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KRONIKI SEJMOOE. 
Pierwszorzędna Sensacja. 

л (Telefonem z Warszawy). 

Poseł Juljan Will jest posłem mia- 

sta Łodzi od niemieckiej mniejszości. 

Należy do niemieckiego Klubu Naro- 

dowego. Przewodniczącym tego Kłubu 

jest poseł Nauman, ten sam, który 

podczas przemówienia posła Loewen- 

herza rzucił impetycznie na stół Ołó- 

wek ze skówką, jakgdyby w minjatu- 

rze naśladując gest Stresemanna, a 

pctem wygłosił mowę, w której pod 

pozorem lojalności względem państwa 

polskiego ukrywał zjadliwe napaści 

na nasz rząd., 

, Poseł Will należy do tego samego 

Klubu i dziś wygłosił -drugie niemie- 

ckie przemówienie na komisji spraw 

zagranicznych, w debacie nad ekspose 

ministra Zaleskiego. Nie zastrzegł się 

że nie mówi w imieniu Klubu, prze- 

ciwnie, występował, jako oficjalny 

przedstawiciel koła niemieckiego. A 

jednak jego mowa była mową tak lo- 

jalną, tak przyzwoitą, tak szlachetną, 

powiedziałbym nawet tak patrjotycznie 

państwowo-polską, że gdyby kogoś z 

publicystów polskich proszone, aby 

posłowi niemieckiemu mowę napisał 
nie potrafłby się lepiej i ładniej z te- 

go zadania wywiązać. - 

Nie mogę nazwać tej mowy ugo. 

dową, gdyż było to bezwzględne sta- 

nięcie na gruncie państwowości pol- 

skiej. Mowa była wypowiedziana Z 

cąłkowitą narodową godnością. P. 

ill nie chce przestać być Niemcem, 

on przyznaje, że Niemcy polonizują 

się łatwo, ale p. Will chcąc pozostać 

Niemcem, jest jednocześnie  patrjotą 

Państwa polskiego. Mówił 0 cnotach 

swego narodu i miał do tego prawo» 

Wspominał o pięknym obrazie, który 

wierności niemieckiej dał Sienkiewicz, 

opowiadając w „Ogniem i Mieczem”, 

jak zginął regiment niemiecki, bo sło- 

wa swego danego naszemu królowi 

żołnierze niemieccy złamać nie chcieli. 

Upo.ninał się p. Will o szkoły nie- 

mieckie dla niemieckiej ludności, miał 

do tego prawo. Potem przyszły jego 

zdania, że jako obywatel Państwa 

polskiego nie czuje się powołany do 

obrony polityki mniejszościowej Pań- 

stwa niemieckiego. (Tu odezwały się 

oklaski). Potem powiedział nawet fra- 

zes, że on w Państwie polskiem tylko 

do rdzennej polskiej ludności czuje 

zaufanie. Powiedział także, że mniej- 

szošč niemiecka w Polsce nie chce 

dzielić i jątrzyć, lecz chce być czyn- 

nikiem zgody pomiędzy dwoma wiel- 

kiemi narodami polskim i niemieckim. 

Nic więc dziwnego, że choć klaskanie 

° ше jest we zwyczaju na komisji spraw 
zagranicznych, to jednak, gdy posel 

Will skończył, klaskali wszyscy polscy 

członkowie komisji spraw Zagranicz- 
- / mych. Klaskał Minister Zaleski, klaskał 
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przewodniczący komisji Książę Radzi- 

Siedzieli nastroszeni i źli, zde- 

zorjentowani i niechętni, tylko dwai 
posłowie ukraińscy. 

Uważam za niesłychanie ważne, 
aby te oklaski, które dała posłowi 
Willowi komisja spraw zagranicznych, 
znane były krajowi i znalazły głośne 
echo. Ludność niemiecka jest zawsze 

„ludnością lojalną. Tam, gdzie miesz- 
| 3 » а?_}в?пагц: granicy państwa niemiec- 

/ kiego, daje się powodować podżega- 
о- miom, idącym z zagranicy. Należy te 
y- rozumieć i odnosić się do tych zją- 
W! wisk w myśl słów poety: 
gu Sarkaj nie na ślepy miecz”. Nato- | 

„Na rękę 

me miast tam, gdzie šwiadoma agitacja 
le 

  

« Bia 

nie sięga, jak np. u nas na Wileńsz- 

| Czyźnie, obywatele. narodowości nie- 
mieckiej są i będą zawsze lojalnymi 
współobywatelami. Prawdą jest, że 
Posiadają wiele cnót, których nam 
brąk. Śmieszne jest i niepoważne 
Stosowanie do szkół niemieckich tej 
Samej zasady utrakwizacji, co do 

sinów. Znamy z jednej strony 
wyrazistość kultury niemieckiej, ze 

strony drugiej zaamy tendencje Niem- | 
— ców do państwowego lojalizmu, Sto- 

sowanie tej sąmej metody politycznej 
| do wszystkich naszych mniejszości na- 
| (Dalszy ciąg na szpołcie 6-tej) 

| 

ECHA STOLICY 

nie uwzględnia 

Senetka komisja skarkowa. | 

WARSZAWA, 13-11. PAT. W dn. 12 i 13 
lutego odbyło się pod przewodnictwem wi- 
cemarszałka Senatu Uliwica posiedzenie se- 
nackiej komisji skarbowo-budżetowej, na 
którem senator Jan Zagleniczny wygłosił re- 
ferat w sprawie preliminarza budżetowego 
Ministerstwa Przemysłu i Handlu, omawiając 
długo i wyczerpująco całokształt gospodarki 
tego resortu. 

Po przemówieniu referenta zabrał głos 
p. minister Kwiatkowski, poruszając dwa za- 
sadnicze momenty, mianowicie stan potrzeb 
i postułaty chwili bieżącej oraz sprawę ba- 
dania linji rozwoju polityki gospodarczej pań- 
stwa. Minister nadmienił między innemi, że 
wobec ograniczonych środków, program Mi- 
nisterstwa musi być w sobie skoncentrowany 
i obejmować tylko te prace i zadania, które 
w czasie najkrótszym bezpośrednio i w naj- 

„szerszym zakresie prowadzą do zamierzone- 
go celu. 

Po ożywionej dyskusji udzizlał jeszcze 
wyjaśnień podsekretarz stanu p. Doleżal oraz 
inni urzędnicy Ministerstwa. Następne posie- 
dzenie dnia 14 lutego. 

Obrady komisji prawn 'zzej. 
WARSZAWA, 13-11. PAT. Sejmowa ko- 

misja prawnicza, obradująca pod przewod- 
nictwem posła Pierackiego, przyjęła z nie- 
znacznemi poprawkami projekt ustawy, wnie- 
sionej przez ministra sprawiedliwości, w spra 
wie zniesienia wymogu doktorstwa przy wy- 
konywaniu czynności adwokatów w bytysi 
zaborze austrjackim. Między innemi należy 
zaznaczyć, że sędziąwie po latach 12 uzy- 
skują wymogi praktyki i egzaminu adwo- 
kackiego, a z sędziami zrównano również 
prokuratorów. — Następnie przyjęto z pew- 
nemi zmianami projekt ustawy, wniesiony 
przez Ministerstwo Reform Rolnych, w spra- 
wie wystawiania skryptów dłużnych przez 
osoby nie umiejące pisać i rozciągnięto dzia- 
łanie ustawy na teren eałego państwa. 

Nabożeństwo Ra pamiątką prze: 
bycia ll krygaty Legionów przez 
: ironi ausiriatai 

WARSZAWA, 13-II. PAT. Dnia 15 b. m. 
© godz. iu rano zostanie odprawione w ko- 
ścieie garnizonowym w Warszawie nabożeń- 
stwo na pamiątkę przebycia drugiej brygady 
Legjonow przez 1ront austrjacki. Wieczorem 
tego dnia o godz. 12 w kasynie Sztabu Ułó- 
wiiego (plac Marszałka Piłsudskiego 7), od- 
będzie się zebranie towarzyskie 1 wspólną 
koiacja, na ktore zapraszą się wszystkich ofi- 
cerów byłej brygady i byłego 2 pulku Le- 
gjonów, oraz Kuiegow sympatyków. Zgło- 
szenia na udział w zebraniu , towarzyskiem 
przyjmuje do dnia 14 b. m. mjr, Kułakowski 
Marjan — Sztab Główny, oddz. 4. 

Sytuacja węglowa w Werszawie, 
WARSZAWA, 13-Ii. PAT. Sytuacja wę- 

glowa na terenie województwa warszawskie- 
go jest taka, że sprawa zaopatrzenia w wę- 

giei instytucyj użyteczności pubiicznej i lud- 
ności staje się z każdym dniem, wobec nieu- 

stających mrozów i wielkiego zapotrzebowa- 
nia węgla, coraz bardziej palącą, gdyż za- 
mówione transporty węgia nie czynią zadość 
potrzebom. Tem niemniej sytuacja jest w 
zupełności opanowana, dzięki interwencji wo- 
jewody warszawskiego. Dysponując zapasa- 

mi węgla, uzyskanemi w głównej mierze Z 
instytucyj wojskowych, jak również kolejo- 
wych, zaspakaja się dotychczas w sposób 
dorażny wszystkie potrzeby instytucyj i lud- 
ności. — Między innemi zaopatrzono w wę- 

iel zakłady przemysłowe i chemiczne w 
Grodzisku, zakłady użyteczności " publicznej 
wte Włocławku i t. d. — W dniu dzisiejszym 
wydano zarządzenie w kierunku zaopatrzenia 
w węgiel drog dojazdowych, w celu  bez- 
względnego utrzymania ruchu kolei dojazdo- 
wych. Przez dostawę węgla do Wilanowa, 
zabezpieczono znajdujące się tam cenrre dzie- 

ła sztuki. — Ludności biednej i bezrobotnej 

Żyrardowa i włocławka okazana została, z 

polecenia wojewody warszawskiego, bezpłat- 

na doraźna pomoc opałowa. Ponadto woje- 
woda warszawski wydał stosowne zarządze- 

nia starostom powiatowym. 
  

ZA | PRZECIE. 
„biszency”. 

  

  

„Zwiezda” mińska zamieszcza następują- 
cą karykaturę „liszeńcow”. „Liszency“, ina- 
czej pozbawieni prawa głosu przy wyborach 
do rad miejskich i wiejskich w Bolszewji, 

stoją, według prasy sowieckiej, na czele an- 
tysowieckiego ruchu na wsi, przejawiającego 
się w licznych aktach terroru chłopskiego, 
podpaleniach, wystąpieniach antysemickich i 
@. & Na rysunku widzimy b. prystawa, du- 
chownego prawosławnego + „kułaka” z ka- 
rabinent. 

Trzeba dodać, że komisje wyborcze w 
obawie aby do rad nie przeniknęty elementy 
wrogie władzy sowieckiej, pozbawiły głosu 
znaczny odsetek orców chłopów, zalicza- 
jąc ich do grupy „kułaków'”, Pojęcie „kułak* 
nie zostało jeszcze przez nikogo dokładnie w 
Bolszewji zdefiniowane przeto można je sto- 

6 i do tego co posiada jednego konia i 
do tego co ma ich trzy. Ta'elastyczność uła- 
twia nie „zwyciestwo“ wyborcze zwo- 
ienników obecnej grupy rządzącej ze Stali- 
nem na czele. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administrzeja 

zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 

й ZA KORDONÓW 

owy alek Kowna na Łotwę i Estonję, 
„Lietuvos Żinios* w nowym artyku- 

le po raz drugi powraca do kwestji u- 
działu Łotwy i Estonji w podpisaniu 
protokułu Litwinowa w Moskwie. Pi- 
Simo porównuje akcję Żeligowskiego i 
Bermanda. „Łotwa nigdyby chyba nie 
darowała Litwie, — pisze „S. N.* — 
gdyby Litwa poparła Bermonda. Teraz 
może ona zrozumieć, że poparcie przez 
nie. Polski sprawia nam ból i odpy- 
cha nas od niej. Nam się zdaje, że Li- 
twa zrobiła wszystko, aby jej stosunki 
z Łotwą nie były zerwane. Niestety, 
Łotwa i Estonja cały czas pracowały 
nad tem, aby zepsuć te stosunki“. 

„Po tem wszystkiem, co zaszło — 
oświadcza dałej pismto — zostaje nam 
tylko powtórzyć znane przysłowie ro- 
syjskie: „Nasilno mił nie budiesz“ i 
pójść swoją drogą. Co da Łotwie i E- 
stonji zaciągnięcie się ich do liczby wa- 
salów Polski — pokaże przyszłość”. 

„Lietavos Žiais в оче АЛА 
„Lietuvos Žinios“ w artykule wstepnym 

nawiązując do podpisania protokułu Litwino- 
wa zaznacza, że jeżeliby Litwa nie śpieszyła 
z przyjęciem protokułu i nie zwróciła się do 
Łotwy i Estonji z propozycją przystąpienia 
do niego obecnie nie trzebaby było mówić 3 
o sukcesie Polski. Jeżeliby paezo poświęco- 
no więcej uwagi stosunkom z Łotwą i Esto- 
nią, to teraz nie trzebaby tyło czynić zarzu- 
tów” rządom łotewskiemu ii estońskiemu. 

Organ estoński 6 zamiarach gowietkich 
TALLIN, 13 II. Pat. Dziennik „Pa- 

waleht* z dnia 12 lutego w artykule 
wstepnym pod tytułem: „P'óba doj- 
rzałości państw bałtyckich", stwierdza, 
że projekt Litwinowa w swej pierwo- 
tnej formie, przedstawiony samej tylko 
Połsce, miał na celu związanie Polski 
i uzyskanie wolnej ręki wcbec Ru- 
munji i państw ościennych. Jednakże 
rozdzielenie tych państw nie powiodło 
się. Protokuł Litwinowa-- ma —pewne 
znaczenie moralne, jest jednak dla nas 
przedewszystkiem dowodem na przy- 
Szłość, że potrafimy działać wspólnie, 
a zarazem skutecznie. Zachowanie się 
Litwy było %ogóle nielcgiczne. Dykta 
tura istniejąca tam nie pozwoliła prze- 
jawiać się cbjektywnym instynktom 
życiowym narodu. 

Prof, Voldemaras e stestnkach z Polską, 
W rozmowie z korespondentem 

„Rigasche Rundschau“ prof Voldėma- 
ras poruszył stanowisko Litwy wobec 
protokułu Litwinowa i wskazał, że Li- 
twa goząco witała dążenia w kierunku 
natychmiastowego wprowadzenia w 
życie paktu i oświadczyła o swej goto- 
wości przystąpienia do protokułu po 
podpisaniu go przez Z.S.S.R. i Polskę, 
gdyż przewidziała, że Polska pod róż- 
nytni pretekstami zacznie zwiekać z 
podpisaniem co rzeczywiście miało 
miejsce. Prócz tego, Litwa nie podpi- 
sywała protokułu razem z Polską, 
chcąc ją pozbawić możności wystąpie- 
nie w roli wodza naszych państw w ich 
stosunkach z Rosją. 

Następnie rozmowa zeszła na kwe- 
stję komunikacji z Polską i kolej Liba- 
wa—Romny. 

Premjer zaznaczył, że komisja ko- 
munikacyjna Ligi Narodów mie powin- 

na rozstrzygać kwestji, czy pożądaną 

jest komunikacja między Litwą a Pol- 

ską, a tylko kwestję, czy Litwa nie zga- 

dzając się na bezpośrednią komunika- 
cję, łamie prawne międzynarodowe z0- 
bowiązania. Ber neńska konwencja z r. 
1878 nie obowiązuje nowych państw. 

Umiędzynarodowienie finji kolejo-" 
wej Libawa—Romny nie jest dia Litwy 
do przyjęcia, ponieważ wymaga to fik- 
sowania spraw suwerennych na te 7'e- 
mie, przez które linja przechodzi. Litwa 
maturalnie nie może się zgodzić aby 
Wileńszczyznę uważać za część Polski. 

Decyzji komisji bodaj czy można się 

spodziewać przed 1930 r. i do . tego 

czasu Radzie Ligi Narodów nie wypada 

zajmować się kwestją komunikacji - 
tewsko-polskiej. 

Układ titewsko-niemiecki ma zna- 

czenie polityczne o tyle, o ile układ go- 
spodarczy est ważną podstawą zbliże- 
nia politycznego. 

