
KRONIKI SEJMOGE 

a hój o silną władzę. 
(Telefonem z Warszawy). 

  

Dziś rano na murach Warszawy u- 
ła się odezwa Bezpartyjnego Blo- 

Współpracy z Rządem ekscytująca 
Obywateli ; przygotowująca odświętny 
tastrój dla dzisiejszego posiedzenia ple 
Rarnego, które miało być pierwszem 

iedzeniem wstępnej debaty nad no- 
wym projektem konstytucji. 

Rozpoczął debatę pułkownik Sła- 
Nek Istotą jego przemówienia było 

stwierdzenie, że Polska potrafiła z sie- 

JIE wydobyć siłę na polach walk, gdy 
IUż raz wojsko w połe wyprowadziła. 

Polu, w bitwie mieliśmy siłę, wojsko 
Naszę, gdy już było, to mała siłę, nato- 
Miast ustrój nasz tej siły nam nie da- 
Wał, tak, jak wojska do obrony przez 

ie wieki sejmy nie dawały i przez 
e ustrój padaliśmy i upadliśmy. 
zkoda, że posłowie sejmowi takima- 

0 znają historję Polski. Wtedy słówa 
| Pułkownika Sławka dźwiękłyby w nich 
| łą siłą swej tragicznej prawdy. Wte- 

i Nawet tęsknota do stworzenia sil 

Ej władzy w Polsce znalazłaby może 
| lepszych, szlachetniejszych cząstkach 
> Serca jakiś oddźwięk. Kto zna na- 
awdę historję Polski, ten wie, jaką 

Srozę, jaki dramat mieści ona w so- 
włąśnie przez tę bezsiłę tkwiącą 

а. Naszym ustroju, która nie pozwa- 
| ała ną wyswobodzenie siły polskiej 

bezwłądu i na stworzenie wielkiej 

Przyszłości. W krótkich słowach pię- 

u to wypowiedział pułkownik Sła- 

€k. Zawsze jestem szczęśliwy, gdy 
> Mówi. jest to człowiek naprawdę 

„ tak głępoko szlachetny i taki patrjota, 

Wszystko, co mówi, posiada to pię- 
O Patrjotyzmu,- jest tem, co języ 
€M powszednim nazywamy głosem 

Serca, Widać było, jak głęboko wierzy 
№, że cząstkę swej pracy i swej o- 

larności, której nigdy nie szczędził, 
Wkładą dziś w pracę zbudowania sil- 
Rej władzy w Polsce, a przez to i sil- 
nej Polski. 

Przyjemnie było, że debata wstępna 
lad nowym projektem konstytucji roz- 

ęła się tak szlachetnym akordem. 

Gdyby mi ktoś kazał jednem sło- 
Wem określić charakter trzech głów- 
Mych przemówień dzisiejszego posie- 
zenia, tobym powiedział, że mowa 

Dułkownika Sławka byla „patrjotycz- 

„Ma“, mowa endeka prof. Winiarskie- 
80 „adwokacka*, mowa posła Nie” 

iałkowskiego „socjalistyczna”. 
Sławek miał przed oczami ideę, 

| Sdy mówił. Ideą tą była silna władza 
W Polsce, natomiast prof. Winiarski 
Nie przeciwstawiał tej idei żadnej 
Innej ideologii. Krytykował on nie 
Istotę nowego projektu, lecz poszcze- 

Zólne artykuły. Jest to metoda adwo- 
ta, gdy broni złej sprawy. Odwra- 

Ca Wtedy uwagę od rzeczy istotnej, 
zasadniczej, od rzeczy będącej celem, 
A ZWrącą uwagę ku całkiem drugo- 
Izędnym, nieistotnym, ku szczegółom. 
„ Poseł Niedziałkowski ma myśl 
laSną, lecz, niestety, obciążoną socja- 
IStycznym serwitutem — to „walka 
aS", do której trzeba naciągnąć 

Każdy fakt, każde prawo. W jego 
mowie najpoważniejszym argumentem 

yło twierdzenie, że tam, gdzie par- 
AMEentu niema, walka kłas wychodzi 
na ulicę, Nie mówię już o tem, że 
p olekt BB bynajmniej nie kasuje par- 
tw czt nie wspominam o tem, że 

 „Merdzenie posła Niedziałkowskiego 
| ltybuny sejmowej, jakoby poseł 

ackiewicz gdzieś napisał, že projekt 
Znosj całkiem demokrację parla- 

Mentarną, nie odpowiada rzeczywisto- 
„Šai Ale nię można zagadnienia na- 

i <zelnej włądzy w Polsce rozpatrywać 
_ Wyłącznie z punktu widzenia zatargów 
__0 normy zarobkowe. To jest ten wiel- 

ki, zasadniczy błąd szkoły socjali- 
stycznej, błąd rozpowszechniony tak 
narOko i poza socjalistami. "Aby nie 
ь ZSzerząć tych uwag, które muszą 

YĆ krótkie, odpowiem tylko, że kie- 
z mi jeden socjalista powiedział: 

| »Gdybym na wszystkie nasze sprawy 
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ECHA STOLICY 

Projekt usfawy samorządowej BE. 
Klub Bezpartyjnego Bloku wsp. z 

Rządem wniósł do laski marszałkow- 
skiej we wtorek ubiegłego tygodnia 
projekt ustawy samorządowej. Projekt 
ten staje na gruncie gminy zbiorowej 

«| składa się z czterech części. 
Część | reguluje czynne i bierne 

prawo wyborcze jednolicie na terenie 
całej Polski. z wyjątkiem Śląska. Czyn- 
ne prawo wyborcze posiadają wszyscy 
od pół roku zamieszkali w gminie 
po ukończeniu lat 24, a więc i zawo- 
dowi wojskowi. Bierne prawo wybor- 
cze przysługuje dopiero po ukończe- 
niu lat 30, a nie mogą z niego ko- 
rzystać zawodowi wojskowi. 

Część II dotyczy specjalnie gmin 
wiejskich w b. Kongresówce, gdzie 
przedewszystkiem znosi s'ę t. zw. ze- 
brania gminne. Liczba radnych jes 
jednolicie ustanowiona dla wszystkich 
gmin i wynosi 12 członków rady. 
Każdy wyborca w głosowaniu tajnem 
powszechnem, równem, bezpośredniem 
może głosować tylko na nazwiska 3/4 
radnych. 

Część III dotyczy Małopolski i 
obejmuje także Spiż i Orawę. Liczba 
radnych ulega zmniejszęniu i wynosi 
w gminach o 500 mieszkańcach - 8 
członków rady. Do 1.500 mieszkań- 
ców — 12 członków rady, a ponad 
tę, liczbę 16 członków rady. Głosowa- 
nie takie same jak w b. Kongresówce. 
Do miast rozciąga się przepisy obo- 
wiązujące w b. Kongresówce i tutaj 
wprowadza się podwyżkę lat. Repre- 
zentacje powiatowe powstają przez 
wybory, w których biorą udział tylko 
członkowie rad gminnych wiejskich i 
miejskich. Głosuje się także na nazwi- 
ska i tylko na 314 liczbysczłonków rady 
powiatowej, Liczba członków rady po 
wiatowej wynosi przy 12 tys. miesz- 
kańców 24 na każde dalsze 12 tys. 
nowych 4, maksimum 36. Wybory do 
wydziału powiatowego są proporcjo- 
nalne. Miasta ponad 25 tys. ludności 
sa wyłączone od udziału w reprezen- 
tacji powiatowej, a nadzór nad ich”fi- 
nansami przechodzi do wojewody, 

Ustawa o Zdromadzeniach. 
WARSZAWA, 22 II. PAT. Dzisiejsze po- 

siedzenie sejmowej komisji konstytucyjnej 
poświęcone vyło w dalszym ciągu szcze- 
gółowej dyskusji nad projektem © zgro- 
maozeniach. Reprezentant rządu wniósł 
projekt nowego artykułu 12, według któ- 
rego w razie nieobecności przedstawiciela 
władzy gospodarz zgromadzenia ponosi od- 
powiedzialność za przebieg „zgromadzeni: i 
poclega saakcjom karnym, jeżeli stanie się 
coś niezgodnego ze spokojem i bezpieczeń- 
stwem. 

Przy art. 14 poseł Zaleski (KI. Nar.) 
postawił wniosek, dopuszczający młodzież 
poniżej lat 18 tylko do zebrań Stowarzy- 
szeń sportowych, zawozowych i oświato- 
wych 

Pos. Mackiewicz (BB) postawił wnio- 
sek, zakązujący zgromaczeń młodzieży z 
wyjątkiem tych kategoryj zebrań, które zo- 
staną uznane przez Ministerstwo Oświaty. 
Przeciwko temu projektowi oświadczyli się 
posłowie PPS. Ożywioną dyskusję wywoła* 
ła również sprawą zgromadzeń publicznych. 

Pos. Kronig i Bagiński wnieśli, aby 
skreślono ten ustęp art. 16, w którym jest 
powiedziane, że władza ma prawo wkro- 
czyć ną zgromadzzająa niepubliczue, jeżeli 
ma dostąteczne pod stawy do przyjęcia, że 
nastąpiło wyraźne pogwałcenie prawa przez 
zgromadzonych, Głosowanie odroczono na 
następne posiedzenie, które odbędzie się 
we wtorek 0 godzinie pół do jedenastej. 

„Wieś Kościuszkowska” 

WARSZAWA, 22. il. PAT. Sejmowa ko- 
misja opieki społecznej i inwal dzka przy- 
jęła na dzisiejszem posiedzeniu rządowy 
projekt ustawy o utworzeniu fundacji pod 
nazwą „Wieś Kościuszkowska*. Projekt 
ten głosi, że ku uczczeniu pamięci Tade- 
usza Kościuszki, zgodnie z uchwałą Sejmu 
Ustawodawczego z dn. 25 lipca 1919 roku, 
tworzy się państwową fundację pod nazwą 
„Wieś Kościuszkowska”, której celem jest 
opieka nad sierotami i wychowanie z 
pierwszeństwem dla sieret ludzi zmarłych, 
których śmierć pozestaje w związku przy- 
czynowym ze służbą w obronie państwa 
polskiego. 
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Ż ZA KORDONÓW 

Šowiety protestoją przeciwko rewizji W 
duwiorgiłocie w Rydze 

RYGA. 22.li. Pat. Ministe'siwo 
spraw zagranicznych otrzymało 
rosyj ką notę, protestującą prze- 
ciwko rewizji dokonanej w ry- 
skich składach sowieckiego io- 
warzystwa okrętowego  Sow- 
torgiłot, co zdaniem noty utrud- 
nia regularny rozwój tranzytu. 
Łotewska agoncja telegraficzna 
zaznacza, że rewizje miały miejs- 
ce w związku z wykryciem nie- 
legalnej komunistycznej organi- 
zacji. Dzienn:k „Latvis” omawia- 
jąc tę sprawę, zapytuje, czy 
Rosja sowiecka chce operacje 
tranzytowe związać z działalnoś- 
cią pewnych czynników antypań: 
stwowych. Nota protesiacyjna 
może, zdaniem dziennika, wzbu- 
dzić jedynie zdziwienie i podej- 
rzenie. Wszelkie mieszanie się 
do wewnętrznych spraw Łotwy 
musi być energiczne 
Organ socjalnej demokracji kry- 
tykuje zarządzenia, podjęte przez 
rząd, jako nierozważne. 

Landininki nie zmieniają stawowita. 
„Lietuvos Žinios“ dementuje wia-. 

domości, zamieszczone w „Lietuvos 
Aidas“ i „Rytas“, jakoby po zjezdzie 
partja laudininków zajęła nowe  sta- 
nowiska. Organ laudininków twierdzi, 
że wiadomości te są zupełnie bez- 
podstawne. Laudininki, zarówno pod 
względem politycznym jak i kultural- 

nym, zostają wierni swymr Starym 
ideom 

Nominacja ponłk Kastejkisa. 
Z Kowna donoszą: Na mocy de- 

kretu prezydenta republiki minister 

spraw wewn. podpułk. Mustejkis zo- 

stał podniesiony do rangi pułkowai- 
ka. Pomocnika szefa sztabu generalne- 
go pułk. Kubilinnas, czasowo pełnią- 
cy obowiązki szefa sztabu, zaiwierdzo- 
no na tem stanowisku. 

Bejście w życie litewsto-niemieckiego 
niłada handlowego. 

„Memeler Dampfboot" pisze, iż je- 

szcze w tych dniach nastąpi wymiana 

dokumentów ratyfikacyjnych układu 

handlewego zawartego między Litwą a 

Niemcami i tem samem układ wejdzie 

w życie. 

wolnienie aresztowanych studeniów. 
Z Kowna donoszą: Na skutek za- 

biegów rektora i prorektora uniwersy- 

tetu, zwolniono 13 studentów, którzy 

15 bm. byli aresztowani za znane a- 

wantury. 

Okólnik arcybiskopa litewskiego. 
Z Kowna donoszą: W tych dniach 

arcybiskup litewski rozesłał okólnik, 

w którym zarządza, aby wszyscy du- 

chowni, którzy umieszczają swe utwo- 

ry w gazetach ze swym podpisem czy 

pseudonimem, przesyłali je przedtem 

swej zwierzchności duchownej, w celu 
cenzury. 

Twolnienie z więzienia inż. Kajrysa. 
Z Kowna donoszą: 20 bm. został 

zwolniony z więzienia po 2 tygodnio- 
wym areszcie redaktor „Socjaldemo 
kratasa“, b. poseł sejmu inż. Kajrys. 

W Kownie będzie edserwatorjum? 
Z Kowna donoszą: W ciągu r. b. rząd 

ma zakończyć budowę nowego gmachu Uni 
wersyteckiego ną Górnej Frejdzie, Po wy- 
kończeniu tego gmachu ma być zaczęta 
budowa obserwatorjum astronomicznego., 

ARIA TINA NIN TA INN SPSS ATRI S RNB NIN 

państwowe zapatrywał się tylko i wy- 

łącznie pod kątem widzenia załatwie: 

nia kwestji kowieńskiej, to byłbym, 

tak jak i pan, monarchistą*. Otóż 
jeśli temu socjaliście wolno było po- 

wiedzieć, że się nie zapatruje na 

wszystkie sprawy pod kątem widzenia 
Litwy Kowieńskiej, to i nam wolno 

powiedzieć, że nie na wszystkie spra- 

wy zapatrujemy się pod kątem widze- 

nia walk i strajków o podwyższania 

norm zarobkowych. 
Poseł Niedziałkowski w swojem 

przemówieniu zgłosił akces do teorji, 

że władza upada tylko przez własny 
swój rozkład. l ta teza zwraca się 

przeciw jego własnym  wywodom. 
Parlamentaryzm w Polsce miał wszyst- 

ko, lecz nie umiał rządów tworzyć i 
upadł przez rozkład własny. Potępiali 

go przed zamachem majowym wszys 

cy, nawet  najgorętsi dzisiejsi ob. 

rońcy. 

Podsłuchałem takie rozumowanie. 

