nie wiedział nic o stosun- 
kach człowieka, którego nazwisko miał 
nosić, gubił się więc w domysłach, co 
łączyć go mogło z obywatelem komi- 
sarzem i kto mógł być ich wspólnym 
przyjacielem? Na razie jednak nie po- 
zostawało mu nic innego, jak udać się 
natychmiast na poszukiwania Extroma, 
ko'zystając z tego, że jeszcze podejrze- 
nia nie ciążyły na nim. Gdyby się uda- 
ło prędko odwieźć odpowiedź do Lon- 
dynu! Wszakże Extrom miał my do- 
starczyć dokumentów niezbędnych na 
powrót! Hektor zdecydował się więc, 
że przedewszystkiem uda się do mie- 
szkania Extroma. Przedtem jednak mu- 
siał się posilić, bo od rana nie miał nic 
w ustach. Młody Anglik znał dobrze 
Paryż, gdyż przed rewolucją często 
bywał we Francji. Kilkakrotnie wuj 

brał go'ze sobą na wspaniałe przyjęcia 
Ludwika XVI do Wersalu. Po raz ostat 
ni był tutaj w r. 89 i wówczas został 
przedstawiony królowi i królowej w 

" Tuilleries. Boże, jak się wszystko zmie- 
niło od tego czasu! Pałac królewski, 

    

MME 
ni? 

autobusų Świata 

  

OCKWAY 
Gener. Przeust: „NkdseXway”, Gdańsk, Relfergasse 1215. 

RESKOBEZRE 

    

   

  

noszący obecnie nazwę pałacu równo- 
ści, był oblegany przez brudny i hała- 
śliwy tłum. W ogrodzie grała republi- 
kańska orkiestra, którą zagłuszaiy krzy 
ki cisnących się dokoła rozstawionych 
na dworze, stołów gry, roznamiętnio- 
nych graczy. Wszystkie stoliki w po- 
bliżu pałacu były zajęte. Z trudnością 
znalazł Hektor miejsce w cukierni „Ty- 
siąca kolumn“ i po spożyciu smaczne- 
go obiadu z doskonałem winem, zdecy- 
dował, że wszystkie wiadomości, doty- 
czące głodu, panującego we Francji, są 
wierutnem kłamstwem a w każdym ra- 
zie nie dotyczą ludzi bogatych. 

Goście w restauracji zachowywali 
się bardzo hałaśliwie i wesoło. Ale by- 
ło tej wesołości coś nienaturalnego: 
rozmowy ich były zbyt głośne, śmiech 
piskliwy — nienaturalny! Widocznie 
ludzie ci śpieszyli nacieszyć się życiem, 
dopóki mieli pieniądze!... Wino lało się 
obficie, a paczki papierowych pienię- 
dzy przechodziły do kieszeni kelnerów. 

Obiad Hektora razem z napiwkiem 
dla kelnera, którego to zwyczaju nie 
ośmieliła się znieść rewolucja, koszto- 
wał 5.000 liwrów, suma ta stanowiła 
całomiesięczny dochód margrabiego 
Saint Valantin, który zginął na giloty- 
nie. Myśląc o tem, Hektor wyszedł z 
restauracji. 

Extrom mieszkał niedaleko od se- 
kcji Lepeletier i hotelu, w którym za- 
trzymał się Hektor. 

Drzwi domu były otwarte. Na pro- 
gu siedziała odźwierna z pończochą w 
ręku. W oknie, nad jej głową widać by- 
ło wiszącą klatkę ze spokojnie ćwierka- 
jącym kanarkiem. 

Po silnem wzruszeniu, doznanem w 
sekcji i po hałaśliwej restauracji, ten 
przytulny cichy zakątek zrobił miłe 
wrażenie na młodym Angliku. 

—Obywatel Extrom — powtórzyła 
zapytanie jego odźwierna. Trzecie pię- 
tro na prawo. Ale, zdaje się, niema ga 
w domu. Dom był stary, kamienne jego 
schody były wydeptane i brudne a po- 
ręcze chwiały się. Na zakrętach paliły 
się blade, migotliwe oliwne lampki. 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witołd W. oydyłło. 