Od początku wiosny 1928 r. mię- 
dzynarodowe położenie Litwy, znacz- 
nie się polepszyło ponieważ cały świat 

się, że kwestja wileńska nie 
est jeszcze ostatecznie rozstrzygnięta 
Niemiec, bez których sprawiedliwe jej 
i że dotyczy ona zarówno Rosji, jak i 
rozstrzygnięcie jest nie do pomyślenia. 

Bankiet a prać. Voldemaras, 
Z Kowna donoszą: W związku z podpi- 

saniem umowy «niędzy Kwirynałem a Waty- 
kanem oraz jubileuszem papierza u prof. Vol- 
demarasa odbył się bankiet. Na bankiecie 

byli obecni nuncjusz papieski, wszyscy bisku- 

pi, członkowie gabinetu ministrów, członko- 

wie korpusu dyplomatycznego i wielu działa- 
ezy społecznych. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiege. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
RBORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyńsiń. 
TWIENIEC — Sklep tytoniowy S$. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LiDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”, 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jašwišsi/ !› 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Rue“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bedaarsiė. 
POSTAWY — Księgarnia Pel. Macierzy Szkolną. 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
wWiLEjKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewmška. 
WARŠZAWA — T-wo Ksiag. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”, * 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaliowy ma str. 2-ej i 3:ej 40 groszy. Za tekstem 15 greszy. Komunikaty 
| Graz nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dro- 
| żej. Zagraniczne 50% drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co de 
* miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Lo przewiduje Konkordat z lialią 
RZYM, 13 II. Pat. Konkordat zawiera 45 artykułów. W wydanej po- 

przednio deklaracji rząd włoski stwierdza, że ze wzgłędu na Świętość Rzy- 
mu będzie się starał usunąć wszystko, co nie harmonizuje z tym jego cha 
rakterem. Dalej idzie kilka klauzul, dotyczących wolności wykonywania 

funkcyj pasterskich przez biskupów i księży, opieki religijnej w armii, rzą- 
dowej procedury nominacji biskupów i przysięgi, którą składają oni na 
rece rządu, według formuły zawartej w konkordacie Watykanu z Polską, 
Dalsze klauzule ustalają reformę prawodawstwa włoskiego kościelnego w 
harmonji z traktatem. Kongregacje religijne mają występować, jako osoby 
prawne i administrować dobrami kościelnemi. Konkordat przyznaje małżeń 
Stwu kościelnemu skutki prawne małżeństwa cywilnego. Ceremonja ślubaa 
kościelna będzie rejestrowana przez władze municypalne. W szkołach pań- 
stwowych powszechnych i Średnich będzie istniało nauczanie reizji. Państwo 
uznaje organizacje katolickie, które według instrukcyj Stolicy Apostolskiej 
będą rozwijały swą działalność poza partjami politycznemi. Konkordat usta- 
la, że jeśli zajdą jakieś różnicy poglądów pomiędzy Stolicą Apost lską a 
Włochami, oba państwa będą się starały regulować je w Sposób przyjażny 
Włochy wypłacą Watykanowi sumę 150 tys. lir oraz jeden miljard w pa- 
pierach S proc. Watykan uzna to za ostateczne uregulowanie spraw finan- 
Sowych w związku z wypadkami w roku 1870. Traktat, konkordat i kon- 
wencja finansowa będą ratyfikowane w ciągu 4 miesięcy przez Ojca Świę- 
tego i przez króla i wejdą w życie natychmiast po ratyfikacji. 

Watykański korpus dyplomatyczny nie przeniesie się ds przyszłego państwa 
pepieskiego. 

Dowiadujemy się ze źródła rzymskiego, że Sekretarz Stanu Ks. Kardyrał (e- 
sparri, zawiadamiając ambasadorów i posłów, akredytowanych przy Stolicy Apostol- 
skiej © rozwiązaniu kwestji rzymskiej, zaznączył, że ambasady i poselstwa megą nadąl 
pozostąć w aotychczasowych siedzibach. 

Radość narodu ifalskiego. 
: RZYM, 13 M. PAT. W dniu dzisiejszym w całym szeregu miast włoskich orga- 

ui”owane są wspaniałe pochody celem zamanifestowania radości całege narodu. We 
wszystkich kateorąch odprawione zostaną uroczyste nabożeństwa w obeceości prześ- 
stawicieli władz kościelnych, cywilnych, wojskowaaa eibrzymich tłumów ludności, 
Bpacjalaie wspaniałe manifestacje oabęcą się w Mecjelanie, Palermo, Belenji i Pinie. 

Trocki przybył do Konstantynopeln 
BERLIN. 8.11 Pat. Z Angory donoszą, že we6le inłermacyj 

prasy tamiej-zej, Tiocki przybył wczoraj wieczorem do Konstanty- 
nopola. Kierunek dalszej podróży Trockiego, jak również jego 
pizypuszczalne plany nie są dotychczas znane. 

Rzeczoznawcy o syfuacji w Niemczech 
PARYŻ, 13 II. Pat. Komitet rzeczoznawców na dzisiejszem posiedze: 

niu w dalszym ciągu rozpatrywał szereg kwestyj, dotyczących Niemiec, jak 
przeciętne warunki bytu w Niemczech, szczegóły niekiórych pozycyj budże- 
towych, wydajność przemysłu, bilans handiu zagranicznego Rzeszy i t. d. 
Prezydent Banku Rzeszy Schlacht udzielił wyjaśnień i poddał dyskusji kon 
kluzje ostatniego sprawozdania Parkera Gilberta między innemi w sprawie 
poziomu warunków bytu w Niemczech w porównaniu z innemi narodami. 

Kim będzie Goalidge. 
WASZYNGTON, 13.11. PAT. Według krążących tu pogłosek  prezy- 

dent Hoover nosi się z zamiarem mianowania Coolidige'a sędzią najwyż- 
szego trybunału Stanów Zjednoczonych na miejsce sędziego Holmesa, 
który z powodu podeszłego wieku ma w najbliższym czasie ustąpić. 

Rułgarsko-czeski paki przyjaźni 
WIEDEŃ, 13 Il. Pat. Prasa wiedeńska donosi z Pragi: Słychać, że 

rząd bułgarski zwrócił się do rządu czechosłowackiego z propozycją za- 
warcia paktu przyjażni. Poseł czechosłowacki w Sofji Pavłu miał z polece- 
nia rządu czeskiego oświadczyć, że Czechosłowacja. gotowa jest rozpocząć 
rokowania, jesli taka sama propozycja będzie uczyniona Rumunji i Jugo- 

<=: gkręty utknęły w lodach Bałtyku. 
GDAŃSK, 13 Il. PAT. Od szeregu dui panuje tu mróz z niezmniejszoną 

siłą. Cała zatoka Gdańska od portu gdańskiego aż do Н lu pokryta jest grubą 
warstwą lodu dochodzącą w niektórych mi. jscach do I m. Żegluga w porcie 
gdańskim ustała zupełnic. Wskutek niemożnoźci ogrzewania loxalów szkolny. h, 
cały szer.g Szkół powszechnych i Średnich w Gdeńsku wcz raj zamknięto. 
Wedle mad<Szłych z Gdańska doniesień, w zachodniej części morza tał yckiego 
utknęło w lodzie około 38. okięiów angielskich, szwedzkich. norweskich i innych. Brak węgia w Białogrodzie 

BIAŁOGRÓD, 13-IL PAT. Białogródzka centrala elektryczną zużyła z powodu 
mrozów cały swój zapas węglowy. Wobec czego władze opublikowały obwieszczenie, 

wprowadzające ograniczenie komunikacji tramwajowej do czasu nadejścia nowych za- 
= węgla. Obwieszczenie wzywa jednocześnie ludność do oszczędzania światła ele- 

a Zderzenie pociągów pBośpiesznych 
WIEDEŃ, 13-11. PAT. Pociąg pośpieszny, który dziś o godzinie 9 m. 50 odjechał 

z wiedeńskiego dworca zachodniego, najechał na stacji Tullnerbach Pressbaum, z przy- 
czyn dotychczas niewyjaśnionych, na inny pociąg pośpieszny. — Skutkiem tego zderze- 

nia kilka wagonów doznało zniszczenia. O ile dotychczas wiadomo, jeden z pasażerów 
został ciężko ganny, zaś 20 lekko. 

Życzenia dla Ojca Św. w Warszawie, 
WARSZAWA. 13.ll. Pat. Z okazji T rocznicy koronacji Ojca Święte- 

go Piusa X1 w dniu 12 b. m. J. E. msgr. Marmaggi, nancjusz apostolski, 

przyjmował życzenia od licznych przedstawicieli rządu, duchowieństwą i 

społeczeńswa. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej przybył do nuncja 
tury szef kancelaji cywilnej p. Lisiewicz, minirowie Zaleski, Świtalski, Nie- 

zabytowski, marszałek Senatu Szymański, wicemarz. Czetwertyński, szef 

biua Prezydjum Rady Ministrów p. Rodich- Laskowski licz- 
ni przedstawicie M. S Z i M. W. R. i O. P., przedstawiciele korpusu dy- 
plomatycznego z ambasadorem Francji na czele, eraz wiel osób prywat- 

ъ Aresziowanie posla Uliiza 
KATOWICE, 13 Il. Pat. Wobec rozwiązania sejmu śląskiego i znie- 

sienia nietykalności posłów tego sejmu, władze prokuratorsko-sądowe та 

aresztowały znajdującego się od 1927 roku w stanie oskarżenia pos. Ulit- 

za. Otto Ulitz kierownik Volksbundu, którego dotąd chroniła nietykainość 

poselska, obwiniony jest o działanie przeciwko bezpieczeństwu państwa, © 
ułatwianie dezercji przez fałszowanie dokumentów i o szeregu innych prze- 
stępstw antypaństwowych. 

Wybuch w domu akademickim w Poznaniu. 
POZNAŃ, 13. Il. PAT. Wczoraj nastąpił tu przed południem wybuch gazu 

świetlnego w sutarenach domu akaaemickiego, położon:go przy ul. Siowaczie- 

0. Wybuch nasiąpił w czasie naprawiania zamarźniętych przewodów gazowych 

Śrskutek tego wypadku 4 monterzy gazowni doziali zatrucia i odnieśli rany, 

a jedea z niek po przewiezieniu do szpitala zakończył życie. 

Wielki pożar w Katowicach. 
KATOWICE, 13. Il. PAT. Dziś przed południem wybuchł pożar w ratinerii ole- 

jów, smarów i nafty w Ligocie pod Katowicami. Zapaliły się dwa rezerwuary z ropą 

wskutek zetknięcia gorącej ropy z mroźnem powietrzem. Na miejsce wypadku przy- 

była straż ogniowa oraz k Ika oddziałów policji. którym udałe się pożar zlokalizować 

i zabezpieczyć sąsiednie objekty fabryczne. Oiiar w ludziach nie było. Straty mater- 

jalae nie dadzą się jeszcze ustalić. 

  

HH," 

rodowych jest najgorszą metodą 26- 

lityczną, 

Mowa posła Wilia zrobiła pierw- 

szorzędne wrażenie na wszystkich, któ- 

rzy jej słuchali. Niektórzy gotowi są 
zawsze podejrzewać, że niemieckie 

Koło Narodowe posiada jakiś kontakt 

z poselstwem nemieckiem. Cobyśmy 

o tych  podejrzeniach nie myśleli 

jesnem jest jednak, że sympatje pol- 

skich Niemców do Państwa niemiec- 

kiego są zupełnie naturalne. Poseł 
Will nawet w czasie ultra- polskiej 

mowy dzisiejszej wspominał z gory 

сга, że „Francja w wieku XVII za- 

brała Alzację” i takie sentymenty nie 

mogły nikoge zdziwić ani też dla ni- 
kogo nie były niespodziaaką. Zaamy 

przysłowiową karność aiemiecką. Wy- 

stąpiesle posła Willa tak niezwykle 

efektowne było wystąpieniem w imie- 

miu Narodowego Klubu Niemieckiego, 

jednoczącege naszych Niemców łódz= 

kich, pomorskich i Śląskich. Dlatego 

też jege wystąpienie wywołało tak róż- 

norodae komentarze, W każdym ra- 

zie mowa posła Wiila zasługuje na 

jaksajgłośniejszy prasowy rezonans. 

Cat. 

  

Po sienżazym baicie wojstowym 
У Иктрай!. 

Zamach stanu, projektowany nie- 
dawno w Hiszpanji, nie udal sie. Rząd 
opanewal sytuację, buntownicy zosta- 
M uwięzieni, zupełny spokój panuje 
wszędzie. Jednak wbrew zapewnieniom 
Primo de R very „coś się działo”, był 
zorganizowany spisek. 

Garnizon Valencji miał rozpocząć 
akcję. Sanchez Guerra były premjer 
i wódz konserwatystów hiszpańskich 
miał przybyć 27 stycznia do Valencji 
i stanąć na czele całego ruchu. Jego 
przybycie miało być początkiem bun= 
tu, liczono na przyłączenie się innych 
garnizonów, z któremi możnaby roz 
począć marsz na Madryt. 

Złośliwy przypadek pokrzyżował 
te plany. Okręcik, na który Sanchez 
Guerra wsiadł we Francji, doznał 
awarji i mu-iał zawrócić z drogi. Trze- 
ba było czekać na przybycie innego 
stateczka „Ansony” ina nim z 48-mio 
godzinnem opóźnieniem dotarł Sanchez 
Guerra w nocy 29-go stycznia. Te 
dwa dni znaczyły bardzo wiele. Zbyt 
wiele osób było wmieszanych w spi- 
sek, by tajemnica przygotowującego 
się zamachu mogła być zachowana. 
Policja wiedziała o wszystkiem. 

Ledwo wysiadłszy na ląd Sanchez, 
Guerra udał się do komendanta pia- 
cu. „Zapóźao”, oświadczył general, 
„rząd wie o wszystkiem; garnizon w 
Cinddad Real zbuntował się w ozna* 
czonym terminie tj. przed dwoma dnia+ 
mi. Myśmy im nie pomagali, bo cze- 
kaliśmy na pana, zostali rozbici, to 
samo nas czeka obecnie* i poradził 
Guerez: wyjeżdżać jaknajprędzej. 

Oficerowie zebrani w kasynie, do- 
kąd udał się Sanchez Guerra, byli 
wprawdzie gotowi wszcząć powstanie 
ale zeznawali całą tego bezsilność, nie 
było żadnych środków na zwycięstwo 
- wojska rządowe były zmobilizowa- 
ne i lada chwila mogły wejść do Va- 
lencji. Zniechęcony Sanchez wyszedł 
na ulicę, nim uszedł dziesięć kroków 
policja aresztowała go. 

Tak tedy konspiracja w  Valencji 
została siłumiona w zarodku. Bunt 
całego garnizonu został zlikwidowany 
bsz jednego strzału, bez żadnego star 
cia, Temniemniej Primo de Rivera, 
zdając sobie sprawę, że od czasu je- 
go dyktatury jest to największy pod 
względem zakresu spisek, przedsięwziął 
ostre środki. Sancheza Ciuerrę wsa- 
dzono na pancernik, który odpłynął 
w niewiadomym kierunku, generał 
Castro Girona, dowódca garnizonu 
Walencji, został aresztowany i prze- 
wieziony do Madrytu, podobny los 
spotkał kilkudziesięciu oficerów i cy- 
wili, między któremi jest i Blasco Iba- 
nez, syn sławnego pisarza. Represja- 
mi kieruje "generał Sanjurio, mianowa- 
ny komendantem placu w Valencji. 

Swoboda prasy jest już oddawna 
problematyczna w Hiszpanii. Po ©- 
becaych wypadkach dzienniki, podają- 

ce jakiekolwiek wiadomości nie ze 
źródeł urzędowych, były natychmiast 
konfiskowane. Prasa rządowa za- 
mieszczała długie, nic nie mówiące, 

komunikaty urzędowe bagatelizujące 
całą sprawę. Zmiecierpliwione konfi- 

skatami pisma opozycyjne przestały 
wogóle wspominać 0 rozruchach i 
spiskach—nie było © tem co pasjono- 
wałe całą Hiszpanję dosłownie ani 

słowa. 280:
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"DZIESIĘCIOLECIE 
wznowianege najstarszego parlameniu na konfy» 

ROENGIE europejskim. 

