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Kierunki państoodej 
polityki rolnej, 
Nie można nie zgodzić się ze zda- 

Bem dr. M. Z. Jaroszyńskiego, że izby 

rolnicze mogą zmienić rolę samorządu 

terytorjalnego w zakresie podniesienia 

rolnictwa, ale bynajmniej jej nie zmniej 

szą, — izby rolnicze bowiem, w tej 
formie jak u nas są pomyślane, siłą rze- 

czy muszą oprzeć się o czynnik orga- 

nizujący życie gospodarcze, a więc 

przedewszystkiem о samorząd. Ten 

prawdopodobnie wzgląd, obok przewi- 

dywanych trudności na tle nieuniknio- 
nej rekonstrukcji wcielanych w życie 

metod organizacyjnych popierania 10l- 

nictwa, — powoduje zwłokę w realiza- 

cji na większości odcinków Rzeczypo- 

spolitej ustawy o izbach rolniczych. 

Pozatem, zwłaszcza jeżeli chodzi o na- 

sze Kresy północno - wschodnie, rolni- 
ctwo nie posiada jednolitego frontu, — 

"zastrzyk przeciwstawności interesów 

poszczególnych stanów posiadania 13- 

dal działa, trzymając w uśpieniu świa- 
domość łączności. Ten brak jednolite- 

go frontu stwarza słuszną i uzasadnio- 

ną obawę, że wypadkowa działalności 

izby rolniczej w kierunku swym odbie- 

gnie w prawo lub lewo od linji inte- 

resów rolnictwa, załamując jednocześ- 

nie kąt nastawienia państwowej poli- 

tyki rolnej. Niema w tem etatyzmu na 

uncję. Nie o etatyzm tu chodzi, lecz 

przygotowanie rolnictwa do przyjęcia 

takich form organizacyjnych, które z 

je dnej strony stanowią o podniesieniu 
stanu jego, z drugiej zaś w stanie są 

pprzyśpieszyć proces konsolidacji we- 
wnętrznej. Rolnictwo nasze — mam na 

-myśli przeważnie Kresy północno - 

wschodnie — dotąd nie jest zorganizo- 

wane. Eksperyment Wł. Grabskiego do 

prowadził je do stanu niemal prostacji 

— zbyt krótki natomiast dzieli nas cza- 

sokres od chwili kiedy w polityce pań- 

stwowej zaznaczył się zwrot na ko- 

rzyść rolnictwa, by mówić można było 

0 możliwości odzyskania w najbliższym 
czasie dostatecznej sprawności organi- 

zacyjnej. iw 

Obecna polityka Państwa w dziedzi 
nie rolnictwa idzie po linji interesów 

p iciwa i dąży do podniesienia jego 

stanu tak bezpośrednio przez zastoso- 

wanie właściwej polityki celnej, taryfo- 

wej, kredytowej i t.p. jak za pomocą 

czynników organizujących życie gospo- 

darcze. W roli organizatora życia go- 

spodarczego na pierwsze miejsce wy- 

suwa się samorząd powiatowy, który 

w swoim zakresie staje się wykonaw- 
cą ogólnego programu państwowej poli 

tyki rolnej. Izby rolnicze powinny pow- 

stać na gruncie już odpowiednio przy- 

gotowanym, jeżeli bowiem izby oprzec 

się będą musiały, przy tej konstrukcji 

jaką ustawa dla nich przewiduje, o sa- 

morząd terytorjalny, to ten samorząd 

musi przecież dawać gwarancję spro- 

Stania swym zadaniom. Innemi słowy 

powstanie izb rolniczych na terenie 

ziem wschodnich, pomimo doniosłego 
ich znaczenia dla rolnictwa, powinno 

uiec zwłoce. 

Poglądu tego prawdopodobnie nie 

podzieli wielu jeżeli nie większość rol- 
ników. Sekcja rolna wojewódzkiego ko- 

mitetu regjonalnego w Wiłnie, w skład 

której przeważnie wchodzą rolnicy, wy 

powiedziała się jak wiadomo za potrze- 

„bą możliwie szybszego wprowadzenia 

_ * izby rolniczej w województwie Wileń- 

skiem. Sądzę jednak, że decyzja ta osnu 

ta jest na mylnej podstawie kałkułacyj 

nej: nie dość stwierdzić, że izba da 

więcej plusów niż minusów — w Spra- 

wie utworzenia izby rolniczej decydu- 

и` jącym powinien być moment inny, mia- 

nowicie czy przygotowany jest dosta- 

tecznie grunt dla jej powstania. Przy- 

puszczam dalej, że ta przesłanka ležy 

w osnowie zamierzeń i czynników kie- 

trujących polityką rolną, inaczej bowiem 

niezrozumiałem byłoby obecne nasta- 

wienie akcji popierania rolnictwa i or- 

;ganizacji życia gospodarczego na wsi 

za pośrednictwem samorządu terytorjal 

nego. 

W jaki sposób państwowa polityka 
rolna dąży do zorganizowania rolnict- 

wą i podniesienia jego stanu? Odpo- 

wiedź na to daje przytoczona już w 
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ECHA STOLICY 

Pragmatyka nauczycielska. 

WARSZAWA, 19 II. Pat. Na po- 
siedzeniu komisji oświatowej rozpa- 
trywano w dniu dzisiejszym wnioski 
podkomisji w sprawie nowelizacji art. 
58 ustawy o stosunkach służbowych 
nauczycieli, a dotyczącego przenosze- 
nia stałych nauczycieli. Dyskusja to- 
czyła się nad następującemi tezami 
ustalonemi przez podkomisję: 1) De- 
cyzja o przeniesienie nauczyciela na- 
leży do ministra, ale po wysłuchaniu 
opinji komisji, składającej się z 4-ch 
członków, powołanych z pośród człon- 
ków komisji dyscyplinarnej oraz mia- 
nowanego przez ministra przewodni- 
czącego z pośród podległych mu urzę- 
dników. 2) Przeniesienie może nastą- 
pić tylko ze względu na dobro tej 
szkoły, w której nauczyciel pracuje. 
3) Przeniesienie może nastąpić na 
wniosek bezpośredniej władzy nauczy: 
ciela. 4) Przeniesienie może mteć miej- 
sce jedynie z końcem roku szkolne- 
go. 5) Nauczycielowi przysługuje pra- 
wo wyboru—albo zgodzić się na prze- 
niesienie, albo pójść na emeryturę. 
Poradto pos. Próchnik zgłosił wnio- 
sek, aby przeniesienie nie mogło mieć 
miejsca w okresie wyborów, zaś pos. 
Weł, kanowicz zgłosił wniosek, odma- 
wiający ministrowi prawa  przeniesie- 
nia nauczyciela poza drogą dyscypli- 
„harną. Dalszy ciąg rozprawy odłożo- 
no do następnego posiedzenia. 

Regulacja rzek i drogi publiczne 

WARSZAWA, 19 II. PAT. Sejmowa ke- 
misją robót publicznych obradowała dziś 
pod przewodnictwem posła Koszydarskiego 
w obecności dyrektorów departamentów 
Nestorewicza i Prokopowicza, odrzucając 
między innemi wnioski poselskie, dotyczą- 
ce robót regulacyjnych kilku rzek. Ponad" 
to komisja odrzuciła wniosek posła Kohu- 
ta w sprawie uzupełnienią ustawy z roku 
1920 е budowie i utrzymaniu dróg publicz- 
nych Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast 
koinisja przyjęła w tej materji rezolucję, 
wzywającą rząd, aby nowela o6 ustawy Z 
dn. 19 grudnia 1920 r. e budowie i utrzy- 
mywaniu ćróg publicznych zawierała i rze- 
pisy, określające, że wydatki na drogi po- 
noszą związki komunalne i ludność w wy- 
sokości siosownej do otrzymanyca z tych 
dróg korzyści oraz uznające konieczność 
wysłuchania strony, wciągniętej przymuse- 
wG do spółki drogowej przed zatwierdze- 
niem statutu przez wydział powiatowy. 

Kwaferunek dla wojska 
WARSZAWA 19. II. PAT. Sejmowa Ко- 

misja skarbowa pod przewodnictwem po- 
sła Krzyżanewskiego przyjęła między inre- 
mi po referacie pos. Żączka projekt usta- 
wy 6 przekazywaniu ną własność fundu- 
szowi kwaterunkowemu wojskowemu nie- 
ruchomości państwowych. Po referacie pos. 
Langera, projekt ustawy o przedłużeniu 
terminu skłądania zgłoszeń O przeracho- 
waniu wkłądek oeszczędnościowych, złożo- 
nych w Р. К. О w walutach pełnowarto” 
ściowych, za pośrednictwem instytucyj 
państwowych polskich i znajdującą się na 
porządku dziennym sprawę podatku prze- 
mysłowego, na prośbę ministra skarbu od- 
łożeno na pierwszy punki porządku dzien- 
nego posiedzenia czwartkowego. 

Reprezenfant Polski w gdrnoślą- 
skiej komisji mieszanej. 

KATOWICE, 19 II. Pat, W ponie- 
działek ania 18 bm. przed komisją 
mieszaną dla Górnego Śląska odbyło 
się uroczyste wprowadzenie w urzę- 
dowanie nowego członka polskiego 
p. Kajetana Morawskiego, W uroczy- 
stości tej uczestniczyli przedstawiciele 
państw i kierownicy urzędów dla spraw 
mniejszościowych rządów polskiego 
i niemieckiego. Po przemówieniu po- 
witalnem prezydenta Całondera zabie- 
rali głos członkowie komisji i przed- 
stawiciele państw, podkreślając goto- 
wość do pełnej zauiania współpracy 
przy urzeczywistnieniu celów konwen- 
cji genewskiej. 

akidiės 
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uiszczona ryczańem, 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

nie wwzgiędnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń, 

ZOE ADAK KOCE | 

PRZEDSTAWICIELSTWA 

BIEMIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) -- Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO —- Księgarnia T-wa „Ruch“ 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S$. Zwierzyński. 
KLECK -- Skiep „jedność” й 
14DA — uł. Suwaiska 13, S. Matecki. 
MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk | 

WQŁKOWYSK — 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jaźwińskiegn. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Mieltaiskiege. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Rich. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY —- Księgarnia Poł, Macierzy Szkolmėj. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wą „Ruch. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Koi. „Ruch”. 

Juczewska. 

Księgarnia T-wa „Ruch“. 

ENERASSTESEBI ILS 
str. 2-ej i 3.ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 

oraz nadesłane milinetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. die. 
żej. Zagraniczne 50% drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne e 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń e6 do 
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pierwsze trudności © koestji reparacyjnej. 
Rozpoczęte przed paru tygodniami obrady 

komisji rzeczoznawców w sprawie rewizji 
planu Davesa otoczone są scisłą tajemnicą. 

Z krótkich oficjalnych komunikatów wiado- 

mo jedynie, że na kilku pierwszych posie- 

dzeniach rzeczoznawcy niemiecy dr. Schacht 

i dr. Mielchior wygłosili długie referaty na 

temat sytuacji gospodarczej Niemiec. Obaj 
delegaci, oczywiście, starali się podkreślić, że 

Niemcy znajdują się jeżeli nie w obliczu ka- 

tastrofy, to w każdym bądź razie sytuacja 

jest bardzo poważna i trudna. To przed- 

stawienie w ciemnych barwach obrazu  go- 

spodarczego Niemiec było niezbędne dla wy- 

sunięcia wniosku o konięczności obniżenia 

wysokości rocznych rat odszkodowaniowych. 

Rzeczoznawcy niemieccy pozatem spekulują 

na rozbieżności stanowisk pomiędzy deitga- 
tami b. państw sprzymierzonych a eksperta- 

mi amerykański" mi. Wiadomo bowiem, że 
przedstawiciele b. państw sprzymierzonych 

pragną traktować kwestję odszkodowań nie- 
mieckich równolegle do sprawy długów mię- 
dzy sojuszniczych wobec Ameryki w ten 

mniej więcej sposób aby to co zapłacą Niem- 

cy przelać na rachunek swych zobowiązań 

amerykańskich. Ameryka jednak stoi na 
wręcz odmiennym stanowisku. Stąd różnice, 

które chcą wykorzystać Niemcy. Dr. Schacht 

twierdził, że „niema żadnych podstaw praw- 

nych do żądania aby Niemcy płaciły raty 

reparacyjne w ciągu 62 lat" (t.j. stosownie 

do terminów spłat długów międzysojuszni- 

czych). Z niemieckiego punktu widzenia spla 

ty odszkodowaniowe muszą się ukończyć w 

roku 1961 t.j. wtedy kiedy według planu Da- 
vesa powiny być umorzone kolejowe obli- 

gacje niemieckie. 

Główną przeszkodą szybkiego przeprowa 

dzenia rewizji planu Dawesa która w styli- 

zacji komunikatu komisji nazywa się „studja 

mi w sprawie najlepszych metod pracy ko- 

misji', jest rozbieżność pomiędzy stanowis- 
kiem Stanów Zjednoczonych a stanowiskiem 

b. państw aljanckich, które też nie jest zu- 

pełnie jednolite. Rozbieżność ta sprawia, że 
nikt nie wysuwa propozycyj cyfrowych. Stwa 
rza to dla Niemiec sytuację o tyle wygodną 
że będą one mogły wysunąć swój projekt re- 

wizji odszkodawń jako postawę do dyskusji. 

„Lleteyos Aidas“ zadowelny z pre” 
mówienia nowego posła sowieckiego. 

W związku z akredytowaniem nc- 
wego prsła sowieckiego, „Lietuvos 
Aidas* w artykule wstępnym wskazuje, 
że w przemówieniach połpreda i prezy- 
denta zostały podkreślone układy z r. 
1920 i 1926, które W:lno i Grodno przy- 
znają Litwie. „Z przyjemnością stwier- 
dzamy - pisze „L A.* — że w kwestji 
wschodnich granic Litwy ZSSR święcie 
p'zytrzymuje się wyniesionego w Mo- 
skwie w 1920 r. postanowienia”, Wobec 
podobnego stanowiska rządu Sowiec- 
kiego między Litwą a ZSSR. zapanowa- 
ły przyjazne stosunki bez względu na 
to, że polityka wewnętrzna obu państw 
znacznie się różni. Polska zagrabiła nie- 
tylko część Litwy. lecz i część teryto- 
rjum ZSOR, zamieszkałą przez biało- 
rusinów i Ukraińców. 

W końcu pismo wyraża przekonanie, 
że prowadzenie propagandy komunisty- 
cznej w Litwie nie może leżeć w intere- 
sach Moskwy, gdyż byłoby to na ko- 
rzyść jedynie „imperjalistom polskim“. 

Wiaskawienie w dnia (l rocznicy. 
Z Rewla (donoszą: Wczoraj na kolej- 

nem posiedzeniu rządu frozważono szereg 
podań o ułaskawienie z okazji !| rocznicy 
Estonji. Rząd uchwalił uwzględnić 160 
podań. 

Defraudacja w armji estońskiej, 
Z Rewla donoszą: Skarbnik dorpackie- 

go pułku jazdy podp. Endi po zdefraudo- 
waniu zgórą 2 mil. mk. i udowodnieniu mu 
winy został osadzony w areszcie. gWszczę- 
to dochodzenie. Policja łotewska i 
estońska poszukuje również niejakiegę 
Czerepowa, wspólnika Endi. 

Liwa na międzynarodowym zjeździe 
samerzątów w Sewili 

Z Kowna donoszą: W peczątku marca 
zostanie Otwarty w Sewilli międzynarodo- 
wy zjazd samorządów. Jako przedstawi- 
ciel samorządu kowieńskiego, uda się na 
zjazd Burmistrz Wilejszys. 

Brak programu przeszkodą w pracach komisji 
rzeczoznawców. 

BERLIN. 19.2. (PAT). Prasa berlińska w dzisiejszych depeszach z Pa- 
ryżą donosi, że w toczących się obecnie rokowaniach odszkodowawczych po- 
wstały pierwsze trudności, wynikające z tego, że dotychczas nie został usta- 
lony konkretny program prac konierencyj. Żadna strona dotychczas wbrew 0- 
czekiwaniom uzeczoznawców amerykańskich, nie zdecydowała się wystąpić 
z konkretnemi cyfiowemi propozycjami. Jak stwierdza „Vorwarts“, powsta- 
ło wskutek tego w poniedziałek rano pewne zamieszanie, które usunięto w 
ten sposób, że jeszcze raz wzięto pod obrady pewne kwestje, rozważane w 
tygodniu poprzednim. Niemcy uzyskali w ten sposób możność uzupełnienia 
swych poprzednich wywodów w sprawie niemieckich zdolności płatniczych. 
Ponieważ jednak okazało się, że przy tej metodzie nie można będzie posuwać 
się dalej i ponieważ żadna delegacja nie chciała z sewej strony podjąć inicja- 
tywy, postanowiono nie odbywać posiedzeń popołudniowych. Delegacje po- 
szczególne uzyskały możność porczumienia się w sposób nieoficjałny co do 
programu prac najbliższych posiedzeń. Utworzona została specjalna komisja 
z dwóch osób, mianowicie — prezydenta Banku Rzeszy dr. Schachta i delega- 
ta angielskiego Jozuego Stampa, która opracować ma program prac dalszych. 
Głównie chodzi o ustalenie procedury zewnętrznej, mianowicie, czy dalsze 
obrady mają się toczyć na posiedzeniu plenaznem, czy też zapomocą utwo- 
rzetiia specjalnej komisji, oraz o ustalenie kolejności, w jakiej poszczególne 
zagadnienia mają być dyskutowane. „Berliner Tagebłatt' pisze, że opracowa- 
ny przez Schachta i Stmpa program zostanie przedłoożny w nieoficjalnej 
tormie pozostałym delegatom tak, aby przy oiicjalnym dyskutoewaniu tego 
program nie natrafił on na poważne sprzeciwy z żadnej strony. 

PARYŻ, 19 II. Pat. Komitet rzeczoznawców polecił Stampowi i Scha- 
chowi, delegatom angielskiemu i niemieckiemu w komitecie, prowadzenie 
dalszych studjów w sprawie najlepszych metod pracy komitetu, przy współ- 
udziale jeszcze trzech rzeczoznawców, a mianowicie irancuskiego, włoskie- 
go i belgijskiego. 

Hiszpania przystąpiła do paktu Keiloga 
MADRYT, 19 IL. Pat. Rada gabinetowa uchwaliła przystąpienie Hisz- 

panji do paktu Kelloga. Na temże posiedzeniu zniesiono šwietowanie po- 
niedziałków i wtorków zapustnych. . Na przyszłość pochody masek i ma- 
skarady będą dozwolone tylko w niedzielę zapustną. 