Mie WOZY CężdrOW 
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Idealne przy- 

stosowanie 

do spełniania 

zadań, stą- 

wianych 

przez _po- 

szczególne 

gałęzie prze- 

mysłu! „SZWAJCARSKIE 
(z marką „Kogit“ 

   

„ARNOLD FIBIGE 
posiada wyłączne przedstawicielstwo 

Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 
Z firmą „Br. K. i A. Fibiger“, produkującą 
pianina, fabryka „Arnold Fibiger“, nie ma nic 

wspólnego, 

REBAKNZZAUNKUOBRZCDRONASENZSEDSNADDEBNSEKZS 

  

Dbajcie o swoje zdrowie! 

  

kizysii kincaaiograł 
Kulturaleo-Ošwlatowy 

SALA MIEJSKA 
at. Ostrowamska 5. 

Od dnia 5 do 11 lutego 1929 r. włącznie będzie wyświetlany jeden z najbardziej realistycznych, 
najbardziej emocjonujących filmów świata: 

2 DYĄEĄŃ POZAR 
Wzruszająca pieśń miłości wśród huku dział i szczęku broni. Aktów 12. 

Film ten, zwany przez prasę całego świata „Wielka Parada trancji* riwzrusza, olśniewa, 
oszałamia i zachwyca. W rolach głównych. Michżle Verly i jean Murat, 

Następny 
program 32 

Kasa czynną od g. 3. m. 30. i 
Początek seansów od g. 4-eį | 

Ów > Grande 
Epreuve 

Syn prerii” 
  

Kino „HELIOS* wil 

a nny ZABOJ 
solistki tancerki Haliny & 

znakomit. humorysty, artysty 
tanterak 

Gościnne występy prima-baleriny 

jowych w Warszawie ulubieńca publiczności 

eńska 38. 

KINEJ 
ABOJKINEJ) 
Teatrów Rew- | 

nn——.../ Jerzego Boronskiego oraz BALETU 
złożonego z 12 uroczych ta 

PROLOGI SKETGHE! MONOLOGI! ŚPIEW! 
TANCE! FINAŁI 

    KINO-TEATR 
„POLONIA” . 

Mickiewicza 22 | 

Dziś nadzwyczajna 
premjera! AREKA GRCZ 

Przepiękny balet, nadzwyczajny Ścinający krew w żyłach numer. Artystka wykonuje mimo własnej woli 
śmiertelny skok na arenie cyrku z olbrzymiej wysokości. 

KLUB JEDENASTU DJABEŁKÓW. Początek seansów: 4, 6, 8, 10.25. 

ncerek. p 

Seansy o godz. 6, 8 i 10,15. 

KRÓL KARNAWAŁU 
W rol. gł. Gabriel GABRIO i Elga Briu 
Olśniewający karnawał w Nicei! Przepych! Wystawa» 

У 

"ad program: Wesoła komedją w 2 akt. p. t. 

Uwsga! Dziś Karnawał na SLENIE i na EKRANIE! 

NA EKRANIE: 
> 

Wielki film erotyczny ' 

2 
Н 
į 

Mężatki strzeżcie się! 

   

     

      
   

Dramat w 10 akt. z zakulisowego życia 
artystów. W roli głównej Mary Johnso 

  

i Na żądanie Sz. Publiczności obraz pozostaje jeszcze na dz:śl 
Dziś! Triumf literatury polskiej! Wielki utwor GABRJELI ZAPOLSKIEJ w nowem 

, PRZEDPIEKLE” srysto: 
Kino „Piccadilly“ 
WIELKA 42. 

młodych dusz i wiosnianych ciał dziewczęcych, 
i arystokratycznych rosyjskich zakładach wychowawczych, w 12 wielkich aktac 

W rol. gł. ELIZA LA PORTE, DAGNY SERVAES i tytani ekranów WERNER KRAUSS i ANDRE NOX. Fil 
który był przedmiotem dyskusji miljonów widzów. Karta z dziejów minionej przeszłości. Sadystyczne wycho* 
wawczynie i rozpustni wychowawcy carskiej Rosji. Jutro uroczystą premjera„O czem się nie mówi rodzicom” 

  

    

  

literackiem opracowani: 
deprawowanych 

  

Dzika i brutalna miłość rosvjskiego kcięcia w czasie Wielkiej Światowej Wojny. Najwybitniejsza kreacja 

zDOBYWCA $ERC Kino” . k 
Tas „Mal | Mary Pailoia 

Iwana Mozžuchina wstrząsający „žyciowo-erocty- 
czny dramat w 12 aktach 

  

ją 

K DĄBROWSKA 

a 
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BWAWAWE 
HUA 
AWAVAB 

DOKTOR 
B.ZELOGWICZ 
chor. weneryczne, 
zytilis, narządów 
moczowych, od 9 
—1, od 5--8 wiecz. 