Przembmienie merszełka Szymańskiega, wygłoszone na uroczy< 

з с о л® 

Posiedzenie Senaiu 
WARSZAWA, 13-11. PAT. Na dzisiejszem plenarnem posiedzeniu Senatu po prze- 

mówieniu marsz. Szymańskiego zabrał głos sen. Strug (P.P.S.) i w imieniu stronnictw 
P.P.S.. Wyzwolenie i stronnictwo chłopskie oświadczył, że łącząc się z duchem prze- 
mówienia marszałka, stronnictwa te muszą zaprotestować przeciw ostrej krytyce Sejmu. 

rsz. Szymański, odpowiadając, podnosi, że oczywiście nigdy nie zamierzał ura- 
zić lewicy swojemi słowami. Przemówienia marszałka Senatu nie powinny poruszać 
spraw Sejmu w zwykłych wypadkach, afe jesteśmy w chwili osobliwej i należy skon- 
statować mimo całej przykrości, że walka była i że walka toczy się. 

Z kolei Izba dokonała wyboru 4 członków Trybunału Stanu, którymi zostali wy- 

NOTATKI MUZYCZNE. 
Stowarzyszenie Mil"śników Dawnej Muzyki. 

W związku z dążnością do szu. wy zaproszenia na wvstęp koncerte- 
kania „nowych sposobów" wyrazu wy Stowarzyszenia Miłośników Daw* 
jdei twórczej we wszystkich dziedzi- nej Muzyki i urządzenie wieczoru, 
nach—w literaturze, w teatrze, w sztu- który się niewątpliwie zapisze jaknaj- 
kach plastycznych i muzyce, bardzo pochlebniej w pamięci wszystkich - 

      

    

    
  

stem posiedzeniu Senatu. 

Wysoka Izbo! 
Dziesięć lat minęło, jak we wskrze- 

szonej Polsce po raz pierwszy zebrał się 
parlament, właściwie Konstytuanta t. 
1. Sejm ustawodawczy „zwołany dekre- 
tem ówczesnego Naczelnika Państwa 
3ózefa Piłsudskiego. 

Dekret ten był pierwszym .urzędo- 
wym aktem Jego, w którym ogłaszał 
swój program rządzenia i zapowiadał 
zwołanie Sejmu Ustawodawcz. Data 
ptwarcia Sejmu przypadła na 10.3. 1919 
r. a na wieczną tych dziejów pamiątkę 
został z bronzu wybity medal z podobi- 
zną Naczelnika z jednej strony, i datą 
zwołania Sejmu z drugiej. 

W ten sposób nawiązała się przer- 
"wana nić parlamentaryzmu polskiego, 
sięgającego aż w XV wiek. Uprzytom- 
mijmy więc sobie z okazji dzisięciolecia 
obecnego, że parlamentaryzm polski 
jest najstarszym na kontynencie i jed- 
nym z najstarszych w Europie, ponie- 
waż pierwszy parlament na świecie, pa 
lament angielski powstał li tylko a 
dwa wieki wcześniej, a na wyspie Is- 
landji przedtem jeszcze powstało przed 

stawicielstwo narodowe, — zarodek 
przyszłych parlamentów świata. 

A Obecny Pierwszy Marszałek Józef 
Piłsudski uznał ustroj parlamentarny za 
najodpowiedniejszy dla Polski, skoro 
sam otrzymawszy pełnię władzy, parla 
ment zwołał. 

W parlamencie dzisiejszym przyby- 
* ły nowe warstwy społeczne i narodowo 

- ściowe, do kontuszów szlacheckich 
- przyłączyły się sukmany chłopskie i blu 
- zy robotnicze, przywdziawszy zewnę- 
trznie jednolity strój współczesny. Cha- 
raktery pozostały te same, co przed 
wiekami. 

Parlament obecny składa się z 
dwuch Izb — Sejmu i Senatu. Sejm po- 
siada prawo inicjatywy, Senat zaś kore 

-« ktywy pracy sejmowej. 
W dniu dziesięciolecia uprzytomnij- 

my sobie prądy wewnątrz parlamentu i 
wpływ ciał ustawodawczych na pań- 
stwo i społeczeństwo. 

Ustrój parlamentarny zrósł sie z na- 
rodem i w zasadzie jest dla Polski od- 
powiednim ustrojem państwowym wy- 
pływającym z historycznych przeżyć о- 
raz zadawalniającym duchową potrze- 
bę wyładowania i wymiany myśli poli- 
tycznych i społecznych, niezbędną cha- 

rakterowi Polaka. W praktyce, odpo- 

wiadając współczesnym wymogom aby 

/ zasłużyć na zaufanie współobywateli i 

. pozyskać uznanie, parlament musi wy- 

ać sie pożytecznością swej działal- 
ności dla Państwa. 

Działalność Sejmu ustawodawczego 
* historyk Bobrzyński uj muje w dziele 

" swym — Wskrzeszenie Państwa Pol- 
skiego — w następne słowa: 

„Ci, których powszechne głosowa- 
nie powoływała do budowy państwa, 
zależni od zmiennej łaski stronnictw, do 
pracy tej nie wnosili z reguły ani wie- 
dzy zawodowej ani doświadczenia. Pra 
eowali jednak wśród naiciežszych zew- 
nętrznych warunków, wśród rewolucji 
socialnei szaleiącej u granic Polski. Nie 
dopuścili do tego, 'aby rewolucja ta 
przedarła sie z Rosii czy Niemiec do 
Polski. nie dopuścili. aby przeciwień- 
stwa socjalne czy polityczne wybuch 
ły iasnym płomieniem. iedyna walne 
domowa w Galicii wschodniej stłumili. 
Bładzac w wielu kierunkach, mieli zro- 
zumienie, czem dła państwa jest woj- 
ska, i na nostawienie o i utrzyma- 
nie. nie szczędzili ani rekruta ani wy- 
datków. 

Taka była ocena historyczna dzie- 
jów nam wsnółczesnvch. 

Ustrói narlamentarnv u nas iest te- 

Teren ten jednakże był niejednokro 
tnie wyzyskiwany do działalności prze- 
ciwpaństwowej. Trzeba zdać sobie 
sprawę, że zdrowy rozsądek nie może 
dopuścić, aby trybuna parlamentarna 
była używana do propagandy przeciw- 
ko własnemu państwu. 

Jak dziś, tak i przed wiekami par- 

brani Józef Beck (49 głosów), Lucjan Żelig 
sów) i Zygmunt Nowicki (68). 

Dyskusje nad ехро 
WARSZAWA, 13.I1. PAT. Na po- 

rządku dziennym dzisiejszego  posie- 
dzenia sejmowej komisji spraw  za- 
granicznych był tylko dalszy ciąg 
dyskusji nad exposć p. ministra spraw 
zagranicznych, wygłoszonem dnia 15 

owski (40 głosów), Oswald Balcer (61 gło- Się Ożywiło w końcu wieku ubiegle- niestety—niezbyt licznych słuchaczy i 
go i coraz silniej rozwija zainiereso- zachęci innych do szczelnego zapeł- 

° wanie twórczością dawnych stuleci. nienia sali, w czasie ponownego kon- 
SB min. Zaleskiego Pod wpływem tego prądu powszech- certu, Stowarzyszenia M. D. M., albo- 
Ślubują wierność Rzeszy niemieckiej nego, rozpoczęto żmudnaą pracę wy- wiem nie traciiny nadziei, że tak mi- 
oraz kulturze pclskiej, tak my Ślubu- dobywania z pod kurzu archiwalnego ły zespół nie poprzestanie na jednora: 
jemy wierność Rzeczypospolitej Pol. i bibliotecznego Oraz z całkiem za- zowym występie w Wilnie, 
skiej oraz kulturze niemieckiej. To Pomnianych zakątków muzealnych — Zarówno ilościowo, jak—przede- 
też boli mówcę zarzut nielojalności w dzieł, które jeszcze nie utraciły ży- wszystkiem jakościowo bogaty pro- 
stosunku do Niemców, boli go zarzut wotności i mogą sprawiać zadowole- gram koncertu przyniósł nieznane tu lament nasz niestety nie zawsze działał 

w kierunku pożytku dla państwa: 
Sejmy szlacheckie nieraz odmawia- 

ły królowi podatku i żołnierza, wów- 
czas kiedy wkraczał do kraju, i targo- 
wały się o przywileje. A kiedy zbudziło 
się w posłach sumienie na sejmie 4-let- 
nim i zniesiono veto oraz uchwalono 
konstytucję 3 Maja — było już za pó- 
źno. 

Historja się powtarza. Sejm odro- 
dzonej Polski w tym dziesięcioleciu był 
widownią ciągłych walk z Naczelni- 
kiemPaństwa a późniejszym Pierwszymi 
Marszałkiem Polski Jó zefem Piłsuds- 
kim, przeszkadzał Mu w sprawach Wil- 
na i Kijowa. Dziś: stan! wobec napra- 
wy wielkiego dzieła Konstytucji: to też 
oczy całego kraju zwrócone są ku sei- 

stycznia. 
Hos. Czapiński (PPS) podkreślał 

sukces pclityki polskiej, jakim  bez- 
przecznie było wspólne podpisanie 
protokułu w sprewie paktu Kelloga 
przez grupę państw wschodnio euro- 
pejskich. „Jest to silnym atutem prze- 
ciw propagandzie bolszewickiej, oskar- 
żającej nas stale o linję ofensywną 
wobec Rosji. Socjaliści polscy są zaw- 
sze stanowczymi przeciwnikami  ja- 
kichkolwiek koncepcyj bojowych, zwró- 
consch przeciw Rosji. 

Na<tónnie zabrał głos poseł nie- 
miecki Will podkreślając, że Niemcy 
w Pulsce są dziś bardzo dvbrym ga- 
tunkiem Polaka obywatela z tą tylko 
różnicą, że już nie chcą się dobrowol 
nie wynaradawiać. Pragną oni naśla- 
dować Polaków obywateli niemieckich, 
którzy zachowują swój lojalny stosu 
nek do Rzeszy niemieckiej oraz wier- 
ność dla polskiej kultury. Jak tamci 

dia przewodniczącego komisji". 

O znęcanie się 
Wyrok w głównym proces 

&* WARSZAWA, 13. Ii PAT. Wczoraj do 
dwutygodniowych obrad zapadł wyrok w 
procesie © zręcanie sę nad oziećmi w za- 
kładzie wychowawcze-poprawczym w Stu- 
dziefcu. Na mocy tego wyreku skazani zo- 
stali za znęcanie SIę nad wychowankami z 
ait. 20 K. K.: dyrektor zakładu Klemens 
Kwaśniewski na | rok więzienia, wycho- 
wawca Puotowski na 1 rok, Osecki na 10 
miesięcy, Ossowicz i Skowronek na 6 mie- 
siecy -1ezienia, Zazienni.ki na 3 miesiące 
i Dąbrowski na | miesiąc więzienia. Na 
zasauzie amnestji kara została obniżona 

swych wyborców, lecz w większości 
swej, do rozwiązywania zagadnień pań 
stwowych nie był dostatecznie przygo- 
towany 

Marszałek Piłsudski, biorąc na swe 
barki całkowitą odpowiedzialność za lo 
sy Państwa, został zmuszony toczyć 
walkę z osobistym składem zwołanego 
przez siebie parlamentu, walkę, która 
wytwarzała na zewnątrz nieodpowia- 
dające rzeczywistości słuchy o zamia-   

mowi. Oby na ten raz uchwalenie dosz- 
ło wczas do skutku. 

Rozwój ustroju parlainentarnego za 
leży zarówno od materjału ludzi ego. 
jako też i od ram działania czyli kun- 
stytucji. Każden naród ma takie przed 
stawicielstwo, jakiego wart, i na iaki 
go stać, ponieważ osobisty skład par- 
lamentu jest emanacją własnego narodu 

Wskutek tega w Polsce większość 
członków parlamentu stanowią chłop- 
scy i robotniczy przedstawiciele czyli 
że parlament nasz jest ludowym, a więc 
demokratycznym. 

Istota demogracji, według dobitne- 
go określenia Bobrzyńskiego, polega na 
tem, aby wydobyć najlepsze siły, jakie 
tkwią w społeczeństwie i usunąć przesz 
kody, któreby mogły nie dopuścić ich 
do pracy. 

Dlatego też w parlamencie polskim, 
robotnik siedzi razem z burżua a obok 
chłopa zasiada wspaniały arystokrata. 

Jednak ustrój konstytucyjny i par- 
Iamentarny Polski opiera się na demo- 
kracji i stanowi jej zdobycz, którą lud 
nie da sobie łatwo wydrzeć bez wiel- 
kich wstrząsów, graniczących z rewolu 
cją socjalną. 

Nasz Sejm ustawodawczy miał tyle 
poczucia obywatelskiego, że układając 
pierwszą konstytucję sam czuł całą jej 
niedokładność i zostawił prawną moż- 
ność poprawienia jej w obecnym okre- 
sie. 

Ustrój parlamentarny spotykamy w 
krajach najbardziej poteżnych tj: Fran- 
cji, Anglji i Stanach Zjednoczonych i 
tam konstytucja nie odpowiada pań- 
stwowym potrzebom i współczesnym 
zagadnieniom państwowym. 

To też tak zwany rewizjonizm wszę 
dzie miał miejsce, lecz sprawa rewizji 
konstytucji w Stanach Zjednoczonych 
niejednokrotnie już podejmowana, nie 
posunęła się naprzód gwoli tradycji, a 
w Anglii ustalone obyczaje parlamentar 
ne umożliwiają obywatelom, nawykłym 
do politycznego życia swego kraju, spo 
koinie przechodzić nad usterkami kon- 
stvtncii. Naiwiecei cierpi z powodu nie- 
dokładności konstytucji Francja, która 
za czas istnienia parlamentu swego by- 
ła widownią upadku 53 gabinetów. 

W Polsce sprawa ta przedstawia się 
najciężej z powodu nieurobienia poli- 
tycznego ogromnej ilości posłów wy- 
branych na macy nięcio przymiotniko- 

- wego, a wiec bardzo szerokiego prawa 
wyborczego. 

Prawo wyborcze do Seimu miało po 
dstawy naibardzi si demokratvczne, wy 

i oo osobisty skład Izhy U- 

rach zniweczenia parlamentaryzmu. 
Obecnie toczy się walka o udosko- 

nalenie parlamentu, o metody parlamen 
tarne, oraz o taką zmianę konstytucji, 
która umożliwiłaby rzeczywistą współ- 
pracę Rządu i Parlamentu na korzyść 
Państwa Polskiego. 

Sama konstytucja ówczesna była u- 
łożona pod kątem walki z Naczelnikiem 
Państwa, w rezultacie czego utworzy- 
ło się sejmowładztwo, które rozwinęło 
się w czasie, kiedy Naczelnik Państwa, 
a zarazem Naczelny Wódz pochłonięty 
był sprawą obrony granic Rzeczypospo 
litej. 

Do upadku Polski niemało przyczy- 
niło się liberum veto. W dzisiejszej no- 
wożytnej Polsce veto redivivum przeja- 
wiło się pod postacią votum nieufnoś- 
ci, obalającym Rząd przypadkową wię- 
kszością posłów, znajdujących się na 
sali. I rzeczywiście w ciągu pierwszych 
ośmiu lat, mieliśmy czternaście zmian 
rządu i jeszcze częstsze zmiany pojedyń 
czych ministrów. Tak, w tym okresie 
czasu, zmieniło się aż 32 ministrów ską 
rbu, z których niektórzy ministrowie 
piastowali tę godność kilkakrotnie. W 
Anglii zaś tylko 4. 

Obalenie rządu stawało się przed- 
miotem targów  międzypartyjnych, ą 
często bywało powodowane przypad- 
kowem podmuchem niezadowolenia, 
sianego przez nieodpowiedzialnych po- 
słów, ponoszących tylko 1/444 część 
odpowiedzialności. 

W rezultacie był rozpaczliwy stan 
finansowy. spadek wartości pieniądza, 
obniżenie stanowiska międzynarodowe- 
go Państwa Polskiego i nakoniec zabój 
stwo Pierwszego Prezydenta Najjaśniej 
szej Rzeczypospolitej, człowieka krysz- 
tałowo czystego, znanego Europie całej 
uczonego, a co gorsze gloryfikowano 
zabójcę - szaleńca. 