Jeden z przedstawicieli najbardziej 

antypolskiej naszej mniejszości mó- 
wił: „Jestem neutralny w tym sporze 

O konstytucję. Ale w tej walce po- 

między silną władzą a demokracją 

parlamentarną głosować będę za de- 
mokracją parlamentarną". „Dlacze- 

go?“ „Przecież ja dążę do oderwania 
wschodnich terytoriów od Polski, 

dc utworzenia z nich państwa samo- 

dzielnego". „Cat. 

odparte. - 
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AUZSWYEZ —- ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskieg: 
K — kiosk St. Michalskiego. 

     

    

  

     

Х — Księgarnia I-wa „Ruch“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. (sięgarnia Spółdz. N 
DUKSZTY —- Bufet kolejowy, i - 8 ia Polska — St. Bednarski. 
GŁĘBOKIE — uł. Zamkowa, W. Włodzimierow. POSTAWY - garnia Pol. Macierzy Szkolmėj. 
GRODNO — Ksiegamnis T-wya „Ruch“ STGŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
WMORODZIE Dworzec kolejowy K. $marzyński. ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WIENIEC klep tytoniowy -8. Zwierzyński. WILEIKA POW, — ul. A vicza 24 F zewska. 
KLECK -—- Sklep „Jedność 
LADA -— uł. Suwalska 13, $. Matecki. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Внем“. 

  

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na sir. 2-ej i $.ej 40 groszy. Za tekstem 

WARSZAWA — T-wo ь 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
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15 groszy. Komunikaty 
  

„oraz nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dro- 
żej. Zagraniczne 50% drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co de 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmłeniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Memorandum Danduranda 
w sprawie procedury mniejszościowej 

GENEWA. 22. 2. (PAT). Liga Narodów ogłosiła memorandum przed- 
stawiciela Kanady Danduranda © procedurze, jaka ma być stosowana wobec 
kwestyj mniejszościowych. Dandurand stwierdza, iż procedura obecna nie za- 
dowalnia mniejszości, które uważają się za ofiary bezczynności i obojętności 
Rady Ligi. Mniejszości składają skargi, choć nie wiedzą, czy to doprowadzi 
do jakich rezultatów. Dandurand proponuje: 1) Autorowie petycyj przedsta- 
wiać mają na przyszłość swoje petycje odpowiednim rządom, a dopiero na 
wypadek niepowodzenia kierować je do Ligi Narodów. 2) Obecny komitet 

_ trzech powinien być zastąpiony przez Radę Ligi. 
Rada Ligi będzie musiała osądzić, czy propozycje Danduranda dają się 

pogodzić z literą traktatu, czy wprowadzają jakie ulepszenie do obecnej pro- 
cedury i czy nadają się do przyjęcia dla państw, których dotyczą traktaty w 
sprawie mniejszości narodowych. 

Rumunia rafyfikuje profokał bifwinowa. 
BUKARESZT. 22.2. (PAT). Izba uchwaliła projekt ustawy, ratyfikującej 

podpisany w Moskwie protokół o przedterminowem wejściu w życie paktu, 
Kelioga. - 

  

Walki domowe w Ghinach 
Czang-Czung-Czang przeciwko rządowi nankińskiemu. 

SZANGHAJ. 22.2. (PAT). Agencja Reutera podaje: Według otrzyma- 
nych tu informacyj położenie w północno - wschodniej części Szantungu sta- 
je się coraz poważniejsze. Zwolennicy marszałka Czang-Czung-Czanga opa- 
nowali szereg ważnych miast, łącznie z Kiao-Czao oraz całą północną okoli- 
cę Szantungu. Wiele objawów wskazuje na te, że wpływy Czang sięgają 
równiek i na Zachód. jest rzeczą trudną, z punktu widzenia strategicznego, 
dla wojsk rządowych zaatakować Czanga, którego wojska chronione są Od 
zachodu przez koryto rzeki żółtej a od południa przez wojskową streię ja- 

ską. 
CZEFOU. 22.2. (PAT). W godzinach rannych słychać było tu odgłosy 

kanonady na przestrzeni 15 mil, zwiastujące widocznie przybycie marszałka 
'Czang-Czung-Czanga, który z Dairen przybył dnia 19 bm da Lung-Kou, le- 
żącego o 90 mil od Czefou, na czele armji 5 tys. Zamierza on usunąć nacjona- 
listycznych dowódców armji w Czefou. Kanonada zdaje się wskazywać na to, 
że marszałek Czang atakuje linję ochronną wojska nacjonalistycznego wpobli- 
żu Fuszan-Tsienu. 

Nowy wybuch walk domowych w Chinach, gdzie zdawałoby się po zwycięstwie 
w roku ubiegłym wojsk południowych pod wodzą Czang-Kai-Szena oraz śmierci władcy 
Mandżurji głośnego Czang-Tso-Lina zapanował spokój, jest echem wciąż jeszcze -tleją- 
cych antagonizmów pomiędzy Chinami Południowemi a Chinami Północnemi. Czang- 
Czung-Czang jest synem Czang-Tso-Lina. Porozumienie między nim o rządem nankiń- 
skim doszło do skutku na podstawie uznania autonomji Mandżurji. W miarę jednak sta- 
bilizacji pokoju centralistyczne tendencje rządu Nankińskiego doprowadziły do wyb uchu 
walk zbrojnych. Do zaostrzenia zatargu niewątpliwie przyczyniły się nie mało „obce 
agentury", w których interesie jest utrzymywanie stanu wrzenia na ołbrzymich obsza- 
rach państwa niebżeskiego. Należy pamiętać, że Czang-Czug-Czang podobnie jak Czang- 
ZAD jest pod wpływem Japonii. 

sowieckie maski na Lntwis 
Wykrycie organizacji szpiegowskiej w Rydze 

- RYGA. 22.2. (PAT). Łotewskiej policji politycznej udało się w ostatnich 
dniach wykryć organizację szpiegowską. Centrum organizacji oraz siedziba jej 
kierowników była Ryga i Libawa, lecz agenci działali również i w innych czę- 
ściach kraju, szczególnie zaś w Letgalji. Dokonana kilku większych rewizyj i 
aresztowana wielką liczbę członków organizacji. Między aresztowanymi znaj- 
duje się członek białoruskiej sekcji Kominternu Chrucki. Wykryta organizacja, 
sądząc, ze znalezionych materjałów, starała się po zlikwidowaniu letgalskiej 
grupy szpiegowskiej na poczatku ubiegłego roku wznowić działałność swych 
poszczególnych jaczejek pośród łotewskich pogranicznych oddziałów wojsko- 
wych. U aresztowanych znaleziono większe sumy pieniężne, podrobione doku 
«nenty oraz paszporty. 

Rozruchy rokofnicze w Melkourne. 
MELBOURNE. 22.2. (PAT). Rszruchy na tle strajku w przemyśle drzewnym przy- 

bierają coraz ostrzejszy charakter. Grupa strajkujących robotników, uzbrojonych w drągi 
i żelazne i inne narzędzia, zaatakowała personel fabryki wpobliżu Melbournu, raniąc ciężko 
2 robotników, lżej zaś szereg innych osób. 

Zagrzeb drugą stolicą Jugosławii 
BIAŁOGRÓD, 22 Il. Pat. Krążą pogłoski, że Zagrzeb obrany będzie 

na drugą stolicę Jugosławji. Rok rocznie mieszkać tam będą członkowie 
dworu przez czas dłuższy. „Mówi się również o wprowadzeniu alfabetu ła- 
cińskiego w miejsce kirylicy. 

  

bot Le Brix FranciaIndochiny. 
PARYŻ. 22.2. (PAT). Lebrix nadesłał do „Petit Parisien* depeszę, donoszącą, że 

po łocie, trwającym 9 pó 25 minut przybył do Bassarah, skąd odleciał do Karachi. 
KARACHL 22.2. (PAT). Lebrix wylądował tu dziś o godz. 11. m. 10. 

Gzarny Śnieg w Rumunii. 
BUKARESZT. 22.2. (PAT). W miejscowości Lespezi (Rumunja) zanotowano bar- 

dzo ciekawe zjawisko, a cie — śnieg, który spadł tam ubiegłej nocy był czarny. 
Prawdopodobnie był to popiół wulkaniczny. Podobne zjawisko zaobserwowano w Bar- 
lad i Jassa. Z tego powodu wśród ludności zapanowała panika. 

Gdańsk wolny od lodów. 
GDAŃSK. 22.2. (PAT). Dzięki zmianie pogody i ciepłym wiatrom południowo - za-/ 

chodnim sytuacja w porcie gdańskim uległa dziś w nocy decydującej zmianie. Zatory 
lodowe, zamykające dotąd zatokę Gdańską popękały na przestrzeni szeregu kilometrów, 
przyczem lód pędzony jest w stronę morza, uwalniając tem samem uwięzio- 
ne dotychczas w zatoce gdańskiej okręty. Niemal wszystkie te okręty znajdują się w por- 
cie gdańskim. 

Śmiertelny wypadek w kopalni Uielnius 
KATOWICE, 22. il. PAT. Wczoraj zdarzył się na kopalni Vicinius śmier- 

telny wypadek, którego ofiarą padł górnik Jan Kapłonek z Siemianowicz. Wy- 
padek spowodowany został zawaleniem się ściany węgiowej, przy wydicanii 
z miejstarego drzewa. Kapłonek osierocił żonę i pięcioro dzieci. 

ia is 

Rowy sukzes narciarski Bronisławy Polankowej 
WESTĘROWO, 22. Il. PAT. W dniu dzisiejszym w dalszym ciągu mistrzostw 

narciarskich w Westerowie (Wysokie Tatry Czechosłowacja) odbył się bieg pań i bieg 
zjazdowy panów. W biegu pań zwyciężyła Polka Bronisława Polankowa, zaś bieg 
zjazdowy panów przyniósł również zwycięstwo Polakowi Bronisławowi Czechowi, po- 
twierdzając w ten sposób jego opinię najlepszego narciarza zjazdowego Świata. 

  

LOSY TROCKIEGO. 

Czy otrzyma prawo azylu w 
Niemczech? 

Prośba Trockiego o pozwolenie sa 
zamieszkanie w Niemczech  dotyczas 
nie została załatwiona. Sądząc z po- 
lemiki prasowej jaka dookoła tej spra- 
wy rozwinęła się, Sprawa czy Trocki 
może wjechać i zamieszkać w któremś 
z miast niemieckich staje się kwestją 
polityczną. Podczas gdy liberalizujące 
stronnictwa demokratów i socjalistów 
oświadczają się za udzieleniem wizy, 
partje z prawego skrzydła są temu 
przeciwne, podnosząc niebezpieczef- 
stwo wewnętrzne na jakie pobyt Troc- 
kiego może narazić Niemcy. 

Aczkolwiek Sowiety ogłosiły, że 
nie będą oficjalnie interwenjowały w 
Berlinie w sprawie Trockiego nie ule- 
ga wątpliwości, że w dredze prywat 
nej interwencja ta nastąpi. Że nie bę- 
dzie ona dla Trockiego przychylna 
to pewne. Nieoficjalne rozmowy  dy- 
plomató . obozu Stalinowskiego nie: 
wątpliwie będą szły w kierunku wy- 
warcia presji na rząd niemiecki, aby u- 

„trudnić wjazd i pobyt szefowi opozycji 
komunistycznej. To posunięcie jest po- 
dyktowane troską o całość niemieckiej 
partji komunistycznej, która silnie jest 
podminowana przez wpływy  „trocki- 
stów". Należy pamiętać, że wśród 
wszystkich organizacyj komunistycz- 
nych za granicą najsilniejsza jest opo- 
zycja „trockistow“ włąśnie w Niem- 
czech. Kurs rządów w Bolszewji od 
szeregu lat w kołach niemieckich ko 
munistów spotykał się z krytyczną 
oceną. Masłow, Ruth Fischer jeszcze 
przed wykluczeniem Trockiego z partji 
uprawiali opozycję. Jest rzeczą jasną, 
dlaczego Trocki pragnie osiąść w 
Niemczech, widzi bowiem tam dla zie- 
bie największe możliwości skutecznej 
walki z oebscnymi władcami Rosji i 
szefami komiąternu. 

Zagraniczne partje komunistyczne, 
jak wiadomo są, narzędziem w rękach 
Sowietów, posłusznie wykonywując złe- 
cenia Moskwy potrzebne dla jej celów. 
politycznych. Z chwilą jednak, gdy te 
partje szarpane są; przez niesnaski | 
wewnętrzne,gsiła i znaczenie ich maleje. 
Obecność Trockiego w Niemczech mo- 
że spotęgować tylko nieporozumienia 
w niemieckiej partji komunistycznej i 
wobec tego staje się zrozumialem 
dła czego nieoficjalne rozmowy 
dyplomatów sowieckich nie pomogą 
Trockiemu otrzymać wizy do Niemiec 
Olicjalnie Moskwa nie może wystąpić 

< ze względu na popularność Trockie- 
go, który obok Lenina był głównym 
twórcą dzisiejszego ustroju w Rosii. 

W związku z przeciągającą Się 
sprawą załatwienia prośby „Trockiego 
przez rząd niemiecki „Vorwaerts* no- 
tuje pogłoskę, że przewodniczący ka- 
munistycznej opozycji francuskiej Bo- 
rys Suwarin otrzymał telegram, w któ- 
rym Trocki prosi go o umożliwienie 
przyjazdu do Francji. Suwarin miał 
odpowiedzieć Trockiemu, że rząd fran- 
cuski, a w szczególuości ministerstwo 
spraw zagranicznych jest przeciwne 
pozwoleniu Trockiemu na przyjazd 
do Francji. Wobec tego Suwarin po- 
radził rzekomo Trockiemu nie zwra- 
cać się z prośbą o wizę do rządu 
francuskiego, lecz zwrócić się do rzą- 
du norweskiego, ponieważ w tym kra- 
ju Trocki posiadałby więcej Szans 
otrzymnania pozwolenia ma pobyt. 

PARYŻ, 22.11. PAT. Koła miaro- 
dajne stwierdzają bezpodstawność po- 
głoski, jakoby ministerstwo spraw za- 
granicznych miało sprzeciwić się ©- 
siedleniu się Trockiego we Francji. 
Dotychczas Trocki nie uczynił w tym 
kierunku žadaych starań, ani w dro- 
dze pośredniej, ani też bezpośredniej. 

Kronika Teleg raficzna. 

— Z Bochum donoszą, że wskutek pęknię 
A rur gazowych, uległo zatruciu gazem 17 

osób. 
— Zakończone zostały obrady tajnego 

kongresu komnustycznego w Pradze, miały 
nieraz przebieg bardzo gwałtowny. Wielokro- 
tnie dochodzono do bójek. 

— Przed sądem w Leningradzie rozpo- 
czął się proces obywatela łotewskiego Jana 
Wolfmana, dyrektora jednej z fabryk, nale- 
żących do koncesji Morgana. Wolfmann o- 
skarżony jest o wykorzystanie tej koncesji 
dla sprzedaży wyrobów tej fabryki na wła- 
sną rękę. 