Krytyczna syfuacja Amanullaha 
WIEDEŃ, 19. il. PAT. „United Press" donosi z Allahabad, że 

Amtanullaha znów się pogorszyła. 
. Wedle najnowszych wiadomości, Am»nullach miał opuścić Kandahar, ce- 

lęm udania się do miejscowości położonej na półaocnym zachodzie Afganista- 
nu. Istnieje tu przypuszczenie, że ma on zamiar wyjechać do Europy, uwąźa: 
jąc dalszą walkę o tron za bezcelową, a to ze względu na brak wszelkiego 
poparcia. 

zy otrzyma Trocki prawo azylu w Niemczech? 
BERLIN, 19.1. PAT. Depesza «Trockiego, nadesłana ze Stambułu do 

prezydenta Reichstagu Loebego, zawiadamiająca, że Trocki zwraca się do 
Niemiec o przyznanie mu prawa azylu, wywarła tu duże wrażenie. Więk- 
szość pism berlińskich podaje tę informację bez dalszych komentarzy. Tyl- 
ko socjalistyczny „Vorwarts”* zamieszcza obszerny artykuł, oświadczając, 
że wszystkie zastrzeżenia przeciwko przyznaniu Trockiemu azylu w Niem- 
czech są bezpodstawne i nieprzekonywujące. W końcu „Vorw rts* doma- 
ga się przyznania Trockiemu wizy na wjazd do Niemiec. Dziennik jedno- 
cześnie przytacza, że w ciągu dnia wczorajszego nie nadeszło jeszcze z 
konsulatu niemieckiego w Pera potwierdzenie, iż Trocki zgłosił prośbę o 
pozwolenie na wjazd. Dopiero po nadejściu takiego potwierdzenia jak 
również podania Trockiego rząd Rzeczy te podanie rozważy. 

„Berliner Tageblatt* donosi, że w gabinecie Rzeszy istnieją jeszcze 
pewne zastrzeżenia i obawy w sprawie ewentualnego wpuszczenia Trockie- 
go do Niemiec. Dziennik wypowiada się jednak kategorycznie za uwzglę- 
dnieniem podania Trockiego. Nacjonalistyczny „Lokal Anzeiger" natomiast 
przypomina, że rząd Rzeszy dotychczas zajmował stanowisko nieprzychyl- 
ne dla sprawy wjazdu Trockiego do Niemiec i wyraża nadzieję, że rząd na 
tem stanowisku się utrzyma. Jest rzeczą nieprawdopodobną bowiem — pisze 
„Lokal Anzeiger—aby Trocki zachowywał się jako wzór spokojnego oby- 
watela i powstrzymał się od wszelkiej działalności politycznej. 

sytuacja 

  

Niebywały wylew rzeki Tiefe 
25 tys. ludzi bez dachu nad głową — 5000 domów 

pod wodą 
SAN PAULO, 19. II. PAT. Niebywały od lat 40 wylew rzeki Tiete znisz- 

czył na olbrzymiej przestrzeni plantacje kawy, 5000 domów stei pod wodą. 
25 tys. osób znalazło się bez dachu nad głową. — Straty bardzo duże. 

Katastrofa kolejowa w Belgji. 
BRUKSELA, 19.1. PAT. Pociąg pasażerski zderzył się z pociągiem towarowym, 

przyczem dwie osoby zginęły, 20 zaś odniosło rany. 

Zderzenie samochodów na głównej arterji Berlina. 
BERLIN, 19.11. PAT. W dniu dzisiejszym na jednej z głównych arteryj Berlina, 

mianowicie Kuriirstendam, zderzył się autobus z samochodem ciężarowym, który 
wskutek zderzenia wjechał na chodnik, ciężko raniąc cały szereg przechedniów. 
Bwie osoby ranne musiano przewieźć do szpitala. 

Eksplozja gazów w kopalni Ferdyrand. 
KATOWICE, 19.11. PAT. W kopalni Ferdynand wydarzył się dziś śmiertelny 

wypadek, którego ofiarą padło 2 górników. Wypadek spowodowany został eksplozją pi 
gazu po strząłach górniczych. Władze górnicze prowadzą w tej sprawie dochodzenie. 
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skrėtach na łamach prasy instrukcja 

ministerstwa rolnictwa wydana w po- 

rozumieniu z ministerstwem reform rol- 

nych oraz spraw wewnętrznych a obo- 

wiązująca na całym terenie Rzeczypo- 

spolitej z wyjątkiem województw po- 

Siadających izby rolnicze. W myśl tej 

instrukcji związki samorządu terytorjal- 

nego, będąc wykonawcami w swoim 

zakresie ogólnega programu państwo- 

wej polityki rołnej, mają zadanie roz- 

winięcia w tych ramach samodzielnej 

pracy twórczej w dziedzinie podniesie- 

nia rolnictwa, osnutej па znajomości 

potrzeb lokalnych i możliwości produk- 

cyjnych swoich okręgów. Na organach 

samorządu powiatowego oparty być 

winien całokształt prac nad podniesie- 

niem rolnictwa w powiecie i wykończe- 

niem rolniczem terenów objętych akcją 

agrarną. Część ciążących względem rol 

nictwa obowiązków samorząd powia- 

towy wykonywać będzie bezpośrednio 

(zadania przewidziane ustawowo, na- 

stępnie meljoracje, opieka weterynaryj- 
na i likwidacja nieużytków), inne zaś 

należeć powinny do kompetencji dobro 

wolnych zrzeszeń rolniczych i wkracza- 

nie tu samorządu może mieć miejsce 

jedynie w wypadkach. uzasadnionych 

specjalnemi warunkami lokalnemi. Zrze 

szenia te winny cieszyć się materja!- 

nem i moralnem poparciem i opieką or- 

ganów samorządu, stanowią bowiem 

główną siłę nadającą kierunek rozwo- 
jowi w rolnictwie i rozwój ten warun- 

nowania tych zrzeszeń. Otóż na tem tle 

mogą powstać załamania a ta z powo- 

du istnienia na terenie kilku organiza- 

cyj o analogicznym zakresie działania. 

Mam tu'na myśli możliwość udzielania 
subwencji tyłko jednej organizacji. Tak 

kującą. Instrukcja wyraźnie powiada, 

że błędną i szkodliwą byłaby tendencja 

do zastąpienia dobrowolnych zrzeszeń 

rolniczych przez samorząd terytorjai- 

ny i uczynienia tych zrzeszeń zbędne- 

mi, — ponadto, że lokalne komórki 

zrzeszeń rolniczych a zwłaszcza posz- 

czególne kółka rolnicze są częstokroć 

nieodzowną platformą działania nawet 
w tych dziedzinach zadań, które po- 

nad wszelką wątpliwość pawinien pro- 

wadzić bezpośrednio samorząd terytor- 

jalny. 

Z zasady, że rozwój organizacyj spa 

łeczno - rolniczych, spółdzielczych, 

związków fachowych i t.p. powinien 

być otoczony opieką organów samorzą- 
dowych, wynika obowiązek subwencja ‚ 

naprzykład, na posiedzeniu Komitetu re 

gjonalnego w Nowogródku, które od- 

było się 14-go bm. a o przebiegu któ- 

hego była przed kilku dniami wzmianka 

w „Słowie”, jeden z przewodniczących 

sejmiku wysunął tezę, przeciwko któ- 

rej zresztą wystąpił poseł Rdułtowski i 

inni, że na danym terenie istnieć może 

tylko jedna organizacja, przyczem w ra 

zie niedojścia do połączenia Towarzy- 

stwa rolniczego a Związku. Kółek i Or- 
ganizacyj Rolniczych, należy wybrać 

tylko jedną z nich, przechodząc nad 

drugą do porządku dziennego. Stawia- 

nie sprawy w ten sposób jest sprzeczne 

z zasadami polityki państwowej, ka- 

żda bowiem z tych organizacyj ma 

swój niewątpliwy dorobek, jest czynną 

i przyczynia się do rozwoju rolnictwa, 

powinna więc znaleźć opiekę ze strony 

samorządu, — abstrahując już od tego, 

że nie osiąga się przez ten krok ani o- 

szczędności ani gwarancji właściwego 

spełnienia zadań i że z drugiej strony 

eliminowanie czynnika społecznego ze- 

mści się bezsprzecznie na przebiegu a- 

kcji organizowania rolnictwa. Zresztą 

możliwości fuzji organizacyj rolniczych 

są zbyt wielkie, by wywierać tu presję, 

która może dać wyniki wręcz niepożą- 

dane. Tem niemniej wynika stąd, że 

załamania są możliwe, jeżeli nie tak o- 

stre, to jednak poważne naprzykład w 

razie nierównomiernego subwencjono- 
wania. 

Porzucając tę dygresję a przecho- 

dząc do właściwego tematu, stwierdzić 

możemy, że w zakresie popierania rol- 

nictwa i podniesienia jego stanu pań- 

stwowa polityka rolna zdąża jednocześ 

nie do przygotowania gruntu dla izb 

rolniczych, przenosząc ciężar prac orga 

nizacyjnych na samorząd terytorjalny i 

dobrowolne zrzeszenia rolnicze. Takie 
ujęcie nie powinno wywoływać zastrze 
żeń nie tylko dla tego, że osiągnięcie 
celu w drodze wyzyskania istniejących 
instytucyj i aparatu wykonawczego jest 
najbardziej wskazanem ale również i z 

tej racji, że rolnictwo jako dziedzina 
gospodarcza mało zorganizowana nie 
jest narazie w stanie dzwignąć się o 
własnych siłach." 

Z. H —ski. 
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Dhrady Seimu. 
SPRAWA ZWOŁANIA KOMISJI WOJSKO- 
WEJ. — RZĄD SOLIDARYZUJE SIĘ Ż MIN. 

CZECHOWICZEM. 

, WARSZAWA. 19.2. (PAT). Na początku 
OH plenarnego Sejmu marszałek po- 

wiadomił Izbę, że minister przemysłu i han- 
dlu wycofał projekt noweli do ustawy o wy- 
dzieleniu z administracji państwowej przed- 
siębiorstw państwowych oraz ich komercjali- 

zacji. : 
Z kolei marszałek, nawiązując do sprawy 

zwołania komisji wojskowej przez jej wice- 
przewodniczącego i odtwarzając cały prze- 
bieg tej sprawy stwierdził, że art. 75 regu- 
laminu wyraźnie stanowi, że komisję zwołuje 
przewodniczący, w nieobecności przewodni- 
czącego jego zastępca, a w razie nieobecnoś- 
ci przewodniczącego i zastępcy — marsza- 
łek Sejmu. Z chwilą gdy prze 
wodniczący komisji pos. Kościałkowski о$- 
wiadczyl 8 lutego na plenum Izby, że rząd 
zamierza przystąpić do całkowitej reformy 
procedury karnej wojskowej i dlatego nie- 
wskazane jest regulowanie części jej przepi- 
sów uchwałą Sejmu, marszałek, w myśl za- 
sady, że Izba powinna postępować w nor- 
malnym stanie zawsze w porozumieniu z rzą- 
dem, nie nalegał na specjalnie terminowe zwo 
łanie komisji, drugim zaś względem meryto- 
rycznym była choroba referenta. Sprawa za- 
sadniczo została już załatwiona. Chodzi tylko 
o ustalenie rzeczy raz na zawsze, że art: 75 
regulaminu w tym wypadku nie obowiązuje, 

OŚWIADCZENIE PREMJERA BARTLA. 

„Przed porządkiem dziennym prezes Rady 
Ministrów dr. Bartel złożył następujące oś- 
widczenie: „Wobec zapowiedzianego wnio- 
sku o pociągnięcie do odpowiedzialności kon 
stytucyjnej ministra skarbu Czechowicza za 
p a z w roku 1927 - 28 
i nieprzedłożenie dotychczas Sejmowi usta! 
o kredytach dodatkowych, stwierdzam: 1 

przekroczenia budżetowe czynione były przez 
wszystkie rządy poprezdnie ztą różnicą, że 
przeważnie nie były one nawet wnoszone na 
Radę Ministrów, ale decydowane wyłącznie 
ię as skarbu. A zeto nie 
usiłowano nigdy pociągnąć ministrów skarbu 
do odpowiedzialności konstytucyjnej. 2) kre- 
dyty dodatkowe w roku 1927 - 28 był - 
wierane nie inaczej, jak na podstawie uchwa- 
ły Rady Ministrów w każdym poszczególnym 
wypadku, po stwierdzeniu przez rząd konie- 
czności państwowej, 3) uzależnianie terminu 
rzedłożenia ustawy 6 kredytach  dodatko» 

wych od ukończenia zamknięć rachunkowych 
jest stanowiskiem rządu jako całości, czemu 

już dałem kilkakrotnie wyraz na komisji bu- 
dżetowej. W związku z powyższem uważam, 
że wniosek skierowany wyłącznie przeciwko 
osobie ministra skarbu jest niesprawiedliwy. 
Wywołać on może niepożądane dla finansów 
państwa komentarze w opinji kraju i zagra- 
nicy. Jeżeli Wysoki Sejm uważa, że ten stan 
uzasadnia odpowiedzialność konstytucyjną, 
to wniosek odnośny winien być skierowany 
przeciwko całemu rządowi'. 

W dalszym ciągu obrad rozwinęła się dłu- 
ższa dyskusja nad wnioskami zmierzającemi 
do zmiany prawa o ustroju sądów powszech- 
nych. Przemawiali pos. Liberman (PPS) i 
min. Car. Na zakończenie pos. Kowalski PPS 
uzasadniał nagłość wniosku w sprawie zao- 
patrzenia ludności w opał, Wyczerpujących. 
wyjaśnień w tej sprawie udzielił min. Śkład- 
kewski, po czem Izba nagłość wniosku jedno 
gymis przyjęła. W sprawie wniosku klu- 
bów Wyzwolenie, PPS i Stronnictwo Chłop- 
skłe o pociągnięcie ministra skarbu do odpo- 
wiedzialności marzsałek oświadczył, że w 
myśl ustawy o trybunale stanu wniosek ter 
przez Sdni postawi na porządku dziennym Na 
stępne posiedzenie w piątek 22 bm. o godz. 
4 pp. o
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WILEJKA POW. 

— Akademja na cześć Ojca św. Piusa XI 
Aby uczcić siódmą rocznicę koronacji Ojca 
św. Piusa XI jak również złote gody kapłań- 
stwa, Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, z 
ks. dziekanem Śnieżką na czele,  urządziło 
uroczystą akademję w „Domu Ludowym“ 
przy natłoczonej sali słuchaczy ze wszystkich 
sfer. Przemawiali ks. dziekan Śnieżko i me- 
cenas Stadziewicz, który przedstawił w sku- 
pieniu słuchającemu audytorjum całe życie 
Ojca św. od chwili gdy ujrzał światło dzitn- 
ne, aż do chwili obecnej. Sz. prelegent pod- 
kreślał wielką miłość Ojca św. dla Polski. 

Na zakończenie swoich przemówień 
prelegenci wznieśli okrzyk: Niech żyje Ojciec 
św. Pius XI, który podcnwycony przez licz- 
nych słuchaczy rozbrzmiał trzykrotnie echem. 
Akademja była urozmaicona deklamacją i 
chóralnym śpiewem wykonanym przez Stow. 
Mł. Pol. Za tak podniosły i dodatni nastrój 
jaki mieli słuchacze nafeży się Sz. prelegen- 
tom jak również i Stow. Mł. Polskiej Bóg 
zapłać. 7 

OSZMIANA 

— Propaganda przeciw napojom wysko- 
kowym. idąc za glosėm naszych najdostoj- 
niejsz. pasterzy, zamanifestowała nasza mło- 
dzież w Oszmianie swe uczucie przed star- 
szyzną w sprawie zwalczania tego wroga, 
który zabija ciało i duszę,. — gorzałkę, — 
ten wymysł napewno nie od P. Boga pocho- 
dzący, " 

Aby wykazač ludnošci oszmianskieį te 
groźne i obrzydliwe skutki, jakie pijaństwo 
sprowadza na duszy i ciele w naszym naro- 
dzie, brać nasza młoda przedstawiła w kil- 
ku obrazach scenicznych wieczorem dnia 2 
lutego typ pijackiej rodziny. 

Aczkolwiek nasza młodzież rwie się do 
pracy, to muszę wyznać z bólem serca, iż 
społeczeństwo starsze bądź to z wiosek na- 
szych, bądź z naszego miasta nie reaguje 
wcale przeciw tym następstwom, jakłe wy- 
rządzają te trunki wyskokowe jednostce, ro- 
dzinie i państwu. 

Serce się ściska na widok bladego dzie- 
cięcia, z bólem głowy w szkole, żalącego się 
bądź to przed swoim nauczycielem, bądź 
przed swoim ks. katechetą, iż jego ból głowy 
spowodowali tatuś i mamusia zachęcaniem 
do pe tej djabelskiej gorzałki. 

. a mało również Zwraca swą uwagę na+ 
sze społeczeństwo podczas odbywających 
się u nas targów w czwartki na łajdackie 
panowanłe pijaństwa w naszym grodzie. * 

Jak dalece pijak może się zapomnieć i 
bydlęciem nierozumnem się stać, wystarczy 
wspomnieć, iż w chwili, w której: kapłan je- 
chał z pomocą duchową do chorego, w ramie 
go biczem trzasnął. 

Ażeby położyć kres takiemu bytowaniu 
pijackiemu i łajdackiemu, należałoby pomy- 
śleć o zlikwidowaniu kilkunastu knajp w na- 
szem mieście, które przyczyniają się do zubo- 
żenia bądź to naszego poczciwego chłopa, 
bądź to naszego inteligenta. 

Zamiast łajdaczenia się po mieście i trwo 
nienia ciężko zapracowanych groszy, należało 
by pomyśłeć o jaknajwcześniejszem wybu- 
dowaniu nowego gmachu szkoły powszech- 
nej, której byt u nas'obecnie jest zagrożony. 

A Ty, Młodzieży nasza ukochana, przy- 
pomnij sobie słowa, które mówili ongiś sta- 
rożytni Rzymianie: 

„In corpore sano, mens sana“. 5 
„W. zdrowem ciele, zdrowy duch! 