Prywaty i nieprawości w kraju do- 
chodziły do zenitu, grożąc rozdrapa- 
niem i rozwaleniem Polski, kiedy zwy- 
cieski Wódz, co Polskę uchronił od na- 
jazdu, czynem majowym skierował na- 
wę państwową i życie polskie na inne 
tory, które umożliwiły dzisiejszy roz- 
kwit życia polskiego we wszystkich 
dziedzinach i przejawach. 

Nie zamykamy oczu na usterki i nie- 
domasania, tak np. jest nierozwiązana 
dotychczas sprawa mieszkaniowa, a ży 
cie gospodarcze odczuwa chwilowy za- 
stój dopływu resursów pieniężnych. 

Rozkwit ten w ciągu ostatnich nie- 
spełna 3 lat wyrażał się w podniesieniu 
zagospodarowania i dobrobytu, w 
zmniejszeniu bezrobocia, w stabilizacji 
waluty. w stworzeniu rynku wewnętrz- 
nego dla zbytu przedmiotów własne- 
90 przemysłu, w uresulowaniu kredy- 
tu państwowego zewnetrznego, w koń- 

   

p. ministra, że zagadnienie mniejszo- nie estetyczne jeszcze i teraz. yzyki 
Pośród najgorliwszych działaczy w strumentalnej najwvybitniejszych kom- Ści jest ważną przeszkodą na drodze 

do porozumienia polsko-niemieckiego. 
Pragier Następny mówca pos. 

(PPS) podkreślił ważność rozgrywa- 
jących się obecnie spraw Nadrenii i 
zbliżającej się pacyfikacji stosunków 
francusko-niemieckich, do której opinia 
polska nie jest dostatecznie p'zygo- 
towana..Wogile mówca kładzie na 
cisk na konieczność zwiększenia wpły- 
wu ministra spraw zagranicznych w 
"gabinecie, aby mógł wspólnie oddzia- 
ływać na wzmaganie się  tvch walo- 
rów życia wewnetrznego, które będą 
w Stanie zapewnić skuteczność jego 
poczynaniom na zewnątrz. 

Dalszą dyskusję odłożono do 
wtorku przyszłego tygodnia. Pos. 
Graliński zrefero wał konwencję o po- 
kojowem załatwianiu sporów, 
jętą w Hadze w październiku 
r., którą ratyfikowano. 

1927 

Zwołanie komisji wojskowej Sejmu 
WARSZĄWA, 13-I. PAT. Przewodniczący sejmowej komisji 

Kościałkowsko wystosował do członków tej komisji następujące pismo: 
„Dowiedziawszy się z gazet, że na nielegalnie odbytem wbrew art. 75 regulaminu 

posiedzeniu komisji wojskowej 20 członków komisji domaga się jej zwołania ceiem wy- 
rażenia votum nieufności, zwołuję najbliższe posiedzenie komisji wojskowej na 20 b. m. 
godz. 12 z następującym porządkiem dziennym: wniosek, o wyrażenie votum nieufności 

wojskowej pos. 

nad dziećmi 
ie zakładu w Studzieńcu. 
im do połowy, a dwu ostatnim ustawa 
amnestyjna zupełnie przekreśliłą wymiar 
kary. 

Za spowodowanie uszkodzeń ciała ska- 
zani zostal: Stefan Grochal na 3 latą wię: 

zienia po zastosowa 'iu amnestji na 2 
lata, Edward Rossowski na półtora roku 
więzienia — wskutek amnestji na 9 mie- 
sięcy i Dam'zy Budny na | rok więzienia 
— po zastosowaniu amnestji na 6 miesię= 
cy. Uniewinniony został Edward Mikołaj- 
czyk. 

ai a a i a d EA S Суу. 

Gdyni, umożliwiającego reałny dostęp 
do morza. 

Wojsko nasze, bitne i wyćwiczone, 
zapewniło ochronę granic zewnętrz- 
nych, a wewnątrz Państwa zostało do- 
konane dzieło ujednostajnienia wymia- 
ru sprawicdliwości na całym obszarze 
Rzeczypospolitej, wzorowa policja na- 
sza utrzymywała dobry porządek, do 
administracji ułatwiony został dostęp 
każdemu zainteresowanemu lub poszko 
dowanemu. Możność zarobkowania zna 
cznie się wzmogła Radość życia jest w 
Polsce powszechną. 

Państwo Polskie weszło w ięc na 
tory normalnego życia i rozwoju, są to 
rzeczy, których nie widzi i nie docenia 
tylko ten, który nie chce widzieć ogól- 
nego postępu w państwie polskim we 
wszystkich dziedzinach i szuka plam 
nawet na słońcu. 

„_ Prawidłowa praca gabinetów w cza 
sie pomajowym, to jest ostatnich trzech 
lat, polega na przemożnym osobistym 
autorytecie Marszałka Piłsudskiego. Za 
bezpieczenie ciągłości działalności Rzą 
du na przyszłość wyłoni się z naprawy 
naszej konstytucji. 

Brak równowagi w uchwałach Sej- 
mu był koniecznością stworzenia Ciała 
Ustawodawczego, któreby kontrolowa- 
ło, uzgodniało i poprawiało postano- 
wienia Sejmu, Senat więc odpowiada 
niejako hamującym ośrodkom mózgu, 
równoważącym popędy i czyny w orga 
nizmie ludzkim. 

Naturalnym tokiem rzeczy postula- 
ty Rządu w Senacie znajdywały więk- 
sze pojmowanie, zrozumienie i popar- 
cie niż w Sejmie. 

Senat za cały czas sweso istnienia 
w odrodzonej Polsce, dażył do ułat- 
wienia współpracy z Rządem. 

W Senacie łatwiej przychodziło stwo 
rzenie większości, zaeadnienie to jest 
nai większą troską dzisieiszego ustroju 
parlamentarnego wszystkich kraiów, 
spowodowane zaś jest nadzwyczajnie 
silnym różniczkowaniem interesów po- 
szczególnych klas, warstw. i partyj po- 
litycznych w społeczeństwie. 

przy: 

tym kierunku, na polu 

arcydzieła myzyki wokalnej oraz in- 

muzycznem, pozytorów, z okresu XVI do połowy 
najbardziej się pochlebnie wyróżniła XVIII stuleci, między któremi nast, 
polska fortepianistka Wanda Landow- Gomółka, Szamotulski, Pękiel i Sza” 
Ska, która się wyspecjalizowała w rzyński godnie się zaznaczyli obok 
stylowo - doskonałem odtwarzaniu 
dawnej muzyki, na umyślnie dla niej 
zbudowanym klavecynie, staaowiącym 
dokładną kopję starych instrumentów, 
przechowywanych w muzeach, zdo- 
bywając sobie rozgłos wszechŚwiato- 
wy. Nie tylko artyści poszczególai w 
różnych krajach zaczęli się poświęcać 
tej pracy rekonstrukcyjnej, lecz pow- 
stawały coraz liczniejsze zrzeszenia, 
których zadaniem głównem jest—krze- 
wienie zamiłowania do arcydzieł mu- 
zycznych z ©ekresów dawno  prze- 
brzmiałych. : 

W tej pracy kulturalnej wszystkich 
narodów cywilizowanych nie powiano 
było zabraknąć udziału Polski, Oce- 
niaiąc należycie doniosłość sprawy, 
powziął inicjatywę utworzenia tak 
ważnej  placowki i z cechującą go 
rzutkością i zabieyliwością dokonał 
ją p. Bronisław Rutkowski, organista 
katedry Ś go Jana i vice dyrektor Kon- 
serwatoijum Muzycznego w Warsza 
wie, nam—wilaranom szczególnie bli- 
ski, jako najprawdziwszy krajowiec, 
rodem z powiatu Święciańskiego, w 
pobliżu m. Komaje. 

Ze szczęśliwej ręki inicjatora, 
wstało „Stowarzyszenie Miłośników 
Dawnej Muzyki*, którego zadaniem 
jest szerzenie zamiłowania do muzyki 
Od czasów najdawniejszych do epoki 
beethovenowskiej, ze Specjalnem u- 
względnieniem muzyki polskiej. 

Prezesem i kierownikiem chóru 
Stowarzyszenia M. D. M, jest p. B. 
Rutkowski. W ciągu dwuletniej egzy- 
stencji, Stowarzyszenie z kilku osób 
doszło do liczby około 500 członków 
i stale się powiększa. Chór S.M.D.M., 
składający się cbecnie już z 28 osób, 
pracuje systematycznie, próby odby: 
wając 2 razy tygodniowo i biorąc 
udział w produkcjech Stowarzyszenia, 

Audycje i koncerty dla członków 
stowarzyszenia i wprowadzonych goś- 
ci odbywają się co drugi poniedzia- 
łek w sali Konserwatorjum, Na każ- 
dą audycję Stowarzyszenie rozsyła 
300 bezpłatnych bletów do szkół 
średnich i muzycznych. W pewnych 
odstępach czasu urządza Stowarzy- 
Szenie koncerty publiczne w sali Kon- 
serwatorjum lub (w niedzielę po po- 
łudniu) w Filnarmonji Warszawskiej, 

Bibljoteka Stowarzyszenia M. D. 
M. liczy kilkaset tomów prawie wy- 
łącznie literatury zespołowej dawnej 
muzyki oraz kilkadziesiąt tomów 
dzieł teoretycznych i historycznych. 

Z danych powyzszych można 
wnosić - jak pilnie, celowo. i owocnie 
pracuje Stowarzyszenie i jak dodatni 
powinien być wpływ tej pracy na 
pokolenie dorastające, od wczesnych 
lat zaznajamiane z  nieśmiertelnemi 
arcydziełami muzycznemi. 

Pomimo niejednokrotnie na tem 
miejscu omawianych, istotnie trudnych 
warunków, w jakich działać musi 
Wileńskie Towarzystwo Filharmonicz- 
ne, zarząd jego nie zaniedbuję żadnej 
sposobności do rozwijania tak u nas 
jeszcze słabo pulsującego umuzykal- 
nienia ogólnego i zasługuje na szcze- 
rą wdzigczuošė za powziecie inicjaty- 

E— 
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Najlepszy 

po- 

Naturalny 
Uprzytomniajac sobie historię par- . 

lamentaryzmu w Polsce i roznamięty- 
wując zadania jego przyszłości a za- 
razem oceniaiac należycie znaczenie i 
wpływ na rozwój życia parlamentar- 
nego historycznej inż dziś indvwidual- 
ności Pierwszego Marszałka Polski [6- 
zefa Piłsudskieso. mam zaszczyt przed 
stawić tej Wysokiej Izbie, że uchwałą 
senackiego komitetu przebhndowy, pod 
płaskorzeźba Marszałka Piłsudskiey?, 
wmurowana w ścianę w dobie uczcze- 
nia dziesieciolecia. został umieszczony 
nanis: Senat — Twórcy. Parlamentu 
Polskiego. 

Na zakończenie teo vroczystego 
posiedzenia, powołuje obecnych 

' oowstaniem nczcić pa- 
mieć Pierwszeoso Prezydenta Rzeczvno- 
spolitej i zawiadamiam Wysoka Izbę, 
Że na wspólnym komitecie Prezydium 
Seimu i Senatu uchwalono na dziedziń- 
cu Seimowym wznieść pomnik śp. Ga- 
bryela Narutowicza. 

Cześć evo Świetlanej pamieci! 
Wierząc w dalszy rozwój parlamen- 

taryzmu w Polsce składam życzenia 
aby nasz parlament zawsze był godnym 

ospolitej. : 

  

Ė 
Blsłorusko - Potskl 

obejmuje 15.000 
OPRACOWANIE B. DRUCKIEGO PODBERESKIEGO. 

Redakcja cztonk Białoruskiego T-wa Naukowego w Wilnie W.Hryszkiewiczą 

CENA zł. 7 za egzemplarz. 
Księgarnie otrzymują rabat. Nabywcy, otr.ymujący ze składu głównego 

. €enajmuiej 5 egzemplarzy, korzystają z rabatu* 

ŁÓWNY: Wydawnictwo Wiieńskie — Wilno, 
ul. Kwaszelna Nr 23. 

Es kiss k ai ss i A i a A aS 

SKŁAD G 

  

Palestriny, di Lasso, Giov. Gabrieli, 
Stamitya i inaych mistrzów Ówczes- 
nych. 

Piękna muzyka ta, wykonana z ca- 
łym pietyzmem i głębokiem odczuciem 
właściwości stylowych, nie mogła nie 
sprawić wrażenia jaknajbardziej doda- 
tniego na każdym muzykalnym słu 
chaczu, dla którego ani „jazz”, ani 
skrajay „modernizm* nie $а szczy» 
tem estetycznego zadowolenia. Nie- 
zwykle inteligentne i muzykalne trak- 
towanie swych zadań przez poszcze- 
gólnych członków chóru oraz widocz- 
na pracowitość dozwoliły p. Rutkow- 
skiemu—pom'mo braku niepospol cie 
wybitnych głosów —stworzyć całość © 
prawdziwie pięknem brzmieniu oraz 
interpretację, stojącą na bardzo wy- 
sokim poziomie artystycznym. 

Nader korzystne wrażenie odnie- 
šlišmy ze Śpiewu p. M. Modrakow* 
skiej, rozporządzającej bardzo ładnie 
wyrobionym, dźwięcznym i miękkim 
głosem, a—co najważniejsze —zupeł. 
nie nieprzeciętnym talentem odtwór- 
czym Oraz wyśmienitą dykcją. Na 
Szczególne uznanie zasługuje iieowość 
współpracy p. Modrakowskiej, stale 
b orącej udział w Śpiewie chóru, bez 
płonnej obawy o swe dobrze zasłu- 
żone stanowisko pieśniarki solowej. 

Nie mniejsze pochwały należą się 
panom T. O.hlewskiemu, T. Zygadle 
i T. Zalewskiemu, stanowiącym zespół 
„Trio- Sonata", którzy wykonali sze- 
reg utworów na dwoje skrzypiec i for- 
tepian. Każdy z nich jest muzykiem 
wybornym, a doskonałe wspólne zgra- 
nie się i opanowanie techniczne or, 
najzupełniej stylowe ujęcie, pozbawio- 
ne wszelkiej, w tym razie szkodliwej, 
błyskotliwości wirtuozowskiej, pozwa- 
la na wzorowe odtworzenie muzyki 
zespołowej. 

Wszyscy koncertanci, odrazu zdo- 
byli sobie życzliwość publiczności, któ- 
ra pod koniec wręcz manifestacvjnie 
wyrażała swe zadowolenie. Miejsco- 
we stowarzyszenie Śpiewacze „Echo” 
ofiarowało panu Rutkowskiemu, jako 
głównemu rzecznikowi Stowarzyszenia 
M. D. M,, ładny wieniec wawrzynowy. 

Michuł Józefowicz, 
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W poszukiwaniu meteoru 
jak donoszą z Kowsa, w sprawie wielkiego meteoru, który spadł w 

sqcy zpiątku na sobotę, ustalono deiinitywnie miejsce jego upadku, miano- 
wicie gminę Wobolniki koło Ucian. Władze litewskie wydały odnośne zarzą- 
dzenia celem poszukiwania meteoru, wydając jednocześnie odezwę do ludno- 
ści by w poszukiwaniach okazała pomoc, 

Jak wyglądał meteor w Dynahurgu? 
Pomimo kowieńskich źródeł krążą pogłoski sprzeczne o miejsce upadku meteoru. 

Jedni twierdzą, że spadł on w bliskości Święcian na terytorjum polskiem, inni znów. 

že koło Jeziors, lub Dynaburga. Otrzymujemy następujący opis widzianego w Dynebur- 
„gu zjawiska: 

W nocy z piątku na sobotę mieszkańców Dynaburga wprawiło w zdumienie 
rzadkie zjawisko atmosieryczne. O godz. 2 w nocy ukazało się na niebie nadzwyczaj 
silne światło, pochodzące z jąkiegoś szybko poruszającego się przedmiotu, który swym 

* wyglądem przypominał ogon komety. Gdy snop światła zbiiżył się do ziemi, roziegi się 
straszny huk, podobny do grzmotu. Jak zapewniają niektórzy mieszkańcy, w tej chwiłi 
w domach dało się odczuć lekkie wstrząśnięcie. 