— Reichstag na dzisieįszem posiedzeniu 
załatwił ostatecznie w trzeciem czytaniu raty- 
fikację obu umów polsko - niemieckich: w 
sprawie szybu Fryderyka na Górnym Śląsku 
1 w Sprawie rybołówstwa na wodach pogra- 
nicznych.
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ECHA KRAJOWE 
  

Doniosła rola polsko-hiałoruskiego blaku przy 
wykorach w Nowogródku. 

NOWOGRODEK, 22.II. (tel, wł. „Słowa*). Znany działacz białoruski 
mecenas Paweł Swiryd, kandydat z Bloku polsko-białoruskiego do Rady 
Miejskiej w Nowogródku, zapytany, jaką rolę odegra Blok polsko biało- 
ruski odrzekł: Blok polsko białoruski odegra w obecnych wyborach domi- 
nującą rolę i to nietylko na platformie współpracy samorządowej, ale i 
politycznej i przypuszczam, że najbliższa przyszłość przyniesie nam 
wiązanie wielu kwestyj, co do których zdania były odmienne. 

rOZ- 
Jest to ten 

pomost, na którym dwa bratnie narody znajdą wyjście ala owocnej i 
zgodnej współpracy. 

Udaremnienie zamachu bombowego. 
SŁONIM, dn. 22 [l. (tel. wł. „Słowa*). Przed kilku dniami patrol 

trzymał niejakiego Leona Kamińskiego, 
Kamińskiego zbliżył sę przodownik i jeden z posterunkowych, 

rzucił się na nich i Z trucem udało się go 
obezwłaanić. W czasie badania Kamińskiego w komisarjacie wyszło ną 

ręcznemi 

Kamińskrega do komisarjatu, Kamiński 

on zamiar dokonać zamachu granatami 

zt policyjny za- 
podejrzanego o szereg kraczieży. Gdy do 

chcąc odprowadzić 

jaw, że miał 
na jednego z funkcjonarjuszy tut.: 

Wydziału Śledczego, jednak wicząc, że w pokoju znajaują się i inae osoby, zamiaru 
swego zaniechał. Powtarzało się to kilkakrotnie i w krytycznym dnu miał już osta- 
tecznie wykonał swój zamiar bez względu na to, czy w pokoju będą inne osuby. 

Howinki wiejskie. 
„Wielka wada w ubogim: 
RZE odzież ze zgrzebia. 
Wszystko głupstwo, co powie. 
Włóż te same słowa 
w usta pana, co większą jada 

sztukę mięsa, 
w jaki wnet przejdą rozum! 
W jak wysokie sensa! 
Choć często z złotym karkiem, 
do pozłoty głowa... 

Amiitrjon Zabłockiego 

Kiedy dziś każdy tworzy nowe teorje w 
naukach pisze rozwiekie rozprawy o rzeczach 
całemu światu wiadomych, podaje projekta 
iepszej edukacji w kraju i na pajęczej osno- 
wie buduje systemy szczęścia człowieka, о$- 
mielam się i ja, stosownie do ducha czasu, 
— uczynić jedną odezwę do szanownych bo- 
taników i ogrodników. Przytoczona poniżej 
okoliczność Była mi powodem do myślenia: 
ileżby to nie spłynęło pożytku dla społecz- 
ności, a mianowicie dla nas, mieszkających 
pod ostrzejszem nieb em, (np. w tym roku) 
gdyby którykolwiek z botaników chciał nam 
odkryć sposób rozmnażania i pielęgnowania 
różnych gatunków grzybów na inspektach. 

Jeśli możemy mieć o dwa miesiące wcze- 
śnie sałatę, ogórki, melony, czemuż więc 
grzyby, tak ulubione i za przysmak poczy- 
tane nie zasłużyły jeszcze na to, aby około 
nich troskliwego dołożono starania. 

Nie jedna klasa ludzi cieszyłaby się z te- 
go wynalazku, mając już na Wielkanoc świe- 
Że borowiki lub rydze... 

Patrzcie, oto członkowie francuskiej Aca- 
demie des Scienses jedli już w styczniu świe- 
%e truskawki („Słowo” z dnia 17 bm. m. Nr. 
40) oczywiście sztuczne. : ' 

Pocieszcie więc i nas grzybami, przynaj- 
mniej na Wielkanoc, która w tym roku ró- 
wnież wczesną będzie. 

Czekamy. 
+ * 

Skoro zacząłem o „wynalazkach” więc na 
nich też i skończę. я 2 

Przyjaciel mój pan Łakomczuk, zjadłszy 
nieco sutą kolację w wieczór zapustny, cię- 
żko zaniemógł, To też nazajutrz, o Świcie 
udałem się do Wilna, celem przywiezienia 

na wieś lekarza. Com się nie nabiegał po 

schodach różnych doktorów, com się nie na- 

błagał, żaden z nich nie godził się na wyjazd, 

przypuszczając, że przyjechałem końmi. | 

— Gdyby tak taksometrem..., odezwał się 
jeden. Co to, to nie, panie doktorze, posia- 
dam własne konie, więc pocož „liszne“ wy- 
datki. 

— Tak... ale widzi pan... nie znoszę 
„końskiego powietrza". O, gdyby wynale- 
ziono sposób taki, że sanki czy wóz szłyby 
naprzód, a konie z tyłu, a... to wówczas co 

- imnego! Więc dopóki to nie nastąpi — musi 
być auto — zakończył pan doktór. 

Wróciłem więc bez pomocy lekarskiej i 
dobrze się stało, bo mój przyjaciel ma się 
iepiej i czeka... na świeże, wczesne grzyby. 

* * * 

Na osobliwy pomysł (wynalazek) wpadł 
parobek Piotra Frąckiewicza, (zaścianek Zu- 
binka, gm. Trockiej) Janowicz Jan, lat 15, 
ze Skorbucian (nawiasem mówiąc, były mój 
uczeń). 

Czytelnik gotów pomyśleć, że skonstru- 
ował on conajmniej aparat, na którym mo- 
żnaby zjeżdzić na księżyc i z powrotem. Nie- 
stety, niestety..., nie jest on bowiem zwolen- 
nikiem aparatów wogóle, natomiast pracuje 
zawzięcie w kierunku samowystarczalności. 

Oto wyszło na jaw, że ów młodzieniec, 
pasząc latem krowy — wysysał z dojek cie- 
plusieńkie mleczko; za to wydalono go obec- 
nie ze służby. Zyskał on jednak rozgłos na 
całą okolicę, a za pośrednictwem prasy ucho- 
dzić będzie za polskiego Romulusa, jednak 
bez Remusa. 8 

A može i ten się znajdzie? 
Hopko. 

  

„Jurkowski, C. Skinder, 

GRODNO. 
— Nowy gmach pocztowy w Grodnie. 

Dyrekcja poczt uważając, że dotychczasowy 
gmach urzędu pocztowego w Grodnie w zu- 
pełności nie odpowiada potrzebom tamt. urzę 
du zakupiła nowy gmach, poświęcenie któ- 
rego nastąpi w dniach najbliższych. W uro- 
czystości tej weźmie udział bawiący obecnie 
w Grodnie prezes dyrekcji poczt p, inż. Żół- 
towski. 

ŁIDA. 

— Nowa placówka gospodarcza w 
Województwaca wWschodnicn. Z inicja- 
tywy ziemian wileńskich ze ś. p. Zygmun- 
tem Węcławowiczem na czele powstała 
przed 4 laty myśl stworzenia Związku Pro- 
ducentów Nasion 

Obecnie myśl ta została wprowadzo a 
w czyr; opracowano i przyjęto statut zwią- 
zku, oraz zor.anizowano sam Związek z 
siedzibą w Lidzie, jako najwięcej odpowie- 
dnim punktem położonym w centrum tere- 
nu objętego działałnością Zwiąsku. Teren 
«ziałalności rozciąga się na Województwa: 
Wileńskie, Nowogródzkie i częściowo Bia* 
łostockie, oraz Poleskie. 

Dnia 17 lutego odbyło się w Lidzie 
zebranie organizacyjne, w którem wzięli 
udział p.p.: ks. L. Czetwertyński, prezes 
Związku Ziemian, M. Wołczaski, J. Sta- 
wiński, W. Święcicki, E. Chełchowski, J. 

ks. P. Żebrowski, 
W. Klikowicz, M. Bury, T. Okołów, M 
Selużycki, A. Czyżewski i inni, oraz sta” 
rosta Bogatkowski. 

Po wygłoszeniu referatu przez p. Bu- 
rego „O potrzebie założenia organizacji 
Związku Producentów Nasion Województw 
Północno Wschodnich* i przez * dyrektora 
Marjana Sielużyckiego „O organizacji „za- 
opatrzen a i zbycie nasion* odczytano pro- 
jekt statutu Związku, poczem Odbyła się 
dyskusja, a następnie wybory zarządu i 
komrsji rewizyjnej. 

W toku dyskusji zebrani jednogłośnie 

  

wypowiedzieli się za zorganizowaniem 
Związku Producentów Nasion  Woje- 
wóacztw Półaocno-Wschodnich i po wpro- 
wadzeniu pewnych poprawek uchwalono 
statut. 

Do Zarządu wybrani zostali przez akla- 
mację pp.: książe Ludwik Czetwertyński 
sprezes, Jan Strawiński i Karol Wagner — 
viceprezesi, Michał Bury, Marjan Sielužyc- 
ki, Józef Sławiksk, Zygmunt Ruszczyc — 
członkowie zarządu. 
we Do Komisji Rewizyjnej pp.: Wiktor 
Święcicki, Eugenjusz Chełchowski, Cze- 
sław Skincer. 

Głównym celem Związku jest: 1) po- 
prawa i  slandaryzacja ziarna siewnego, 
2) odpowieuni dobór odmian, 3) przy 
wzmożeniu ruchu meljoracyjnego będzie 
dana szeroka możność nabywania traw 
wyprodukowanych na miejscu, 

lowo powstałej placówce, jako jedne- 
mu z czynników zmierzających ku odro* 
d-eniu i utrzymaniu na odpowiednim po- 
ziomie gospo: arstw rolnych należy žy- 
czyć, by ogarnęta działalnością swą jak- 
najszersze warsiwy producentów _ rolnych. 

(Siel ) 

‚ — Motoryzacja straży pożarnej. Na ostat- 
niem posiedzeniu komitetu społecznego mia- 
sta Lidy rozważano sprawę motoryzacji stra- 
ży pożarnej miasta Lidy. Ma to olbrzymie 
znaczenie z tego względu, że w pow. Lidz- 
kim pożary dość często się powtarzają. Już 
kilkakrotnie donosiliśmy w przeciągu roku, że 
jedno tylko miasteczko Werenono paliło się 
4-krotnie. Pozatem byłaby to pierwsza straż 
motorowa na terenie województw wschod- 
nich. 

OSZMIANA. 

— Zebranie członków Wil. T-wa Rolni- 
czego. Odbyło się tu zebranie członków od- 
działu wileńskiego towarzystwa rolniczego, 
na którem prezes L. Minejko odczytał szcze- 
gółowe sprawozdanie z prac Towarzystwa z 

w U 

Groźba powodzi w Niemczech. 
BERLIN. 22.2. (PAT). Dzień wczorajszy przyniósł poważniejsze zmiany atmosie 

ryczne w Niemczech. W Berlinie temperatura wynosiła dziś 1 stopień powyżej zera. 
Koła rządowe czynią energiczne przygotowania do zarządzeń zapobiegawczych przeciwko 
katastrofie powodzi, która zapowiada się na rok bieżący tem groźniej, że wszystkie nie- 
mal rzeki niemieckie wraz z Renem, nie zamarzającym prawie nigdy, pokryły się całko- 
wicie lodem. W roku bieżącym ministerstwo Reichswehry rozpoczęło obrady nad utwo- 
rzeniem specjalnych oddziałów, któreby niszczyły lody na rzekach i rozbijały kry. 

Ф & 

Kafastroiy, poż ary, grabieże 
BERLIN. 22.2. (PAT) Część uniwersytetu monachijskiego zostaia dzisiaj przed po- 

łudniem nawiedzona i zniszczona przez pożar, który dopiero po trzygodzinnej wytężonej 
pracy straży ogniowej został ugaszony. 

BERLIN. 22.2. (PAT). W miejscowościach Standawa wpobliżu Berlina wybuchł 
nocy ubiegłej olbrzymi pożar, który zniszczył wielki domm mieszkalny. Akcja ratunkowa 
wskutek zamarźnięcia rur była niesłychanie trudna. 5 mieszkańców domu zostało ciężko 
poranionych. 

BERLIN. 22.2. (PAT). W nocy z czwartku na piątek na dworcu kolejowym w Schar 
lottenburgu w dawnej sali reprezentacyjnej wybuchł pożar, który z trudem tylko zdołano 
po kilku godzinach ugasić. Pożar zniszczył tak szybko ściany dworca, że część dachu 
szklanego nad halą główną dworca zawaliła się, raniąc ciężko jednego z urzędników. 

BERLIN. 22.2. (PAT). W kopalni „„Mateusz Stinnes* w okręgu Gladbeck nieznani 
bandyci zrabowali urzędnikom, udającym się z pieniędzmi dla dokonania wypłat, tekę 
z 118 tys. marek. 

Aerosańmi po przez Śnieżne przesirzenie. 
Sowiecki Awtodor oddawna projek 

tował wielki raid aerosańmi Moskwa - 
Perm i z powrotem. Przed paru dniami 
wszystko było gotowe: na Krasnym 
Placu stały od rana dziwaczne pudła 
na długich wąskich płozach ze śmig- 
łem umocowanym z tyłu. W jedną chwi 
lę zebrał się tłum ciekawych gapiów: 
miła pogoda (tylko 13 stopni mrozu) 
zachęcała do dłuższych  obserwacyj. 
Skorzystali z tego niezwłocznie organi- 
zatorzy i urządzili mały mityng. Szofe- 
rzy - lotnicy przemawiali do tłumu tłó- 
macząc konstrukcję maszyn, ich znacze 
nie dla ZSSR oraz konieczność popie- 
rania Awtodora. Po godzinnych mo- 
wach uznano, że czas w drogę. Zatur- 
kotały śmigła, tłum  rozpierzchnął się 
na wsze strony, aerosanki powoli opuś- 
ciły plac. 

Za rogatkami rozwinęły tempo, co- 
raz prędzej, coraz prędzej leciały. pu- 
stą szosą, wkrótce skręcono na boczne 
drogi i wtedy rozpoczął się djabelski 
wyścig. Nie zważając na zaspy, rowy, 
pagórki pędziły aerosanie po śnieżnej 
równinie wznosząc całe tumany białego 
pyłu. Maszyna komandora Baranowa 
wyprzedziła trzy pozostałe i coraz zwię 
kszała swój awans, jedne sanie stanę- 
ły — zepsuło się coś w dopływie ben- 
zyny. 