Žegota Starooszmiańczuk 

POSTAWY 

— Pożyteczna placówka  rolniczo-han- 
diowa w Postawach. W ubiegłą niedzielę od- 
było się poświęcenie nowego lokalu  spół- 
dzielni Rolniczo-handlowej „Wygoda w Po- 
stawach, jednej z najstarszych większych 
spółdzielni na Kresach, która w związku z roz 
szerzeniem swej działalności przeniesioną z0- 
stała do powiększonego lokalu. Miejscowy 
ks. proboszcz W. Nurkowski, w dłuższem 
przemówieniu, podnosząc zasługi obecnego 

" zarządu, podkreślił szczególnie pożyteczną 
RS długoletniego członka zarządu p. W. 
udziejewskiego, a również inicjatora zało- 

życiela p. Józefa Kęstowicza, którzy honoro- 
wo, z zamiłowaniem i poświęceniem  przy- 
czynili się wybitnie do świetnego rozwoju 
„Wygody*. Wyróżnioną została też ofiarność 
hr. Józefa Przeździeckiego, który przy zało- 
żeniu Spółdzielni udzielił większą sumę na jej 
rozwój, a również dał lokal, z którego „Wy- 
goda* korzystała przez kilka lat. Zawdzię- 
czając tak wydatnej pomocy „Wygoda* sta- 
nęła na odpowiednim poziomie i rozwinęła 
swoją działalność na powiat Postawski i dal- 
sze okolice. „Wygoda”* zatrudnia obecnie 3 
pracowników. Prócz dużego sklepu kolonjal- 

PISZĄGE DAMY 
, Na początek — małe preludjum! 

Z depesz, któremi z Budapesztu do- 
słownie zasypano prasę europejską i 
amerykańską z racji rekordu piękności 
osiągniętego przez Węgierkę na pary- 
skim konkursie międzynarodowym — 
dowiedzieliśmy się mnóstwo rzeczy za- 
równo o samej pannie Bózi Simon z 
Keszthely (gdyż takie imię i nazwisko 
ma „Miss Europa'* wypisane w swoim 
dowodzie osobistym) jak A propos 
jej tryumiu o wszechświatowym  roz- 
"głosie. 

Dowiedzieliśmy się, że przed aero- 

pagiem sędziów konkursowych stanęła 

— wolna na twarzy od wszelkiej 

„szminki*, Nawet bez krzty pudru! 

„Miss Europa“ ma cerę przypominają- 
cą blask niezrównany perłowej kon- 

chy; niebieskie oczy nieśmiałe i łagod- 

niutkie, włosy ciemno blond, a kształ- 
ty i linje całego ciała... klękajcie naro- 
dy!. Ca do owych kształtów i linij to, 

podobno badali je z osobliwą precyzją 
i skrupulatnością trzej wielcy malarze 

należący do jury konkursowego: Be- 
nard zwany „Tycjanem francuskim". 
Holender van Donghen i hiszpański 
mistrz Zuloaga. Miss Europa nie jest w 
typie amerykańskich „girls*. Ten typ, 

tak do niedawna jeszcze ogromnie... 
modny, miał na paryskim konkursie 
najgorszą markę! : 

Palmę zwycięstwa zdobył w Pary- 

  

żu nie typ „girlsowaty'* lecz typ — da- 

my. Miss Europa — jak ze wszech 

stron słychać — jest skończoną dra - 

mą. 
Posiada dystynkcję, wytworność i 

rasowość d a my. Jest jednem słowem: 

damą. Każdy, osobliwie w Polsce, bez 

trudu wyobrazi sobie damę; każdy do- 
skonale rozumie, co przez to chcemy 
powiedzieć. 

Panna Bózi Simon kształciła się w 
Wiedniu i w Dreznie; lekcje Śpiewu 
dawała jej Erika Wedekind a w szkole 
chereograficznej Marji Wigman uczy- 

no-galanteryjnego prowadzi hurtownię soli, 
skup Inu i ziemiopłodów, sprowadza wago- 
nowo: otręby, mąkę, nawozy sztuczne, wę- 
giel, nasiona i t. p. 

Od stycznia r. b. pod nowem kierowni- 
ctwem został wprowadzony dział maszyn i 
narzędzi rolniczych, które sprowadzone w 
partjach wagonowych bezpośrednio z pier- 
wszorzędnych fabryk sprzedają się rolnikom 
po cenach fabrycznych, a potrzebującym 
udziela się rocznego kredytu. Rozwój Spół- 
dzielni ilustrują obroty za ostatnie 3 łata mia- 
nowicie: 

za 1926 r. 72.315 
za 1927 r. 146.954 
za 1928 r. Sz 305,382 
za 1929 r. m. styczeń 54.720 

Rozwijając tak pożyteczną działalność 
„Wygoda* w dużym stopniu przyczynia się 
do regulacji cen na artykuły pierwszej po- 
trzeby. Życzymy „Wygodzie” najnajwiększe- 
go rozwoju i pomyślności. 

ŚWIĘCIANY. 
— Sprawozdanie z 2-letniej działalności 

parafjałnej bibljoteki im. św. Teresy. Rozpo- 
częto nabywać książki do bibljoteki w stycz- 
niu 1927 roku. 

Obecnie bibljoteka posiada 2170 książek. 
Bibljoteka otrzymuje przeszło 20 czasopism. 
Przez dwa lata przeczytano 16.000 książek. 
W końcu roku 1928 miesięcznie czytano po 
1000 książek. Bieżący numer czytelników 493 
Oprócz tego bezpłatnie korzystają więźnio- 
wie i chorzy miejscowego szpitala. Warunki 
wypożyczania: 1 zł. kaucji i 20 gr. opłaty 
miesięcznej. Bibljoteka mieści się > ..Ognisku 
Stowarzyszenia Młodz. Polskiej i czynna 3 
razy w tygodniu. 

Członkowie S. M. P. korzystają bezpłat- 
nie. Dzienna frekwencja bywa 45 osób: Księgi 
rachunkowe wykazują wartość bibljoteki 
około 5.000 zł. Wydział Pow. udzielał 2 razy 
subsydjum po 100 zł. Magistrat — 125 zł. 
Dużo pracy i czasu poświęciła przy organi- 
zowaniu bibljoteki pierwsza bibljotekarka p. 
Aramowiczówna pracując bezinteresownie do 
maja 1928 r. jak również p. Łachowiczówna. 

Obecnie ideowo pracuje p. R. Oświecim- 
ska: 

W r. 1927 roku Harcerstwo gimnazjum 
państwowego oprawiło około 60 książek b'”z- 
interesownic. W 1928 roku. bibljoteka op!a- 
cała kurs introligatorski dla S. M. P. gdzie 
oprawiono większą ilość książek. 

Bibljoteka rozwija się pomyślnie 
tylko lokalu. 

brak 
Kierownictwo. 

— Poczta na naszej prowincji. Ostatniemi 
czasy czytałem parę razy w Słowie narzeka- 
nia na urządzenie naszych poczt. Interesant , 
który chce załatwić w lokalu prowincjonalnej 
agencji pocztowej czynność związaną z wy- 
słaniem czy to listu poleconego, czy napisa- 
niem depeszy gorzej gdy chodzi o przekaz po 
cztowy — łamać musi głowę jak to ma usku- 
tecznić gdyż, ani stołu ani pióra a często i 
możiiwego Światała w lokalu przeciętnej na- 
szej poczty nie znajdzie. Publiczność miejsco- 
wa radzi sobie w ten sposób, iż wszystkie po 
wyżej wymienione czyności załatwia w domu 
lub w zajeździe, jeżeli jest to miasteczko. 
Gdy jednak ten nadprogramowy wypadek 
korespondowania z prowincji ptrzytrafi się 
człowiekowi przyjezdnemu szczególniej z du- 
żego kulturalnego miasta Wilna — to nielada 
ma klopot, jak sobie dać radę. Radziłbym na 
wszelki wypadek wozić ze sobą wieczne pió- 
ro i mieć jakąś twardą teczkę na podkład- 
kę. Dla czego się tak dzieje i skąd to Ździ- 
wienie u mieszkańca Wilna, który przywykł 
do korzystania z komfortu w agencjach pocz- 
towych wileńskich nawet w najdalszych dzie 
Inicach. A jakże, czego tam niema i prze- 
gródki z matowego szkła i pułpity do pisania 
i atrament i pióro — słowem Europa! A kto 
by się tam troszczył tak bardzo o te zapadłe 
kąty. Dość że ma pocztę niech i z tego będzie 
zadowolony. Proszę nie zapominać, że u nas 
na poczcie prowincjonalnej kierownik otrzy- 
muje ryczałt na: lokal, opał, sprzątanie, stró- 
ża, atrament, pióra i nawet listonosza, Włącz- 
nie do 6 kategorji urzędu. I zaledwie 5 kate- 
go.ja — to znaczy urząd pocztowy w mieś- 
cie powiatowym jest utrzymywany po za ry- 
czałtem. Taki np. kierownik urzędu poczto- 
wego 6 kategorji otrzymuje 85 zł. ryczałtem 

i musi dawać sobie radę i jeszcze utrzymywać 
wać listonosza. Dobrze jeżeli się uda wyszu- 
kać lokal tanio, i t.p. — w każdym ra- 
zie fakt jest faktem, iż musi prowadzić gospo 
darkę własną w zakresie ryczałtu oszczę- 
dzając, aby końce z końcami sciągnąć, Spo- 
sób ten oddawna wynaleziony w Austrji daje 
możność Min. Poczt i Tel. przestrzegać scis- 
łości w preliminowaniu sum. A publiczność 
niech sobie radzi wiecznym piórem. 

Fks - pocztowiec. 

      

ła się tańczyć; nawet ćwiczyła się w 
gimnastyce rytmicznej w pewnym pier- 
wszorzędnym zakładzie peszteńskim. 
Stąd właśnie jej niewymowna gracja... 

Moglibyśmy jeszcze sobie to i owo 
przypomnieć z depesz budapeszteń- 
skich — iecz pilno nam przerzucić pió- 
ro pad stopy innych jeszcze d a m. 

W momencie, kiedym słowa te kre- 
ślił, poczułem najwyraźniej jak mi ktoś 
rękę na ramieniu położył. 

— Przepraszam bardzo... Niech pan 
jeszcze chwileczkę zaczeka! 

I głos jakiś, jakby oddaieniem przy- 
ciszony, mówił: 

— Potrzebuje pan wiedzieć kto ja 

jestem? Czy ta tak bardzo należy do 
"rzeczy? Lecz niech będzie. Ja jestem 
paryski korespondent warszawskiego 
„Naszego przeglądu“. Ja wszystko 
wiem. My wszystko wiemy. Ta węgier- 
ska Miss Europa niech pan zgadnie kto 
ona jest? 

— No.... europejka. 
— Europejka to ona jest, tylko nie 

żadna Węgierka. To rodowita Żydów- 
ka. To Beska albo po chrześcijańsku 
Elźbieta Simon. Z Keszthely? Tak. Oj- 
ciec jej tam zasiada w radzie gminy ży- 
dowskiej. Jakże tego nie wiedziano?— 
pyta pan. Wiedziano ale poco było mó- 
wić? Poco było ddwać na dzwony? 
Sza!... Cicho!... Niech tylko Beska Si- 
mon pojedzie do Paryża jako Miss 
Hungaria. Teraz już można mówić; 
choćby nawet najgłośniej. Niech pan 
sobie. przypomni historję Estery z Bi- 
blji. Dobra była jej taktyka. Nauka w 
las nie poszła. 

— Więc... jakże?! Żydówka repre- 
zentuje wobec całego świata kwinte- 
sencję piękności niewieściej, na jaką 
tylko zdobyć się mogły zbiorowo i kon- 
kursowo wszystkie narody Europy! 
Niesłychana rzecz! Piorun z jasnego 
nieba! 5 

— Co pan się dziwi? Niema czego 
się dziwić. My Żydzi mamy przecie 
największych w Europie siłaczów... 
Wildmann... Breitbard... Poschoff... na- 

з ‹ @ \ « 

Znowuž rewolia w Meksyku 
Powstańcy domagają się wydalenia Callesa 

WIEDEŃ 19. II. PAT. Dzienniki donoszą z Meksyku, że przeciwko rzą: 
dowi prowizorycznego prezydenta Gila w ybuchła w północnych stanach Mek- 
Syku rewolucja na Czcle kiór.j stoi kilku generałów. Ruch rewoiucyjny w 

północnycn Stanacn Meksyku zatacza coraz szersze kręgi. Głównodowodząc, 
stanu Sonoia gen. Menze stoi na czele rewolucji i wedle niepotwierdzonyc| 
jes cze wiadomości, rozporządza 8 tys żoł.icrzy. Także i gubernator cywilay 
Stanu Topete przyłączył się do ruchu powstańczego i wystosował do prezydea- 
ta Gia uitrimatum domagając się wydaienia z kraju dotychczasoweg » 

denia Cail.sa, ministrą w0jny Avara 1 b. ministra pracy Moran sa. 
prezy- 

Ultimatum 
zaznacza, że w racie wyp:łnienia tych postulatów przez rzad, ruch rewolucyjny 

natychmiast zostanie zlikwidowany. 

Tunel pod 
Ponieważ budowę tunelu uważa Bal 

dwin za sprawę zbyt ważną, by zdecy- 
dować o niej samowolnie przeto zapro- 
sił panów Lloyd George'a i Mac Do- 
nalda, by się upewnić , że na wypadek 
gdy oni dojdą do władzy nie przerwą 
robót wszczętych przez gabinet koń- 
serwatywny. 

Premjer i dwaj kandydaci na prem- 
jerów odbyli parę konferencyj — zasa- 
dniczo doszli do zupełnego porozumie- 
nia. 

Jeżeli w sferach rządowych toczą 
się jeszcze debaty i namysły, to ulica, 
szare pospólstwo zostało całkowicie po 
zyskane dla idei tunelu. Wszystkie ar- 
gumenta przemysłowców i kupców nie 
znajdują nigdzie posłuchu — każdy zda 

ba Manche. 
je sobie sprawę z ich bezpodstawności. 
O tem jak mocno tunel przeniknął war 

stwy ludowe świadczy najlepiej rozmo- 
wa podstuchana przez lady Asquith w 
małym sklepiku kolonjalnym. 

„Chce pani brać chleb na kredyt pa 
i4 Gruns 'a czy mąż pani ma już robo- 
t> ewentualnie widoki na takową?“ -— 
pyta handlarz. 

„Niech pan będzie zupełnie spoxoj- 
ny panie Bourn, mój mąż jest zapisany 
na roboty przy tunelu pod La Manche". 

Nie sposób zapomnieć, że pięciolet- 
nie prace przy olbrzymiej budowie za- 
trudniłyby setki tysięcy Judzi a w Anglii 
gdzie cyfra bezrobotnych przekracza 
półtora miljona nie jest to bynajmniej 
drobnostką. P. D. 

Tam gdzie mróz jesf rzadkością... 
Mrozy dochodzą we Francji do 17 18 

stopni. Worawia to mieszkańców w roz- 
pacz i oburzenie — nie są przyzwyczajeni 
ani przygotowani do takiej syberyjskiej 
temperatury. 

Pieców nigdzie niema, a na kupno dro- 
giego piecyka elektrycznego nie każdy mo- 
że sobie pozwolić. Kawiarnie, kina, dancin- 
gi są zaopatrzone obficie w wentylatory, 
których puszczenia w ruch wystrzegają się 
obecnie — frekwencia publiczności spadła 
ogromnie, gdyż każdy szuka ocalenia w 
domu pod pierzyną. 5 

Rozumiejąc, že właśnie te pierzyny są 
jedynym Środkiem rat.nkowym ludności 
miejskiej, lombardy otrzymały rozkaz wy- 
dawania, bez zwrotu pożyczek, kołder, po- 
duszek, ciepłych palt i szali zastawionych 
przez biedaków. Władze miejskie stracą na 
tem paręset tysięcy franków, ale. nie będą 

miały na sumieniu niczyjej śmierci z powo- 
du zamarźnięcia. 

W Dunkierce zaobserwowano ciekawe 
zjawisko. Mewy, zazwyczaj bojaź iwe itrzy- 
mające się zdala od ludzi, opadły całemi 
stacami na niasto. Wobec nieznośnego 
zimna ryby nie wypływały wcale na po* 
wierzchnię morza, przekładając snać głębi- 
» : 

Koncesjonowana przez Min. W. R. i O. P. 

SZKOŁA FILĄOWA 
BBE Związku Ariystūw Szfuki Kinemafograficznej w Wilnie 

przyjmuje zapisy na rok szkolny 1929, 
'-Sekretarjat czynny codzień w godz. 1l-1i 5—8. 

Ulica Ostrobramska 27, (w podwórku na lewo), 

ny, port zamarzł i w rezultacie biedne pta- 
szyny znalazły się dosłownie na — lodzie. 
Zrezygnowane i smutne iłumnie obległy 
ulice i domy. Mieszkańcy pośpieszyli z po- 
mocą: kucharki wyrzucały wszystkie od- 
padki na dwór, dzieci kruszyły po chodni- 
kach całe bochenki chleba a nawet ofiaro- 
wały — kawałki swei czekolady, dorośli 
kupowali co się dało by poczęstować rzad- 
ko widywanych gości. 

A mewy jadły i jadły. Oswoiły się też 
rychło z ruchem ulicznym i na pędzące 
samochody nie raczyły zwracać najmniej- 
szej uwagi. 

Szczerze zadowolone są tylko — białe 
niedźwieczie z vgrodu zoologicznego Lu- 
xenburg. H:sają wesołe po swych grotach, 
wdrapują się na sztuczne skały pokryte 
autentycznym śniegiem, ślizgają sę po za- 
marżniętym potoku, fikają koziołki i są w 
humorach dobrych jak nigdy. Latem, gdy 
nieszczęśliwe, brudno-białe, leawo zipiące 
niecźwiedzie leżą jak kłody, wyciągając ję- 
zyk z rozpaczy z racji upałów tłumy oglą- 
dają je z zach sytem — obecnie prócz do- 
zorców nikt nie podziwia ich rzeźkości i 
radości życia. с 
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si piłkarze z wiedeńskiego Hakoah'u 
pozwyciężali Anglików i Amerykanów. 
Teraz może już i Żydówki przestaną 
wstydzić się... żydowskiego wyglądu i 
typu oraz cieszyć się, gdy której kto 
powie, że wygląda jak prawdziwa 
chrzešcijanka... 

— Ależ panna Beska czy Bózi czy 
Eiżbieta Simon niema wcale typu ży- 
dowskiego! 

— Poco ona potrzebuje go mieć? 
Ona potrzebuje tylko być piękna, pię- 
kniejsza od wszystkich Europejek bez 
względu na ich narodowość. 