W związku z tem zjawiskiem rozeszły się pogłoski, że zjawiła się kometa — 
gznaka nieszczęść, bliskiej wojny i t. d. : 

Relacie 2 Jezioras 
Natomiast mieszkańcy Jezioros i okolicy opowiadają, že zbudzilo ich ze snu nie- 

zwykle jaskrawe światło i niektórzy z nich widzieli w powietrzu gwiazdę — meteor wiel- 

kości sporego domku, rozrzucającą dokoła. siebie iskry. Gdy meteor spadł na ziemię, 

rozległ się wielki huk, który według relacyj jednych trwał jedną minutę, według drugich 
więcej przestraszonych, aż pięć minut. 5 

Wieśniak, który powracał w nocy do domu, opowiada, iż nagle stało się na nie- 
Die takie światło, że jeszcze nigdy nic podobrzego nie widział. Podniósłszy głowę wie- 
śniak zobaczył, jak długa smuga Światła spadała na ziemię. Dolny koniec tej smugi był 
czerwony, za nim ciągnęło się białe światło. Zjawisko to chwilowo oślepiło rolnika i 
jego konia. Przy spadaniu meteoru nie było słychać huku, tylko jakiś szum. 

KRONIKA 
zefa 980, salezjańskiej dla dziewcząt 980, in- 

  

  

ZWARTEK stytutowi muzycznemu 920, szkole związku 
14 NY) Wschód sł. g. 6 m. 47 _ kobiet żydowskich 650 zł. razem 11180 zł. 

— (0) Wypowiedzenie mieszkań kierow- 
Walentego Zach. sł. © g. 16 m. 16 nikom szkół. Magistrat zarządził aby kierow- 

ы jutro nicy szkół, zajmujący mieszkania w  loka- 
Faustyna łach,-za które płaci Magistrat, opuściły mie- 

szkania do dnia 1 września r. b. | 

  

Spostrzeżenia meteorologiczne Zalsdadu 

з с ® т е 

ŚLIZGAWKA w PERKU IM. EEN. ŽELICOGSKIEGO. 
. Wilno, zdradzające ostatnio w dziedzi- 

mie sportu maximum dobrej woli, zazdrości 
wszystkim znanym ośrodkom sportowych i 
ich popularności i radeby zrobić coś u siebie. 
W dziedzinie sportów zimowych zrobiono 
dużo. Przebudowa skoczni na boisku 6 p. p. 
Leg. oraz doskonałe warunki terenowe po- 
zwoliły na zorganizowanie tak dużej impre- 
zy jaką będą w czasie od 19—24 b. m, za- 
wody narciarskie o mistrzostwo Armii. 

Hokej i łyżwiarstwo zdobyły doskonałe 
warunki dzięki powstaniu w parku sporto- 
wym im. gen Żeligowskiego ogromnej śliz- 
gawki. Prócz rozległego placu dla publiczno- 
ści mamy tu tor 440 mtr. dla biegaczy oraz 
trzy boiska hokejowe nie mówiąc już o cie- 

doskonale i w ubiegłą niedzielę miała się od- 
być druga zabawa karnawałowa, cóż kiedy 
miróż wystraszył nawet najzagorzalszych. 

Cały tydzień pusto było w parku i do- 
piero znaczny spadek mrozu pozwolił stę- 
sknionym sportsnrenom włożyć łyżwy. Jak 
widać na ilustracji, obejmującej niestety tyl- 
ko gływny plac, niewiele jeszcze osób zary- 
zykowało opuścić ciepłe mieszkania można 
jednak mieć nadzieję, że najbliższe dni przy- 
niosą całkowity spadek mrozu — co zapełni 
ślizgawkę. Najbliższa niedziela przyniesie 
nam dwie imprezy łyżwiarskie: zawody 0 
mistrzostwo Wilna, organizowane przez Wil. 
T-wo Łyżwiarskie i zabawę na lodzie. Bę- 
dzie to zabawa sportowa na miejsce „kar- 
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Ogólny rzut oka na 

płych szatniach oraz sprzęcie hokejowym do 
użytku drużyn szkolnych. Ilość drużyn wzra- 
sta stale, mała coprawda dziś z nich pocie- 
cha, ot zwykłe „patalachy“, ale przecież i 
kanadyjczycy — królowie hokeja też kiedyś 
uczyli się dopiero. в 

Faksem jest, że wz'osło zainteresowanie 
się łyżwiarstwem, a na początek dosyć i 
tego. 

O ogromnej frekwencji mówi fakt, że w 
dniu „karnawału na lodzie" urządzonego 
rzez kierownictwo parku w porozumieniu z 
osci łyżwiarskiem sprzedano w 
kasie około dwóch tysięcy biletów. Starzy, 
młodzi i mali pośpieszyli na lód. Bawiono się 

ślizgawkę wileńską. 

nawału na lodzie”, odroczonego z racji mre- 
zów. 

Program zawodów przewiduje cały sze- 
reg biegów, jazdę figurową parami i poje- 
dyńczo w programie zabawy korowód masek 
gry towarzyskie i t. p. Zabawa odbywać się 
będzie przy efektownem  różnokolorowem 
oświetlaniu. Zresztą nie nasza rzecz zachwa- 
łać i zachęcać. Spadnie mróz — tłoczno bę- 
dzie w parku im. gen. Żeligowskk:go. 

Przejdzie sroga zima park sportowy zgo- 
tuje nam nową niemniej godziwą i przyjemną 
rozrywkę — tenis. W roku bieżącym ma po- 
wstać sześć kortów, ku radości rzesz spor- 
towych W. T. 

EBTZESIRASEZAKE ZE WOARÓR U OBW NA RAA TINAETS UTI ITA AEE TN RASTI TAS 

Kurs duszpasterski w Wilnie, 
Na ostatniem posiedzeniu zarzą 'u związku kapłanów 

zorganizować ala kapłanów archiciecezji 
kursu został już Ustalony i zawiera 14 referatów, 

„Unitas* postanowiono 
Wileńskiej kurs duszpasterski. Program 

uwzględniają ych całokształt ausz- 

  

pasterstwa w dobie obecnej. Szczególnie zostaną uwzględnione varunki pracy kaołań- 
skiej w archid. wileńskiej. W celu szczegółowego opracowania referatów oraz zajęcia 
sę stroną techniczną i gospodarczą kursu zostaną w najbliższym czasie powołane 
specjalne komisje. Ostateczny termin kursu ustąlony będzie nieco póź iej. 

Tajemnicze alarmy po stronie lifewskiej 
Ze Śwęcian nadchodzą następujące szczegóły tajemniczych alarmėw po 

stronie litewskiej: Dnia 9 bm. © godz. 15 
wały na terytorium iitwy w kierunku 

w nocy posterunki nasze zaobserwo- 
Rytkuniszek i Wielkiej Wsi czerwone 

— Audjencje u p. Wojewody. W dniu 
mczerajszym p. Wojewoda przyjął delega- 
«ję Związku Pracy Społecznej Kobiet, złożo- 
mą z p. p. Heleny Proficowej i Jadwigi Mało- 
wieskiej interwenjujących w sprawach związ- 
ku oraz delegację zw. pracowników samo- 
chodowych, złożoną ż prezesa p. Antono«i- 
«za i dwu członków zarządu w sprawach 
zawodowych. 

MIEJSKA. 
— (0) Z posiedzenia miejskiej komisji 

finansowej. Wtorkowe posiedzenie miejskiej 
komisji finansowej stwierdziło jeszcze raz 
nierealność budżetu na rok 1928—29, Znowu 
przez cały wieczór komisja trudniła się nad 
przeniesieniem kredytów z jednego działu do 
drugiego. 

Pozatem wobec spóźnionej pory dalszy 
ciąg rozpatrzenia sprawy etatów i uposażeń 
gracowników miejskich został odroczony do 
następnego posiedzenia. 

-— (o) Posiedzenie miejskiego komitetu 
М/ EF. i IF. w. Ww piaiek. dnia 15 iuteco w i0- 

kalu Magistratu, odbędzie się posiedzenie 
miejskiego komitetu W. F. i P. W. Na po- 
rządku dziennym: 1) sprawa  preliminarza 
budżetowego na rok 1929—30; 2) sprawa 
zawodów narciarskich. 

— Komitet rozbudowy m. Wilna otrzy- 
snał polecenie przystąpić natychmiast do opra 
cowania sprawozdania z dokonanych w roku 
1928 prac. Sprawozdanie to potrzebne jest 
władzom nadzorczym dla zorjentowania się 
ww jakim kierunku należy kierować kredyty 
ma cele budowlane, 

Prace komitetu rozbudowy winne być 
zakończone przed 4 marca r. b. 

— W sprawie zakładów fryzjerskich. Na 
skutek zarządzenia władz sanitarnych zakła- 
Ay iryzjerskie winne być izolowane od mie- 
szkań prywatnych i w żadnym wypadku nie 
mogą służyć jako pokoje przechodnie do 
snieSzkań. 

SZKOLNA. 

rawie zwrotu opłaty szkolnej 
8 —w 

Zą dzieci tunkcjonar. państwowych. W zwią- 
zku z wiadomością podaną w Dzienniku Wi- 
leńskim Nr. 34 z dn. 10 b. m. w sprawie 
zwrotu opłaty szkolnej za naukę dzieci fun- 
kcjonarjuszy państwowych w szkołach pry- 
watnych, posiadających prawo publiczności, 
— Kuratorjum okręgu szkolnego wileńskiego 
wyjaśnia, że ci funkcjonarjusze państwowi, 
którzy złożyli w pierwszem półroczu bieżące- 
go roku szkolnego zaświadczenie, stwierdza- 
jące nie przyjęcie dziecka do szkoły państwo- 
wej z powodu braku wolnego miejsca, nie są 
obowiązani do składania takiegoż zaświad- 
czenia na drugie półrocze; zaświadczenia wy- 
dane w pierwszem półroczu zachowują swą 
moc i na półrocze drugie. Natomiast wszy- 
scy funkcjonarjusze państwowi, kształcący 
swe dzieci w szkołach, uprawniających do 
zwrotu opłat szkolnych, obowiązani są do 
składania swej władzy w każdem półroczu 

-zaświadczenia odnośnej szkoły, stwierdzają- 
cego że dziecko uczęszcza do danego zakła- 
du, że nie zóstało zwolnione od opłaty szkol- 
nej, że nie korzysta z funduszów stypendyj- 
nych i t d. t. j. zaświadczenia według wzo- 
ru ustalonego rozporządzeniem  prezydjum 
Rady Ministrów z dnia 4 września 1925 roku 
L. 14604, 

— Podział subsydjów dla szkół zawodo- 
wych. Zgodnie z opinią miejskiej komisji kul- 
turalno-oświatowej, Magistrat uchwalił udzie- 
Ц6 subsydja następującym dokształcającym 
szkołom zawodowym: im. Promienistych w 
wysokości 2210 zł., żeńskiej szkole im. Ko- 
nopnickiej -— 3360 zł., szkole handlowej sto- 
warzyszenia kupców chrześcijan 2410, szkole 
stowarzyszenia techników polskich 7900, 
żeńskiej szkole św. Teresy 1608, męskiej im. 

ińskiego 2000, T-wa Pomoc Pracy 3780 i 
T-wu litewskiemu dobroczynności 2500 zł., 
razem 25768 zł. 

Pozatem udzielorte zostały subsydja na- 
stępującym szkołom zawodowym: salezjań- 
skiej w wysokości 340. zł., im. Promienistych 
620, artystów plastyków 520, wieczorowym 
kursom rysunku przy tejże szkole 1040, T-wu 
Pomoc Pracy 2410, wileńskiemu technikom 
1460, średniej szkole handlowej stowarzysze- 
mia kupców chrześcijan 850, szkole św. Jė- 

   

Meteorologji U. S. B, WOJSKOWA. 
z ania 13 II. 1949 e — Wojskowym wo!no podnosić kołnie- 

EE, J rze. W związku z panującemi mrozami wła- 
Giśnienie T + dze wojskowe zezwoliły oficerom i szerego- 
średnie w m ] wym na noszenie podniesionych kołnierzy u 

płaszczy oraz t. zw. „furażerek* w dnie ki 
"Temperatura | - RC dy temperatura wynosi nie mniej niž 15 st. 
średnia | 

KOMUNIKATY. 

Opad za do- | _ . — W dniu 17 iutego b. r. (niedziela) e 
hę m. m. } odz. 12 odbędzie się w Państwowej Szkole 

Fechniczej przy ul. Holendernia 12 niedzie- 
Wiatr l Wschodni. la wywiadowcza udział w której rodziców 
arzeważającj \ н jest obowiązkowy. 

u i:  Półpoch Z PRZE Poz — Wybory do Izby Przemysłowej. Na 
Minimum za dobę — 16C. dzień 15 b. media wybory 
Maximum na dobę - - 10. radców do Izby Przemysłowo-Handlowej w 

** Fendencja barometryczna: wzrost ciśnienia. POSZczególnych organizacjach kupieckich I 
przemysłowych. Wybory zostaną przeprowa- 

URZĘDOWA dzone w osiemnastu organizacjach bo aż ty- 
le ich istnieje na naszym terenie, 

— Zlikwidowanie strajku, Wczoraj za: 
stał zlikwidowany strajk robotnic w fab-yce 
cukierków „Fortuna* (Metropolitalna 5), 
Przed trzema tygodniami dyreks'a fabryki 
zwolniła jedną z robotnic, co spowodawaio, 
że wszystkie robotnice porzuciły pracę. Osta- 
tecznie na skutek kiłkakr inych interwencyj 
inspektora pracy dyrekcja fabryk: zgodzi- 
ła się na ponowne przyjęcie wydaicuej ro- 
botnicy a robotrice s:/4k odwciuy i przy” 
ST do pracy. 

— Akcja antyalkoholowa. Walka z alko- 
holizmem w Wilnie dzięki inicjatywie miej- 
scowych działaczy społecznych weszła na 
nowe bardziej realne tory. Od poniedziałku 
wszystkie komisarjaty P.P. zostały zaopa- 
trzone w specjalne formularze Tow. przeciw- 
alkoholowego „„Mens'* i są one wręczane każ 
demu kilkakrotnie zatrzymanemu pijakowi. 
Z formularzem tym zgłasza się on do poradni 
i jest odpowiednio badany. Kuracjusze przy- 
chodni nie załeżnie od tego że mogą dzięki 
stosowanym zabiegom zupełnie wyżeczyć się 
z tego zgubnego nałogu uzyskują od władz 
administracyjnych, jeżeli nie zupełne to czę- 
ściowe darowanie kary za opilstwo. 

— Wyświetlanie filmu naukowo-technicz- 
nego. Staraniem Dyrektora Elektrowni Miej- 
skiej p. inż. Glatmana w dn. 11 b.m. w godz. 
popołudniowych wyświetlono w Kulturalno - 
Oświatowym Kinie Miejskim naukowo techni- 
czny film, ilustrujący organizację pracy i wy- 
twórczości największych zakładów elektrycz- 
nych H. S. E. H. w Śzwecji. z 

Na demonstracji tego filmu byli obecni 
pracownicy miejskich zakładów  elektrycz- 
nych, wychowankowie miejskich szkół tech- 
niczno-zawodowych i wiele osób ze świata 
technicznego. 

Znaczenie filmu obrazującego poszczegól- 
ne stadia budowy maszyn i przyrządów elek- 
trycznych, było tem cenniejsze, że podczas 
wyświetlania go, obecny p. inż. Glatman któ- 
ry osobiście zwiedził powyższe zakłady udzie- 
lał obszernych i treściwych wyjaśnień w for- 
mie dłuższej prelekcji. Odczyt i pokaz ten 
wzbudził wielkie zainteresowanie o czem 
świadczyły ogromnie oklaski obecnych. | 

Wobec tego, iż z racji ograniczonej ilości 
miejsc wiele osób ze świata technicznego nie 
było obecnych na pokazie należy życzyć po- 
wtórzenie go w czasie jak ZSB 

— Z kroniki towarzyskiej. Onegdaj od- 
był się w kościele św. Jakuba ślub wice'lyie- 
ktora suwalskiego oddziału wileńskiego .Pry- 
watnego Banku Ziemskiego p. Bronisława 
Nosowicza z pracowniczką centrali tegoż 
banku p. Zofją Siwecką. 

W dniu wczorajszym p. p. Nosowiczowie 
wyjechali do Suwałk. 

ŻAŁOBNA. 
— Zgon prezesa kupców żydowskich. 