W każdej większej wsi zatrzymywa 
ły się aerosanie. Chłopi się zbiegali o- 
glądać niewidziane czudowiszcza — 

  

kierowcy i pasażerowie występowali z 
przemówieniami, których tłum słuchał 
z rozdziawioną gębą, W Siergiejewie 
komandor zaproponował chłopom, że 
powozi ich nieco po polu. Długo się na 
myślali, wreszcie dwuch najodważniej- 
szych wgramoliło się do pudła. Bara- 
now podał gazu, ruszył całym pędem, 
przeleciał parę kilometrów i zatoczyw- 
szy ostry łuk wrócił do podziwiającego 
tłumu. Ale jakież była jego zdziwie- 
nie, gdy spostrzegł, że pasażerowie zni- 
kli—przyszli po dobrych trzech kwad- 
ransach, okazało się, że podczas efek- 
townego wirażu wypadli czy może ze 
strachu wyskoczyli z aerosanek. 

Wieczorem pierwszego dnia raidow 
cy dotarli do Perejasławia — nazajutrz 
ruszono znowu w drogę — po półtorej 
godziny dojechano do Rostowa, skąd 
ruszono dalej do Jarosławia W odległoś 
ci 16 klm. od miasta natknęły się aero- 
sanie na przewrócony furgon — to pija 
ny milicjant najechawszy na drzewo 
wywalił się. Sam on leżał na śniegu 
jęcząc i stękając — miał złamaną rękę. 

Schwycono go za kark, załadowano 
do aerosanek i — wiatr zaświstał w 
uszach. Po 5 minutach sanie ztrzymały 
się przed szpitalem  Jarosławskim — 
wyniesiono milicjanta — okazało się że 
zemdlał ze strachu... 

Cudowny jest ten raid aerosanny. 
Kiuck. 
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Księgarnie otrzymują rabat. Nabywcy, 

SKŁAD GŁÓWNY: Wydawn 

Blałorusko - Polski $łownik Podręczny 
obejmuje 15.0060 słów hiałoruskich. 

OPRACOWANIE B. DRUCKIEGO-PODBERESKIEGO. 
Redakcja członka Białoruskiego T-wa Naukowego w Wilnie W.kiryszkiewicza 

CENA zł. 7 za egzemplarz. 
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otr.ymujący ze składu głównego 
conajmniej 5 egzemplarzy, korzystają z rabatu" 

ictwo Wileńskie — Wilno, 

ul. Kwaszelna Nr 23. 

Es dskidinli МАЬ šias Aki einas SA Abada ela As A LA 
rolniczego na terenie powiatu oszmiańskiego. 
Z powodu unifikacji organizacyj rolniczych, 
która nastąpi w kwietniu rb. płanu pracy na 
przyszłość nie układano. Na zebraniu tem: p. 
1. Żylińska wach referat o prowadzeniu 
chlewni w Dokurniszkach. W kwtstji tej prze 
mawiał również inspektor trzody chlewnej 
Mroszczyk. 

BRASŁAW. 

— Nowe kółko kontroli obór. W Zamoszu 
gminy jodzkiej pod: przewodnictwem instru- 
ktora hodowli, p. Szostakowskiego, przy u- 
dziale przeszło 40 osób, członków Kółka Rol 
niczego i Spółdzielni Mleczarskiej w Zamoszu 
odbyło się zebranie w celu zorganizowania 
kółka kontroli obór. Do wspomnianego kółka 
zapisano 90 krów. 

Takież zebranie odbędzie się w najbliż- 
szym czasie w m. Jodach, poczem wymienio- 
ne kółka będą połączone w jedno kółko kon- 
troli obór. Zainteresowanie gospodarzy w po- 
wyższym kierunku duże. 

— Pomoc dia najbiedniejszych. Staraniem 
zarządu Towarzystwa Pań Miłosłerdzia Św. 

Wincentego a Paulo w Drui została urucho- 
miona bezpłatna kuchnia dia najbiedniejszych 
starców i dzieci miasteczka Drui, którzy co- 
dziennie otrzymują posiłek, składający się z 
ciepłej zupy i 200 gr. chieba. 

NOWOGRÓDEK 

— Zakup wyrobów sztuki ludowej. Ko- 
mitet Funduszu Kultury Narodowej przyznał 
reprezentacji T-wa Popierania Przemysłu 
Ludowego 200000 zł. na zakup wyrobów sztu 
ki ludowej. Część z tej sumy ma być prze 
kazaną dla Nowogródzkiego T-wa Popiera- 
nia Przemysłu Ludowego, celem poczynienia 
większych zakupów eksponatów przemysłu 
łudowego w Nowogródczyźnie na Wystawę 
Powszechną w Poznaniu, w tym celu T-wo 
Popierania Przemysłu Ludowego urządza od 
dni obecn. do 7 marca pokazy w całem woje- 
wództwie, na których będą wykupywane wy- 
roby przemysłu ludowego o wartości arty- 
stycznej. Ponadto T-wo zwróciło się do nau- 
czycielstwa o pomoc w zbieraniu ekspona- 
tów. 

Debata Konstytucyjna 
Posledzenie Izby Poselskiej. 

WAKOSZAWA. 22. 2. (PAT). Przed po- 
rządkiem dziennym pos. Niedziałkowski PPS 
oświadczył, że w sprawie konfiskaty „Ро- 
budki** klub PPS wniósł interpelację do Rzą- 
du. Treść tej interpelacji została również 
skonfiskowana. Marszałek zażądał przedsta- 
wienia mu skonfiskowanego pisma i obiecał 
zwrócić się do prezesa Rady Ministrów i 
ministra spraw wewnętrznych o stanowcze 
wyjaśnienie tej sprawy. 

Następnie w pierwszem czytaniu odesła- 
no do właściwych komisyj między innemi 
projekt ustawy o poborze rekruta w roku 
1929 i projekt ustawy o ratyfikacji konwencji 
w sprawie utworzenia międzynarodowej unji 
pomocy. 

Z kolei Izba przystąpiła do wniosku klu- 
bu Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rzą- 
dem w sprawie zmiany niektórych postano- 
wień ustawy konstytucyjnej. 

Dla uzasadnienia tego projektu zabrał głos 
pułkownik Sławek, oświadczając, że ustrój 
państwa winien być cełowy i dostosowany 
do psychiki naródu. Spójrzmy na nasze dzie- 
je, a ujrzymy, że nasze czyny wojenne, war- 
tość naszego wojska były wyższe, niż u in- 
nych, ale za to nasz ład wewnętrznych form 
rządzenia stał zawsze w stosunku odwrotnym 
do wzrostu tak zwan. wolności szlacheckiej. 
Silnej władzy państwowej pragnął mocno u- 
mysł patrjoty i potrzebował każdy wolny 
obywatel. Podkopywał ją i mącił swawolnik. 
Nie umieliśmy anarchji ukrocić i zapłaciliśmy 
niewolą kilku pokoleń. 

Dziś naród ustanawia do życia odrodzo- 
ne państwo w innych warunkach, innemi 
siłami. Wszystkie warstwy za ten czas pod- 
ciągnęły się do roli czynnej w życiu publi- 
cznem. Nowe trzeba tworzyć formy ustroju. 

Społeczeństwo nasze nie ma jeszcze po- 
litycznego wyrobienia. W zawiłych zagadnie 
niach skomplikowanego rządzenia państwem 
nie może się połapać, ale ma instynkt zdro- 
wy — porządku, ładu i. bezpieczeństwa, wie 
swoim zdrowym rozsądkiem, że Polska musi 
mieć rząd silny, oparty o autorytet głowy 
państwa. Chcemy, aby to, co jest zdrowym 
instynktem narodu, miało dwie drogi do uja 
wnienia swej woli: przez wybór. Prezydenta, 
przez wybory do Sejmu i Senatu. 

Wszyscy, dla których troska o państwo 
nie jest obca, wzywamy — kończy mówca— 
do poparcia naszego projektu. 

Pos. Winiarski (Kl. Nar.) oświadczył, że 
konstytucja nasza powstała w chwili, kiedy 
dokoła naszego państwa panowały rewolucje, 
co mogło zawrócić najtęższe głowy. Trze- 
ba być bardzo ostrożnym z twierdzeniem, że 
konstytucja ta była zwrócona przeciw osobie 
ówczesnego naczelnika państwa. Klub Naro- 
dowy nie może wystąpić z własnym projek- 
tem naprawy ustroju i będzie głosował za 
odesłaniem projektu do komisji dla przepro- 
wadzenia obszerniejszej dyskusji. Przecho- 
dząc do krytycznego omówienia samego 
wniosku, mówca zauważa, że nie może SO- 

ie wyobrazić Polski bez naprawy przedsta- 
ielstwa narodowego. Takie. przedstawi- 

cielstwo musi być zdolne do czynu, t.j. do 
tworzenia rządu, do kontroli nad nim i do 
pracy ustawodawczej. Podniesienie cenzusu 

   
   

wieku przy wyborach do lzby posłów do 24 - 
lat jest słuszne. Inicjatywa poselska i kon- 
trola nad rządem — wywodził dalej pos. Wi- 
niarski — jest utrudniona. Trybunał Stanu 
jest w ręku Prezydenta. Główny nacisk po- 
łożony jest na instytucję Prezydenta. Projekt 
ten wciąga zdaniem mówcy, Prezydenta w 
wir walki politycznej. Wybór Prezydenta 
przez plebiscyt ma służyć na to, ażeby nadać 
mu większą siłę. Mówca krytykuje postano- 
wienie nadające wojskowym prawo wybor- 
cze. Projekt ten, twierdzi w końcu mówca, 
spowoduje nieustanne wrzenie w państwie, 
gdyż nie daje żadnych środków do rozwią- 
zania konfliktów wewnętrznych. 

Pos. Niedziałkowski (PPS) protestuje prze 
ciw twierdzeniu, jakoby pierwszy Sejm mógł 
nie być zwołany, a tylko dobrej woli marszał- 
ka Piłsudskiego zawdzięcza się, że Polska 
rozpoczęła swój byt niepodległy, jako pań- 
stwo, oparte na zasadzie demokracji parla- 
mentarnej. Mówca oświadcza, że naczelnik 
państwa sam kładł wówczas niesłychany na- 
cisk na to, ażeby chociażby kosztem błędów 
technicznych jak najszybciej opracować or- 
dynację wyborczą, mówiąc że jeżeli Sejm nie 
będzie zwołany, to Polska się nie zcementuje 
i przestanie istnieć. To zdecydowało o tem, 
żeśmy wówczas uniknęli rewolucji komuni- 
stycznej. To było pierwszem spoidłem, które 
Małopolskę, Kongresówkę, Wielkopolskę i 
Kresy połączyło w jedną całość państwową. 
Ten pierwszy sejm — to było pierwsze usta- 
lenie faktu, że Polska została niepodległa, i 
że stała się zjednoczoną. i 

Przechodząc do projektu samego pos. Nie 
działkowski oświadczył: Pomiędzy tym proje- 
ktem a stanowiskiem PPS leży przepaść nic- 
przebyta, nad którą niema Żadnego mostu, 
wiodącego do kompromisu. Im większa jest 
władza Prezydenta, tem większa władza biu- 
rokracji, a wszechwładza biurokracji — to 
śmierć dla demokracji. Projekt, zdaniem mó- 
wcy, utrwala stan przewagi klas posiadają- 
cych. O ile chodzi o próbę jakichkolwiek 
reform społecznych, inicjatywa ustawodawst 
wa społecznego będzie zahamowana przez 
Senat. Mówca zakończył wyrażeniem nadziei 
że rozprawy nie będą się odbywały na grun- 
cie dyskusji prawniczej, lecz że walka bę- 
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Basię kursa 

dzie się toczyła o to, ażeby Poiskę oprzeć 
o istotne dążenia i potrzeby świata pracy. 
.. Pos. Stapiński (Zw. Chłop.)  podnosi, 
iż to, co zgubiło dawną Rzeczpospolitą, to 
może zgubić i dzisiejsze państwo, mianowik 
cie brak silnego rządu. Mówca wywodzi, ż€ 
zakres działania Sejmu pozostaje niezmienio* 
nym pod względem prawodawstwa i kolr 
troli rządu. Na tem dalsze obrady nad wnioś 
kiem o zmianie konstytucji przerwano. 
„Następnie Izba przyjęła w trzeciem czyta 

niu projekt noweli do ustawy o zaopatrzeniii 
inwalidów wojennych i ich rodzin, oraz uch= 
waliła nie zezwalać na pociągnięcie 
wiedzialności karno - dów Kilku a Pos. Hausner PPS w imieniu komisji budże= towej przedłożył wniosek, żeby do zbadania 
zakupów ' podki adów kolejowych dokonywa” nych przez Ministerstwo Komunikacji wy” orać specjalną komisję w składzie 6 przedsta wicieli klubów poselskich. Wniosek komisji 
Przyjęto. Następnie pos. Kapeliński (Wyzw.) 
reierował wniosek klubu w sprawie bezkaf“ 
ności nadużyć, popełnionych w dyrekcji kolet państwowych w Radomiu. Wniosek odesłano 
do UNI J 

olei przystąpiła do dalszych rozpraw nad projektem noweli do dekieti o UE u 
sądów powszechnych, Pos. Czernicki (Str. 
Chłop.) „stanowczo żąda utworzenia instyti 
cji ławników. Pos. Brodacki (Piast) zwalcza stanowisko BB oraz domaga się, aby był sfo 
rmułowany wyrażny zakaz należenia sędziów 
do partyj politycznych. 

‚ Pos, Pawlak (NPR) oświadcza, że klub 
jego będzie głosować za nowelą.i przeciwko 
poprawkom 
zarzuty przemówców, podnosząc, iż projekt 
komisji kodyfikacyjnej bynajmniej nie dawal 
szerszych uprawnień sądom. Na tem narazie - 
dyskusję ogólną wyczerpano., 

B. Pos. Podoski (BB) odpierał 

Na tem posiedzenie zamknięto. Następnie 
we wtorek. Na porządku dziennym znajduje 
się miedzy innemi wniosek o Е 
nistra skarbu przed trybunał stanu, dalsze щ 

postawienie me 

rozprawy nad zmianą konstytucji i nad no- 
welą do dekretów o ustroju sądów. 

  

SENSACJA DLA WILNAI 

Miss Polonia 
w otoczeniu 10 zwiazd pieknosci 
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Qkazyjnie sprzedaje się 
dobrze prosperujący w centralnym 
purkcie miasta Śtołpców położony 
SKLEP NARZĘDZ! ROLNICZYCH i 
WYROBÓW ŻELAZNYCH wraz z 
towarem, w lokalu zabezpieczonym 
na lat 7. Przedsiębiorstwo obecnie 
czynne i jest natychmiast do obięcia. 
„Rolnik w Stołpcach*, Stołpce, wój. 