  

GORZKIE ZIOŁA* Kobieta-Lekarz 

bremi świadectwami 
Choroby weneryczne, poszukuję. Adres: 

syfilis i skórne, Wilno, Zakretowa 2 

Wielka zi m. 5, Ł. Bortkiewicz. 
e 

Od9 — 1 i 3 — 8. Poszukuje ogrodnika 

""ieika 30. w czasie ostatniej wielkiej wojny na szlaku Moskwa — Lwów odtwarzający tła miast i wsi polskich, naj- 
większa 'epopea ludzkich namiętności Mars - bóg wojny w swych barbarzyńskich harcach. 

RREOUZERNKSCZNKUNKONANUZEJKEWDZEKAGAOWZEGM DOKTÓR Rządcę-zkonoma TROLWARK ai = ха = 

FORTEPIANY i PIANINA samotnego, lub Z ru około 45 ha a LOKALE a 
światowej sławy BLUMOOICZ rodziną, tylko z do- © ziemi dobrej z ‚ 

Z į Pe | 

(Telef. 921). — się ы 
adm“ b. dobrego, znającego 

Doktór Medycyny sie ra ' wszystkich 
ŁUKIEWICZ działach, na szklarni, 

choroby weneryczne pszczelnictwie, szkół- 
skórne i płciowe, ul kach, inspektach, wa- 
Mickiewicza 9, wejście rzywnictwie, prowa- 
z ul. Śniadeckich 1,dzeniu winogron i & 
przyjmuje od 1 2d. od dnia 17 lutego. 
i od 5—7 р.р. — 1815 Szemetowszczyzna B, 
So Pi" | -ORIEAGOŁ, poczta w 

Dokfór. Medycyny mieiscu,   
A. GYMBLER 

choroby skórne, we- AWYWAWAW 

płciowe. Elektrotera- KUPNO I SP RIEDAŻ 
pis, słońce górskie 

Mickiewi 12, ró, Ž 

Tatarskiej 9-2 T5-8. RE ai, 

neryczne i moczo- 

diatermja. Soliux. SA JA Wa 7 

P 47. gniadych 
  

  

wałachów, 
4 .i 5 lat, półkr iP Ž 
sprzedam _ niedrogo. 

zabudowaniami 
kompletnemi 
sprzedamy natych- 
miast dogodnie 

D. H. K, „Zachęta* 

Pokój z używal- 
nością sa- 

loau lub bez Tez do 
„Ha K, | wynajęcia tylko so- 

Mickiewicza 1, |lidnym reliekiantom. 
tel. 9 05. — © | Wygody wszystkie. В 

KONCERT. Jagiellońska 10 m. 5. 
Fortepian prawie no. godziny 16-18. _—o 

„do sprzedania, Dosine Część zor- 
uł. Gimnazjalna 10—2 88 ganizowanego i 

— цгг@:опедо sklepu 
= nadającego si na 

KUPI GQ prowadzenie mó 
kilko miesięzzne wych sukien __dam- 
szczenię rasy, Dober- skich, lub robót rę-. 
man, Buldog lub Dog. CZnych, Klientela wy- 
Dąbrowskiego 7 m. 2,7Obiona. Frekwencja ad ewna. Informacje u E 
Dwa samochody Dyrektora Generalne- 
(raksówki) „Ford*- go Biurą „Admiai- 

      

  landoleta i torpedo — stracja“, Wielka 42, -į 
w dobrym — stanie, [Ą ESZĄANIE "pr © 

się.  Do- sprzedaje х pok.  kuchnš, 
wiedzieć się: ul. Soł-światły pokój dla 
taniska 6, m. 2. —1 stužby. łazenki, wate- 

ЧЕЛ В ООО A EEE ry jt. d. na | piętrze, 
Bi wszystkie pokcje sto- 

  

   

  

Hektor wszedł na trzecie piętro i 
zatrzymał się przed drzwiami, na któ- 
rych widniał napis: „Extrom'. Obok 
napisu był dzwonek. Minęło kilka mi- 
nut, zanim w odpowiedzi na dzwonek, 
rozległy się w jnieszkaniu ciężkie kro- 
ki i drzwi otwórzyły się nieco. 

Obywatel Extrom? — zapytał He- 
ktor. 

— Niema go! — odrzekł 
głos. ; 

Niewidzialny służący chciał zatrza- 
snąć drzwi, ale Hektor, przewidując to, 
wsunął nogę w szparę. 