Onegdaj po południu po krótkiej chorobie 
zmarł prezes kupców żydowskich b.p. Abram 

> TEATR I MUZYKA * 
— Teatr Polski. (sala „Lutnia*). Ostatnie 

występy Karola Adwentowicza. Dzisiejsza 
premiera. Dziś Karol Adwentowicz wystąpi 
w „Upiorach* — Ibsena. Jest to ta kreacja, 
w której K. Adwentowicz wzbił się na szczy- 
ty sztuki aktorskiej tak wysoko, że w Polsce 
nie ma równego sobie współzawodnika. 

— Popołudniówki z udziałem K. Adwen- 
towicza. W sobotę o godz. 6-€j p. p. K. Ad- 
wentowicz wystąpi po raz ostatni w „Dniu 
i nocy” An-skiego. 3 3 

W niedzielę o godz. 4-eį p. p. Z udzialem 
K. Adwentowicza grany będzie „Żywy trup” 
Tołstoja. Na oba te widowiska ceny znacznie 
zniżono. ; 

— „Dziekuję za siužbę“ WI. Perzyūski 
wytworny pisarz i wielce utalentowany dra- 

maturg, w swej ostatniej komedji „Dziękuję 
za służbę” daje obraz żle dobranego małżeń- 
stwa, w którem żona jest ofiarą egoizmu mę- 
ża — profesora uniwersytetu. Obok kofliktu 
małżeńskiego, w środowisku  inteligentnem, 
widzimy rezultaty modnego wychowania 
dzieci, a mianowicie przedstawicieli młodego 
pokolenia egoistów, bez duszy i serca, żąd- 
nych zabawy i użycia za wszelką cenę, 

rakiety jjdnogwia/dowe, zaś © godz. 0.45 dały się słyszeć dwukrotne serje 
strzałów z ciężkich k rabinów maszynowych. W nocy z 8 na 9 I.tego o godz. 
1ej tunkcjo arjusze st ażnic w Ły: gmianach : Kurynie zau *ażyli w kierunku 
miasteczka Łabonary na Litwie blask zaś w kilka sekund późaici wybuch tak 
siny iż zadrzały szyby w oknach strażnic. Również m eszkańcy »ięcian zro- 
bili to samo spostrzeżenie w daiu 9 bm. o godz. 0.135, zauważyli świaiło i sły- 

Utarczka kolo Druskienik. 
Nocy wczorajszej na odcinku Druskieniki placówki K. O. P. zostaly zaalarmo- 

wane strzałami Ip GSA się po stronie litewskiej. jak zdołane ustalić miała tam 

szeli detOaację. 

miejsce urarczka straży litewskiej Z wrupą 
prze dostać się przez granitę- 

nieznanycu osobników, którzy usiłowali 

Aresztowanie paskarzy węgla 
W wyniku dalszych represyj, Sto- 

sowanych da pobierających wygórowa 

ne ceny za węgiel zostali aresztowani 

i osadzeni w więzieniu Stefańskiem Fe- 

liks Wierciński (Kalwaryjska 71) i 

Ita Bałajło (Zawalna 32) panadto spo- 
rządzono protokuły za skupywanie 
drzewa w celach spekułacyjnych na 
Ajzyku Kowarskim (Literacki 5) ji Szai 
Zaleszańskim (Zarzecze 5). 

ideału i myśli głębszej. Sztuka, obok innych 
zalet, posiada skrzący się dowcipem dialog. 
Premjera w poniedziałek. > 

— Reduta na Pohulance. „Krąg intere- 
sów*, Dziś, po raz ostatni o godz. 20-ej ma- 
skarada karnawałowa j. Benaventa p. t. 
„Krąg interesów" — z udziałem całego nie- 
mal Zn Reduty. Stylowe ubiory, orygi- 
nalne dekoracje i ilustracja muzyczna z mło- 
dzieńczych dzieł Mozarta, dopełniają całości 
tego niezwykle atrakcyjnego widowiska. 

Bilety wcześnie w Orbisie, a od godz. 17 
w kasie teatru. Sala dobrze ogrzana. 

— „Murzyn Warszawski”, Jutro i w so- 
botę komedja Ant. Słonimskiego — „Murzyn 
Warszawski“ z udziałem Stefana Jaracza w 
postaci Hertmańskiego. ае 

— Zapowiedź Reduty. Najbliższą nowo- 
ścią Zespołu Reduty będzie nader interesu- 
jąca sztuka J. Szaniawskiego — „Adwokat 
i róże”, grana obecnie w Teatrze Nowym w 
Warszawie. Premjera w przyszłym tygodniu. 

— Reduta na prowincji Dziś, w Lidzie 
komedja ]. Korzeniowskiego p. t. „Wąsy i 
peruka”. е 

— Požegnalny koncert rosyjskiego ze- 
społu bałałajkowego Eug. Dubrowina. W nie- 
dzielę, 17 lutego o godz. 8. 30 w sali Klubu 
Handlowo-Przemysłowego (ul. Mickiewicza 
33-a) odbędzie się pożegnalny koncert ze- 
społu bałałajkowego pod kierunkiem  Eug. 
Jubrowina. 

Do programu koncertu włączono dużo 
nowych i ulubionych przez publiczność utwo- 
rów muzycznych i pieśni, któremi artyści 
chcą pożegnać publiczność wileńską, która 
ich tak serdecznie przyjmowała. 2 я 

Poprzednie koncerty cieszyły się | wiel- 
kiem powodzeniem. Bilety do nabycia w 
księgarni „Lektor*, Mickiewicza 4. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Nagły zgon w cukierni Sztralla. Wczo 

raj, o godzinie 8 wiecz. pogotowie ratunko- 
we zawezwane zostało do cukierni Sztralla 
przy ul. Mickiewicza 22. Lekarz pogotowia 
przybyły z pomocą mógł już tylko skonsta- 
tować śmierć. E 

Zmarły był emerytowanym  pułkowni- 
kiem armji rosyjskiej Demidowicz-Demidow- 
skim. Na miejsce wypadku przybyła natych- 
miast policja. Zwłoki zabezpieczono. W są- 
siednich salach kontynuowano grę w bilard. 

— Pożar w więzieniu wojskowem. One- 
gdai późnym wieczorem w wojskowem wię- 
zieniu śledczem na Antokolu od zbytnio na- 
palonego pieca zapalił się sufit w jednej z 
cel pawilonu środkowego. Na alarm o grożą- 
cem niebezpieczeństwie zarządzono natych- 
miast wzmocnienie wart i zawezwano straż 
ogniową, która po przybyciu przystąpiła do 
ugaszenia ognia i po pewnvm czasie pożar 
zlikwidowano. Straty spowodowane pożarem 
nie są narazie obliczone. 

DFIARY. 
Na komitet Floty Narodowej kapitan J. 

O. w dowód wdzięczności za wyrażone sym- 
bez patje przez kolegów z baterji —- złotych 30. 

Na srebrnym ekranie. 

„SYN PRERJI“ 
(kino Miejskie) 

Po wznowieniu francuskiego filmu hi- 
sterycznego p. t. „Marsyljanka*, po pięk- 
nym filmie sportowym: „Na białej arenie", 
który, niestety, nie wywołał większego za- 
inieresowania u naszej publiczki wobec 
czego Dyrekcja bez żadnego ostrzeżenia 
skróciła o jeden dzień jego wyświetlanie, 
po dość przeciętnym flmiku kolonjalnym 
„S. O. S.“ (Na stokach cyta eli) i starar nie 
wykonanym filmie fiancuzkim z czasów 
estainej wojny p. t „Z dymem pożarów*, 
przyszła kolej na sięznięcie do tak Iubia- 
ne.o w kinie Miejskiem amerykańskiego 
rep: rtuaru sensacyjnego z t. zw. Dzikiezo 
Zachodu przez wystawienie „Syna prerji*. 

Obraz ten należy co tego lepszego 
rodzaju filmów awanturn'czych który na- 
zwalibyśmy amerykańskim filmem narodo- 
wym Obrazy takie, mimo awanturni zej 
ich treści przedstawiają niepośled:ią war- 
tość historyczną a nawet artystyczną, od- 
twarzając z wielką starannością noi znaw- 
stwem Oczywista, w zachowaniu tła epoki 
początkowe fazy rozwojowe dzisiejszych 
Stanów Zjednoczonych, a więc sceny zma- 
gań się z czerwonosk6rymi, koloniza. ji 
dziewiczych stepów ameryk ńskich, walk 
niepodlezłościowych z Anglją i t. p. 

Specjalnie interesujaco wypada w tych 
obrazach jakże specyficzne Srodosisko 
amerykańskie owych czasów, wszyscy ci 
fermerzy i koloniści z żonami i córkami, 
cew-boy'e, trapperzy, szeryfi, poszukiwacze 
złota no i nieoczowni Indjanie, wystawia 
nie z godnym uznania objektywizmen | 

W „Synie preryj" mamy właśnie takie 
sceny z ukresu kolonizacji amerykańskiej 
kiedy cow-boy'e z niezliczonemi stądami 
poleconemi ich pieczy, musieli ustępować 
miejsca pierwszym kolonistom, cofając się 
dalej na Zachód, względnie likwidując sta- 
са na zlecenie ich właścicieli. 

Zwłaszcza świetne są sceny wyścigu 
konkurencyjnego przyszłych k lonist6w 
konno, w furgonach a nawet na ówczes- 
nych rowerach, do „Ziemi Obiecanej" te- 
renów kolonizacyjnzch. 

Na tle tych wypadków natury ogćlnej, 
przewijają się perypeije miłos'e symp:tv- 
cznej parki: dzielnego cow boy'a i córki 
zamożnych fermerów, niestety, dzięki zra- 
nej „oszczędności* dyrekcji kina Mieiskie- 
go, która wypożyczyła podniszczoną od- 
bitkę, w końcu obrazu brak szeregu na- 
strojowych scen z podróży mło.ej pary do 
domu. Alfa. 

"Ic Odmrožonie. Masė „MROZOL“ Gąse- 
zapobiega 0d- 

wk się kończyn i goi ranki, po- 

  

ck'ego 

wstałe od «dmrożenia. Sprzedają 
apteki i składy. 

m TT 0 a SLS 0 

МА 2 Wolkieh SELUZYŪNA A 
| 

Opatrzona Šw. Sakramentami, po cigžkich i diugich cierpieniach 
zmarła dnia 8 lutego 1929 r, przeżywszy lat 65. 

Pochowana została 11 lutego w grobie rodzinnym na cmentarzu 
parafjalnym w Iwju, o czem zawiadamiają krewnych i znajomych posrą- 

żeni w głębokim smutku synowie i eórka, 

& # 

  

FILIP SAKS 
st. makler Giełdy Wileńskiej 

po długich i cizżkich cierpieniach, zmarł dnia 12 Iutege, 
w wieku lat 56. 

Wyprowadzenie zwłok z Kaplicy Kliniki Chirurgicznej (na Antokolu)» 
ną cmentarz Ewanzelicki, nastąpi aziś (czwartek) © g. 12 w południe. 

O czem zawiadamisją pozostali w żalu 

ŻONA i SYNOWIE. 

  

B. P. 

_RAGRAM POLAK 
wielce zasłużony Prezes Wileńskiego Związku Kupców Żydowskich 
i Dyrektor Banku Związków Kupców i Przemysłowców zmarł dnia 

i 13 go lutege r. b. przeżywszy lat 67, 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul, Ostrobramskiej 

Nr 20 na cmentazz Żydowski nastąpi dziś o godz. tl-ej rano. 

W zmarłym tracimy nieodżałowanego działaczą społecznego i dro 
giego towarzysza pracy. Cześć Jego Pamięci! 

Wileński Związek Kupców Żydowskich. 
Związek Przemysłowców Leśnych w Wilnie. 
Wileńskie Stowarzyszenie Handlu i Przemysłu, 

Sąd Polubowny przy Zwią:ku Kupców Żydowskich. 
Komitet Pomocy przy Związku Kupców Ź,dowskich. 
Eank Lwiązków Kupców i Przemysłowcóy Żydowskich 

w Wilnie. 

  

W głębokim bólu zawiadamiamy o zgonie 

Abrama Polaka 
Prezesa Związku Kupców Żydowskich w Wilnie 

wyrażamy głębokie współczucie rodzinie zmarłego 
"oraz Zarządowi Związku Kupców Żydowskich. 

Wzywamy kolegów wziąć udział w pogrzebie, 

Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych 
w Warszawie 

Oddział Wileński. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— Henryk Łubieński: „Rycerze śmier- 

RADJO. 
Czwartek, dnia 14 lutego 1929 r. 
Rae AA Sygnał 

rci” Powieść. z: roku -1863.g0. Str. 290 Kaulo ora komuctł Mariackiej w Kras iek „8. ‚ kat meteorologiczny; Warszawa. Dom Książki Polskiej. 1929. 1210 12,5: Tr. z W-wy Odczyt cis aa 
— Jarusz Korczak: „Prawo dziecka dzieży szkolnej. 12,35 14,00: Tr. z W-wy; 

do szacunku”. Str. 43, Warszawa. Wydaw. Koncert dla młodzieży. 1555— 16.20: Ode 
J. Mortkowicza, 1929- M Pół ui -nnego, repertuar te 

— Stanisžaw Koricki: „Na Syeylji“ atralno kinowy i chwilka litewska. 16. 0 - 
Wrażenia i refleksje Str. 125. Warszawa. 10:25: Komun kat harcerski. 1635 - 17.00: Gebethner i Wolit 1920. Audycja dla dzieci. „Bajki*. 17.00 — 17.25; 

> „ Tr. z W-wy: Odczyt „Wśród książek”. 17.25 
— Scena Polska. Wyszedł z druku 3-ci 17,50 „Kółka kontr: li obór i ich znacze- 

zeszyt dwutygodnika „Scena Polska" z dn. nie w podniesieniu hodowli* odczyt 18.50 
1 lutego r. b., obficie ilustrowany, zawiera- —19,15: Pogadanka radjote: bniczna. 19,15 
jący szereg nader interesujących artykułów. 19 30: Muzyka z płyt gram: fon 19.30—19 55; 
„Stary aktor" porusza sprawę „niezrozumial- „O wulkanach* odczyt. 19.56 2000: Sy- stwa” w dramacie, prof. W. Witwicki kryty- gnał czasu z Warsz. 20.(0 — 20 20: Tygod- 
kuje ostro t. zw. eksperymenty teatralne, |. niowy przegląd filmowy. 20 20 — 20.30: Od- 
Friihling powraca do tematu: Reżyser czy czytanie programu na piąteki komunikaty. 
aktor? O perkusji, najnowszej zdobyczy w 2030 _ 21.10 Koncert wieczorny. 21,15 — 
dziedzinie tańca pisze J. Lewakowski, 22,00 Tr. z W-wy: „Poeci na ekranie ra- 
J. Dwernicka opisuje podróż polskiego Teatru djowym. 2200 23.30: Tr. z W-wy: Komu- 
po Niemczech. M. Loeb podaje rewelacyjne nikaty P. A. T. policyjny, sportowy i inn, 
wprost szczegóły o operze w Ameryce łaciń- orąz muzyka taneczna. Е 
skiej. Obszerna kronika z Polski i ze świata 
i wiele drobbiazgów wypełnia resztę numeru. [7 "72027 ZAM 27 2 ORKA m 

13 lutego 1929 r. 
Dewizy I waluty: 

    
Trent. Snrz. Kupno 

Holandja 357.24 35814 35634 : 
Kopenhaga 2194 238,51. 287,31 SEN 

ondyn 43 43,4), Я 
Nowy-Yurk 8 0 802 8.85 CHORO BY PLUC 
Paryż 348235 3492 34.75 Stosowany przez p: p. Doktorów 
Szwajcarja 17154 17197 19111 „Balsam Thiocolan Age" 

Przy gruźlicy, bronchicie, kaszlu 
ułatwia wydzielanie się plwocinv, 
wzmacnia organizm i samopuczucie 

chorego, powiększa wagę ciała. 
„Balsam Ihiocolan Age“ 

Sprzedają apteki i składy apteczne, 
Żądać tylko w oryginalnem opako- 
waniu apteki A. SECKIEGO w 
o-1+99 Warszawie, u!, Leszno 41. 
OG w Wilnie, ul Zarzecze 30 m. 7. 
ESEZKI) KTK? CZYRTEK WORDA BKCEGSY zam GE 

| WĘGIEL i koks | 
į wagonowo oraz tonnowo 

| M. DEULKL, w Wilnie 
Jagiellońska 3/6 tel 811 | 

| Skład: Polski Lloyd, Słowac- 

Marka niem. 21161 

OSŁABIENIE 
BLEDNIC 

LECZY 

HEMOGĘ 
z fir. 