„...Nowogródzkie, pl. Kościelny 13. —0    

Ofiarności Sz. Czytciników 
polecamy biedną matkę z 5-giem g 
drobnych dzieci, znajdującą siew 8 
nędzy. Wszelkie ofiary w naturze, @ 
lub gotówce, przyjmuję administracja g 
_»Słowa* dla „Biednej matki". bmi 

Z Persji powróciwszy, pro- 
wądzę jeszcze tylko bardzo krótki 
czas OSTATNIE LEKCJE WYROŻU 
DYWANÓW oryzinalnych perskich 
ułatwonym sposobem ną ramach, 
Oraz Smyrneńskich, na które zostaną 
przyjęte panie i panowie. By dać 
możnosć kaźdemu wzięcia udziału w 
tak szlachetnych i pięknych pracach, 
których w Polsce przemysł stwarza* 
my, całość kursu 14 dniowego po 2 
godziny dziennie tylko 10 złotych p 
Zaznaczam, że wkrótce wyjeżdżam 
do Małopolski w celu prowadzenia 
dalszych kursów, przeto kursa w 
Wilnie są ostatnie. Wpisy oraz infor- 
macje: Lotne Kursa Dywanów Ka- 
rola Litwinowicza, Wilno, ul Wielka 
56 m 3. Lokal. w którym odbywają 

jest ciepło ovrzany. 7   
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Wrażenia feafralne, 
„Adwokat i róże" komedja w 
trzech aktach jerzego Szaniaw- 

skiego w Reducie. 

Przed kilku dniami („Słowo* z dnia 
19 lutego) starałem się w dłuższym 
feljetonie oddać treść sztuki Szaniaw- 
skiego przez podkreślenie tych jej ele- 
mentów, które składają się na zasad- 
niczą ideę utworu. 

Przyznać trzeba, że treść ta objek- 
tywnie, a wyczerpująco, na jedną mo- 
dłe, nie da się ustalić. Możemy tylko 
pochwycić kościec główny Sztuki, jej 
atmosferę, jej— powiedziałbym — głębo- 
kość. A sztuką głębszą jest niewąt- 
pliwie „Adwokat i róże”. To, że treści 
tego utworu nie możemy ująć w bez- 
apelacyjnie niesporny wątek wydarzeń 
i akcji zewnętrznej, nic a nic sztuce 
tej nie szkodzi, Przeciwnie nawet. Zna- 
jąc osnowę zasadniczą — widz może 
indywidualnie reagować na jej myśl i 
tendencję. Siła i kierunek reakcji za- 
łeży od jej indywidualnego poziomu 
i usposobienia. 

Czem ta cecha komedji da się wy- 
tłumaczyć? Oto tem, że w komedji tej, 
zwartej, skupionej, nawskroś psycho- 
logicznej, bohaterowie przeżywają swój 
proces m: wewnątrz, stany zaś ich 
psychiczne, emocjonalne, wewnętrzne 
znajdują swój wyraz nuzewnątrz czę- 
ściowo jedynie, fragmentarycznie, jak 
gdyby w dalszej kolei rzeczy. Takiego 
"ostawienia sprawy wymaga charakter 

"atu Szaniawskiego, charakter pro- 

blemu jego utworu i psychologji bo- 
haterów. į 

Na czem bowiem polega istota 
rzeczy tego, co zaszło wśród tych 
ci.hych, sympatycznych przeważnie lu- 
dzi, ukazanych nam w „Adwokacie i 
różach*? 

Adwokat kocha głęboko, miłością 
niema! uduchowioną, żonę swą Doro- 
tę. Najpiękniejszej pasji swego życia 
—różom nadaje imię kochanej kobie- 
ty. Mecenas ten żyje innemi ideałami, 
głębsze aspiracje kierują nim w dąże- 
niu do tych, regjonów ducha, gdzie 
można zajrzeć w oblicze czegoś Naj- 
wyższego. Swoją postawą duchową, 
atmosferą moralną, roztaczaną wokół 
chce podnosić całe swoje otoczenie. 
Niezawsze jednak danem jest czło- 
wiekowi bez reszty wypełnić swój pro- 
gram, zrealizować ideał duchowy, W 
otoczeniu mecenasa są ludzie, którzy 
w stosunku do jego płaszczyzny ży- 
ciowej znajdują się na innych niższych 
płaszczyznach, a gradacja wzwyż prze- 
prowadzić się da bardzo łatwo. Ko- 
chana przez mecenasa żona — poprostu 
go zdradza z kochankiem, stoi najni- 
żej w rzeczywistości życiowej. Dwaj 
uczniowie - Marek i Łukasz są wyżej 
i bliżej ideałów adwokata; obydwaj w 
pewnym momencie załamują się; Ma- 
rek chwilowo przez swą miłość do żo- 
ny mecenasa, Łukasz na dłużej (ale 
z możliwością powrotu do ideału) 
przez miłość dla, „pięknej Frani", póź- 
niejszej Damy. Ów przyjaciel, co prze- 
myka się jak cień w komedji, dotyka 
życia na powierzchni jego, to piękno- 
duch bez woli. Siostrzennica mecena- 
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sa uosabia radość życia. Słowem, ga- 
lerja portretów, przemawiających rÓż- 
nemi barwami i natężeniami życia. 

Dlaczego z chwilą, kiedy mecenas 
dowiedział się o zdradzie żony —nie 
postawił w imię tychże najwyższych 
ideałów sprawy tej wyrzźnie w sen- 
sie moralnym i etycznym? Dlaczego 
sam walnie się nie przyczynił do ujaw- 
nienia prawdy na zewnątrz? Czy mi- 
łość do żony nim powodowała w 
dalszym ciągu dramatu, czy obawa 
poprostu skandalu? 

Wydaje mi się, że ów głęboki 
proces wewnętrzny, jakiemu  podległ 
mecenas i Marek, proces natury mo- 
ralnej, oddziałał oczyszczająco na 
całą atmosferę domu i na panią tego 
domu. 

Jesteśmy Świadkami kath rsis bo- 
haterów, przejścia przez ich życie 
oczyszczającej atmosfery dążeń i ide- 
ałów adwokata. Występek mecenaso- 
wej w tej atmosferze był wypadkiem 
jednostkowym, pojedyńczym, - о4о- 
Sobnionym, a przez to w chwili jego 
popełnienia nastąpiło też rozgrzesze- 

nie, przebaczenie, zapomnienie.. W 
imię czego? A no, widocznie w imię 
niewypowiedzianej zresztą przez me- 
cenasową obietnicy poprawy... 

Takie postawienie sprawy odpo- 
wiada niewątpliwie konsekwencji dra- 
matycznej w tej sztuce 
godzi się doskonale z charakterem 
mecenasa. Ale przyznam się, jest w 
tem coś niepokojącego, może po- 
prostu dlatego, że trudno nam 
wspiąć się do wyżyn  chrześcijań- 
skiego, metafizycznego niejako, pro- 

cesu duszy mecenasa, natchnionej 
tak nieziemskiemi ideałami. 

Nie chcę być źle zrozumianym. Nie 
przemawiam bynajmniej za zracjona- 
lizowaniem i obniżeniem przez to idei 
utworu — ale myślę, że nie wystar- 
czyło autorowi siły zewnętrznego 
wyrazu dla oddania tego procesu du- 
chowego i stąd owe wrażenie czegoś 
niedopowiedzianego. 

Przyznam się ponadto, że w czy- 
taniu utwór zrobił na mnie silniej- 
sze wrażenie, niż aa scenie. Może 
dlatego, że Szaniawski, dawniej па- 
dużywający trochę słowa, w tym 
utworze dał mowę bohaterów tak 
skondensowaną, tak matematycznie 
w kanstrukcji obmyśloną, że trudno 
ją oddać bez najmnieiszych zmian na 
Scenie. A obok tej właściwości, kazał 
Szaniawskił tym obliczonym  dokład- 
nie słowom oddawać bardzo głębokie 
i bardzo ciężkie przeżycia bohaterów. 
I tu dochodzimy do sedna rzeczy: 
siła wyrazu duchowego, napięcia te- 
go dramatu nie znalazła dosyć 
doskonałego wyrazu zewnętrznego. 
Nie znalazła— bo trudno, choćby naj- 
doskonalszem słowem, oddać ten 
proces wewnętrzny. 

Nie znaczy to jednak, by utwór 
Szaniawskiego odznaczał się zupełną, 
wyjątkową czystością konstrukcji. Ma- 

i jąc stale na uwadze charakter tego 
utworu i talent Szaniawskiego, tak 
precyzyjny w oddawaniu psycholo- 
gicznych procesów, trzeba jednak 
wytknąć tu i ówdzie zbyteczne słowa, 
tu i ówdzie niedociągnięcia ekspresji 
słownej. Jest też parę mimowolaych na- 

iwności, które wzięte objektywnie są 
niemi, ale w zastosowaniu do boha- 
terów komedji, są wyrazem ich wza- 
jemnego stosunku. Myślę tu o moty- 
wacji obrony sądowej owego złodzie- 
ja... cnót pani mecenasowej, przed- 
stawioneį nam przez przyjaciela pań- 
stwa mecenasostwa. Naiwność ta nie 
wyszłaby na jaw, giyby ów  przyja- 
ciel (p. „Białkowski) z odpowiednią 
intonacją wygłosił swą replikę. 

Pomimo wskazane niedociągnięcia 
komedji, nie coiam się przed powtó- 
rzeniem wypowiedzianego w poprzed- 
nim feljetonie sądu swego: jest to 
jeden z najlepszych utworów drama- 
tycznych ostatnich lat dziesięciu  pol- 
skiej twórczości dramatycznej. 

* 

To, co nazwałem procesem we- 
wnętrznym, oczyszczającym bohaterów 
komedji Szaniawskiego, stwarza bar- 
dzo trudne warunki wykonania „Me- 
cenasa i róż" na scenie. Kondensacja 
stanów psychicznych, ich ewolucja, 
zwartość słowa, szybkość akcji du- 
chowej to są trudności nadzwyczajne 
dla plastycznego ich ukazania. Jest to 
jeden z najtrudniejszych utworów w 
realizacji scenicznej. 

Oczywista, nad przedstawieniem 
onegdajszem zatryumfował talent wy- 
sokiej miary Jaracza. Ta skupiona, 
dysząca dramatycznością gra, była 
czemś, w swoim rodzaju, nadzwyczaj- 
nem. Najdzielniej sekundowała  Jara- 
czowi p. Zielińska. Jaka szkoda, że 
tak rzadko widzimy tę artystkę na 
scenie Reduty. 

P. Butkiewicz, zaprawiony w ro- 
lach charakterystycznych, nie podołał 
w roli amanta najsilniejszym momen 
tom sztuki. W każdvm razie gra jego, 
zwłaszczą w scenach początkowych, 
zasługuje na uznanie. PP. Kossowska 
i Vorbrodt nie wżyli się jeszcze w 
role Doroty i Łukasza. Dla mnie oso- 

biście,, ponadto toalety p. Kossowskiej. | 
bardzo modne i piękne, przeszkadza” 
ły w odczuciu sylwetki duchowej Do- 
roty. 

Sporo wdzięku i przemiłej 

dobrym sługą Jakóbem by! p. Pagow 

atmo- 
stery wniosła p. Zarembińska. Bardzo 

   

  

Ski, zaś agentem p. Mikołajewski, P. 
Białkowski czuł się trochę nieswojo 
w roli przyjaciela. 

Wymienione niedociągnięcia dadzą. 
się usunąć z chwilą zgrania się ze- 
społu. Kontakt artystów i wżycie się 
w role w tej sztuce zadecyduje o do- 
Skonałej grze wykonawców. Aby po- 
twierdzić te przypuszczenia wybieram 
się na trzecie przedstawienie. 

Inscenizacja zasługuje na wszelkie 
pochwały. Słowem—dobrą pozycję w 
tym sezonie zyskała Reduta, wysta- 
wiając „Adwokata i róże”. Nie zbrak- 
nie jej wdzięcznych widzów. 

W. Piotrowicz. 

DIG
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_ Diecna konjunkfura 

Instytut badania  konjunktur go- 
„odarczych j cen w następujący spo- 
К charakteryzuje obecną sytuację go- 
Podarczą: 

„_ Produkcję hut żelaznych w obec- 
Jm sezonie zimowym  odznaczała 

К ūdencją, rosnąca w stopniu silniej- 
sym, niż w odpowiednim sezonie roku 

| Kaci ówienia styczniowe w syndy- 
toku. hut były znacznie wyższe, niż w 
wią, 928: m. in. wyższe były zamó- 

i A Prywatne, co šwiadczyloby. 0 
tekiwanem ożywieniu na wiosnę. 

w Ogólny wskaźnik podstawionych 
Sgonów (bez ładunków rolnych) wy- 

1€ spadek już od listopada, co da 
Pewnego stopnia może być trakt wane, 
sz "Ognoza produkcji raczej zm tiej- 
dnaje Wnioskowi takiemu przeczy je- 

Ike, . VZTOSt importu surowców  włó- 
| iczych, co nie zwiastuje nadcho- 
pragcgO załamania ogólnego poziomu 
„dukcji. Podobnie przywóz maszyn i 
„aratów nie ujawnił dotychczas stałej 
dencji spadkowej, co Świadczy, że dyg я 
s Pozycje gospodarcze producentów 
sh jas tawione raczej na dalsze inwe- 
| 
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„„O8ólny wskaźnik produkcji prze- 
Padęj I wykazuje w grudniu znaczny 

Padek (z 143,7 do 138.1). _ 
niew;.„$ŚTnictwie węgłowem nastąpiła 

 JęgWielka zniżka wydobycia dzieniieg >. 
ię 19WY charakter nosiło zmniejsze- 

p, Produkcji hut żelaznych w grudniu. 
z dukcja styczniowa wzrosła bardzo 
kącznie. „Znaczny spadek obrotów na- 
dni W przemyśle drzewnym (wyga- 
miegjj Umowy. drzewnej polsko-nie- 

skiej), natomiast zwiększyło się za- 
genie (zapewne przejściowe) we 

przyj etnictwie. Gdy więc przemys: 
pro twórczy jako całość obniżył silnie 

wogkcję (2 146.6 w listopadzie do 
-. W grudniu), to jednak, po wyłą- 

a gałęzi sezonowych, jego paziom 
list 2! prawie niezmieniony (139,9 w 

opadzie, 134,5 w grudniu). Spadek 
ków vodu ograniczenia produkcji tarta- 

Jia „., Przemysłu mineralnego, wykazu- 
Produkać przemysłu przetwórczego, 

Wz kujące dobra wytwórcze, pewien 
\ ;62.5* wskutek poprawy w przemyśle 

x iczym, gałęzie konsumcyjne. 
| |qiegę, , CSTACh det. nie było zmian waż- 
| ISzych, „Obniżenie cen produktów 
| knożyczj | hodowli wytworzyło t. zw. 
| porę 09 >. te zn. spadek cen rolnych w 
| 
| 
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"ównaniu do przemysłowych. 
gog_ 7Y dzisiejszym stanie statystyki 
kiehkoją CZE] nie sposób budować ja- 

ah | kolwiek Ścisłych wniosków konjun- 
| ko MYCH na t. zw. „nožycach“ „cen, 
3 .'…:'і'е_ Može przėczyė twierdzeniu, iż 
г ъ €jszenie rozporządzalnej siły na- 

hg, Zel W rękach tak znacznej części 
nieja ŚCh jak rolnicy, musi się odbić 
ас ZYStnie na tych, lub innych gałę- 

| "h wytwarzania. 8 
„„ Vie ulega również wątpliwości, że 
zj, © Przesunięcie w istniejącym ukła- 

dy „ <" wywołuje przesunięcia docho- 
ky Połecznego, wzbogacając pewne 

qę*_ gospodarcze kosztem innych 

„ № [s Powodując jednocześnie zmiany 

ję Ptychezasowym kierunku zakupow 
hay TÓW, a przez to i zachwianie rów- 
Para Pl Sospodarczej. Obecnie mamy 
“ adoksalną sytuację, że mimo zniżki 

sn, płodów rolnych i bydła, koszta ży- 
kasti w miastach bynajmniej się nie 

 ganżyły (nawet w porównaniu z tym 
M okresem r. ub.). 