— Czy jesteście przyjacielem oby- 
watela Extroma? — zapytał głos z za- 
drzwi, po chwili milczenia. 

— Przyjacielem wszystkich 
śnionych! odrzekł cicho Hektor. 

Drzwi rozwarły się narozcież. Stara 
kobieta otulona w ciepłą chustę trzy- 
mała świecę zapaloną w ręku. Szepnę- 
ła szybko: 

— Prędzej wchodźcie, 
prędzej! 

Hektor wszedł i cicho zamknął 
drzwi za sobą. W milczeniu wszedł za 
kobietą do następnego pokoju, gdzie 
na stole paliła się naftowa lampa. Tu- 
taj staruszka zatrzymała się i zwróciła 
ku przybyłemu zmienioną ze , strachu 
twarz. 

— Panie, — szepnęła on nie wrócił! 
A zawsze wracał przed zmrokiem! 

Drżącą ręką postawiła świecę 
stole i zakryła twarz. 

— Wiem, że spotkało go nieszczę- 
ście! Co wieczór siedzę tutaj i nadsłu- 
chuję jego kroków na schodach. A dzi- 
siaj nie usłyszałam ich! 

"W ciszy, która panowała po tych 
słowach słychać było miarowe tykanie 
zegarka. Przerażenie staruszki udzieliło 
się Hektorowi. Serce Ścisnęło się stra- 
sznem przeczuciem. Z największym 
wysiłkiem zapanował nad sobą. 

— Jeszcze niema wpół do dziewią- 
tej, — rzekł, patrząc na zegarek. 

* Kobieta klasneła w ręce i rozpłaka- 
ła się. 
a — Od dwuch lat usługuję mu. Ni- 

starczy 

uci- 

na Boga, 

na 

  

  

       

  

   

  

  

gdy jeszcze nie pozostawał tak długa 
poza domem. Czuję, czuję, że zdarzyło 
mu się nieszczęście. Zeszłej nocy śniły 
mi się nietoperze, to zły znak! Tss... 
ktoś stuka! 

Ożywiona nagłą nadzieją, wybiegła 
z pokoju. Hektor słyszał, jak otwierała 
drzwi. Staruszka i przybysz  szeptali 
chwilę na korytarzu. Szept przerwał 
nagle okrzyk przerażenia i starcze kro- 
ki szybko skierowały się ku pokojowi. 
Drzwi otworzyły się i ukazał się w nich 
wysoki smagły meżczyzna. Na zmeczo- 
nej i nerwowej twarzy paliły się gotą- 
czkowym ogniem czarne oczy, czarne 
wąsy i płaszcz poktyte były pyłem. Po- 
dejrzliwie i badawczo wpatrywał się 
chwilę w Hektora, poczem wszedł, za- 
mykając starannie drzwi. 

Zbliżywszy się do Hektora zapytał: 
— Czy pan używa tabakę? 
Młody Anglik cofnął się mimowoli, 

lecz natychmiast oprzytomniał i 0d- 
rzekł 

— Naturalnie. Pan pozwoli? 
To mówiąc, wyjął z kieszeni czer- 

woną tabakierkę i podał ją nieznajo- 
memu. Twarz tego ostatniego złagod- 
niała nagle. 

— Więc pan przyjechał! 
Odwrócił się gwałtownie. Na progu 

stała staruszka w słomłanym kapelu- 
szu, otulając się w swą chustę. 

—- Mój Boże, mój Boże, jęczała — 
takie nieszczęście! Ja odchodzę, pano- 
wie! 

— Idź babciu! — odrzekł śpiesznie 
wysoki brunet, — a jeśli ci życie miłe, 

nie wracaj tutaj. Staruszka wybiegła, 
zatrzaskując za sobą drzwi. 

Nieznajomy zwrócił się do Hektora 
mówiąc: : 

— (o się z nim stało. Mieliśmy się 
z nim spotkać w kawiarni „Conty*. Nie 
miał zwyczaju późnić się a nasze spot- 
kanie było bardzo ważne. Przyjechałem 
z Brukselli! 

Oczyma otoczonegosprzez myśli- 
wych zwierzęcia obejrzał się po po- 
koju. 

    

dzić tutaj. Ale sądziłem, że zachorował. 
Nie mogłem zatrzymać przy sobie wia- 
domości, przywiezionych z  Brukselli. 
Dawniej spotykaliśmy się w jego mie- 
szkaniu przy ulicy „Petit Champs* 
miał tam księgarnię. 