KLAWE 

  

kiego 27, tel. 14 46. 

   



  

  

  

Ё ы = gi : BLU WOO 

BILANS SUROWY PAŃSTWOWEGO BANKU ROLNEGO L| M A JEM 
STAN CZYŃ NY Na dzień 1 stycznia 1929 roku. STAN BIE RNY Xulturalno-Ošwiatowy ra Badłóka i Waliam 5: Hurd Nad róg anE „LIGA OBRONY POWIETRZNEJ PRZECIWGNZGC 

SALA MIEJSKA 
  

Kasa i sumy do dyspozycji 
Waluty zagraniczne 
Papiery wartościowe własne 
Papiery procent. fund. rez. i oblig. 
Weksle zdyskontowane 
Weksle protestowane 
Pożyczki zabezp. weksl. i innemi dokum. 
Należności w dochodzeniu sądowem 
Oubiorcy nawozów sztucznych 
Nawozy sztuczne 
Dostawcy nawozów sztucznych (zadatki) 
-Wątpliwi dłużnicy 
Należności wstępne z pożyczek emisyjnych 
Pożyczki w 8 proc. listach zastawnych 

» Ww 7.proc.: w» 
= w 7 proc. obligacjach 

Raty pożyczek emisyjnych 
Banki „Nost:o* 
Majątki własne w parcelacji 
Dłużnicy za nabyte grunta 
Rezeiwa zbożowa 
Różni dłużnicy 
Sumy przechodnie 
Nieruchomości 
Ruchomości 
Koszty handlowe 
Koszty handlowe roku przyszłego 
Fundusze administrowane 
lakaso 
Błużnicy z tytułu udzielonych gwaraacyj 
Bepozyty obce 

Ogółem 742.297.319.17 

meljoracyjnych 

ZŁ 9.205.578 44 Kapitały własne 
149 450.36 Fundusz na popieranie badań naukowych 

Zł. 139.857.953,76 
45.701.74 

37.243,004.95 Fundusze specjalnego przeznaczenia 652.500 
4.403.154,47 Amortyzacja nieruchomości i ruchomeści 250 416.32 

46.019.799.01 Lokaty terminowe skarbowe 50.000.000. 
122.525 Wklady 27.006 379.15 

111.311.632.23 Rachunki czekowe . 21.446 387 98 
2.641.201 65 Przejściowe pozost. kred. różn. rachunków 10 258.5 846 

32.194.220 80 Redyskonto 4.465.737 67 

32 052.60 Banki „Nostro“ х 10.828 8-7.80 
3.701.379.55 Emisja listów zastawnych i obligacyj 154.473 960. — 

87 614.27 Wylosowane 8 proc. listy zastawne 684 388,— 
429.695.70 Fundusz umorzenia listów zastawnych 1.0 9.61 

80.978.36U. — Fundusz na zapłatę kuponów od list. zast. i oblig. 5.607.702.58 
44 141.100. — Kupony płatne w obiegu od listów zastawny.h 536.097 60 
20.354.500.— Raty przecterminowe pužyczek w Lstack zastawn. — 59 98! 17 
2.346,435.80 wierzyciele z tytułu nabytych majątków 411 577 62 
18.802.56 3.56 Zauatki i wpłaty na nabyte gru:ta 594.474. 4 
9.1 81.656.26 Dostawcy nawozów sztucznych 1463786 
4.288 80! 66 Różni wierzycie le 298 8,689 71 

32.557.127.78 Sumy przechodnie 54 5,565 74 
34.842.3 0.62 Fundusz cbrotowy reformy rolnej 340 „493.94 
3.571.266 57 Mplywy Z tyt. pož. b. Bank. Ziem. Państw. Żab. 10.878.211 78 
2.976 720.29 Zobow. za przyjęte wierz. b. B-ów Z. Pań. Z:b. 11885532 
2.0 4:23 31 Sumy do dyspoz Skarbu z fund. administrowanych 2:11 .356 6! 

14.001 907.14 Procenty i prowizje 19 152,913 61 
514 496 09 Procenty i prowizje na rok następny 1.75x.26 '.54 

200.405 04 37 Fund. Admin.: Ministerstwa Ref rm Во!пуса — 120 876 293 57 
1.000 608.48 5 Ministerstwa Rolnictwa 27 285 44,60 
210.544,52 Ž Miai-terstwa Robót Publicznych 52 131.954.99 

13.506-933.39 ® Miaisterstwa Skarbu Żu1.111,21 
Różni za inkase 1.000 808 8 
Wierzyciele z tytułu udzielenych gwarancyj 210 54452     

  

Różui zą depozyty 13 506 933..9 

O„ółem 742297.219,17 

  

  

   

     
      

     
   
   
   
     

   
     
      

   

Na ropę 

bardz 

Žyg 
5 Wi. 

© TAJNY KURJER 
Powieść historyczna. 

Tłomaczenie z angielskiego 

     

  

` — Nie mam równego sobie, jako 
"mówca, jestem niedościgniony. — Mó- 
wił z głębokim przekonaniem i zaro- 

- zumiałością Couthon. — Coraz częściej 
Konwent postanawia rozkleić moją wo- 

"wę w całej Francji. Czy. nie słyszałeś o 
"mojej mowie o bezbożności? Robbespie 
rre dobrze mówi, ale pozostanie on za- 
wsze małym adwokatem. Niema na to 
rady. Gdy trzeba wspaniałego przemó- 

"wienia, wszyscy, zwracają się do mnie. 
Jestem oblegany prośbami o wypowie- 
dzenie mowy, mam nawał pracy. Z ca- 
łej Francji zjeżdżają się by usłyszeć 
„mnie. W domu mnóstwo ludzi na mnie 
czeka, by mnie ujrzeć. Potrzebny mi 
jest człowiek który potrafił powstrzy- 
mać ten potok zalewający codziennie 
dom obywatela Couthona, wielkiego, 
złotoustego rewolucjonisty Couthona! 
Ufam wyborowi i rekomendacji Fouqu. 

_ iera, biorę cię więc na próbę, twój mło- 
dzieńczy patrjotyzm wykształci się i 
zmężnieje w surowej atmosferze pra- 
cy, panującej w tym domu, pod łaska- 

. wą opiekę obywatelki Couthon —matki 
dwojga swoich niewinnych dziatek! 

Nigdy dotąd nie zdarzyło się Hek- 
torowi wysłuchać tak dziwnej przemo- 
"wy, tchnącej szczerym i naiwnym samo 
chwalstwem  zarozumiałością. 

Nagle twarz kaleki wykrzywił skurcz 
bólu. Dreszcze wstrząsnęły jego cia- 
łem, blade policzki pozieleniały, a na 
czole wystąpiły krople potu. Zaczął się 
dusić w ataku spazmatycznego kaszlu 

i drżącą ręką wskazał Hektorowi bute- 

kę stojącą na stoliku przy oknie. FHe- 

ktor wiał oznaczoną na szklaneczce do- 

zę i podał choremu. Kasziąc i dławiąc 
się, kaleka wypił lekarstwo i zwolna 
zaczął przychodzić do siebie. Pierś je- 
go czas jakiś podnosiła się gwałtownie, . 

drżącą dłonią otarł pot z czoła. Ochry- 
pniętym głosem wyszeptał: 

— Jestem chory, wiecznie chory!.. 

Chwilami wydaje mi się, że niebo za- 
zdrości mi zasług okazanych Republi- 
ce i, aby mnie obezwładnić, skuło me 
ciało w kajdany niemocy i bólu... No,   

DOGODNE WARUNKI WYPŁATY. 

! WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL 

munt Nagrodz 
wILNO, 

SZWEDZKI 

LEKKA, 

naftową lub olej gazowy. 
Metor-trakter „MUNKTELLS“ jest to idealna siła mechaniczna dla gospodarstw rolnyck: 

prosty, nadzwyczaj łatwy do obsługi i 

o tani w pracy 
Pod tym względem, nie różniąc się wcale od zwykłych motorów ropowych, może być stosowany 

do pracy stałej jak naprz.: do poruszania młocarń, sieczkasń, młynów i t. @. 

Jak dokładnie, pe zaoraniu 60 ciu dziesięcin, stwierdzono w majątku Teresdwó” 
u p. St. Oskierki (poczta Wołkołata) koszt paliwa na 1 dziesięcinę przy gruncie 
ciężkim, gliniastym, wynosi zalędwie Zł. 756, W majątku Wiry (poczta Niemenczyn) 
przy gruntach lekkich, koszta te były jeszcze mniejsze. Ten bezprzykładnie niski koszt 
orki tembardziej rzuca się w oczy, gdy się uwzdlędni, że konstrukcja maszyny i użyte 
ma nią materjały dają możność rozłożenia amortyzacji na lat 12, 

Pługi co tych traktorów stosuję „Massey Harris" 3-sskibowe. 
Traktory szwedzkie „Munktelis" korzystają z 80 proc. zniżki celnej. 

NISKIE OPROCENTOWANIE KREDYTU. 

ZAWALNA 11-a, «1. 687. 

cóż! Chociaż nagi moje są nieruchome 
— mózg mój nie ma spoczynku. Nie 
zapominaj o tem, obywatelu Charpien- 
tier. jeśli wrogowie moi spróbują cię 
podkupić, nie myśl, że masz do czynie- 
nia z bezbronnym kaleką. Duch mój 
jest silny i nie śpi! Jeśli dobro Republi- 
ki będzie tego wymagało, bez namysłu 
poślę cały Paryż na gilotynę. Tó dobra 
pracownica — pracuje cicho, nieomyl- 
nie i prędko. Wczoraj ścięła dwanaście 
głów w ciągu trzynastu minut. Zbiera- 
my krwawy plon dla dobra ojczyzny, a 
obywatel C uthon nie „wypuści z rąk 
swych sierpa! 

Oczy jego zaszły krwią z podniece- 
nia, a Hektor pomyślał, że siedzący 
przed nim kaleka, jest bardziej jeszcze 
żądnym krwi potworem, niż Fouquier i 
cała sfora jego pomocników. 

— Teraz jadę do Konwentu, — 
rzekł Couthon, po chwili milceznia, — 
przynieś mi z sąsiedniego pokoju 
płaszcz i kapelusz, leżą tam na kana- 
pie! 

Hektor posłusznie dopomógł kale- 
ce ubrac się. Couthon przyglądał mu 
się badawczo. : 

— Jesteś dosyć silnym, młodzień- 

cze, — mruknął z zadowoleniem, — za- 
niesiesz mnie więc do powozu, mam 
nadzieję, że potrafisz to zrobić lepiej, 
niż to bydle Javoir, mój žandarm- 

Przyjdź tutaj o pierwszej, opowiem ci 
na czem polegać będzie twoja praca. 

Wyciągnął ręce i macno oplótł ra= 
mionami szyję Hektora. fak dziecko po- 
dniósł go młody Anglik i odwracając 
się, by nie czuć jego oddechu na swej 
twarzy, wyniósł go po schodach @о о- 
czekującej na ulicy kołaski. Był to wła 
ściwie fotel na trzecli kołach, w którym 
usadzono wygodnie kalekę, poczem He 
ktor oddalił się, chcąc utorować mu 
drogę, lecz tłum momentalnie rozstąpił 
się a szept przeleciał nad głowami sto- 
jących: 

„Couthon!“ „res (b. 

Hektor rozpoczął pełnienie swych 
nowych obowiązków. Codziennie o ós- 
mej rano zjawiał się na ulicy St.-Hono- 
te, gdzie pracował do wieczora, czasem 
do późnej nocy, pomagając niezmordo- 
wanemu kalece. Dziwnym zrządzeniem 
losu znalazł się odrazu w centrum ja- 

[NYM 
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Dwucylindrowy, wolnobieżny (700 obrotów na minutę) 

  

   

     

    
   

    

     

DOKTOR 
D.ZELDOWICG 
chor. weneryczne, 
zsytiliss narządów 
moczowych, od 9 
—1, о4 5—8 wiecz. 

Kobieta-Lekarz 

Mi. Zeldówiczowa 
KOBIECE, WENE»= 
RYCZNE, NAR 
DOW MOCZOW. 
ed 12—2 1 Od 4-6, 
uł. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

DOKTÓR 

BLUMOWICZ 
syfilis i skórne. 

Wielka 21. 
Od9 1i3-8 
(Telet. 921). 

DOKTOR 

L. GINSBERE 

syfilis i skórne. Wil 

lefon 567.      
   

   

  

kobińskiej polityki i szybko zorjento- 
wał się w jej arkanach. Z wielkiem za- 
ciekawieniem śledził młody Anglik bieg 
wydarzeń na prowincji, akcję aprowiza 
cyjną w Paryżu, mowy w Kanwencie, 
wreszcie pracę Rewolucyjnego Trybu- 
nału — słowem trzymał rękę na puisie 
całego życia Francji przechodzącego 
przez kancelarję Couthona. 

Niezwykła pracowitość tego czło- 
wieka i niezmordowana energja, zdu- 
miewały jega sekretarza. Właśnie pra- 
cowano gorączkowo nad wprowadze- 
niem w życie projektu ustawy, katego- 
rycznie pozbawiającej Trybunał Rewo- 
lucyjny wszelkich pozorów instytucji 
sądowej. Projekt Couthona polegał na 
tem, że podpis jednego z trzech panów 
Francji miał być wystarczającym pot- 
wierdzeniem wyroku śmierci. Czarne 
skrzydła teroru coraz niżej schylały się 
nad Paryżem: ulice stawały. się coraz 
bardziej puste i ponure. tłum zbierał 
się coraz rzadziej, 'a restauracje i ka- 
wiarnie straciły wesołych i hałaśliwych 
klientów. 

Hektor zadowolony był z pracy, któ 
ra pochłaniała cały jego czas i nie po- 
zwalała mu rozmyślać nad tragicznym 
swym losem, podczas gdy miecz wisieć 
się zdawał nad jego głową. 

Rozdział XI. Obudzenie zwierzęcia. 
Hektor przygotowany był do spot- 

kania się ze swym losem. Praca u Cou- 
thona była jednak bardzo szczęśliwą 0- 
kolicznością, gdyż chroniła go przed 
podejrzeniami. Zajście .w mieszkaniu 
Extroma nie pociągnęła za sobą wido- 
cznie żadnych komplikacyj, może odź- 
wierna zapomniała, jak wyglądał ów 
nieznajomy gość Extroma, może nie 
wspominała o nim zbirom. Na razie nie 
było mowy a powrocie do Anglji. Trze 
ba było czekać szczęśliwego zbiegu o- 
koliczności... Na razie musiał się pod- 
dać losowi. 

Coraz rzadziej w myślach młodega 
. Anglika stawał obraz pięknej Betty, ro- 
zgniewanega Francuza z Kawiarni lon- 
dynskieį, zdumionego Maestera...I myšl 
o niestawieniu się na pojedynek prze- 
stała go gnębić. Postanowił w pracy 
zatopić swe niepokoje, usiłując jedno- 
cześnie wkraść się w zaufanie i łaski 
wszechmocnego Couthona. 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydytto, 

a. 

? LEKARZE 
BATAWEE Doktór Meaycyny 

  

W. Zdr. Nr. 152, 

Choroby weneryczne, 

choroby weneryczne 

mo, ul. Wileńska 3, te- 
Przyjmuje 

od 8 do 1 iod4 do 8. 

ml. Ostrobramska 5, 

WEJ PAŃSTWA* 2 akty. Kasa czynną od g. 3. m, 30. Początek seansów od g. 4-ej Następng 
program „PAN TADEUSZ". 

  

Kino-Teatr | 

Wileńska 38. 
plg St. Żeromskiego. 

Dzis! SZEHEREZALA naszych eni. Najwspacialszy przepychem i bogactwem isniący film p. t. 
wzruszająca historja miłości 

„HELIOS“ „„$ZEIK FAZIL““ | 
+/ajeczna wystawa. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10 15. 

młodych serc. W rol. : 
CHiRLES FARREL i urocza GRETA NISSEN. Fantast. 
rzepych pałaców władców wschodnich. Kulisy haremów. 
Sala dobrze ogrzewana. Już wkrótce „PONAD ŚNIEG* 

  KINO-TEATR | 

„POLONIA“ | 
Mickiewicza 22 

DZIŚ NOWY PROGRAĄ! 
  