О у“,"‘дбц!‹сіа dóbr wytwórczych utrzy- 
Mi ała się na wysokim poziomie, uja- 

ąjy13€ nawet tendencję zwyżkową w 
gl ważniejszej gałęzi — w przemyśle 

Ją 77Ym, z czego można wnioskować, 
 pudniowy spadek produkcji dóbr 

м Wórczych był zjawiskiem przejścio- 
ję", W dalszym ciągu jednak dawał 
y.,dczuwać ostry brak kapitału. pie- 
hl, E80, zarówno z przyczyn struktu- 
ар ос Szczupłości kapitałów wogóle, 
ję Konjunkturalnych — wielkiego na- 

e k produkcji w ostatnich miesią- 
a: Przenoszenie do organizmu go- 

darczego kapitału obcego odbywało 
Ig, Mal wyłącznie (prócz nieznacz- 

: . Stosunkowo zakupów przez za- 
Bpitoę akcyj i obligacyj) w postaci 
do gi ału krótkoterminowego, służącego 
pog ANSOWania bieżących operacyj go 

ias; TCZYCh, a nie da finansowania in- 

  

r 

lie; 
NJ dalszym ciągu, złagodzony nie- 

R sezonowe osłabienie produ- 

Marų  Potrzebowanie kapitału na wy- 
z Tobotnikow, na adis proce- 

k neg akcji ulega zazwyczaj zimą pe- 
! о…апд‘“те]з:епіц: stoi przemysł bu- 
llnionycy ZPniejsza się liczba zatru- 

| 23Ch robotników. 
ata Fychodzi również większa se- 

Wtomiąję OŚĆ na rynku pieniężnym. 
wsk. last sądząc z obiegu weksli 
h k Obiegu weksli wynosił w 
Iš > 1929 roku — 123, w styczniu 
104. 7 112.2), utrzymującego się 
o października Ę BARAZÓ wyśokiłh 
ją „e, Przypominając okres napię- 

 hogprzed kryzysem 1925 roku, płyn- 
Szy Bospodarstwa społecznego pogor- 

| Się. Wielka ilość wystawionych 
hyrą 1 weksli jest przedewszystkiem 
' ši pogorszonej płatności: wpły- 
Wy, zedsiębiorstw zawodzą, dłatego 
Kalongjj SIĘ Weksle, albo się weksle 
'За tie (większa ilość weksli wy- 
Ocent € wzrost sprzedaży na raty). 

V Pori; testowanych weksli w Ban- 
Ach od ko jest najwyższy: z notowa- 

ūkį Wietnia 1926 r. Ponadto Wy ša 
A Poziom (około 50 procent wyższy 

ika; 

  

    

sWcyj. Brak kapitału obrotowego ist 

gospodarcza w Polsce. 
niż w odpowiednim okresie roku ubie- 
głego), kredytów wekslowych w Ban- 
ku Polskim i bankach prywatnych oraz 
wzrastające korzystanie z zagranicz- 
nych kredytów  krotkoterminowych, 
świadczy o ujawniających się sympto- 
matach napięcia w procesie obrotów 
towarowych. (© 

thciqżenie podatkowe w Polste 
W ostatnich numerach Przemysłu i Han- 

dłu ukazały się interesujące uwagi o właści- 
wej mierze obciążenia społeczeństwa świad- 
czeniami podatkowemi. jedne z nich pocho- 
dzą z tak autorytatywnego źródła jak mini- 
sterstwo skarbu, a drugie od znanego dzia- 
łacza na połu organizacji pracy w Polsce p. 
Piotra Drzewieckiego. 

Według p. Drzewieckiego właściwą miarą 
możności podatkowej obywateli jest jedynie 
reszta, jaka pozostaje przeciętnemu obywa- 
telowi po opłaceniu wydatków na wyżywie- 
nie i na świadczenia publiczne. 

Nieodzownym bowiem warunkiem moż- 
ności płacenia podatków jest utrzymanie się 
przy życiu. 

Obserwacje p. Drzewieckiego oparte na 
statystyce i publikacjach Stanów Zjednoczo- 
nych i Niemiec dały następujące wyniki: 

Dochód średni w budżecie społecznym 
na głowę ludności wynosi w St. Zjednocz. 
4.300 zł. Z tego na wyżywienie odchodzi tam 
1.505 zł. świadczenia publiczne pochłaniają 
890 zł., tak że owa reszta mogąca być pod- 
stawą opodatkowania wynosi 1905 zł. 

W. Niemczech owa reszta wynosi w prze- 
liczeniu na złote 400 zł. przy 1.700 zł. Śred- 

I |) ОНИ 
nim dochodzie społecznym na głowę ludno- 
ści w Polsce zaś stosunek ten dochodu do 
reszty przedstawia się następująco: na gło- 
wę ludności przypada u nas 500 zł. dochodu 
na wyżywienie odpada 70 proc. t. j. 350 zł., 
na Świadczenia publiczne 109 zł., wolna zaś 
reszta wynosi zaledwie 4i zł. 

Komentując te cyfry stwierdza p. Drze- 
wiecki, że ludność polska jest źle odżywiana 
w porównaniu z ludnością środkowej Europy. 
Mimo tó jednak ludności tej pozostaje nie- 
zmiernie mała suma charakteryzująca w spo- 
sób jaskrawy istotny stan zamożności. Tem 
też tłumaczy się niski stan kultury społeczeń- 
stwa polskiego w porównaniu z Żachodem. 

Zdaniem p. Drzewieckiego, jesteśmy zbyt 
obciążeni świadczeniami publicznemi. Oczy- 
wiście, że w tych warunkach nie można po- 
większać u nas obciążenia podatkowego, je- 
żeli nie chcemy przyczyniać się do pogorsze- 
nia stanu gospodarczego. 

Inne stanowisko zajął w swym artykule 
p. Michalski, dyrektor dep. min. skarbu. Po- 
sługując się metodą porównawczą, starał się 
jeszcze wykazać, że obciążenie podatkowe w 
Polsce jest znacznie mniejsze niż w innych 
państwach. Gdy bowiem na 1 mieszkańca 
przypada 69.8 zł. podatku, to w Niemczech 
309.3 zł. Czechosłowacji 144 zł.; Austrji 258.2 
zł. Francji 341 zł., Anglji 627.8 zł. 

Obciążenie zaś dochodu społecznego w 
Polsce w porównaniiu z innemi krajami wy- 
nosi: w Anglji np. na 3.682 zł. dochodu na 
1 głowę przypada na podatki 778 zł., w Niem 
czech na 1943 — 479 zł, we Włoszech na 
1233 zł. — 256 zł., w Polsce zaś 666 zł. do- 
chodu społecznego jednego człowieka obcią- 
żonych jest 90 zł. podatków. To też dyrektor 
departamentu ministerstwa skarbu stawia 
śmiało wniosek, że obciążenie podatkowe w 
Polsce nie jest nadmierne. Dowodzi tego zda- 
niem p. P. Michalskiego wzrost wpływów 
podatkowych z roku na rok, a zwłaszcza sil- 
ny zwrost kapitalizacji w Polsce, co przeja- 
wia się we wkładach bankowych. (— 

  

Tajemnicza śmierć w pociągu warszawskim 
Aresztowanie ukraińców zamieszanych w tej sprawie. 

W dai sz: byciu osobowego z W: lotem ptaka iu wczorajszym po przybyć poco eg: arszawy p 
rozeszła się wieść o tajemniczem mord w pociągu. Wersja ta ubiera- 
na była w najróżniejsze formy z tem jednak, że wszyscy opowiadający traktowali mor- 
derstwo jako rabunkowe. 

Tymczasem sprawa przedstawia się następująco. W odległości pół kikometra od sta- 
cji ŻRETE znaleziono na torze zwi łoki męczynzy w ubraniu tylko. Zwłoki nie nosiły 
na sobie śladów walki ani ran. Pieniądze oraz dokumenty opiewające na imię Tomasza 

szewskiego ziemianina pow. Mołodeczańskiego znajdowały się w kieszeni, Zaałar- 
mowano natychmiast nastt 
zmarły tragicznie Tomasz 
dowały się jednocześnie dwa 
siedli na stacji Olkieniki Fi 

Aresztowani przez 
są 

stację. Tu przeprowadzono dochodzenie, które ustaliło, że 
uszewski jechał w przedziale IH-ej klasy. W przedziale znaj 
kraińcy, wędrujący sprzedawcy obrazów, którzy nb. wy- 
zmarłego pozostało na miejsca. 

posterunek ze wsi Puszkarnia Ukraińcy (nazwiska ich trzymane 
dotąd w tajemnicy) oświadczyli, że jadący a jednym z nimi przedziale wyszedł w 

pewnej chwili na korytarz i więcej nie po-wróci 
Sprawa przedstawia się niezwykle tajemniczo. Na miejsce u udał się ko- wypadki 

mendant PP. Li Wil - Trockiego p. Al. Dubowski aby własnoręcznie kierować docho 
dzeniem. Aresztowani Ukraińcy wczoraj jeszcze sprowadzeni zostali do Wilna i do całko- 

pozostaną pod strażą. witego wyjaśnienia sprawy 

Ujęcie żołnierza litewskiego 
Wpobliżu Wiżaju na terytorju 

litewskiej, który zeznał, 
zwierzchników. 

KRO 
| SOBOTA 
| 28 wm Wschód sł. g. 6 m. 26 

Piotra Zach. sł. o g. 16 m. 39 
| jutro 
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Spostrzeżenia weteurciogiczne Zsuładu 
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Minimum za dobę — 1225 

Maximum na dobę 670. 

Tendencja barometryczna: spadek ciśnienią. 

URZĘDOWA 
Andjencje u p. Wojewody. P. Wojewoda 

Wileński Władysław _ Raczkiewcz przyjął 
wczoraj na audjencji członków Prezydjum 
Komitetu Pomocy Ludności Dotkniętej Klę- 
ską Nieurodzaju w osobach pp. Gieczewicza, 
pkt. Fela, Łozińskiego w sprawach akcji za- 
pomogowej, oraz wiceprezydenta Czyża w 
sprawach miejskich i p. Kapłan Kapłańskiego 
prezesa Zrzeszenia Hurtowników Żelaza na 
Kresach Wschodnich w sprawie tego Zrze- 

szenia. MIEJSKA „ 

— Opisy sanitarne domów. Władze 
administracyjne w Wilnie, chcąc doprowa- 
dić stan porządkowo-sanitarny miasta do 
należytego stanu zdecydowały zaprowadze- 
nie ewidencyj poszczególnych posesyj, a to 
w C-lu zorjentowania się w ich stanie dla 
ewentualnego nakazania przeprowadzenia 
potrzebnycu remontów i poprawek, Wyko- 
nanie opisów domów powierzono policji, 
która po dokonaniu tych prac sporządziła 
ewidencję wszystkich domów, ze szczegó- 
łowem określeniem ich stanu z załącze- 
niem wniosku co do niezbędnych ulepszeń 
w stanie bruków, zewnętrznego wyglądu 
domu i t. d. Zakończenie opisów nastąoi 
jeszcze w tym miesiącu, tak że w chwili 
nastania wiosny odpowiednie prace będą 
rozpoczęte. a 

— Podatek od lokałów i nieruchomości. 
W dniu 28 lutego upływa ustawowy termin 
płatności I-ej raty podatku od lokali za rok 
1929 i 4-ej raty państwowego podatku od 
nieruchomości wraz z dodatkiem komunai- 
nym za rok 1928. Po tym terminie podatki 
powyższe ściągane będą w drodze przymuso- 
wej wraz z karą za zwłokę. 

— Zakup wodomierza, Magistrat na wczo 
rajszem posiedzeniu wyasygnował 5200 zł. na 
kupno centralnego wodomierza dia stacji 
pomp w ogrodzie Bernardyńskim o przekroju 
300 milimetrów. 

— Organizacja „Domu matki i dziecka”. 
Jak się dowiadujemy w najbliższym czasie 
Magistrat przystąpi do organizacji „Domu 
matki i dziecka” WB projektu Min. Pra 
cy i opieki społecznej. Projekt Domu matki 
i dziecka przewiduje następujące działy: od- 
dział obserwacyjny, oddział dla ciężarnych, 
oddział dła rodzących, oddział dla położnic- 
rekonwalescentek, oddz. dla karmiących wraz 

m polskiem uięto żołnierza armji 
że zbiegł z Litwy zniechęcony traktowaniem 

NIKA 
z oddziałem dla podrzutków dział warsztatów 
(dla lekkiej pracy), wreszcie — oddział izo- 
lacyjny. 

WOJSKOWA. 
— Służba wojskowa i obywatelstwo ро!- 

Skie. Miejscowe władze administracyjne о- 
trzymały z Min. Spraw wewnętrznych okól- 
nik, dotyczący spraw obywatelstwa polskie- 
go osób, które pełniły służbę w wojsku, 
względnie przeszły do rezerwy. Między in- 
remi okólnik ten mówi, że w myśl orzeczenia 
Najwyższego Trybunału Administracyjnego 
wynika, że każda osoba, która pełniła służ- 
bę w wojsku polskiem, w charakterze bądź 
to ochotnika, bądź poborowego, wzglę- 
dnie stawała przed komisją poborową i przy- 
dzielona została do rezerwy już tem samem 
zdobywa prawo nabycia obywatelstwa pol- 
skiego. Orzeczenie N.T.A. dotyczy te osoby 
które powołane zostały do wojska polskiego 
na zasadzie starej ustawy wojskowej z ro- 
ku 1918, to znaczy przed wejściem w życie 
ustawy wojskowej z roku 1924. Art. 8 usta- 
wy, nowej mówi, że odbycie służby wojsko- 
wej a nawet przejście do służby aktywnej 
nie daje jeszcze powodu i prawa osobie ta- 
kiej do zyskania obywatelstwa polskiego. O- 
kólnik ten ma znaczenie zasadnicze i donio- 
słe dla wiełu osób, które służyły w wojsku, 
a mimo wszystko nie posiadają uregulowane- 
go stosunku do państwowo ści polskiej. 