— Ależ to podobno w każdym ca- 
lu... grande-dama! | 

— Nie szkodzi. Czemu Beska Si- 
mon nie może być wielką damą? Niech 
pan sobie przypomni — bo z pewno- 
ścią pan ją znał — panią Emilję Blo- 
chową, z domu Kronenberg, żonę Jana 
Blocha, matkę pani Józefowej Kościel- 
skiej, babkę p. Władysława  Kościel- 
skiego... jakaż była piękna! Typ Kata- 
rzyny ll-giej z dawnych storublówek. 
A co za dystynkcja, co za wielki ton, co 
za manjery, co za wykształcenie! 
Wszak mówiono powszechnie, że w 
Warszawie z przed lat pięćdziesięciu, 
nie było autentyczniejszej grande 
dame nad panią Emilję z Kronenber- 
gów Blochową... A była wówczas War- 
szawa pełna najrodowitszej arystokra- 
cji. Tak czy nie? 

Grande damy uprawiające literatu- - 
rę nawet zawodowo przestały 
być rzadkością. Np. we Francji gdzie 
tradycje „piszących dam* sięgają głę- 
boko w czasy minione. Wystarczy przy 
pomnieć imiona królowej Navarry, pa- 
ni de Stvignć, pani de Staćl. Lecz o 
literackim zawodzie 
bryłującej dobrem albo i najlepszem 
urodzeniem nie było mowy. Dopiero w 
teraźniejszych czasach namnożyło się 
literatek zawodowych bez końca i mia- 
ry — w tejże wspomnianej Francji. 

Jeszcze za czasów największego 
rozgłosu powieści pani Sand ileż było 
kobiet piszących we Francji? Garste- 

dla kobiety » 

czka. O ponuro pesymistycznych, filo- 
zoficznych poezjach Ludwiki Acker- 
mann — mało już kto pamiętał. Dopie- 
ro około roku 1880 powiešciopisarek 
francuskich zaczęło przybywać, « przy- 
bywać.... 

Wówczas —— może kto oprócz mnie 
jeszcze pamięta? — gustowano unas 
bardzo w powieściach podpisanych 
Henry Grėville, przyczem komunikowa- 
no sobie jako osobliwość, że pisze je 
— kobieta! Tak też i było istotnie. Pod 
pseudonimem Henry Grćville pisała po- 
wieści, najczęściej „z życia rosyjskie- 
go'* pani Durand z domu Fleury. Za- 
graniczny autor piszący o Rosji! Dla 
polskiej czytającej publiczności była to 
wówczas pikantność wpływająca niez- 
miernie na poczytność u nas powieści 
Grćville'a lecz mocno zwodnicza. Hen- 
ry Grćville tak niesłychanie delikatnie 
obchodził się z obyczajowością rosyj- 
ską, z właściwościami narodowemi, tak 
przez różowe szkła patrzył na Rosję i 
Rosjan, že - že „Journal de St. Pėter- 
sbourg“, organ ministerstwa spraw Za- 
granicznych przez szereg lat w odcin- 
ku swoim niemal wyłącznie drukował 
powieści H. Grćville'a. Kredytu to im 
u nas bynajmniej jednak nie poderwało. 
Tak ładnie, tak przyjemnie były pisane! 

O tym mniej więcej czasie wypłynę- 
ła na szerokie widnokręgi wszech- 
światowej popularności — Gyp. Pod 
trzema temi literkami nie zmieścić peł- 
nego imienia i nazwiska niezrównanej 
malarki obyczajów paryskich. Marie - 
Antoinette de Riquetti de Mirabeau hra 
bina de Martel de Janvilie! Bagatela! W 
dodatku ma obecnie 78 lat. Matrona! 
Gyp... matrona. Słyszał kto coś podob- 
nego? Co ten czas dokazuje! 

Niedawno pisał gdzieś o niej wyś- 
mienity teijetonista paryski Pierre Ve- 
ber, w wolnych chwilach sporządzają- 
cy dla bułlwarowych teatrów ucieszne i 
pikantne krotochwile: „Wielkie nazwi-- 
sko dźwiga na sobie hrabina Mirabeau- 
Martel. Jest prawnuczką wielkiego re- 
wolucjonisty Mirabeau, co może byłby 
monarchię uratował jeżeliby mu nie 
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WRAŻENIA TEATRALNE. 
Włodzimierz Perzyński: „Dziękuję za służbę”. 
aktach w Teatrze Polskim. — Występ Karola 

Komedja w trzech 
Adwentowicza w 

„Upiorach“ losena, 

Zarzucono niesłusznie  Boy'owi, 
że propaguje w swoich artykułach 
rozwody. O całkiem inne rzeczy i 
sprawy chodziło Boy'owi w jego 
kampanji, zmierzającej do usunięcia 
pewnych krzywd społecznych. Z du- 
żem natomiast powodzeniem można 
powiedzieć, że sztuka Perzyńskiego 
„Dziękuję za służbę” jest pośredniem 
zachęcaniem do rozwodów. Bo innego 
wniosku, niż ten, nie można wyciąg: 
nąć z przebiegu akcji i rozwiązania 
dramatycznego tego utworu. 

Biedna profesorowa namęczyła się 
do syta, czara goryczy przepełniła się. 
Jej miłość do Wiązowskiego wykwita 
jedynie z. głupoty męża-profesora i 
histerji dzieci, Przychodzi ta miłość 
jak D us ex muchine. | końcowy 
wniosek starego męża na widok czu- 
lącej się pary: „a, teraz rozumiem, 
co znaczyło—dziękuję za służbę” 
jest kłamstwem w stosunku do objek- 
tywnie wziętej treści sztuki, a ponad- 
10 dowodem jakiejś nielogiczności 
proiesora. 

Już to profesor ten to nie tylko 
skończony dureń, brutal i histeryk, 
ale i wyjątkowy rezoner, apoteozujący 
konsekwencję i logike, a sam dziwnie 
nielogiczny. Właśnie żona jego postą- 
piła jaknajlogicznej: gdy się przeko- 
nała, że powrót do domu nie ;Spo- 
woduje żadnej zmiany w  dotychcza- 
sowym stanie rzeczy—oddaje rękę i 
serce  Wiązowskiemu. | autor na 
p zykładzie mamy i córki podsuwa 
nam cuś w rodzaju wniosku: patrzcie 
jak cnota bywa nagrodzona, a wystę: 
pek ukarany. Mama wycofała się z 
rodziny, opuściła dom i dzieci, boczu- 
ła, że jest tu zbyteczną osobą. Córka 
opuszczała dom dla podejrzanej kon- 
duity narzeczonego. | cóż? Marsa zna- 
lazła ramię męskie i opiekę, szczęśli- 
wie zawijając do portu,,córka osiadia 
na mielžaie bliskiego  staropanień- 
stwa. 

Całość sztuki? Błaha i nijaka. Akt 
pierwszy wprowadza nas w dom pro- 
fesorowstwa w chwili prania brudów, 
jak w rodzinie Dulskich — ale bez tego 
wyrazu scenicznego, jaki cechował 
mocną, tęgą w ekspresji sztukę Zapol- 
skiej. A potem? Potem — to potok słów 
profesora, słów niepotrzebnych gwoli 
dowcipu puszczanych w obieg. Wogó- 
le ten profesor, to rezoner nieznośny. 
Ale dowcipy jego mocno szeleszczą 
literaturą przeholowane są i niezwią- 
zane Ściśle z jego sylwetką duchową. 
Co chwila odnosimy wrażenie, że Pe- 
rzyński nie wiedział, co ma zrobić z 
dobrym dowcipem, i nie wiedząc kładł 
te dowcipy w usta profesorowi. 

ł ten potok niepotrzebnych słów 
gubi komedję, która nie wyczerpując 

<ćj jednego wątka, zawiązuje drugi, trzeci 
i w końcu urywa się na podłostce 
histeryczne jcórki i zwycięstwie cnotli: 
wej mamy. 

Komedję grano — jakże to powie- 
dzieć?--bez przekonania. Dyr. Rychłow- 
ski miał tę wyjątkową okazję, że wa- 
runki jego sceniczne bardzo nadawały 
się do roli profesora. P. Wodzicka 
roli nie czuła. Brakowało jej popro- 
stu techniki aktorskiej i trochę... do- 
Świadczenia matki, doświadczenia ży- 

Ofiarności Sz. Czytelników 
polecamy biedną matkę z 5-giem 
drobnych dzieci, znajdującą sie w 
nędzy. Wszelkie ofiary w naturze, 
lub gotówce, przyjmuję administracja 
„Słow “ оГа „Kiednej mątki*. 2, 

p izeszkodzono odbudować to, co był 
sam zrujnował. Czasu mu po temu nie 
starczyło! W powieściach Gypa kipi 
rewoltująca się krew pradziadka — a 
monarchicznego sentymentu w nich peł 
no. W pierwszych swych powieściach, 
co stanowiły delicję i zachwyt czytelni- 
ków „Vie Parisienne" była Gyp tylko 
jeszcze kontynuatorką „rodzaju upra- 
wianego przez Meilhaca  Halevy'ego. 
Rychło zarysowała się indywidualność 
pisarska wcale nie bylejaka. Z pod na 
pozór tylko frywolnych dialogów prze- 
platających powieści Gypa jęły sypać 
się prawdy, ach, jakże gorzkie. A co za 
niemiłosierne wizerunki tam znajdzie- 
my właśnie ze sfer najautentyczniej- 
szej arystokracji. Gyp nie oszczędzała 
nigdy „własnej sfery". A swoją drogą 
podczas sprawy Dreyfusa — wciągnię- 
ta w wir walki politycznej — zwalczała 
namiętnie i radykalizm i. wszelką wolno 
myślność. Ha! Unosił ją nieustannie 
temperament. Była przecie i gorącą an- 
tysemitką i bułanżystką. Dziś już nie 
„pada ofiarą swoich namiętności”. Usta 
tkowała się i uspokoiła. Zrównoważona 
jest najzupełniej. Pozostała jej tylka 
niezmoruowana pracowitość. . Wydaje 
rok w rok dwie, trzy książki. Są to prze 
ważnie wspomnienia z czasów, które 
na własne ogląda oczy... iskrzące się, 
uśmiechnięte. W życiu paryskiem wciąż 
gra. wybitną rolę. Z rzetelnym respek- 
tem ludzie kłaniają się, znanej dosko- 
nale przez „tout Paris' niskiego wzro- 
stu, eleganckiej zawsze i nieco surowej 
damie“. 

Pani Łucja Delarue - Mardrus, dziś 
mająca już za sobą bez bardzo mała 60 
wiosen, jest przedewszystkiem poetką; 
lecz uprawia i powieść i publicystykę, 
pisze też dla teatru. Interesuje się nie- 
pomiernie sportem; sama się w nim 
ćwiczy; do sportowych jury konkurso- 
wych często należy — mieszka stale na 
wsi gdzieś w Narmandji. Pani Vallette 
z domu Eymery znana jest wyłącznie ja 
ko Rachilde. Ma za sobą z dobrych 
pięćdziesiąt powieści! A i kilka jej 
sztuk grano. Pani Perrault (też już nie 

4 
ciowego. Temperament p. Zakrzyńskiej Е 
tu i owdzie znalazt dobre zastosowa- 
nie. P. Opolskiemu grozi całkiem wy- 
raźna manjera, p. Malino skiemu zaś 
wcale nie do twarzy w roli zakocha- 
nego. 

* 

P. Adwentowicz zakończył u nas 
gościnne występy w „Upiorach* Ibse- 
na. Nie wiem, czy wybór utworu był 
trafny. Wprawdzie p. Adwentowicz za- 
licza rolę Oswalda do najlepszych w 
Swoim repertuarze, ale nie zapominaj- 
my, že „Upiory“ to przedewszystkiem 
dialog pomiędzy jego, Oswalda, mat- 
ką a pastorem. Oswald prawie że 
epizodyczną jest figurą we wszystkichik 
aktach Ale to nic nie przeszkadzało 
p. Adwentowiczowi w ' rozwinięciu 
swojej maestrji scenicznej, zwłaszcza 
w akcie drugim, kiedy z tak niepospo- 
litą siłą tragicznego wyrazu oddaje 
rozwój paralizu postępowego. Proszę 
się uczyć takiej gry młodzi aktorzy! 
Tej szczerości i tego wyrazu drama- 
tycznego. 

Gorzej wypadło z dialogiem p. 
Molskiej z p. Szletyńskim. Zwłaszcza 
p. Szletyński wnosił dyssonans. lnte- 
ligeatnie pomyślał swą rolę, ale bar- 
dzo  nieinteligentnie wykonał. Ta 
sztuczność wprost raziła. A było łatwo 
tego uniknąć dając pastorowi ton 
Sztywności tylko, nie sztuczności. 
Dobry, b. dobry był p. Malinowski 

„Mrozy, nasze nieznośne mrozy nie 
pozwolizy Wilnu okazać swej sympatji 
dla p. Adwentowicza, Może jeszcze 
zawita do nas? Ale — prosimy — z 
czemś nowszem, niekoniecznie skandy- — 
nawskiem. w. P. 

Errata. Zawarłem umowę z kore- 
ktorem, że każdy odcinek bez błędów dru- 
karskich będziemy oblewali winem krajo- 
wem. Im ałuższy odcinek zdwojona 
porcja. Przeglądam pilnie odcinek p. t. 
„Adwokat i róże” i przecieram Oczy. W 
poważnej, skupionej, poetycznej sztuce 
Szaniawskiego, którą znam nawylot - 
wyczytuję nazwisko nowego, nieznanego 
mi bohatera. Wab się uczciwszy uszy 

Dubkał Skąd, jak? Okazuje się, że o 
żadnym Dubce nie pisałem. Chodzi tu po- 
prostu e Łikasza. Tak samo pierwszy 
ustęp szpalty trzeciej, słowe „czat”, czytać 
należy „czatów”, zaś — „posunąć* — „po- 
znać”. 

  

Kino-Teatr „POLONIA *. 
Dyrekcja, chcąc udostępnić Sz. 

8 Publicznušci: uczęsZczauie do kiną 

š Parter III miejsce 90 gr. 
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wyznacza Od ата dzisiejszego 
CENY ZNIŻONE: 

Sala dobrze ogrzewana. 
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Zanim kupisz fowar zagraniczny 
— Dbejrzyj fowar krajowy. 

pierwszej młodości bo powyżej pięć- 
dziesiątki) wciąż pisze nieprzerwanie, 
pod pseudonimem Miriam Harry, ro- 
manse egzotyczne. Są to przeważnie 
impresje tureckie. Ktoś z tej racji wy- 
raził się złośliwie, że.pani Perrault ro- 
bi wrażenie jednej z byłych kochanek 
Loti'ego, których on tyle... porzucił nad 
brzegami Bosforu. A Marcelle Tinay- 
re? A nieubłagana realistka Margueri- 
te Audoux? Etc. etc. etc. Któż zliczy! 
„Któż sobie przypomni wszystkie! A mo 
„wa jedynie o współczesnych. 

Bo sięgnąwszy pamięcią wstecz, w 
wiek XIX-ty, toby się przedewszyst- 
kiem trafiło na księżnę d'Angoult, co 
pod rozgłośnym swojego czasu pseudo- 
„nimem Daniel Stern napisała trzytomo- 
wą Historję Rewolucji 1848 r. wydaną . 
około 1850 roku. A portrety literackie 
z różnych działaczy o1az pań z arysto- 
kracji francuskiej, co rozsławiły panią 
„Vincens piszącą pod pseudonimem Ar- 
vćde Barine? A pani Adam (Juliette 
Lamber) założycielka i redaktorka" 
„Nouvelle Revue“, autorka jakże czy- 
tanej powieści ,,„Payenne'', prowadząca 
przez czas długi najwpływowszy w 
Paryżu salon polityczny, apostołka .i 
propagatorka niestrudzona rewanżu za 
Sedan i Traktat Frankfurcki! A Seve- 
rine (w życiu potocznem i w spisach 
ludności: Caroline Remy) 
bez wytchnienia polemicznem piórem 
w obronie nieszczęśliwych i uciśnio- 
nych, siekąca tyle razy wodę szpadą i 
„rozwalająca wiatraki! Złote serce, pryn 
cypja murowane, temperament nad- 
zwyczajny, lecz co za fatalna poryw- 
czość przy nieuleczalnej chaotyczności! 
A francuskie pamiętniki. 

Obok Gyp'a wciąż jeszcze honoro- 
we zajmuje miejsce wśród całej ciżbyj 
dzisiejszych autorek francuskich też już 
dziś licząca 55 wiosen wieku — Cole- 
tte Willy. Jej „Claudine 4 I'ćcóle* (lat 
prawie 30 temu) rozniosła sławę Co- 
lette Willy na cały świat. Było trachę 
skandalu w tym rozgłosie lecz po ko- 
leinem ukazaniu się „Claudine 4 Paris“, 
„Claudine en mėnage“ i t. d. skandał 

szermująca «-
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Bezpieczeństwo w polityce rolnej. 
Zagadnienie bezpieczeństwa pracy 

w rolnictwie dotyczy nietylko pracy na- 
jemnej a w większym jeszcze stopniu 
szerokich warstw ludności wiejskiej. 
Właściciel drobnego gospodarstwa jest 
jednocześnie robotnikiem na własnym 

„2agonie. Wypadki nieszczęśliwe, nie 
wyłączając śmiertelnych, są tu na po- 
rządku dziennym skutkiem znacznej 
ilości miejsc pracy w rolnictwie i sta- 
łej styczności z żywiołem nieobliczal- 
nym. Dodać do tego należy niski po- 
ziom inteligencji włościanina, nieuświa 
damianie grożącega niebezpieczeństwa 

w wyniku przyczyną większości 
vypadków nieszczęśliwych jest. nieo- 
strożność. 

Nasze ustawodawstwo socjalne w 
odniesieniu do rolnictwa miało dotąd 
na widoku niemal wyłącznie pracę na- 
jemną. Nie będziemy zastanawiali się 
nad ogólnie znanemi usterkami tego 
ustawodawstwa — tu nam chodzi o 
zwrócenie uwagi na to, że sprawa za- 
pobiegania nieszczęśliwym wypadkom 
w rolnictwie wymaga bliższego wglą- 
du tak czynników  miarodajnych jak 
społeczeństwa, dotąd bowiem była nie- 
właściwie zaniedbywana. Z uznaniem 
przeto powitać należy powziętą przez 
Jana Gnoińskiego myśl opracowania 
podręcznika o zasadach bezpieczen- 
stwa pracy w rolnictwie, który ma za- 
pełnić lukę istniejącą w tym zakresie w 
naszem pismiennictwie. 