— Myślałem, że był bankierem? 
— Tutaj, tak. Na pierwszem pię- 

trze jest jego bank. Ale tam nazywał 
się Arouret. O Bože, kto to? 

Dzwonek dzwonił gwałtownie. Obaj 
mężczyźni wybiegli na korytarz. Po- 
przez drzwi doleciał do ich uszu pełen 
przerażenia szept: 

— Otwórzcie, w imię Chrystusa! 
— Szymon! — szepnął wysoki bru= 

net, szybko otwierając drzwi. 
Ciężko dysząc wpadł do pokoju no- 

wy przybysz. : 
Extrom... — zaczął przerywanym 

szeptem... 
— Nie, tutaj nie można mówić! — 

przerwał mu kurjer z Brukselli pocią- 
gając go do pokoju, z którego wyszli. 

— Teraz mów! — rozkazał, gdy 
wszyscy trzej stanęli przy stole. 

— Wzięli dziś rano... w księgarni... 
widzałem wszystko od początku do 
końca. Chciałem powiedzieć mu coś, 
ale nie puszczano nikogo... W potud- 
nie przywieziono go do Trybunału... 

Klasnął w ręce z rozpaczą i poki- 
wał głową. — A wieczorem... 

Twarz wysokiego mężczyzny po- 
bladła jeszcze bardziej. 

— Już — szepnął ledwie dosłyszał- 
nym głosem. Czy wzięli kogoś jeszcze? 

Szymon spuścił głowę. Hektor wi- 
dział przy świetle łampy, jak po twarzy 
jego płynęły łzy. 

—Von Brayka, stróża. Pochwycili 
go 0 8-ej rano. On to zdradził im adres 
tego mieszkania. Byłem w sekcji i po- 
biegłem do kawiarni „Conty”, by pana 
uprzedzić, Jule powiedział że byłeś i 

— Zabraniał mi zawsze przycho-wysoki brunet. 

  

„wyszedłeś! Mogą tu przyjść lada 
chwila! 

Podbiegł do drzwi, wołając: 
— Chodźmy! sa 
— Chwilę jeszcze! — zatrzymał ga 
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— Nie mogę! Uciekajmy, uciekaj- 
myl... 

— Szymonie, zaczekaj! Musisz... 
— Žegnajcie! Uprzedzitem was!... 
Wybiegł i zatrzasnął drzwi za so- 

bą. Brunet wyjął z kieszeni papier i za- 
palił, ciemnemi skrzydłami opadał na 
podłogę popiół Roztarł na podłodze 
popiół, poczem podniósł lampkę przed- 
ścienną: 

— Biedny przyjacielu! — west- 
chnął, spoglądając na wiszący portret. 

Hektor spojrzał przez jego ramię na 
charakterystyczną, dumną głowę, spo- 
kojną, ogoloną twarz — była to: twarz 
mężczyzny, którego widział dziś rano 
na wózku wiozącym skazańców. O- 
krzyk zdziwienia i grozy zamarł mu na 
ustach. Towarzysz postawił lampę i 
wziął go za rękę. 

— Teraz musimy działać szybko! 
Chodźmy! 

— Zgasił lampę i wyszli na kory 
tarz, ze schodów poprzez szparę we 
drzwiach wślizgiwała się blada smuga 
światła. Zanim stanęli przy drzwiach, 
na dole rozległ się hałas i krzyk. 

— Skończone! — wyrzekł spisko- 
wiec stając z pistoletem w ręku. Spó-g, 
źniliśmy się — oni są już na schodach! 

Szybkie kroki kilkunastu ludzi zbli- 
żały się coraz bardziej. Dzwonek za- 
dzwięczał gwałtownie. Ciężkie pięście 
uderzyły we drzwi. 

— Życzę ci drogi bracie, życz 
szczęścia— rzekł wysoki niezna 
spskojnym głosem. 

Hektor instynktownie chwycił go za 
rękaw. Za późno jednak! Rozległ się 
głuchy strzał, wąski korytarz napełnił 
się dymem, a martwe ciało ciężko osu- 
nęło się na podłoge. 

Na schodach rozległy się krzyki i 
pogróżki. Ludzie napierali ramionami 
na drzwi, by je wywalić. 

Ostry głos krzyknął zagłuszając ha- 
łas: 

— W imię prawa, otwórzcie! 
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