POCZTOWA. 
— Anomimowe przesyłki pocztowe nie 

będą przyjmowane. Wileńskie władze pocz- 
towe otrzymały okólnik Ministerstwa Poczt 
i Telegrafów  wzbraniający przyjmowania 
przesyłek pocztowych na których nie będzie 
uwidocznione nazwisko i adres nadawcy. 

AKADEMICKA. 
— Koło połonistów. W niedzielę dn. 24 

lutego 29 r. o godz. 11.15 odbędzie się w lo- 
kalu Seminarjum Polonistycznego (Zamkowa 
Nr. 11) Zebranie Sekcji hist. - lit. Koła Pol. 
Na porządku dziennym: referat p.t. „O tak 
zwanej niezrozumiałości Norwida" kol. W. 
Arcimowicz. Goście mile widziani. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zarząd Wileńskiego Koła sędziów i 

Prokuratorów zawiadamia w myśl par. 4 XII 
Statutu Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów 
Rzeczypospolitej Polskiej, iż w dniu 10 mar- 
ca rb. o godzinie 11.30 w południe w gma- 
chu Sądów odbędzie się III zwyczajne Żgro- 
madzenie Koła Wileńskiego, na które zapra- 
sza wszystkich członków Koła i przypomina 
o przepisie par. 7 art. 12 rzeczonego statutu. 

Porządek dzienny: 1) zagajenie zebrania 
i wybór Prezydjum, 2) sprawozdanie ogól- 
ne i kasowe zarządu, 3) sprawozdanie Komi-, 
sji Rewizyjnej, 4) zatwierdzenie budżetu na 
rok 1929, 5) sprawozdanie miejscowej komi- 
sji kasy zapomogowej, 6) wniosek zarządu 
o powiększenie składu zarządu, 7). wybór 
członków zarządu, 8) wybór Komisji Rewi- 
zyjnej, 9) uzupełnienie składu Sądu Hono- 

rowego, 10) Wybór delegatów na Walne 
Zgromadzenie Zrzeszenia do Warszawy. 11) 
wolne wnioski. 

— Zarząd Stowarzyszenia „Opieka polska 
nad rodakami na obczyžnie“ niniejszem za- 
wiadamia, iż Walne Zebranie stowarzyszenia 
mające się odbyć w dniu 25-go bm. z przy- 
czyn od nas niezałeżnych zostało przeniesio- 
ne na dzień 5 marca, godz. 5.30 pp. sala stow. 
Techników (Wileńska 33) Prosimy o jaknajli 
czniejsze przybycie. 

Związek Sybiraków. Dnia 23 lutego br. 
o godz. 18 odbędzie się pierwsze zebranie 
komisji organizacyjnej związku Sybiraków 
okręgu Wileńskiego przy ul. Uniwersyteckiej 
6 m. 8. 

KOMUNIKATY 
— Wydział Uzdrowisk Zarządu Naczeł- 

LG W W 

nego „Rodziny Wojskowej* zawiadamia, że 
w r. 1929 Bie prowadził kolonie letnie w 
Ciechocinku dla dzieci oficerów i podofice- 
rów czynnych oraz rezerwowych i emeryto- 
wanych. 

płata za sezon wynosić będzie 114 zł. 
od dziecka. 

Zarząd „Rodziny Wojskowej" w Wilnie 
uchwalił wysłać dwoje dzieci = podoficer- 
skie na koszt Stowarzyszenia a dla dwoj: ga 
dzieci oficerskich przyznać 50 proc. zniżki. 
Bliższych informacyj udziela Sekretarjat „Ro 
dziny Wojskowej'* Mickiewicza 13 we czwar 
tki od 17 - 19-ej. 

RÓŻNE 
— Sześć tygodni aresztu za nieostrożną 

jazdę. W dniu wczorajszym p. Starosta Gro- 
dzki skazał na karę bezwzględnego aresztu 
w przeciągu 6 tygodni kierowcę taksówki 
Nr. 14165 Pawła Awłosewicza za to, że ten 
w dniu 12 bm. będąc w stanie nietrzeźwym 
najechał na chodnik zauł. Literackiego wybi- 
jając okno w piekarni poczem wpadł na dom 
przy ulł Metropolitalnej. Niema wątpliwości 
że po odbyciu tej kary będzie jeżdził uważnie 
i na trzeźwo. 
—Dookoła białorutenizacji seminarjum pra 

wosł. duchownego. Nominacja inspektera gi- 
zjum białoruskiego w Wiłnie p. Michałewicza 
na stanowisko inspektora seminarjum ducho- 
wnego prawosławnego wywołała wśród lud- 
ności prawosławnej wiełkie wrażenie. Micha- 
lewicz bowiem był zbliżony do Hromady. Po- 
lewicz wpłynąć ma protest przeciwko biało- 
rutenizącji seminarjum oraz nominacji Micha- 
lewicza. 

Krążą pogłoski iż mają nastąpić dalsze 
nominacje Białorusinów w seminarjum. 

—Mrozy wytępiły znaczną ilość szczurów 
Równolegle z wieloma biedami i stratami ja- 
kie spowodowały trwające od dłuższego cza- 
su mrozy da się zanotować jedną ich korzyść 
W wielu domach wiłeńskich, a ściślej mówiąc 
piwnicach niemałe szkody robią szczury, spe 
cjalnie cierpią od tych SZkodniÓW duże skła- 
dy prowjantowe i t.p. otóż dowiadujemy się, 
że silne mrozy wyniszczyły dużą ilość tych 
szkodliwych gryzoni. W wielu domach zna- 
leziono większą ilość zdechłych szczurów. Sil 
ne mrozy dobrały się i do ich nor. Myszy, ja- 
ko zamieszkałe przeważnie w domach miesz- 
kalnych ucierpiały znacznie mniej. 

Na strychach całego szeregu domów: zna- 
łeziono dużo. zmarzniętych paców. Przy ul. 
Jatkowej oraz Żydowskiej znaleziono Około 
300 nieżywych paców. 

— W obawie przed odwilžą. Mrozy, któ- 
re na szczęście ustąpiły ostatecznie przyczy- 
niły niemało szkód w instalacjach wodcią- 
gowo - kanalizacyjnych. W wielu domach 
wskutek zamarznięcia lub pęknięcia rur mte- 
szkańcy zmuszeni są nosić wodę kubełkami. 
Do stanu tego przyzwyczailiśmy się już i 
prawdziwe zmartwienie nasunfe się dopiero 
z chwilą zapanowania odwilży. Pęknięte rny 
spowodują wówczas zalanie wielu wnętrz, 
Naprawienie uszkodzeń przeprowadzorte więc 
być musi możliwie jaknajprędzej aby od- 
wilž nie spowodowała grożnych następstw. 

Drugą nie mniej pilną sprawą jest <onie- 
czność jaknajszybszego oczyszczenia miasta 
a ściślej mówiąc dziedzińców (zwłaszcza na 
przedmieściach) ze Śniegu i gór lodowych, 
wytworzonych przez wylewanie pomyj. 

Różnokolorowe takie góry będące obecnie 
złem nłemal koniecznem z chwilą nastania 
odwilży tworzyć będą cuchnące bajory gna/- 
ne pełne zarazków najróżnorodniejszych. 

Wreszcie jeszcze jedną uwagę nasuwa nam 
zbliżanie okresu odwilży. Oto chodniki oraz 
schody, zwłaszcza kuchenire, przez które no- 
si się wodę, muszą być codziennie posypane 
piaskiem. Wymagają tego względy bezpie- 
czeństwa. у 

Odnośne zarządzenia skierowane do ; 
rządzających domami jest nakazem chw: 
gdyż okres odwilży zbliża się. 

Od wczoraj nawet funkcjonarjusze policji 
konnej pełnili swoją służbę konno, gdy w o- 
kresie mrozów zmuszeni byli zamienić się 
w piechurów. 

1EATR I MUZYKA 

— Teatr Polski (sala „Lutnia*). Dzisiej- 
sza premjera. „Dobrze skrojony frak*, nie- 
zmiernie aktualna i wesoła satyra Dregelli, o 
krawcu, który w demokratycznem państwie 
stał się ministrem, grana będzie dziś po raz 
pierwszy.w Teatrze Polskim. Będzie to je- 
den z tych wieczorów, podczas których 
wszechwładnie panuje humor, niczem nie krę- 
powany, pozwałający zapomnieć © mrozach 
(na widowni ciepło), stagnacji i podatkach. 
Czoło obsady stanowią: p. p. Tymowska, Ja- 
siūska, Lubowska, Molska, Stanisławska, 
Wyrwicz-Wichrowski, Szletynski,  Malinow- 
ski, Relski, Opolski, Detkowski, Brusikiewicz 
i in. 

al z saskiej porcełany*. M. 
Gerson-Dąbrowska, znana autorka-poetka i 
działaczka w dziedzinie kształcenia młodzieży 
jedną ze swych najcenniejszych, pełnych 
prawdziwej poezji, czarodziejskich bajek wy- 
stawia w Teatrze naszym p. t. „Laleczka z 
saskiej porcelany'* (Historja jednej majowej 
nocy). „Laleczka“ będzie urozmaicona licz- 
nemi produkcjami tanecznemi w wykonaniu 
zespołu p. Rejzer-Kapłan, z muzyką Griega 
i innych. Pracownie teatralne przygotowują 
nowe fantastyczne kostjumy i dekoracje. 

Premjera „Laleczki“ w niedzielę o godz. 
12m. 30 w południe. Sala dobrze ogrzana. 
Bilety od 50 gr. 

— Popołudniówka niedzielna. W niedzie- 
lę o godz. 5 p. p., aby dać możność pozna- 
nia najnowszej komedji Wł. Perzyńskiego 
„Dziękuję za służbę'* najszerszej publiczności, 
Teatr Polski gra ją raz jeszcze. Świetna ta 
komedja, na której publiczność doskonale się 
bawi, powtarzana więcej nie będzie. Ceny 
miejsc wyznaczono od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. 

— Reduta na Pohulance. „Adwokat i ró- 
że", Dziś o godzinie 20-ej po raz trzeci ko- 
medja w 3-ch aktach J. Szaniawskiego p.t. 
„Adwokat i róże* ze Stefanem Jaraczem w 
główrtej postaci. 

— Murzyn Warszawski". jutro o godz. 
16-ej przedstawienie popułarne komedji A. 
Słonimskiego p.t. „Murzyn Warszawski”. W 
postaci Herrmańskiego wystąpi Stefan Jaracz 
Ceny miejsc od 50 gr. 
‚ Wieczoram o godz. 20-ej — „Adwokat i 

rožė“, 
—Szopka harcerska. Staraniem Koła Przy 

jaciół harcerstwa przy Czarnej Trzynastce 
Wil. Druż. Harc. zostanie na ogólne żądanie 
powtórzone przedstawienie p.t. „Szopka har- 
cerska* widowisko sceniczne w 3 aktach ). 
Brauna (w wykonaniu harcerzy Drużyny) w 
niedzielę dn. 24 bm. o godz. 12.15 w Sali 
Miejskiej. 

Dochód przeznaczony na udział Czarnej 
Trzynastki w Il Narodowym Zlocie Harce- 
rzy pod Poznaniem. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
„„— Zatrzymanie przemytnika. Na odcinku 

Filipów, ujęto 2 przemytników usiłujących 
przedostać się do Polski z partją tytoniu. 

— Technicy komunistyczni w potrzasku. 
W rejonie Rubieżewicz zatrzymano 2 osob- 
ników u których podczas rewizji ujawniono 
bibułę komunistyczną, drukowaną w Mińsku. 
Zatrzymanych techników skierowano do od- 
nośnych władz śledczych. 

Obwieszczenie. 
Sąd Okręgowy w Wilnie I Wydział Cy- 

wilny obwieszcza, że na żądanie Czernickie- 
go Śtanisława decyzją z dnia 11 listopada 
1926 roku postanowił: Wzbronić dokonywa- 
nia wszelkich tranzakcyj i wypłat 9 akcyj 
Wileńskiego Banku Ziemskiego za Nr. Nr. 
1985—13, 7986—13, 7987—13, 8222—13, 
8223—13, 15787—22, 15788—22, 15792—22, 
15907—22 z kuponami na dywidendę na rok 
1915. 5968—2 

   

WILEŃSKA 
Wśród wielu dodatnich cech charakteru 

Wilna zauważyć musielismy jedną z waź- 
niejszych — ambicję. 

Wilno — wszelkiemi siłami stara się 
dorównać innym, większym miastom, a na 
wet usiłuje zdobyć wszystko to, co robi 
je popułarnemi, modnemi. 

Miało St. Moritz narciarskie mistrzo- 
stwo świata, robi Wilno zawody o mistrzo- 

naliśmy 
mgłami. 

Jedno z pism ilustrowanych, które za- 
mieściło fotografję zama'źniętej Niagary. 
Przypominało to wszystkim, że gdzieś tam 
na granicy Stanów Zjednoczonych i Kana 
dy jest wspaniały, największy w świec 
wodospad. у 

Nie wszyccy wiemy, že i my już swo> 

skalą mrozów a Londynowi 

  

Zamarznięty wedospad na Wilence. 

stwo armii. Robi Lwów Targi Wschodnie — 
my Północne, Wenecja karnawałuje ra 
ulicach i placsch Wilno nawet ną la- 
dzie. Słowem nie ustępujemy żadnemu z 
miast znanych w Europie z racji swoich 
specyficznych cech charakteru, imprez lub 
nadzwyczejności, nawet Irkuckowi dorów- 

  

Ucieczka prezesa Tow. Szkały Białoruskiej. 

ją Niagarę mamy. Pomyśleli o niej dziełn 
saperzy i stworzyli ją na Wilence tuż za 
Górą Zamkową. Kilka mocnych pali wbi- 
tych w dne Wilenki, trochę desek, chróstu, 
kamieni i mamy wodospad i do tego teź 
na granicy; posiadłości miejskiej i t. z. 
„Altarji* należącej do Kurji OE 

       

Wielkie poruszenie wśród Białorusinów w Baranowiczach wywołała ucie- 
czka prczesa tamtejszego Towarzystwa Szkoły Białoruskiej Jana Motko wraz 

z powierzoną jcgo pieczy znaczną sumą pieniędzy przeznaczonych na cele Te- 
warzystaa, Dokonane natychmiast obliczenia wykazały, że zdefraudowana przez 
Motko suma sięga 10 tys ęcy złotych. Według otrzymanych informaoyj, Motke 
zbiegł do Rosj! sowieckiej, Działalność jego na terenie Baranowicz datuje się 
od dłuższego czasu i dotychczas cieszył się on wśród swoich opinją człowieka 
bezwzględnie pewnese. 

sadyzm opiekuna przyprawił dziecka © ufrafę 
? zdrowia. 

Tragedja dziecka skazanego koleją lo- 
su na przebywanie pod opieką ludzi ob- 
cych poznana została dzięki rozgłośnemu 
procesowi studzienieckiemu. Mało kto jed- 
nak wie; że we wszystkich większych mia- 
stach praktykuje się oddawanie bezdom- 
nych dzieci pod opiekę ludzi prywatnych 
często pozbawionych wszelkich kwalfi- 
kacyj wychowawczych, aodznaczających się 
jedynie zwierzęcością i sadyzmem. Mamy 
do zanotowania fakt, który jaskrawie do- 
wodzi, że pewyższe twierdzenie nie jest 
gołosłowne. 