Jak widać ze wstępu do wymienio- 
nego podręcznika autor stwierdza, że 
różnica warunków pracy w przemyśle 

-‹а rolnictwie przemawia za tem, by prze 
pisy bezpieczeństwa pracy na roli były 
oparte na nieco innych zasadach niż w 
przemyśle. Powinny one przedewszy- 
stkiem zawierać: 

1. Szczegółowy opis urządzeń о- 
chronnych przy maszynach i narzę- 
dziach rolniczych; 

2. Zakaz wypuszczania przez fabry- 
ki na rynek maszyn i narzędzi rolni- 
czych bez zabezpieczeń ochronnych; 

3. Zakaz używania maszyn i narzę- 
dzi rolniczych bez urządzeń  ochron- 
nych; 

4. Wyszczególnienie środków zapo- 
biegawczych, które należy stosować 

„przez Kuratorium 

przy wykonaniu poszczególnych robót; 
Nadzór nad wykonaniem i przestrze- 

ganiem przepisów ochronnych w rolni- 
ctwie, jak słusznie stwierdza autor, po- 
winien być powierzony nietyłko inspe- 
kcji pracy i organam policji państwo- 
wej, lecz także organizacjom rolniczym 
i społecznym, jak Związek Kółek Rol- 
niczych, Towarzystwa rolnicze i t. p., 
przepisy te bowiem winny obowiązy- 
wać nietylko w stosunku do pracy na- 
jemnej, lecz również szeroki egół go- 
spodarzy wiejskich, do których w za- 
kresie spraw pracy na roli najłatwiej 
dociera fachowy instruktor organizacji 
rolniczej. 

By jednak przepisy te znalazły jak ! 
najszersze zastosowanie, koniecznem 
jest przedewszystkiem nałeżyte uświa- 
domienie zainteresowanego rolnika. 
Stąd wynika konieczność dobrze zor- 
ganizowanej i szeroko rozwiniętej akcji 
uświadamiającej i propagandowej, — 
prowadzonej nietylko przez państwo 
ale i społeczeństwo, a w pierwszym 
rzędzie przez zrzeszenia rolnicze, tak 
zawodowe jak  kulturałno-społeczne. 
Akcja ta zdaniem Gnoińskiego winna 
polegać na pouczaniu o treści obowią- 
zujących przepisów, opracowywaniu i 
rozpowszechnianiu instrukcyj zawiera- 
jacych wskazówki, jak się ustrzec od 
nieszczęśliwych wypadków, urządza- 
niu odpowiednich odczytów i pogada- 
nek, obrazowem przedstawieniu skut- 
ków nieszczęśliwych wypadków, wy- 
znaczaniu nagród za wynalazki w dzie- 
dzinie urządzeń ochronnych przy ma- 
szynach i narzędziach, subsydjowaniu 
literatury propagandowej i tachowej i 
1 p. 

Sądzimy jednak, że na terenie wo- 
jewództw północno wschodnich, gdzie 
poziom kultury jest podaj najniższy a 
analfabetyzm największy, akcja propa- 
gandowa narazie większych rezultatów 
nie da. Tu przedewszystkiem należy 
zwrócić uwagę na młodzież — i w tym 
kierunku najwięcej zdziałać może szko- 
ła i kursy pozaszkolne ofganizowane 

szkolne, następnie 
związki młodzieży wiejskiej, niezależ- 
nie rzecz prosta od udziału w tem or- 
ganizacyj rolniczych. Harski. 

GERRY ZERWIE TERE BODY W EOZEZCECO PWC OTORZTZTORRO EO ZOK CZ OT TORZE 

W roku 1864 rząd rosyjski skonfisko- 
wał, 4 następnie przerobił na cerkiew sta- 
roświecki kościół zbudowany przez hr. 
Manuzini w Bohiniu pow. Brasławskiego. 

Ruch pociągów na zasypanych 
Intensywne prace licznych drużyn 

robotniczych, doprowadziły da urucho- 
mienia zasypanych odcinków  kolejo- 
wych na linji Białystok - Białowież i 
Raczki - Suwałki - Trokiszki. Pozostałe 
linje na których jak dowiedzieliśmy się 
ruch pociągów przerwano. Są w dal- 
szym ciągu pod śniegiem i prace nad 
oczyszczaniem ich w toku, Ruch pocią- 

m» 

Z obowiązku informacyjnego notujemy 
wersje które wczoraj krążyły na mieście 
na temat zjawiską nieb'eskiego które rze- 
komo ukazało nad północną częścią miaż 
sta. Funkcjonsrjusze policji i dozorcy 
Tow. „Klucze* twierdzą, że około godziny 
2:€j widzieli na niebie dwa ogniste słupy 
„gużych rozmiarów okrążone bladoróżowem 

całkiem ustał oswojono się z ,„manjerą* 
Coletty — a sława pozostała, 

Od czasów G-orge Sand żadna 
autorka nie odświęciła tyle tryumfów, 
<o ta mała: „ludówka* (nauczycielka 
ludowa) z zapadłeco gdzieś kąta, na 
głębokiej prowincji. Prawda, że należy 
«do mistrzów stylu i języka francuskie- * 
go. Jest dziś cficerem Legji Honoro- 
wej. Sidonie Gabrielle Colette (to jej 
najprawdziwsze nazwisko) przybyła do 
Paryża ze swego zapadłego kąta ma- 
rząc jedynie o — wyjściu zamąž „jak 
w bajce”, Królewicz nie trafił się; zna- 

„4a:! się tylko taki ot sobie nowelista 
Villars pisujący pod pseudonimem 
„Willy“. Zachęcona przez niego i po- 
<zątkowo Korygowana, zaczęła panna 
Sidonie Colette sama komponować 
coś w rodzaju powieści. Pobrali się. 
"Owocem tego pierwszego małżeństwa 
<Colette'y była właśnie „Claudine A 
d'ócołe". Autorka przybrała do swego 
panieńskiego nazwiska pseudonim 
"męża— przez wdzięczność za kierowa- 
'nie pierwszemi krokami w karjerze 
diierackiej. Przypomnijmy sobie panią 
Sand biorącą za pseudonim (co go 
miała unieśmiertelnić) pierwszą poło- 
wę rzeczywistego nazwiska swego 
pierwszego inicjatora w tajemnice  li- 

fterackiego kunsztu. Pani Colette roz- 
5 wiedziona z Villarsem, poślubiła na 

parę lat przed wojną pana de Jouve- 
» mel, publicystę i działacza politycznego 
—z którym też już dziś jest rozwie- 
dziona. 

Colette analizuje niezrównanie na- 
turę niewieścią; prawie z równą bystro- 
ścią znakomitej spostrzegawczości jak 
„duszę" zwierząt. Uimująca szczerość 
cechuje jej pióro... Tak, tak! Ale Co- 
lette chsbaż nie żadna—grande da- 
ma? Występowała przecie w music- 
hallach, w kabaretowych pantominachl 
Jakże można! Co za brak taktu i po- 
czucia własnej godności! Oczywiście... 

oczywiście.., To też ta „niewłaściwość” 
całkiem się  Colette'cie nie udała, 
Schwamm driiber! Nie wypo- 
minajmy jej zbyt ostro tego niefortun- 

Zwrot kościoła kafolickiego 
Jak się dowiadujemy kościół 

ten zostanie wkrótce oddany do użytku 
ludności katolickiej, taka jest howiem de- 
cyzja Ministerstwa W. R.i O. P. 

liniach częściowo wznowiona 
gów łączących Wilno z Warszawą od- 
bywa się obecnie bez opóźnień. Nato- 
miast ubiegłej nocy z powodu zasypa- 
nia. torów musiano przerwać ruch na li- 
nji Jeziory - Żytomla i Brześć - Chełm. 
Taksamo na znaczne trudności spowo- 
dowane snieżycą, napotyka komunika- 
cja na linji Lida - Błudeń. 

Zagadkowe zjawisko niebieskie? 
kołem. Zjawisko trwało około 15 minut. 
Obserwatorium jednakże zjaw ska tego nie 
zauważyło lecz dla celów informacyjnych 
stwierdziło, że nie jest wykluczone iż ko- 
ło księżyca w mrožną noc takie słupy 
mogą się ukazać naturalnie jeśli nie są 
spowodowane pożarem. (Większego po- 
żaru wpobliżu Wilną nie zanotowano). 

nego epizodu w karjerze— jakże Świe- 
tnej naogół, jakże niepospolitej! 

O prawdziwą, najautentyczniejszą 
chodzi grande damę? Oto jes 
W. tymże Paryżu. Firma literacka ró- 
wnie imponująca jak nazwisko ro- 
dowe. 

Zgadł każdy, że mowa o hrabinie 
Maciejowej de Noailles. To też jest 
Rumunka, jest księżna Bibescu (Fraa- 
cuzi piszą: Bibesco) autorka wielu 
francuskich powieści. Hrabina de No- 
ailles pochodzi z rodu książąt Bran- 
coveanu (Francuzi piszą: Brancovan). *) 
co suwerenami niegdyś byli w Moł- 
dawji i na Wołoszczyźnie; matka jej 
była Greczynką. Hrabina de Noailles 
całkiem się odseparowała od arysto- 
kracji rumuńskiej, zająwszy wybitne 
stanowisko wśród najarystokratyczniej- 
"szych kół paryskiego—b e a u - m o n- 
de'*u. Paryżanką jest już dziś do 
szpiku kości. Jak księżna Bibesco, 
Pisze po francusku tak świetnie, tak 
Świetnie... wierszem i prozą—że ple- 
biscyt zorganizowany w 1924$r, przez 
paryskie wytworne czasopismo „Eve” 
przyznał jej, rodowitej Rumunce, ty- 
tuł „Princesse des Lettres", Kontr- 
kandydatką była: Colette Willy, Księż- 
na de Noailles jest przedewszystkiem 
poetką. Egzaltowana jej liryka ma od- 
cień panteistyczny; upojenie życiem 
przenika wskroś jej poezje o Wyso- 
kich zaletach formy. Pisuje też hr. de 
Noailles powieści. ż 

Gra wielką rolę w wysokich sfe-“ 
rach towarzyskich Paryża i w litera- 
ckich. Pomimo, że urodzona w tymże 
Paryżu przed 52-ma laty, do dziś dnia 
nietylko, że zachowała iście młodzień- 
czy temperament +ecz wciąż jęszcze 
uchodzi za piękną. Nie są to żadne 

*) Salon księżnej de Brancovan pierw- 
szy stanął w Paryżu otworem przed Pade- 
rewskim, gdy przybył do stolicy nad Se- 
kwaną, całkiem jeszcze Światu szerszemu 
nieznany. Księżna de Brancovan niejako 
zaprezentowała go Paryżowi przv frenety- 
Cznych oklaskach swych gości. Któraby to 
jednak miała być księżna de Brancevan, 
sprecyzowaćbym nie petrafił. 

8 ŁOW u 

P. Minister Meysztowicz stanął na czele akcji 
pomocy gładującym. 

W dniu 18 bm. odbyło się pierwsze 
posiedzenie zarządu Komitetu Pomocy 
dla ludności dotkniętej klęską nieuro- 
dzaju. W sali Wydziału Pracy i Opieki 
Społecznej Urzędu Wojewódzkiego ze- 
brali się wszyscy członkowie zarządu w 
liczbie 9 w obecności pp. wojewody 
Wileńskiego i naczelnika wydziału P. i 
O: Sp 

Zarząd ukonstytuował się w sposób 
następujący: prezesem został p. Alek- 
sander Meysztowicz, wiceprezesami p. 
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BEBE 
URZĘDOWA 

— Posiedzenie wojewódzkiej rady wodnej 
Dnia 26 lutego, o godz. 18 w małej sali kon- 
ierencyjnej urzędu wojewódzkiego odbędzie 
się posiedzenie Wojewódzkiej Rady. woducj. 
z udziałem przedstawicieli zrzeszeń gospoda- 
rczych celem rozpatrzenia sprawy sprawnoś- 
ci rzek województwa Wileńskiego. 

— Opinja władz wojewódzkich o cze 
gólnych inwestycjach kredytowych. Władze 
wojewódzkie wypełniając  polecenłe Mia. 
Spraw Wewnętrznych w sprawie nadesłania 
spisu robót inwestycyjnych, które zdaniem 
województw powinny być przeprowadzone 
w pierwszą kołej wys łały wczoraj taki spis 
( zaaprobowany przez Wydział Wojewó- 
dzki). : 

W rzędzie inwestycyj uznanych za na- 
dające się do kredytowania z racji ich poży- 
teczności są: dalsza rozbudowa elektrowni 
miejskiej, roboty kanalizacyjne i wodociąga- 
we w Wilnie, szereg robót z zakresu dło- 
gowego i budowy szkół oraz rozbudowa kil- 
ku elektrowni na terenie powiatów. 

MIEJSKA 
— Z posiedzenia miejskiej komisji Kuitu- 

ralno - JŚwiatowej. W poniedziałek, ата 18 
lutego odbyoł się posiedzenie miejsk. komisji 
kulturalno - oświatowej. * 

Na wstępie przewodniczący komisji prof. 
Ehrenkreutz wyjaśnił przyczyny, zmiszają- 
ce do ustąpienia ze stanowiska przewodniczą 
cego. Jedną z tych przyczyn jest, że Magi- 
strat mało uwzględnia potrzeby kulturalno - 
oświatowe miasta i zmniejsza lub zupełnie 
wykreśla kredyty na cele kulturalno - о$- 
wiatowe przy opracowywaniu budżetu na rok 
1929 -30. 

Po długiej dyskusji większość komisji nie 
przyjęła rezygnacji prof. Ehrenkreutza i posta 
nowiła go prosić, aby i nadal pozostał na 
stanowisku przewodniczącego na co wresz- 
cie prof. Ehrenkreutz i wyraził zgodę. W ten 
sposób przesilenie zostało zażegnane. 

Następnie komisja przystąpiła do ponowne 
go rozpatrzenia sprawy podziału 6000 z'. na 
subsydja instytucjom naukowym. 

Magistrat proponował, żeby powyższą 5и- 
mę podzielili w sposób następujący: 1) kasie 

p. Hipolit Gieczewicz i p. Fela, skar- 
bnikiem dyr. Banku Zw. Sp. Zarobko- 
wych Feliks Wodzinowski, sekretarz. 

"p. Łoziński. Po dłuższej dyskusji 0- 
pracowano plan działalności na: czas 
najbliższy . Projektowane jest utworze- 
nie trzech sekcyj: propagandowej, fi- 
nansowėj i sekcji rozdziału zapomóg. 
Następne posiedzenie Zarządu komitetu 
w czwartek 21 bm. o godz. 5-ej pp. w 
wydziale Pracy i Opieki Społecznej. 

   
Wypowiedziałą się za udzielenie kasie im. 
Miasowskiego 3000 zł. i żydowskiemu insty- 
tutowi naukowemu 3000 zł. 

Pozatem omawiano projekt ustalenia na- 
grody za prace literackie w jężykach tutej- 
szych mniejszości narodowych. 

Prożckt ten przyjęto z poprawką radnego 
Spiro, że na równi z żargonem żydowskim 
misi być traktowany i język hebrajski. 

Poprawka ta wywołała sprzeciw radnego 
Aronowicza: (Bund), który zapowiedział wal- 

>, którą podejmie w Radzie miejskiej prze- 
ciwko endecji i jej sympatykom z PPS w 
sprawie uwzględnienia języka hebrajskiego, 
którego jest stanowczym przeciwnikiem. 

obec spóźnionej pory, reszta spraw zo- 
stała odłożona do następnego posiedzenia. 

— Choroby zakaźne w Wilnie. Według 
danych wydziału zdrowia Magistratu, w u- 
biegłym tygodniu zachorowało w Wilnie: na 
tyius brzuszny 2, płonicę 4, błonicę 6, ospę 
wietrzną 1, odrę 1, krztusiec 9, grypę 7 i 
gruźlicę 6 (5 zm.), razem 36 osób, z których 
5 zmarło. 

WOJSKOWA. 
- — Tryb ubiegania się 0 ulgi w służbie 
wojskowej. Pomimo wyraźnych postanowień 
ustawy o powszechnym obowiązku wojsko- 
wym i niejednokrotnych wyjaśnień przez 
wiadze administracyjne, o trybie ubiegania 
się o ulgi przy odbyciu służby wojskowej, 
zwracają się nadał zainteresowani do wszel- 
kich instancyj władz wojskowych z prośba- 
mi o ulgi dla jedynych żywiceli rodzin i właści 
cidi oddziedziczonych gospodarstw rolnych. 
Szczególnie liczne są te podania w okresach 
pc wcieleniu poborowych do szeregu. Zna- 
czną ilość podań stanowią również nieuzasa- 
dnione ustawowo prośby żon o zwolnienie z 
szeregów ich mężów jako jedynych ich i ich 
dzieci żywicieli. Wobec powyższego. Urząd 
Wcjewódzki wyjaśnia, że decyzja w spra- 
wie ulg o których wyżej mowa należy wy- 
łącznie do kompetencji władz administracyj- 
nych. Podania w tych sprawach należy wno 
sić tylko do odpowiednich starostów od de- 
cyzji których przysługuje odwołanie wyłącz- 
nie do Urzędu Wojewódzkiego. Podania win- 
ny być wnoszone najdalej do 14 dni po u- 

    

znaniu poborowego za zdolnego do czynnej | 
służby wojskowej. 

POCZTOWA. 

— Ruch pocztowy. W miesiącu ubiegłym 
ruch pocztowy na terenie Wilna przedstawiał 
się następująco. Nadano: listów zwyczajnych 
5050657, listów poleconych — 65361, cza- 
sopism 403309, depesz 10101. W tym samym 
czasie otrzymano listów zwykłych 2562515, 
listów połecomych — 53674, czasopism — 
264237, depesz 12168. Czysty zysk z obrotów 
dokonanych na poczcie wynosi 308027 zł. 

SZKOLNA. 
Zakończenie spisu dzieci i wznowienie Ie- 

kcyj w szkołach. Spis dzieci w wieku szkol- 
nym przeprowadzany obecnie w Wilnie i na 
prowincji ma być zakończony w dniu dzi- 
siejszym. Tem samem przerwa w lekcjach w 
szkołach powszechnych spowodowana zatru- 
dnieniem personelu nauczycielskiego przy spi 
sywaniu dzieci, zostanie zakończona i jutro 
lekcje w szkołach powszechnych zostaną 
wznowiorńe. 