Film, o którym mówić będzie Wilnc! F.ln tysiąca sensacyj! 
„Ufa“ ss; Najcudowniejsz 

Kino „Pieradily" | Reży deri 
WIELKA 42. | 

  
  

Kino- Таа „НОМО 
*więlka 30. 

film  Światał Super Superszlager 

Dziś! Ostatnia pieśń wojennej Epopei! Tuórca znanego fimu 
zrealizował najnowsze arcydzieło 
nigdzie cotychczas niewyświet ane „„CESARŚ 

Oszałamiające zdjęcia 
Polowanie na ludzit 

„Z DYMEM POŻĄRÓWE* 

KI $TRZELEC 
wzruszająca trazedja miłości i braterstwa w 12 akt. wśród huku armat, śnieżnych seczytów Alp na froncie 
włoskim. W: roli gł. polski VALENTINO nasz rocak IGO SYW, WERNER PITSCHAU i księżna MAKIŃSKAJĄ 

Bokfór m zdytyny 5 SZBBEREA "FORTEPIANY | PIANINA aną 

R. BSYMBLER 
choroby skórne, we 
neryczne i moczo- 
płciowe. Elektrotera 
pia, słońce górskie 
diatermja Sollux. 

z a # ® 2 ё ч ma — m m o # s 

Tatarskie, 9 215 8 M 
м7 р A 

  

BUKIEWICZ 

skórne i płciowe, ul 
CZA 9, wejście 

z ul. Śniadeckich 1, 
rzyjmuje od 1 Ż 
od 5 RIC 

2.000 
ka.dy, bez 

1.9.9. płci i wieku, 

Suwki w miastach 
Br KaRESGWIĘZ ва wsi Informacyj w 

6 po poł. 
lub Ilstownie udzielą 

Kasa AYWAWAW 
Wilno, 

ul. Wileńska 15: —l 

Ordynator _ Szpitala Eodz. 4 
Sawicz, choroby skór- 
ne, weneryczne, g6- 
dziny przyjęć 5 -7 pp. 
Zamkowa 7-1 Le- 
czenie światłem: 30l- 
lux, lampa  Bachą 
(sztuczne słońce gór- 

Spółdzielcza 
Kr. dytowa, 

  

Poszużuję 
skie)i elektrycznością POSADY KASJERA, 

lub inkasenta, złużyć 
mogę większą kaucję. 
Refereccję na žądanie. 
Oferty de Biura Re 

(diatermja)) | 6815 

g 

  

„ARNOLD FIBIGER“ 

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

wspólnego, s 
choroby weneryczne SAURBEUSUSUNNGNNKAKEGZEZEANNZNZCZAOGRESUNAAK 

złotych  ZA- 
ROBIĆ może 

różnicy 
posia- 

dający rozległe sto- 

  

@ 

światowej sławy 

posiada wyłączne przedstawicielstwo 

K DĄBROWSKA 
produkującą 8 

ga 

Akwizytorzy-rki 
do korzystaej łatwej 
pracy poszukiwani. 
Zgłoszenia z refe- 
rencjami: Warszawą, 
órawia 4-a, Wy- 

aawnictwo. -1 

Pokoje 
do wynajęcią z utrzy- 
maniem lub bez, ul. 

- Ofiarna 2 m. 16. —0 
i 

    

ROPNE | SPRZEDAJ RÓŻNE 
WAWAWAW:—- Ч 
T, 2OWODU w jazdu U. Wilenkin i $-ha 

zagranicę sprzedam 
nieorogo 2 domy naj Spółka z ogr. odp. 
Zwierzyńcu przy ul | Wilno, ul. Tatarska 
Dzielnej i Giedymi-| , dom własny. 
nowskiej. Dewiedzieć | Istnieje od 1843 r. 

  

  

klamowego,  Garbar- i GW O e skino ga ой 
KO) RZ ze jadalnie, sypialnie, 

salony, gabinety, 
Htuszorka śmiałowska Ogrodnik 17006 dolarów | łóżka niklowane i 

potrzebny jako wspól- sprzedamy ha angielskie, kreden- 
craz Gabinet Kosme- nik, do prowadzenia tycymiast kamie- | 39 gd szafy 
tyczny usuwa Zmar-inspektów i Ogrodu nicę dochodową w biurka, krzesła 

szczki, piegi, wągry, „arzywnego w 

łupież, brodawki, ku-. 
rzajki, wypadanie wło- 
sów. Micxiewicza 46. 17 do 19. 

BETA O OREW 28 РЕС Rządca kawaler 

„Słowa”*. 

Obecnie mieszkał przy ul. Helwecji 
u obywatela Fourbe wpobliżu mieszka- 
nia Couthona. Gospodyni jego była kre . 
wną żandarma Javouara, wiernego słu- 
gi Couthona, to też Charpentier cieszył 
się u niej wielkim szacunkiem i nie 
mógł w całym Paryżu znaleźć bardziej 
bezpiecznego i pewnego schronienia. 

Urząd sekretarza Couthona wyma- 
gał zachowania wielkich ostrożności. 
Hektor pamiętał że człowiek z którym 
się spotkał w fatalnej chwili w miesz- 
kaniu Extroma, nieznajomy, który ode- 
biał sobie życie, wspominał o tem, *ż 
spiskowcy spotykali się w kawiarni 
„Centy'* przy Nowym moście. Oddaw- 
na już zamierzał udać się tam i pizy 
pomocy czerwonej tabakierki spróbc- 
wać nawiązania stosunków z pary = 
skimi agentami Gray'a. Wszakże, gdy- 
by nawet jakobini zamordowali już 
wszystkich dawnych, Gray nie omiesz- 
kałby przysłać nowych. jednak rozsą- 
dek nakazywał mu działać bardzo ostro 
żnie. Po aresztowaniu Extroma zapew-= 
no kawiarnia, w której bywał, została 
otoczona bacznym nadzorem, a każdy 
zjawiający się tam człowiek stawał się 
podejrzanym. 

W ten sposób młody Anglik czuł się 
edosobnionym i odciętym i to nietylko 
od Londynu, 'ale od całego świata. Sa- 
motnym się czuł we wrogiem Paryżu i 
miał uczucie gonionego przez myśli- 
wych zwierzęcia. Nawet we śnie musiał 
się wystrzegać i wytężać wolę, by sło- 
wem ojczystym nie zdradzić swego po- 
chodzenia. 

Mimowoli zmuszony _ był praco- 
wać dla dobra nienawistnych rządów i 
przyczyniać się do zła i zbrodni, popeł- 
nianych przez Couthona. Czuł jednak, 
że jedynym ratunkiem i zbawieniem 
jest ta praca. 

Mimo obietnicy nie odwiedził Grand 
Duca w nadziei, że garbus zapomni z 
czasem historję z płaszczem. Dziewczy 
na, która uratowała Hektora znała do- 
brze Extroma i bardzo możliwem by- 
ło, że nazwisko jej było znane władzom 
śledczym. To też niebezpiecznie było 
przypominać o tej sprawie garbusowi. 
Jednak sumienie wyrzucało mu iż zo- 
stawił bez opieki i pomocy biedną dzie- 
wczynę, która go uratowała, pragnął 

Wilnie. 
Dowiedzieć się: Kal-| 
waryjska 160, od g. 

4 

  

rutynowany, * -- 
lat 

dębówe i £ p. Do- 
godne warunki i 

na raty. 

centrum miasta o 
1 dużych mieszka- 

niach 
D. H.-K. „Zachęta* 
Mickiewicza 1, tel. 

9-0. —0 

  

RAWCOWA, była 
pracowniczka po- 

ważnych firm w War- 

  

    

gorąco zobaczyć ją i dopomóc, w razie 
możności. 

Minął cały tydzień, zanim udało się 
znaleźć chwilkę czasu, by pójść na uli- 
cę Prawa. Czekał nań tam zawód. Li- 
son nie pracowała już w pracowni kra- 
wieckiej. 

—. Odeszła stąd już dawno! — od- 
rzekła mu Starucha, której podejrzli- 
we i świdrujące spojrzenie powstrzy- 
mało Hektora od dalszych pytań. Do- 
wiedział się tylko że dziewczyną nie 
zostawił adresu, Odchodząc miał przy- 
kre uczucie, że ta właśnie on był przy- 
czyną jej zniknięcia, Czy rzucając pra- 
cę, miała gdzie się schronić? Czy mia- 
ła rodzinę- Jeśli nie miała nikogo blis- 
kiego, to jak że strasznem być musiało 
jej życie w rozbestwionym Paryżu! 

Pewnego wieczoru zjawił się Grand 
Duc. Był to dzień święta na cześć Isto- 
ty: Najwyższej i Couthon skończył więc 
wcześniej pracę. Cały Paryż wyległ na 
ulice. Tylko Hektor pozostał w domu, 
porządkując papiery i akta, pozostawio 
ne mu przez Couthona. 

W tem otwarły się drzwi i ukazał 
się w nich garbus. W nowym, eleganc- 
kim garniturze i jaskrawym olbrzymim 
krawacie w którym widniała szpilka z 
głową Marata, ze złocistemi  kłosami 
pszenicy, wpiętymi w marynarkę, był 
bardziej jeszcze niż zwykle obłudnym i 
wstrętnym. 

— Czy Couthona niema w domu, 
obywatelu? — zapytał, szybko ogłą- 
dając się po pokoju zółtemi oczyma. 

— Udał się na uroczysty pochód! 
— odrzekł Hektor. 

— Tak, tak widziałem go tam! Mu- 
szę przyznać, że różnimy się nieco w 
poglądach ra Istotę Najwyższą. 

Splunął na podłogę, otarł usta rę- 
ką i zbliżając się do stołu, badawczym 
wzrokiem wpił się w twarz Hektora. 

— Na nowej posadzie, zapomniałeś 
zdaje się o dawnych przyjacielach, oby 
w 'telu? — rzucił ostro. — jeśli się nie 
mylę, miałeś zajść do mnie? 

Hektor czuł się nieswojo pod tem 

swidrującem spojrzeniem. Przypomnie- 
ło mu się całe zajście z jedwabnym pła- 
szczem. 

` — — Widzicie, obywatelu komisarzu, 
jak bardzo jestem zajęty. — odrzekł 
wskazując pliki papierów. —Cały dzień 

*racarnia _ „Wydawnictwo Wiłeńskie" wi. Kwas7elna 23. 

Poszukiwane 
są we wszystkich miastach 

OSOBY 
jako kierowficy . Szczególne 
wiadomości, składy lub kapitał obro- 
towy ne wymagane. Dochód mie- 

sięczny około 150 200 dolarów. 
Zapytania pod 

„THE NOVELTY* 
VALKENBURG, LIMBURG, 

HOLLAND. 
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Z i. ŻĄDAJCIE 
B* we wszystkich aptekach i 

składadh apiecznych znanego 
środka od odcisków 

Prow A PAKA. 
FPRETWETWZEWZNEŃ 
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Czopki he- “ (z kogutkiemj 
moroicalne „Varical skinai ból, 
krwawienie, swęazenie, pieczenie, 

zruniejszają guzy (żylaki). 
Sprzedają apteki i składy apteczne. 

  

30 wielkopolanin, (R Pi aaa BB gg4 szawie przyjmuje do Е : 
Br. POPILSKI B PO 5 A D y z ukończoną pko EB Bo suknie, płasz- Oszczędności AED 

choroby M we- | Brolniczą, i. większą l LOKALE f cze, kostiumy, oraz swoje ulokuj a 5 kas 
meryczne. Przyjmuje SSEUSNZEWEBNCZZUW praktyką w intensyw= @д Wszystkie przeróbki proc. rocznie. Gotów- 

od godz. 10 do I i oa nych aa alkas za. wz wc Ši po cenach  przystę-ka twoja jest zabez- e ujemy 
5—7 p.p. W.Pohulan- 2 miłowany hodowca, < z pnych. Na wieczorowe pieczona złotem, sre zabi? sumy go- 
ka 2, róg Zawalnej Nauczycielka plantator _ buraków, Mieszkanie goaziny przyjmuje brem i drogiemi ka ; i poa EGIE 

gre W.Z.P.  gimnazjal га poszukuje šzuka ой zaraz, lub3 pokojowe z kuch-uczenice do nauki mieniami. LOMBARD | 739 S7Pieczenie Ai- 
= dee. pokoju przy  inteli-od 1-szego kwietnianią i werandą, OdSzycia i kroju wedłue Plac Kateoralny, Bi- D BPZEZOE 2 

i Er. 6. WÓOLFSOR gentnej rodzinie, za posady. Ł:skaweofer-zaraż do wynajęcia praktycznej metody. skupia 12, wydaje po- | Mi ckiewi”. Aneta 2 
weneryczne, moczo- korepetycie z przed: ty: Silski, maj. Gaj,przy Placu Św. Piotra Skopówka 7—8 wej życzki pod zastaw jek S ‚ 

płciowe i skórne, ul. m otów humanistycz* poczta Skorzęcin, i Pawła, rog ul. Wio-ście ostatnie w dzie- złota, srebra, Бту!ап- 085—1L | 
вг Wileńska 7, tel. 1067.nych, adres w adm.pow. Gniezno, Wiel-senneį Nr I, u go-dzińcu. „Władysława”. tow, futer i różnych 
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przesiaduje tutaj. Nie mam ani chwili 
na odwiedzanie przyjaciół. 

— Wiem, wiem! — kiwnął głową 
komisarz. — Muszę ci oznajmić, że 
twój płaszcz zginął! Jakiś oberwaniec 
spaceruje pewnie w nim po mieście. 
Pamiętaj na przyszłość, że trzeba być 
uważniejszym. A więc dobry nasz Coa- 
thon zamęcza cię pracą? Cóż to za czło 
wiek! Jaki nadzwyczajny pracownik! 
Nie żałuje ani siebie, ani innych! Czy 
myślisz, że ja mam mała pracy? On je- 
dnak rzucił na moją głowę jeszcze śle- 
dztwo w sprawie Extroma... 

Serce Hektora ścisnęło się gwałtow- 
nie. Nie spodziewał się nawet, że imię 
to tak go przerazi. 

— Nie byle jaka sprawa! — cią- 
gnął dalej komisarz. — Dopierośmy ją 
rozpoczęli! Pomyśl tylko: ten łotr przy 
brał na siebie dwie postaci : bankiera 
Extroma i bukinisty Pouarot. A tak 
sprytnie się zachowywał, że nigdy nie 
widziano go na tych ulicach, na któ- 
rych miał mieszkania, pod inną posta- 
cią, niż należało. Gdzie on mógł się 
przebierać? Przecież nie na ulicy? Jak . 
ty myślisz? 

Ostre spojrzenie wpiło się znów 
twarz Hektora. W gardle uczuł skurcz 
i z trudnością poprzez udany kaszel od- 
rzekł: 

— Nie... nie wiem! 
Garbus uderzył go po ramieniu: 
— A ja wiem! W jednym z domów, 

a może w obu, było potajemne przejś- 
cie! Nie przyszła ta myśl do głowy 
durniom, którzy robili rewizję. Tylko 
ja domyśliłem się tego! Jutro kazałem 
zrobić nową rewizję w obu domach... 

Z uśmiechem zadowolenia potarł 
ręce. 

— Zobaczysz, że mam rację! 
To mówiąc zaczął się żegnać z He- 

ktorem. 
— Dowidzenia! Nie będę dzisiaj 

spał! Roboty mam mhóstwo! Powied: 
w moim imieniu obywatelowi Coutho- 
nowi, że śledztwow sprawie spisku Ex- 
troma idzie doskonale!  Dowidzenia, 
obywatelu! х 

Garbus oddalit się, pozostawiając $ 
Hektora w przekonaniu, że niebezpie- 
czeństwo. jest bliskie i nieuchronne, fa- 
talne koło niepowodzeń zamknęło się 
dokoła niego. 

$ZPIEDZY 
, Reżyserja Fiiderika Langa. W rol. główn.: Rudolt Klein-Rogge, Wiili Fritsch, demoniczna 
| Gerca Maurus i wiośniana Lien Deyers. Szczyt nowoczesnej techniki. 

straszliwej katastrofy kol-jowej! Kobiety szpiedzy i ich zwodnicza praca: 
Każdy powinien widzieć, gdyż szpiedzy kryją się między wami!l