UNIWERSYTECKA 
—Nowi docenci USB. Ministerstwo WR i 

O. P. zatwierdziło uchwały Rad wydziałów 
USB w myśl których habilitowani zostali jako 
„docenci fizjologji dr. Edward Stanisław Czas- 
necki i ekonomii politycznej dr. Witold Że- 
non Krzyżanowski. 

im. Mianowskiego 2000 zł., 2) żydowskiemu . 
instytutowi naukowemu 2000 zł., 3) litewskie * 
mu instytutowi 1000 zł. i 4) białoruskiemu 
instytutowi 1000 zł. 

KOMUNIKATY. 

— Konsulat łotewski w środę dn. 20 lu- 
Wniosek ten upadł i komisja ponownie tego będzie-nieczynny z powodu święta. я 

szących nie dla rozrywki, nie dla za- zawdzięczamy nietylko nader intere- šwiszczącą w powietrzu szpicrutę? „klasyczne rysy" lecz pełne wyrazu. 
Nos orli; wspaniałe czarne oczy mi- 
gocą jak czarne diamenty. Hrabina de 
Noailles jest małego wzrostu, drobna, 
delkatna; ciemna brunetka o Śniadej 
cerze. 

Jak wszystkie bez wyjątku damy 
wielkoświatowe, mające dziś imie w 

literaturze, zaczęła hrabina de Noailles 
"początkowo tylko zabawiać się pi6- 
rem, dla rozrywki... Powoli wciągnęła 
się do tej „zabawy”; a pierwszy suk- 
ces w prasie lub wydanej książki — 
zdecydował o karjerze. Ani się spo- 
strzegła, jak z grande-damy, pisującej 
„dla własnej przyjemności* wierszyki 
lub nowelki, stała się zawodową 
literatką. 

U sas—w kraju —powyrastały „pi- 
Szące kobiety" jeżeli nie ze sfery 
„arystokratycznej* (w zagranicznem 
rozumieniu), to z równej jej sfery: 
ziemiańsko-szłacheckiej. Przypomnij- 
my sobie tylko Emmę Jeleńską „ujmu- 
jącą za pióro” w  pokasztelańskim 
dworze rodowym... A i sama Orzesz- 
kowa, czyliż to nie kwiat „ojczystego 
zagonu“? ; 

W przedpowstaniowej epoce jeśli 
pisała cośkolwiek jaka panna z dob- 
rego domu, lub młoda mężatka wo- 
jażująca zaeranicą, to chyba pamiet- 
nik. O ile talent był w piórze piszą- 
cej pamiętnik, stawał się utworem lite- 
rackim i wypływał, choćby po wielu 
latach, na widownię publiczną, opro- 
mieniając blaskiem sławy literackiej 
nazwisko, dotąd tylko jašniejące her- 
bowym splendorem. Tak do znaczne- 
go stopnia było z Gabrjelą z Giinte- 
rów „Puzyniną, której skromne wier- 
Szyki wydane dawno temu za nalega- 
niem przyjaciół, zbladły wobec pa- 
miętników, które teraz dopiero ujrza- 
ły Światło dzienne w formie książko- 
wej. lm zaś bardziej posuniemy się 
w epokę współczesną, tem coraz 
geściej zacznie i u nas coić się od 
piór „piszących kobiet". Piszących 
—to ma już najwyraźniej znaczyć: pi: 

bawy lecz bądź pod przynaglaniem sującą powieść „Majaki* lecz prze Na zgliszcza 

Wszystkim instytucjom społecznym i osobom 

prywatnym, które okazały mnie tyle serca i współczucia 

z powodu śmierci MĘŻA MOJEGO 

B, p. 

Abrama Polaka 
składa tą drogą SERDECZNE PODZIĘKOWANIE 
pozostała w nieutulonym žalu 

ŻONA 

  

Z PRZECHADZEK URBANISTYCZNYCH. 
  

NA RUIRACH DAWNEJ ŚWIETNOŚCI... 
Gdy idąc ulicą Słowackiego w kierun- 

ku dworcą ininiemy połoźony przy skrzy- 
żowaniu tej ulicy z Nowogródzką Instytut 
Fizyczny U.3.B. w Wilnie, oczy nasze przy- 
ciągną do siebie niebawem jakoweś ruiny, 
wznoszące się po prawej stronie ulicy i 
wyzierające z poza nich komin; fabryczne. 
Są to smętne pozostałości fsbryki czekola- 
dy.p n. „Wiktorja”. Ruiny te dziwnie rażą 
oko i napawają przykremi refleksjami na 

W r. 1914-tym wybucha w dość zagad- 
kowych okolicznościach pożar, w fabryce, 
którą ze względu na brak zbytu smakoły- 
ków podczas wojny, wyrabia już tylko 
suchary. - ` + 

Niemcy, urządzają tu w roku 1915-tym 
fabrykę. marmelaay dla potrzeb wojsko- 
wych. Na odchodnem pudpalają ją znowu. 

Ostatnio właściciele ruin odprzedałi 
je T-stwu „Concordia“ które zamierza je 

  

  

  

B. fabryka czekolady „Victoria“ 

temat rozbudowy naszego miasta i jego 
stanu ekonomiczne go. 

Mniej więcej 30 lat przed wojną pewne 
t-stwo akcyjne wznosi tu fabrykę czekola- 
dy poi firmą „Wiktorja*. 

Fabryka ta rozwijała się pomyślnie za- 
trudniśjąc około 400-iu rzbotników i wy- 
rabiając poza czekołacą również i marme- 
dadę, cukierki i t. p, Ponadto urzą zony 
przy fobryce tartak, celem zaopatrywania 
jej w paliwo, pro ukował „także skrzynki 
drewniane dla potrzeb samej fabryki jak i 
8 sprzedaź. 

już w najbliższym 'cząsie odremontować' 
przerabiając na dom mieszkalny, będzie z 
tego wcale okazała kamienical 

— co będzie z kominami fabrycz- 
nemi? 

— Będą stały! — otrzymujemy odpo- 
wiedź, za pięć czy dziesięć lat gdy Stan 
ekonomicz y kraju niewątpliwie się pod- 
niesie, można je będzie wykorzystać na 
elektrownię czy inną jakąś fabryczkę. | 

Anc! zobaczymy! 
Przechodzień. 

RÓŻNE 
— Kontrole skarbowe ksiąg. Onegdaj w 

dzień władze skarbowe dokonały lotnej kon- 
troH ksiąg w składzie z drzewem Abramowi- 
cza przy ul. Łukiskiej 3. Wobec stwierdzenia 
całego szeregu niedokładności, księgi zostały 
przyaresztowane. Zostaną one poddane dro- 
biazgowemu badaniu. 

— Jubileusz P. Miiukowa. Grono osób, 
pragnąc powitać P.N. Milukowa z powodu 
jego jubileuszu, który się odbędzie w dn. 3 
marca rb., uprasza osoby sympatyzujące 
o zostawienie swoich adresów w redakcji ga- 
zety „Nasza Żiźń* (Poznańska 1). 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Polski. „Dziękuję za službę“, naj 

nowsza komedja Wł. Perzyńskiego, wypełni 
repertuar Teatru Polskiego dni najbliższych. 
Wcezorajsza premjera wykazała że publicz- 
ność wileńska interesuje się nąwtemi sztuka- 
mi autorów poiskich i dodatnio na nie rea- 
guje, to też „Dziękuję za służbę” ma zapew- 
niohe u nas długotrwałe powodzenie, prze- 
dewszystkiem u płci nadobnej, której autor 
jest gorącym obrońcą. > 

— „Dobrze skrojony frak*, ta zawsze ak- 
tualna i rožšmieszająca do łez satyra, grana 

będzie w najbliższą sobotę z K. Wyrwicz - 
Wichrowskim w kapitalnej roli krawca. 

—Widowisko dlą dzieci. Kontynując swój 
specjalnie dla dzieci repertuar, Teatr Polski 
przygotowuje na niedzie'ny poranek dla dzie- 
ci cudowną bajkę „Łaleczka z saskije porceła 
ny“, z udziałem szkoły baletowej p. Rejzer- 
Kapłan, oraz całego zesp ołu Teatru Polskie- 
go. 

— Reduta na Pohulance. „Krąg intere- 
sów*, Dziś o godz. 20-ej, po raz ostatni kro- 
tochwila karnawałowa j. Benaventa p.t. „Krąg 
interesów", ilustrowana muzyką Mozarta w 
oryginalnej inscenizacji dyr. T. Trzcińskiego. 

— „Adwokat i róże”. Jutro-po raz pierw- 
szy komedja w 3-ch aktach J. Szaniawskiege 
„Adwokat i róże*. Udział biorą: St. Jaracz 
— mecenas, J. Kossowska -— Dorota, ]. Zie- 
lińska — dama, M. Zarębińska — siostrzeni- 
ca, $. Butkiewicz — Marek, K. Vorbrodt — 
Łukasz, T. oiałkowski — przyjaciel, A. Mi- 
kołajewski — agent, K. Pągowski — Jakób, 
J. Klejer — młodzieniec. 

Pozostałe bilety sprzedaje „Orbis”. 

— Reduta na prowincji. Dziś w Brześ- 
ciu n-B. komedja J. Korzeniowskiego „Wąsy 
i peruka”. 

oblane  niezaschlemi 
potrzeby wypowiedzenia się na forum dewszystkiem nowelistyczne szkice i jeszcze łzami; na ludzi, co žalošcią 
publicznem bądź -piszących już za- wizerunki „regjonalne" wrecz znako: jak gromem rażeni, zatoczyli się na 
wodowo, a choćby tylko pod niejako mite pod względem charakterystyki nie i co podniosą się, to, jak podcię- 
przymusem przyjętych na siebie zo- 
bowiązań. Tak np. już dwadzieścia 
zgórą lat temu tu u nas w Wilnie pi- 
sała stale do naszych gazet wileń- 
skich recenzje i teatralne i muzyczne 
nieodżałowanej pamięci Emilja Węsław- 
ska, chętnie też posługująca się sło- 
wem drukowanem gdy szło © jaką 
sprawę publiczną narodową—albo fi- 
lantropijną. Był to jakby pierwszy, 
nikły jeszcze przebłysk gromadzenia 
się na naszym gruncie miejsco- 
wych niewieścich literackich sił. 

Poczęły one rychło  gęstnieć... 
krzepnąć... Dziś już stanowią grupę, 
jakby, nie przymierzając, frakcję 
niewieścią polskiej literatury -i 
prasy w powojennem Wilnie. Je:t też 
już i pewien podział jeżeli nie celów 
to śródków. Podczas gdy panie Lud- 
wika Życka i Marja Reuttówna w swej 
belletrystyce bardziej hołdują morali- 
zatorsko-dydaktycznym tendencjom i 
założeniom, przyświecają p. Wandzie 
Niedziałkowskiej-Dobaczewskiej poetce 
i powiešciopisarce oraz p. Halinie 
Zawadzkiej przedewszystkiem dążenia 
natury artystycznej. 

Najszersze hóryzonty twórczości 
literackiej obejmuje nader płodne pió- 
ro pani Heleny z Romerów Ochen- 
kowskiej, nie ustępującej literackim 
grande damom dzisiejszego Paryża ani 
pod względem: urodzenia i koligacyj 
rodowych ani pod względem zainte- 
resowań się artystycznych, socjałaych 
a nawet politycznych, mających pod 
sobą gleboki grunt wszechstronnego 
wykształcenia oraz tradycyj najpięk- 
niejszej romansko polskiej kultury. 

P. Helena Romer-Ochenkowska, 
podpisująca publicystvczne artykuły 
Oraz recenzje teat alne i literackie w 
prasie kryptonimem Hro lub H. Ro- 
mer, zdaje się rozpraszać swój wy- 
bitny talent belletrystyczay, któremu 

pełnej prawdy i barwności tudzież 
barwności „kolorytu lokalnego". 

Pani Romer Ochenkowska, podob- 
nie jak np. księżna B besco, paryska 
autorka powieści „l.vor'* i „Catheri- 
ne* (o których pisaliśmy niedawno na 
tem miejscu), jest zdecydowanie „po- 
dana“ na lewo. Przechyla się zasad- 
niczo ku socjalnemu radykalizmowi, 
To zaś specyficzne „nastawienie* nie- 
tylko—w publicystycznych enuncjacjach 
—wprowadza ją w konfiikt z ziemiań 
sko - szlachecką zachowawczością, z 
której się otrzęsła, lecz podnieca ją, 
niestety, do częstego „traktowania” 
całej sfery ziemiańsko-szlacheckiej, do 
której pełna temperamentu literatka i 
dzienn'karka należy sama do ostat- 
niej kropli krwi wystarczająco  błękit- 
nej, do traktowania całego ziemiań- 
sko-szlacheckiego stanu, jakim był i 
jest... z jakąś gryzącą i wyzywającą 
zaciętością, z obraźliwem lekcewaže- 
niem, z napastliwem korzystaniem z 
najdalszej okazji dla smagnięcia nie 
„biczem satyry'* lecz szpicrutą ama: 
zonki... po kimże, miły Boże i po 
czem!! O pani Heleno! Czyliż to' jest 
„Sryzienie sercem"? O pani Heleno! 
Musiała pani przecie czytać i „Pożo- 
gę" Kossak-Szczuckhiej i Urbańskiego 
„Z Czarnego Szlaku”, a z zeszytów 
„Tygodnika Ilustrowanego" ileż to ra- 
ży wvjrzały ku pani ..widma nie 
istniejących już dziś siedzib - dworów 
- gniazd ludzi porozpędzanych na 
cztery wiatry, jeżeli nie powymordo- 
wywanych a tak nam bliskich, Pani i 
mnie, z ducha jeżeli nie ze krwi, a 
głównie z tradycyj, które czyliż: 
by miały przesiać odradzać się z po- 
kolenia w pokolenie, jak odradza się 
co wiosna trawa po łąkach choćby 
nie wiedzieć jak pracowicie skoszonych 
do ostatniego Żdziebełka! O pani He- 
leno, na kogo i na co podnosi Pani 

ci znów padają... 
Wiem, spodziewam się. Powie mi 

Pani z dobrze mi znaną porywczością 
w głosie: „Trudna rada! Obowiązek 
obywatelski przedewszystkiem. Trzeba 
„piętnować. Trzeba smagać. Niema cze- 
go w bawełnę owijać.. Trzeba rznąć 
w Oczy nagą prawdę, „nie uwle- 
kajaś ni drużboj ni rad- 
stwom!“ jak po sądach przed 
wojną przysiegali šwiadkowie. Smagaj-- 
mył Owszem, zdzierajmy zmurszałe 
pozory... Odsłaniajmy... Spychajmy w 
przepaść, co ginąć musil,,* 

Wówczas ja przerwę półgłosem: 
— Tylko nie my! Tylko nie my, 

Pani! Poco my to mamy robić? Tak 
przecie wielu jest dziś amatorów i o- 
chotników do wymyślania ziemiaństwu 
i szlachcie, do tarmoszenia powalone- 
go „stanu”, co jednak ze straszliwych 
odmętów porozbiorowych czasów wy- 
niósł Polske na barkach swoich, Bo 
któż inny? Któż inny to uczynił jeżeli 
nie ten „stan”, któremu się dziś wy- 
myśla do nie wiedzieć którego pokole- 
nia wstecz, i któregoby się chcia- 
ło zepchnąć na takie gdzieś odziczałe 
uroczyska ibezpłodne „nieużytki* aby 
się najwątlejszą nawet odroślą odro- 
dzić nie mógł. 

Takbym mówił. Cóś mi się na- 
wet przypomina, żem już w tym mniej 
więcej sensie *raz i drugi przemawiał 
do rodowitej i pełnej swoistego stylu 
damy przodującej w literacko - praso- 
wym naszym Świecie tutejszym. 

Lecz oczywiście piękna pani, którą 
bym w języku trubadurów nazwał La 
Belle Dame sans merci, nie 
wzięła w najmniejszej mierze do serca 
tego, com jej mówił, 

` Cz. j. 
SOW e 
ZZ 
   



WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Autobus przejechał kobietę. Dn. 19 b. 

m. przy zbiegu ulic. Witoldowej oraz Starej 
autobus najechał na 60-łetnią Marję Buro- 
wą: (Moniuszki 30) której złamano nogę, rę- 
kę oraz rozbito głowę. Poszkodowaną w 
stanie b. ciężkim dostawiono do szpitala ży- 
dowskiego. Szofera aresztowano. 

° — Zmari w areszcie. Dn. 19 bm. w aresz- 
cie centralnym przy ul. Ignacowskiej zmarł 
mężczyzna, którego policja zatrzymała w 
stanie pijanym. 

— Żabójstwo w Mołodecznie. Onegdaj 
po południu w Mołodecznie wpobliżu rynku 
został zabity pchnięciem noża w pierś niejaki 
Bazyli Boudar. Powody zabójstwa i 
nie są znane. Dwóch sprawców zdoian? 
SŁTOWAĆ. 

— Kradzież futra z sanek. Wczoraj o 
zmroku na ulicy Portowej z sanek prow. Jun- 
dziłła dwaj bezczelni złodzieje na oczach woż- 
nicy skradli futro, pozostawione na siedzeniu 
a używane do okrywania nóg. 

— Psie figle. Podczas zabawy z tflowerem 
jeden z przyjaciół 10 letniego Józefa Kowa- 
lewskiego (Derewnicka 10) przestrzelił mu rę 
kę i nogę. Ranrtego ulokowano w szpitalu 
dziecięcym. 

— Obława na rynkach. Wczoraj z racji 
dnia targowego policja przeprowadziła na 
rynkach obławę zatrzymując 16 osób z gar- 
derobą niewiadomego pochodzenia. 

  

   

  

1 posiedzenia Wydziała Wojewódzkiego 
Na ostatniem posiedzeniu Wydziału Wo- 

jewódzkiego, któremu przewodniczył p. wo- 
jewoda Raczkłewicz zatwierdzono wniosek 
Wydz. pow. w Święcianach w przedmiocie 
ustalenia norm podatku wyrównawczego na 
terenie powiatu, podano do wiadomości Wy- 
działu decyzję Min. Spraw Wewnętrznych o 
udzielenie zezwolenia kasom komunalnym w 
Wilnże, Oszmianie i Głębokiem na zaciąga= 
nie pożyczek. Ё 

atwierdzono uchwały sejmiku Dziśnień- 
- skiego z dnia 9 lutego rb. w przedmiocie u- 
dzielenia gwarancji powiatowej kasie. komu- 
nalnej i dwum spółdzielniom rolniczo - han- 
dlowym na ogólną kwotę 576300 złotych na 
uzyskanie kredytów na wiosenną akcję siew- 
ną, spółdzielni owocarskiej w Ziabkach w wy 
sokości 80000 zł. na uruchomienie owocarni i 
kapitał obrotowy oraz uchwałę tegoż Sejmiku 
w przedmiocie zaciągnięcia: długoterminowej 
pożyczki w Powszechnym Zakładzie Ubezpie 
czeń wzajemnych w kwocie 75.000 na budo- 
wę studni artezyjskich w poszczególnych о- 
siedlach. 

Wysłuchano opinji Wydziału w sprawie 
pewnych zmian personalnych w poszczegól- 
ych gminach oraz sprawozdanie Dyr. Robót 
Publicznych w sprawie opłat pobieranych w 
Wilnie za ustawianie „pionów*. 

Odczytano pismo p. prezydenta m. Wilna 
w sprawie odroczenia terminu przedłużenia 
preliminarza budżetowego na rok 1929 - 30 
oraz rozpatrzono szereg odwołań od wymia- 
rw podatków. 

Z SĄDÓW. 
ECHA CZASÓW ODLEGŁYCH. 

Wszystkie wojny jakie kiedykolwiek pro- 
wadzono na całym Świecie stwarzały pomyśl- 
ne warunki dla maruderstwa napadów rabun- 
kowych i kradzieży, 

szełkiego rodzaju najciemniejsze indy- 
widua, korzystając z ogólnego zamętu napa- 
dały na bezbronnych pozbawiając ich resz- 
tek mienia. 

Kresy nasze niejeden taki wypadek wi- 
działy. Wielu zbrodniarzy poniosło już zasłu- 
żoną karę, wielu udało się zatuszować swoje 
czyny, najmniejszy procent oczekuje na wy- 
rok. Е 

Sprawy ich wypłynęły na jaw, w większo- 
ści wypadków, podczas kłótni domowych, kie 
dy to niepowściągliwsi w mowie mówią gło- 
śno o tem i owem. 

Dziś sąd okręgowy rozpozna sprawę sześ- 
ciu mieszkańców gm. Turgielskiej oskarżo- 
nych o mord rabunkowy. 

Sprawa przedstawia się następująco. W 
marcu 1919 roku kilku żołnierzy weszło do 
maj. Gumbie szukając prowiantu. W miesz- 
kaniu Dawida Błecha oczom ich przedstawił 
się okropny widok. Na podłodze leżały po- 
krwawione zwłoki gospodarza i jego żony, 
a na ścianie wisiał trup siostrzeńca gospoda- 
rza — Jankla Blecha. Wszystkie trzy osoby 
zostały zamordowane w bestjalski sposób. 
Mordercy powyciągali im języki przekłuwa- 
jac je drutem i przywiązując sznurkiem. 

_ Dochodzenie śledcze nie dało rezultatów, 
a opinja społeczna urabiana przez komuni- 
stów usiłowała wiożyć tę zbrodnię na barki 
żołnierzy polskich. 

Przeszło sporo cazsu. Ludzie zapomnieli 

'W. WILIAMS. 
JW TAJNY KURJER 

Powieść historyczna. 

Tłomaczenie z angieiskiege 

  

Ale dziewczyna nie słuchała słów 
Hektora. 

| -— Tej nocy, kiedy po raz pierwszy 
spotkałam ciebie przy ulicy Prawa, 
chciałam skończyć już z tem strasznem 
ciężkiem „życiem. Sekwana jest głębo- 
ka: dosyć jest skoczyć z Nowego mostu 
w jej ciemną głębinę — a wszystko się 
skończy. Nie trzeba już myśleć skąd 
wziąć obiad , nie będzie męki głodu! 
Przyjaciół nie miałam, prócz Extroma. 
On tylko był dla mnie dobry, chociaż 
byłam w jego oczach małą dziewczyn- 
ką, której obowiązkiem było otwierać 
mu drzwi ca wieczór i wpuszczać do 
mieszkania jego tych, którzy mieli czer- 
woną tabakierkę. Nie miał on czasu zaj- 
mować się mną — za dużo pracował. 
Biedny, biedny człowiek, żył jak osaczo 
ne zwierzę!.. I ty nagle zjawiłeś sie na 
mej drodze. Nikt nie mówił tak ze mną 
jak ty. Przypomniałeś mi czasy, które 
minęły i już się zatarły w mej pamięci, 
te wspomnienia ogarnęły mnie, jak za- 
pach przywiędłych kwiatów! Pragnę- 
łam zobaczyć cię koniecznie, żebyś 
przypomniał mnie dom rodzinny. Tej 
nocy wróciłam do siebie, nocowałam 
wówczas na workach w pewnym skła- 
dzie, — i postanowiłam żyć. Nie wiem 
dlaczego... 

Zamilkła. Nie patrzała na Hektora. 
— Ale nie wróciłeś. Uciekłam z za- 

kładu, bojąc się, że spadnie na mnie za- 
rzut kradzieży płaszcza. Nie. miałam 
pieniędzy. Darras pomagał mi, jak 
mógł. Ale sam niewiele miał. Przed 
dwoma laty brat mój wyjechał do Pa- 
ryża, chciał wstąpić do armji. Gdybym 
go odnalazła dopomógłby mi. Łączyła 

  

. Darras poradził mi 

Wł 

już o ponurej tragedji, aż tu pewnego czasu 
zgłasza się do policji Leonarda Kasiłowska i 
składa rewelacyjne zeznanie. 

Blęchów zamordował krewny mój Józei 
Kasiłowski. Ten przy badaniu wskazał na 
wspólnika, ten zaś na dwóch następnych. W 
rezultacie aresztowano sześć osób: Jana i 
Józefa Szostaków, Stan. Listowskiego, Józ. 
Kasiłowskiego, Jana Nożewskiego i Adolfa 
Daszkiewicza, a przy rewizji ujawniono rze- 
czy pochodzące z rabunku. 

Dziś otrzymają oni zasłużoną karę o ile 
przewód sądowy da materjał obciążający. 

SPORT. 
Hokej wileński na forum ogól- 

nopolskiem. 

  

Hokejowa drużyna wileńska, składająca 
się z graczy A.Z.S. wzięła udział w między- 
miastowym turnieju zorganizowanym osta- 
tnio w Zakopanem. 

W trzech spotkaniach nie udało się 
graczom naszym zwyciężyć ani razu, kon- 
tentując się wynikami remisowemi w rezul- 
tacie czego Wilno razem z Poznaniem 
zadowolnić się musiało 2 i 3-iem miejscem. 
Ostatnie miejsce zajął Kraków. 

Wynik ten, jakkolwiek mógłby być u- 
ważany za dobry, gdyż o pokonaniu sto- 
łecznej drużyny nie mogło być mowy, nie 
rzyniósł zaszczytu hokejowi wileńskiemu, 

jeżeli weźmiemy pod uwagę dość nieprzy- 
chylne recenzje prasy. Prócz Godlewskie- 
go, który rzekomo dokazał cudów w bra- 
mce, nikoge nie pochwalono. 

Dzisiejsze zawody narciarskie. 
Wielkie zawody narciarskie o mistrzo- 

stwo Armji i Wilna rezpoczęte zostały 
wczoraj badaniem lekarskiem zawodników. 
Dziś o godz. 9 rano na boisku 6 p. p. Leg. 
(Autokol) rozpocznie się start biegu patro- 
lowego 50 klm. ze strzelaniem. 

Jutrzejszy dzień poświęcony zostanie 
odpoczynkowi, korzystając z czego zawod- 
nicy zwiedzą Wilno i będą w teatrze. 

Clou zawodów — skoki odbędą się w 
niedzielę. 

MISTRZOSTWA POLSKI W JEŹDZIE SZY 
BKIEJ NA LODZIE. 3 

Bieg 500 mtr.: 1) Kuchar Waclaw 55 sek. 
2) Doley (WTC) 4) Kalbarczyk (AZS War- 
szawa). 

Bieg 1500 btr.: 1) Dembowski (WTŁ) 
czas 2:58,2 sek., 2) Wacław Kuchar (LTŁ— 
Lwów) 2:59 sek. 3) Kalbarczyk (AZS) 2:59,2 
sek,, 

Bieg 10.000 mtr.: 1) Kalbarczyk (AZS) 
czas 22:34,5 sek, 2) Dembowski (WTL) 
22:35 sek., 3) Kamiński (WTC) 23:14,2 s., 
4) W. Kuchar (LTŁ) 23:18 sek. 

W klasyfikacji ogólnej pierwsze miejsce 
i tytuł mistrza Polski na rok 1929 zdobył Ja- 
nusz Kalbarczyk (AZS — Warszawa), uzy- 
skując 247,94 pkt. 2) Wacław Kuchar (LTŁ 
Lwów) 251,57 pkt., 3) Ludwik Kamiński (W 
TC), 4) Piotrowski (WTŁ), 5) Dembowski 
(WTŁ), 6) Michalak (WTC). 

Z niepoję! ych przyczyn łyżwiarstwo stoi 
w Polsce na poziomie horendalnie niskim. 
Zawodników startuje śmiesznie mała ilość — 
wyniki niżej wszelkiej krytyki. Obecnie mi- 
strzostwa są tego najlepszym dowodem, z 
poza Warszawy stawał tylko jeden zawodnik 
Kuchar, czasy gorsze niż na przeciętnych za- 
wodach zapadłych prowincyj zagranicznych. 

Dziwnem jest, że Wilno, gdzie na brak 
mrozu i slizgawki chyba nikt uskarżać się 
nie może, nie ma ani jednego zawodnika, 
widocznie nikt nie trenuje jazdy na pancze- 
nach, nikt nie traktuje łyżwiarstwa sporto- 
wo. A szkoda, bo piękny to sport! 

MISTRZOSTWA. NARCIARSKIE CZECHO- 
SŁOWACJI. 

Na jeziorze Strbskiem rozegrane. zostały 
narciarskie mistrzostwa Czecho - Słowacji z 
udziałem zawodników niemieckich, polskich 
i czeskich. я 

Bieg 18 klm. — 1) Donth (H. D. W.) 
1:39:52, 2) Etrich (HDW) 1:41:05, 3) As- 
chauer (Niemcy) 4) Krebs (Niemcy), 5) Mil- 
ler (Niemcy), 6) Schuster (Niemcy) 7) Bro- 
nisław Czech (Polska) 1:42:50, 8) Wahl (Nie 
mcy), 9) Wł. Czech (Polska) 1:47:47,13, 13) 

j nica (Poiska) 1:51:25, 14) A. Szostak 

  

   :53:11, 
Bieg pań 8 klm. — |) Friedlanderowa 

(Czechosłowacja) 50:14, 2) Polankowa (Pol- 
ska) 50:55).. 

W skokach wyniki były następujące: 
i) Sigmund Ruud (Nodwegja) skoki 47 

i 46 mtr., 2) Mueller (HDW — Czechosłowa- 
cja) 38 i 4ł mtr., 3) Mueller (Niemcy) 40 1 
41 mtr., 4) Franciszek Cukier (Polska) skoki 
37 i 39 mtr., Aleksander Rozmus (Polska) 
38 i 36 mtr., 6) Bronisław Czech (Polska) 
34,5 i 36 mtr. Mistrzostwo narciarskie Cze- 

nas w dzieciństwie wielka przyjaźń. 
Ale nie miałam pojęcia gdzie go szukać 

zwrócić się do 
władz. Wówczas przypomniał mi się 
Couthon. Słyszałam od mamy, że znała 
go kiedyś, przed wyjazdem jego do Pa- 
ryża. Ale gdybym wiedziała, co on 0 
niej powie.... 

Głos jej załamał się zasłoniła twarz 
rękami. 

— Lison, — rzekł Hektor, ostrożnie 
biorąc jej rączkę. Nie trzeba o nim my- 
śleć! 

— Tak, tak dobrze! — wyszeptała. 
— Nie będę już! ale zapomnieć nie mo- 
ge! Chciałam podziękować ci panie Ja- 
nie, za uratowanie mnie; za to, że dzię- 
ki panu życie moje stało się mniej stra- 
szne. Nie chciałabym wydać się panu 
niewdzięczną. Czy chcesz żebym zosta- 
ła twoją kochanką? 

Spojrzała z ufnością w jego oczy. 
Odpowiedział jej badawczem spojrze- 
niem, jakby chcąc czytać w jej duszy, 
ogarnęło go wzruszenie i niepokój. Ileż 
to razy rozmyślał o losie tej dziewczy- 
ny, wyrzuconej na ulicy wśród rewolu- 

cyjnego rozpasania! Nawet widząc Da- 
rrasa zapytywał siebie mimowoli, jakie 
stosunki łączą tego dziwnego brodate- 
go człowieka z młodziutką jego pupil- 
ką... Ale oczy, w które patrzał były tak 

jasne i niewinne. Widocznie zrozumia- 
ła myśl jego i rumieniec okrasił jej wy- 

blądłe policzki. 
Lucy, która mieszkała w sąsiednim 

pokoju, — rzekła — mówiła, że męż- 
czyźni dużo płacą za miłość. Ona z te- 
go żyła, dopóki oni jej nie zgilotyno- 
wali. Wiktor, mąż Marji — to córka 
mojej niani, u której mieszkałam, po 
przyjeździe do Paryża, — obiecywał mi 
dużo pieniędzy, wzamian za pozwole- 
nie wejścia nocą do mego pokoju. Ale 
on był wstrętny i ordynarny, nie znosi- 
łam go. Dlatego uciekłam od nich. Ale 
ty jesteś inny. Ty mi się podobasz, Jan- 

SŁOWO 

chosłowacji zdobył zatem fenomenalny sko- 
czek Sigmund Ruud (Norwegja) 428 pkt., 2) 
Ettrich (HDW — Czechosłowacja) nota 389, 
3) Schuster (Niemcy), 4) Bronisław Czech 
(Polska) nota 380 380,40, 5) Aschauer (Nie- 
mcy) 366,33, 6) Władysław Czech (Polska) 
nota 364,80. 

Wyniki te są od początku do końca sen- 
sacją, gdyż Ruud będąc bardzo słabym w 
biegach, znalazł się w Zakopanem na 16 miej 
scu. Również wysunięcie się Ettricha i Schu- 
stra przed naszym Br. Czechem jest niespo 
dzianką. Obydwaj ci zawodnicy nie stano- 
wią bowiem pierwszej klasy swych krajów. 

ZĘ ŚWIATA 
— Straszna zemsta węża. Bardzo często 

zdarza się, że lekkomyślne i nierozsądne za- 
kłady kończą się bardzo tragicznie. 

Jednakże finał tekkomyślnego zakładu 
między oficerami angielskimi w Indjach, jaki 
miał miejsce niedawno, grozą swoją i po- 
twornošcią przeszedi najstraszliwszą jakąś 
wyobraźnię. 

Jeden z oficerów, który stosunkowo nie- 
dawno przyjechał do Indyj z. młodziutką żo- 

ną, założył się z kolegami garnizonowymi, iż 

uzbrojony tyłko w zwykły nóż myśliwski, 

stanie do walki z olbrzymim wężem pytanem. 
Zakład stanął. Oficerowie rozesłali po 

dżungli krajowców, którzy po kilku dniach 
wyszukali olbrzymiego ośmiometrowej długo- 

ści płaza. Oficerowie wraz z odważnym ро- 
rucznikiem wyruszyli na polowanie. 

Rzeczywiście oficer zakład wygrał i za 

parę godzin na werandzie jego domku zło- 

żono olbrzymie cielsko węża, jako trofeum 

myśliwskie. 
Nazajutrz, kiedy nocujący w koszarach 

ordynans przyszedł do domu oficera zobaczył 
straszny widok. 

Całe mieszkanie było zniszczone, poła- 
mane meble, a na ziemi leżały rozgniecione 

na miazgę ciała oficera i jego żony. Nie umia- 
no sóbie w żaden sposób wytłumaczyć po- 

twornego wypadku. Zwłoki ułożono na we- 

randzie, w trumnach ubranych kwiatami. Ko- 

ledzy tragicznie zmarłego oficera pełnili przy: 

katafalku straż honorową. ` . 

Późną nocą uslyszano w ogrodzie 

chrzęst, poczem rozległy się krzyki przeraże- 

nia. Wśród potwornego jakiegoś łoskotu za- 

częło się walić wszystko, co było na weran- 

dzie. Jakaś niewidzialna siła poprzewracała 
świece i zwaliła trumny. Wśród pełniących 

wartę oficerów zapanował popłoch. . 

Wreszcie, któryś z nich zapalił latarnię 

*elektryczną i ujrzał z przerażeniem  olbrzy- 

miego, oszalałego z wściekłości pytona. Oli- 

cerowie chwycili za rewolwery i zasypali be- 

stję BOCH kul. : 4 т : 

opiero wtedy wyjašnila się tajemnica. 
Zabity przez porucznika wąż był samcem. 

Osierocona jego towarzyszka, idąc Śladami 

wieczonego cielska, dotarła do domu porucz- 

nika, gdzie w tak straszny i potworny sposób 
pomściła śmierć swego małżonka. 

ESKA ROOT OO OREAETERGRAESY 

RADJO. 

Śróda, dnia 20 lutego 1929 r. 
11.56 — 12.10 Tr. z Warszawy, Sygnał 

czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w Kra- 
kowie, oraz komunikat meteorologiczny: 
16.00 — 16.20: Odczytanie programu dzien- 
nego, repertuar teatralno-kinowy i chwilka 

litewska. 16.20 —- 16.35: Komunikat Zw. 
Młodzieży Polskiej. 16.35 = 17,05 Muzyka z 

płyt gramofonowych. 1705—17.55: Audycja 
literacka. 17.55 - 18.50: Trans. z W wy. 

Koncert. 18.59 19.15 Pogadanka radjote- 
chniczna” 19.15 — 19.40: Audycja „Niespo- 

dzianka*. 19.40 20.00: Odczytanie progra- 
mu na dzień następny komunikaty i syg" 
nał cząsu z Warsz. 20,00 - 20.25: Kwadrans 

Akademicki. 20.30 — 22.60. "Tr. z W-wy 
Koncert. 22.00: Tr. z W-wy komunikaty 
P. A. T. policyjny, sportowy i inne oraz 
muzyka taneczna. 

OFIARY. 

Czekotowska Weronika na opał dla naj- 

biedniejszych zł. 5. 

OGŁOSZENIE. 

Komornik przy Sądzie Okręgowym w 
W'inie Antoni Sitarz, zamieszkały w W 
przy ul. św. Michalskiej Nr, 8, zgodnie 2 a: 

1030 U.P.C., ogłasza, iż w dn, 28 lutego 1929 
roku o godz. 10-ej rano w Wilnie pzzy u 
Tartaki Nr. 4, odbędzie się sprzedaż z li- 

cytacji publicznej majątku ruchomego Auoifa 

Gordona, składającego się z 1047 kawałkow 

skóry podeszwowej, oszacowanego na sumę 

zł. 30.110 na zaspokojenie pretensji Donu 
Bankowego T. Bunimowicz. 

Komornik sądowy 
(—) A. Sitacz. 

   

ku, jesteś dla mnie bardzo dobry. Jeśli 
zechcesz mnie mieć za kochankę, może 

w ten sposób będę mogła ci się wy- 
wdzięczyć za wszystko. 

Serce ścisnęło mu się z żalu i gorą- 

cego współczucia. Skurcz chwycił za 
gardło i nie mógł wydobyć słowa. 

Uświadomił sobie straszny upadek 
Francji. Zniszczono rodzinę, dzieci po- 
zbawiono opieki, młodziutkie dziewczę- 
ta rzucono w błoto! 

— Ty będziesz pierwszym... — wy- 
szeptala, rumieniac się coraz bardziej i 
spuszczając głowę. 
- Hektor objął ją i serdecznie pocało- 
wał w głowę. 

— Nie masz żadnego długu wzglę- 
dem mnie, kochana rzekł, odsuwając 
się odsniej i przyglądając się jej po- 
staci. 

— To twoja nowa sukienka? Ślicz- 
na jest i bardzo ci w niej do twarzy. 
Pani krawcowa jest godna najwyż- 
szych pochwał! й 

Zarumieniła się z zadowolenia. 
— Uszyłam ją sama, — oznajmiła, 

poprawłając sukienkę i dygając uroczy- 
ście. 

— Teraz szyję drugą sukienkę, 
strojną! — dodała z dumą. Ale jeszcze 
jej nie skończyłam. Ta sukienka jest 
codzienna z bardzo mocnego materjału, 
wychodzę w niej wieczorami w poszu- 
kiwaniu pożywienia! 

Hektor prosił ją o zachowanie ostro 
żności i opowiedział rozmowę z Grand- 
Ducem, o spotkaniu na schodach nie 
wspominał jednak, nie chcąc jej prze- 
rażać. 

— Czy nie masz nikogo na wsi, kto- 
by mógł się tobą zaopiekować? — za- 
pytał. 

Lison kiwnęła głową przecząco. 
— Może znasz kogoś z przyjaciół 

Extroma w Paryżu. 

obiad! Dobrze, Janku? Zastukam 

  

Klejski Kinematograf 
Ks lturaino -Ošwiatowy 

SALA MIEJSKA 
ub. OQstrovramska 5. 

Od dnia 15 lutego 1929 r. będzie wyświetlany: 
pierwszy Polski film klasyczny 

Epopea filmowa p/z niesmiertelnego dzieła ADAMA 
artystów polskich. Aktów 10. W cbrazie udział biorą: Legjony Polskie, Armja Rosyjska, szlachta, 
szlachcianki, lud. Sceny batalistyczne wykonane przy łask. współud. 
oraz IV Zaniemeńskiego pułku ułanów. 

„B AN TADEUSZ“ 
MICKIEWICZA w wykonaniu najwybita. 

1-go pułku Szwoleżerów, 
Zdjęcie z natury wykon. w Wilnie, w Wojew. Nowo- 

  

  

gródzkiem i nad Świtezią. Rzecz dzieje się w roku 1811 i 1812 na Litwie. Kasa czynna od g. 3. 
m. 30. Początek seansów od g. 4, 1 i 10-ej. а 

Е Dziś największy A $ G plg słynnego dramatu STEFANA  ŽEROM- k ino- jaj y 
Tear „DEI — | próebój oska PONAD ŚRIE SKIEGO _ z udziałem STEFANA  JARACZA, 

  Wes 39 
STEF. WYSOCKIEJ, ZOFJI KOREYWO, MIECZYSŁAWA CYBULSKIEGO. Sceny do lez wzruszającel-Film, 

porywający s lą treś i i głęboką grą! Początek seansów o godz. 4, 6, Si 10.15. 

  

Dziśl Pierwszy film 
KINO-TEATR 

„POLONIA” 
Mickiewicza 22. 

prawdziwie europejskim zakroju 
polski o 

Początek seansów o godz. 4, 

ROMAŃS PANNY OPOLSKIEJ 
wielkiego pisarza i poety, laureata m. Warszawy, KAZIMIERZA PRZERWY TETMAJERA. W rol, głównych: 
znakomita BOŻEWSKA HELENA, piękna CZARNECKA DANUSIA i znany HNYDZIŃSKI STEFAN i iani. 

dramai truiyczny w 10 akta 
według powieści naszege 

6, 8 i 10.15. 

  

4 Dzis! Pierwszy film złotej serji reżyserji jednego z największych realizatorów RYSZARDA EICHBERGA 

Kino- 
Т а& „Banda“ 

""elka 30. 

GIELDA WAKSZKEEKA 
19 lutego 1929 r. 

Dewizy | waluty: 
Tranz. $prz. Kupno 

Belgja 123.85 124.16 123,54 

Holandja 357,35 358,25 356,45 

Londyn 43,28 43,38,5 43,17 _ 
Howy-Yurk 8,90 8.92 8.88 

Paryż 34,84 34.93 34.75 

Praga 26,43 26.42,5 26.49 

Szwajcaria 171,52 17195 _. 171.09 

Włochy 46,67 46,79 46.55 

Marka niem. 211.80 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
15 lutego 1929 r. 

Papiery procent. państw. 
5 proc. Pożyczka Premi. ser. Il 1926 r. 

t $ Dol. 110. 

Listy Zastawne 

4ipół proc. Wił. Banku Ziemsk. — 
› 100 zł. — 520— 510 
Akcje 

Wileński Bank Ziemski —Zł. 125 — 
183— 179 
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WĘGIEL i koks | 
wagenowo oraz tonnowe 

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

Skład: Polski Lloyd, Słowac- 

kiego 27, tel. 14-46. 
  

(Telef. 921). -_praktyką w dużych 
intensywnie  prowa- , 
REA PoRocar: 4 

p stwach, z chlubnemi 
KOPJOWANIE DOKTOR świadectwami 1 080- ` 
'PLANOW" B.ZELDOWIEŻ a. oai 

Я od znanych osób, po- 
$wiĄTŁODRUKI syta. ios szukuje posady z po- / 

K wodu parcelacji ma- PONIES 
ślno 

  

z 

[ Mieszkanie 
E 

4 lub 5 pokojowe poszukuję od za- 
raz ze wszelkiemi wygodami (łazien= 
kait. p.) w śródmieściu lub na 
Zwierzyńcu (pożądane z ogrodem). 
Oferty składać do adm. „Slowa“, 

Bata! os a as aaa W. Zdr. "Nr. 182. 

wach i nie poznawał mię z nikim. Da- 

BRUDNE PIENIĄDZ 
Chińska LILJANA GSH i HENRYK GEORGE. Temperament! Piekność! Talent! 

Oylegarnine 
EEE Dom Handlowy 

W. Jankowski i 
(dawn. B-cia Alszwang) 

Wilno, Wielka 42, telefon 1200 

toż posezonoda WYPŁZE 
Wszystkich towarów 

po niezwykle NISKICH CENACH 
Korzystaieie z okazji! 

(SONG DZIEWCZĘ WSCHODU). Potężny 
dramat w 12 aktach. W rolach główn, SONG 
Chińska tancerką ANNA MAY WONG zwana 

S=ka amerykańskiej firmy 
niedrogo do Sprzed: 
nia. Uniwersytecka 2 
m. 1. 20L Z 
© środek o Obsza: * 

rze blisko 48 
ha. Zz“ młysem 
wodnym i całko- 
witem urządze: 

| niem, oraz elekt- 
rycznością. Budyn- 
ki w porządku, . 
dom mieszkalny © 
6 pokojach z 

kuchnią 
D. H.-K. „Zachęta* 

Poszukuje Mickiewicza 151 

się panienki ze sę 900 a 
ły gospodarczej z do- 
bremi _ świadectwami Dg sprzedania 
do majątku podmiej- 
skiego z oborą 50 kawiarnia i jadłodaj- 
krów, mleko dostar- Bia. Wiadomość: Kre- 
cza się do miasta w sowy D. K<H. Zam- 

  

<< (z kogutkiem;i 
usuwają  bół, 

swędzenie, pieczenie, 

Czopki he- 
Е ES „Varito 
krwawienie, 

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

  

BAWAWAG шао 6) 4 

ini nam pokroę___ Mtzerkaśmiałowska WILCZYCE S b. GINSEERG oraz Gabinet Kosme- 
choroby weneryczne tyczny usuwa zmar- 
sytilis i skórne. Wil- Szczki, piegi, wągry, 
no, ul. Wileńska 3, te- łupież, brodawki, ku-. 
lefon "567. Przyjmuje rzajki, wypadanie r 

а 
    

ой 8 40 11044 do 8. sów. Mickiewicz: 16. 

nace | POSADY | 
BLUMOGICZ Laumus! 
Choroby weneryczne, Rządca rolny 

syfilis i skórne. lat 37 z małą rodzi- 
Wi Į 21 ną, z ukończoną śred- 

IE Ka ‚ nią Szkołą agrono- 
@4 9 — 113 — $. miczną, z 18 letnią 

    

moczowych, ed 9 1, od Š—8 wiecz, jątku. Łaskawe ofer- 
SATA ty: sa. 2 

i m. Poleś, . atu- Kobieta-Lekarz | jewski. В 

Dr. Zeldowiczawa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12--2 i 0d 46, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

Wspólnicy-czki 
do intratnych intere- 
sów potrzebni. Kapi- 
tał od 1.000 zł. do 
2.000 dolarów. Wia- 
domość: Kresowy D. 

S89—0 

— Dlaczego? Niechaj on tutaj 

Grodno; 
Eynarowicz. telefon 50 

  

H.-K.;Zamkowa 3 —4. 

butelkach. Oferty kowa 3 -4 —© 
przesyłać: poczta й 

Ostrówek SEEMNUEME NONE 

  

£0L—1 

ekonom Kto ehee 
IEF de niedużego e: zyskać dobrego Icka- az я darstwa w leń- tora, h zgłosi swa SEO uvawawu gzzsmą Ne my, ii. ai B 3 wiadectwa i zapytać sklep do Kresowego 

op 4 LEKARZE BIG AMINA BRooree"odzczne e" Zenkosa 
Maj: CZEDWIAKIĘ BO с 
rowski. 6.500 dolarów 

dwie kamienice w 
śródmieściu  do- 
chkodowe  natych- 
miast  sprzedaniy 
Wil Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, 
tel. 152, 019-2 

199 -& 

КОРМО | SPRZEDAŻ 
SWAWAWAW 
Sprzedajemy 

dochodowe 
wielki wybór, 

domy, py my 
elki „wybór, ceny | Poszukujemy 

0 . ol. do i > gotówki w róż- 30.000 ze Wiado- nych walutach poć 
mość: Kresowy «. dobre i mocne K.-H. Zamkowa 3 -4.: gwarancje 

: D. H.-K, „Zachęta* 
| Mickiewicza ъ 
* tel. 9 05. zę 

    

PE 
DOLARY 

i ruble złote 
LOKUJEMY 

NAJPEWNIEJ 
Wil. Biuro Komi- ; 
sowo - Handlowe, 

| Mickiewicza 21, į 

    

I tel. 152. ti 

m e „DZIERŻAWY 4, 
j majątków — ziem- 
skich załatwiamy 
dogodnie z pe- 
ważnemi osobami 
Wil Biuro Komi- 
sowo - Hanalowe,   

  

Mickiewicza 21, 
tel. 152. = 

się już, czy nie wyszedłeś. Prędzej oby- 
rras i ty, Janku, Jesteście moimi jedy- przyjdzie! — zatrzymywała go dziew- watelu, czas nie Stoi. 
nymi przyjaciółmi na całym świecie! 

— W takim razie błagam cię nie 
wychodź nigdzie z pokoju. Wierzaj mi 
droga Lison, że za każdym razem, gdy 
wychodzisz na ulicę, narażasz się na 
straszne niebezpieczeństwo. 

Dobrze, niech będzie tak, jak 
chcesz! Darras zgodzi się pewnie ku- 
pować dla mnie pożywienie. Ale, gdy- 
byś wiedział, jak to nudno tak siedzieć 
tutaj! Musisz częściej odwiedzać mnie 
Janku! 
Podbiegła do małego piecyka i zdjęła 

z ognia rondelek. 
— Teraz zawołała ż tryumtem, 

dam ci kolację! Co prawda nie mogę 
się szczycić rozmaitością potraw, а1е 
przynajmniej nie będziesz głodny. Zre- 
Sztą mam coś smacznego dla miłego 
gościa. Zamknij oczy na chwileczkę! 

Hektor posłusznie zamknął oczy i 
usłyszał brzęk szklanek. : 

— Teraz patrz! 
Lison stała przed nim z dwoma 

szklankami z winem. Z uśmiechem po- 
dawała mu jedną. Na stole stała buteł- 
ka wina. 

— Zanim siądziemy do _ kolacji, 
wzniesiemy toast! — rzekła podnosząc 
szklankę. Za tych, którzy jeszcze pozo- 
stali! 

— A przedewszystkiem za zdrowie 
panny Ludwiki de Malić! — dodał. 

Roześmieli się i wychylili toast. Ale 
zanim skończyli, rozległo się umówio- 
ne stukanie. 
Rozdział XV. Nocny wóz z z Sałpetrie. 

— Darras! — krzknęła Lison, sta- 
wiając szklankę na stole... Zapomnia- 
łam o nim, biedak! Musi z nami zjeść 

do 

  

  

niego, żeby tu przyszedł... 
— Nie, — zatrzymał ją Hektor, — 

czyna. 
— Nie, nie! muszę iść do niego. 
— Jeżeli macie jakieś tajemnice.. 
Ujął jej rękę serdecznie. 
— Nie chodzi tu o tajemnicę. Mu- 

szę się z nim w pewnej sprawie poro- 
zumieć. 

-— Wiesz i ja pójdę, zaniosę 
obiad, który zjemy u Darrasa! 

— Nie, muszę iść sam, Lison! 
W tonie jego było coś, co ją prze- 

straszyło. Nie spuszczając z jego twa- 
rzy oczu, spuściła ręce i rzekła blednąc 
bardzo: 

— Mówisz tak dziwnie, że zaczy- 
nam się obawiać, — szepnęła. — Gro- 
zi ci jakieś niebezpieczeństwo, po- 
wiedz? Bądź ostrożny, wystrzegaj Się, 
błagam cię! Darras jest szalony. Nigdy 
nie dba o siebie i jest bardzo nieostro- 
żny. Może zgubić ciebie i siebie. 

tam 

Hektor pogładził jej rączkę. 

— Przeciwnie, uważam Darfasa za 
rozumnego i odważnego człowieka... 

Z dołu roziegła się niecierpliwe stu- 
kanie. 

— Dowidzenia Lison, — žegnal ją 
usiłując być wesołym. — Prędko od- 
wiedzę cię znowu. : 

Podała mu kapelusz i prosiła ze łza- 
mi w oczach: 

— Strzeż się, pomyśl co się stanie 
ze mną, gdy ciebie stracę! Nie- będę 
miała chwili spokoju, dopóki cię znów 
zobaczę; mój dobry, kochany przyja- 
cielu! 

Hektor objął ją i przytulił do siebie. 
— Nie bój się, nic mi się nie stanie! 

Pocałował ją w policzek i prędko wy-- 
biegł. 

Darras czekał go we drzwiach mie- 
szkania. 

  

— Nikogo, —— westchnęła, — on nie to właśnie on mnie woła. Muszę do nie- — Nareszcie! — przywitał go nie- 
rozmawiał ze mną nigdy o swych spra- go iść! cierpliwym okrzykiem. — Obawiałem 

эа га „Wyżawnicieo wiłeawije” ul. Kwaszelnd Wydawca Słanisiaw Machtewicz. Kedaktur odpuwindzniny V Mod V op dydis, 

Wciągnął Hektora do mieszkania. 
Na środku pokoju leżał wór zwią- 

zany sznurem, żelazna skrzynka na sto- 
le była otwarta i Hektor ujrzał w niej 
cały stos chirurgicznych narzędzi. Pod 
stołem stała miska, pełna gęstej, cie- 
mnej cieczy. 

— Za dwadzieścia minut będzie 
północ, — rzekł Darras, — a o północy 
musimy być na Nowym 
sztuka z nami, — pokazał duży wór. 

— Ale... jeżeli nas zatrzymają 
drodze? — zapytał Hektor. s 

— Poczekaj, nie zadawaj pytań, za- 
nim wszystkiego się nie dowiesz! Wy- 
niesiemy wór ze schodów. Coby się nie 
stało nie mów ani słowa. Jeśli spotka- 
my kogo na schodach, tem gorzej dla 
nas, na to niema rady. Dotąd jednak ni- 
gdy nie spotykałem nikoga na scho- 
dach nocą. Teraz słuchaj! Kiedy o- 
dźwierny pociągnie za sznur i otworzy 
drzwi, ty wyjdziesz i zobaczysz czy па 
ulicy niema kogo. Jeśli droga będzie 
wolna, wrócisz i zawołasz mnie. Zrozu- 
miałeś? Idziemy! 

Zgasił świecę... Blade światło księ- 

w 

życa zalała pokój. Nachylił się nad 
martwem ciałem, Darras rozkazał: 

— Bierz za drugi koniec... $ 
Hektor pochwycił za róg worka. | 

Poczuł pod palcami twarde płótno. 
— Ale, — wyszeptał z przeraże- 

niem, — ono, ono... nie ma głowy. 
— To nie bez powodu, bracie — 

odrzekł Darras, — chodźmy już. 
Więcej nie mówili do siebie. Cięż- 

ki wór został wyniesiony za próg. Da- 
rras zamknął drzwi na klucz. Ostrożnie 
znosili ze schodów ciężar. Po kilku mi- 
nutach znaleźli się na dole. Darras na- 
chylił się do okienka i krzyknął: — 
Proszę otworzyć drzwi. 
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RÓŻNE 
Potrzebay od kwietnja SMA ES 
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