Przed kilku dniami do policji zgłosiła 
się jeona z lokatorek domu Nr. 9a przy 
ulcy Betlejemskiej, która prosiła o pomoc 
przy ratowaniu dziecka z pod Opieki wy- 
rodnego wychowawcy. W domu tym mie- 
szkd malarz Adolf Sosnowski, który ma 
na wychowaniu 5 letniego Witolda Bohda- 
nowicza. Rozdzierające krzyki katowanego 
dziecka rozlegają sę po całym domu tak 
że zachodzi potrzeba natychmiastowego 
odebrania dziecka z pod tej „opieki*, Na 
skutek zeznań jeszcze innych osób wszczę- 
te zostąło ochodeenie, które w zupełności 
potwierdziło zeznania świadków. Ustal.ne 
zostało, że Sosnowski w bestjalski „sposób 

znęca się nad wychowankiem bijąc go do 
utraty przytomności. Dość powiedzieć, że 
o lędziny lekarskie dokonane przez dr. 
Broazkiego ujawniły na ciałku chłopaka 
aż 30 (II!) ran. 

Jak zdołaliśmy ustalić na miejscu, So- 
snowski był opiekunem Bohdanowicza z 
ramienia Opieki Społecznej Magistratu i 
pobierał za to specjalne wynagrodzenie. 

kazuje się, że Bohdanowicza przed 3 laty 
jako bezdomnego oddano pod opiekę re- 
flektującemu na to Sosnowskiego. Płacone 
mu za utrzymanie dziecka narazie 20 zła- 
tych, ostatnio za$—30 zł. miesięcznie. Od 
Czisu do czasu chłopca odwiedzał urzędnik 
opieki społecznej, lecz nie zauważył, że 
chłopak jest głodny, niedopatrzony i że 
chcąc jeść idzie do sąsiadów, prosząc a 
kawałek chieba, Za prośbę u sąsiadów naj- 
częściej też był on katowany. Na skutek 
polecenia dr. Maleszewskiego Bohdanowi- 
cza ze wzylędu na jego stan odwieziono 
wczoraj do szpitała dziecięcego, gdzie, ma- 
my nadzieję, znajdzie prawdziwą” opiekę. 
Niezależnie od tego policja prowadzi w 
dalszym ciągu dochodzenie i werótce cała 
sprawa zostanie skierowana do włądz są- 
dowych. 

LS SL A CE PORODY RSREOCY REN ANTEOCOKIÓCETKA 

SPORT. 
Bieg 7 kilometrowy z przeszko- 

dami. 
W dniu wczorajszym odbył się bieg z 

przeszkodami © mistrzestwo Armji na dy- 
stansie 6 klm. 200 mtr. 

Do biegu. stanęło 99 zawodników w 
tej liczbie ośmiu poza konkursem. Starto- 
wali zawodnicy, którzy wzięli ucział w bie- 
gu patrolowym 30 klm. łącznie z zapaso- 
wymi. 

Start i meta mieściły się na boisku 6 
Pp. Leg. Na trasie było pięć naturalnych i 
trzy sztuczne przeszkody, nie licząc prze- 
szkody w postaci wiatru połączonego ze 
śniegiem. 

W rezultacie zmagań zawodników za- 
notowano następujące wyniki: 

1) strz. Skupien Stanisław 21 d. p., 2). 
sierż. Hirywniak Józef 21 d. p., 3) kpr. Pa- 
wluszkiewicz Jan 21 d. p., 4) st. strz. Mie- 
telski Wład. 21 d. p., 5) por. Kasprzyk Ar- 
tur 21 d. p, 6) kpr. podchor. Łutowski 
Stanisław Szk. podchor., 7) kpr. Szumow- 
ski Zbiy, Szk. podch., 8) kpr .podch. Słom- 
czyński Stefan Szk. podch. 9) kpr. Bosiąk 
Piotr 22 D.P.G., 10) kpt. Swida Kazimierz 
29 D. P. A : 

Poza konkursem czwarte miejsce zajął 
kpt, Niemiec z 3 p.p. 

Klasyfikacja zespołów w biegu 7 klm. 
1) zespoł 21 d. p. nota 18.175, 2) ze- 

społ Szk. podch. nota 10.175, 3) 29 d. p. 
nota 5.400, 4) zespoł 1 br. K, O. P notą 
4.725, 5) zespoł 22 d. p, nota 3.975, 6) ze- 
społ 13 d. piech. nota 3.925. 

Obecny stan mistrzostwa Armii. 

1) 21 d. p. nota 58.175. 2) Szk. podch. 
nota 35817. 3) 22 ©, p. g. nota 29.437. 4) 
1 br. K.O.P. notą 27.916. 5) 19 d p. nota 
25.916. 6) 20 d. p. nota 16.856, 

i Mieszkanie I 
z 3-ch pokoi i kuchni odremontowa- 
ne do wynajęcia, ul. Ś-to Ignacego 811 
Dowie4zieč sie u właścicielki* 

RADJO. 

Piątek, dnia 22 lutego 1920 r. 
11.56 — 12.10 Tr. z Warszawy, Sygnał 

czasu, hejnał z Wieży Mariackiej w Kra- 
kowie, oraz komunikat meteorologiczny. 
15 00—16.00:Muzyka z płyt gramofonowych 
16 00 — 16.20: Odczytanie programu dzien- 
nego, repertuar teatralno kinowy i chwilka 
litewska. 16.20 — 16.5: Komunikat Zw. 
kółek i Organizacyj Rolniczych z. Wileńsk. 
16.35 — 17,00: Koncert uczenic p. Krużanki 
17.00—17.35: „Kłopoty Oszmiańczuka* mo- 
nolog. 17.35 — 17.55: Dalszy ciąg koncertu 
p. J. Krużanki. 17.50 — 18.50: Tr. audycji 
dla dzieci i młodzieży z Krakowa. 18.50 
19.10 Czytanka aktualna „Myśl Józefa Pił- 
sudskiego". 19.10—19.35: „Złodziejki* Od- 
czyt. 19.35: Retransmisja opery z Rygi „Ri- 
goletto*, odczytanie programu na tydzień 
następny oraz komunikaty PAT, policyjny, 
sportowy i inne. 

Na srebrnym ekranie. 
„ROMANS PANNY OPOLSKIEJ* w „Polonji* 

Weszło już u nas w zwyczaj krytykować 
wszystkie poczynania polskiej wytworczości 
filmowej. Niemal o każdym filmie, mimo iż 
niektóre były wcale niezłe, mówi się źle prze- 
ciwstawiając im filmy wielkich wytwórni a- 
merykańskich. Wiełe osób robi to nie z prze- 
konania, a raczej przez snobizm. 

Tak samo było i z filmem p.t. „Romans 
panny Opolskiej* wyświetlanym w kinie Ро- 
lonja”, a tymczasem tak źle nie jest. Obraz 
ten osnuty na tle anegdoty K. Przerwy Tet- 
majera nb. anegdoty banalnej i nieciekawej 
wypadł wcale nieźle. Pomimo szeregu nie- 
małej wagi błędów i niedociągnięć reżyser- 
skich całość wypadła wcałe niezle, zwłaszcza 
że końcowe akty wnoszą ładne urozmaicenie 
w postaci zdjęć z Prateru wiedeńskiego, zwie 
rzyńca, widoków szwajcarskich i zdjęć zro- 
bionych w Genewie. Mówiąc „wypadła wca- 
łe nieżle” w odniesieniu do całości ubolewać 
należy, że realizatorzy polskich filmów jako 
tio dla nich wybierają fabułę tak niedorzecz- 
ną jak w „Romansie panny Opolskiej”. 

Jaśnie dziedziczka na Kresowicach wpra- 
wdzie nieco ekscentryczna, pała miłością do... 
matoła nauczyciela wiejskiego _ Główniaka, 
który wplątany do akcji komunistycznej pod 
burza chłopów (ubranych w nowiuteńkie, 
ogromne kożuchy — wszyscy, jak jeden 
mąż) przeciwko ojcu p. Opolskiej, a następ- 
nie straciwszy posadę jedzie na Kresy do 
magnackiego dworu w roli lokajczuka. 

Los każe, że przyjeżdża p. Opolska, a po- 
nieważ stara miłość nie.rdzewieje urocza pan 
na pada w objęcia aroganckiego sługusa. 

Wyjeżdżają razem (na jej rachunek) za- 
granicę gdzie wypadkowo spotykają b. kon- 
kurenta magnatki hr. Strońskiego. 

Skandal! 
Zdemoralizowany powodzeniem kocharzek 

lokaj zachowuje się w ten sposób, 'że zosta- 
je wyrzucony otrzymując „na łez otarcie" 
okrągłą sumkę. Pozwala mu to wrócić do 
Kresowic aby ożenić się z b. kochanką swo- 
ją — Kasią. В 

Jaśnie panienka przeżywa męki tantala 
z zadrości, wreszcie uszczęśliwia hr. Stroń- 
skiego, wychodząc zań zamąż, Tak kończy 
się nieprawdopodobna historja p. Opolskiej i 
Główniaka. 

Gra poszczególnych wykonawców zada- 
walniająca jak i dekoracje wnętrz. W.T. 

GIEŁRPA WARSZAWSKA 
22 lutego 1929 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 
Belgia 12380 12411 12349 
Londyn 43,28 43,29 43 17,5 
Nowy-York 8,90 892 8.88 
Paryż 34.83,5 34.92 34.75 
Praga 2644, | 26.51 26 37,5 
Szwajcarja _ 171,52 171.95 1709 
Stokholm 288,35 238,95 237,75 
Wiedeń 12530 125.61 124,99 
Włochy 46,74 | 46,86 46,62 
Marka niem. 211.63



# R 

Reiestr Handlowy 
Do Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie wcią- 

gnięto następujące wpisy: 

Dział A w dniu 16-1 1929 roku. 

89. III. A. „Naum Gordon handiujący pod firmą: M. Gor- 
don". Na mocy aktów zeznanych przed Adamem Murza-Mur- 
ziczem, Notarjuszem przy Sądzie okręgowym w Wilnie w dn. 
24 grudnia 1928 r: za Nr. 6756 i w dn. 3 stycznia 1929 r. 
za Nr. 64 przedsiębiorstwo ze wszystkiemi aktywami i pasy- 
wami oraz prawem do korzystania z nazwy firmy przeszło na 
własność spółki akcyjrtej pod firmą: „M. Gordon, handel su- 
knem i manufakturą, spółka Akcyjna", wobec czego wykreśla 
się z rejestru. 2848—VI 

ы w dniu 17-1 1929 r. 
„a, 156. Il. A. Firma „POLZA — spółka Goidsztejn i Chmiel- 

nicki* zmienia się na: „Pożytek — dawniej POLZA — spółka, 
Gotdsztejn i Chmielnicki". 2849—VI 

w dniu 21-12. 28 r. 
' 3434. II. A. „GLORIA“ Irena Melentowicz i S-ka“ Wspol- 

atcy Irena Melentowicz, zam. w Kolonji Kolejoweį 22, i Abram 
Grinfeld, zam. w Wilnie, przy ui. Zarzecznej 5, Mendel Judewicz, 
Abram Sołonojć i Hesel Wiłenkier zbyli swe udziały na rzecz 
Abrama Grinfelda, weksle, czeki, pełnomocnictwa, akta notarjal- 
ne, hipoteczne i inne podpisuje w imieniu spółki wyłącznie 
Abram Grinfełd pod stemplem firmowym. V50 

W dniu 16-I 29 r. 
3835. Il. A. „W, Ottowicz — Bolesława 

Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru 
» 2851—VI 

“ 

4761. II. A. „Frydman Raszel*. Przedsiębiorstwo zostało 

złikwidowane i wykreślą się z rejestru. 2852—VI 

— 75105. I. A. „Placówka Polska Meblowa Stanisław Ma- 
kowski”. Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się 

z rejestru. 2853—VI 

a 6456. II. A. „Fabryka cegieł i wapna Milejkowscy S-ka". 

Spółka została zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 2854—VI 

w dniu 12-I. 1929 roku. : 

6205. IIl. A. „Wólf Stuczyński i synowie — spółka leśna". 

Wspólnik Wólf Lubliński-Stuczyński zmań. Na okres trzech lat 

od dn. 17 grudnia 1928 r. jedynym zarządcą spółki jest pełno- 

mocnik Mejer Lubliński-Stuczyński, zam. w Wilnie, przy ul. 

Portowej 28. Korespondencja, pokwitowania z odbioru wszel- 

kiego rodzaju korespondencji pocztowej i telegraficznej, zwykłej, 

wartościowej, poleconej i pieniężnej, pokwitowania z odbioru 

dokumentów, przesyłek i towarów z kolei, żeglugi, komór cel- 

nych i od osób prywatnych, zobowiązania umowy, akty hipo- 

teczne i notarjalne, weksie, żyra wekslowe, czeki, przekazy, peł- 

nomocnictwa i żądania wypłacenia sum z instytucyj kredyto- 

wych winny być zaopatrzone podpisem Mejera Lublińskiego- 

Stuczyńskiego pod stemplem firmowym. Mejer Lubliński-Stu- 

czyński mocen jest upoważnić kogokolwiek ze wspólników lub 

też osobę trzecią do wykonywania powyższych czynności. 
2855—VI 

w dniu 21-12 1928 r. 

8424. II. A. „Lejba Rogol i Spółka* Czas trwania spółka 

przedłuża się do dn. 31 grudnia 1933 roku. 2858—VI 

1177 Rau T Sa 
8465. II. A. „Dąbrowska Bronisława”. Przedmiot — sklep 

2859—VI 

Stosunkowo niedrógi, ale duży, 

wygodny i elegancki samochć1l 
AMOCHÓD Chevrolet od pierwszego 
rzutu oka uderza niezrównaną wytwor- 

nością i przestronnością swej karoserji. Spe- * 
cjalnie szerokie drzwiczki zapewniają całkiem 
wygodne wejście i wyjście, nawet dla osób 

tęgich i dużego wzrostu. 

© Nadzwyczaj oszczędny, a potężny silnik, 

kamulce na cztery koła, wentylacja karteru, 

> 

osobowych, jak i ciężarowych, wymownie 
świadczą o ich popularności. 

Jedna próbna przejażdżka w porozumie- 
niu z najbliższem zastępstwem General Mo- 
tors wystarczy, aby się przekonać, że 

samochód Chevrolet jest idealnym typem 
dużej, wygodnej i jednocześnie eleganckiej 
maszyny, o bardzo dostępnej cenie. Wyrób 

» 
filtr do smarów i benzyny, słowem wszystkie ', ) General Motors. 
najbardziej nowoczesne udoskonalenia są 

zastosowane przez inżynierów General Mo- 

tors przy budowie tego samochodu. 

Zalety te stawiają samochód Chevrolet na 

Wystawiamy na Powszachnej Wyst-- 
wie Krajowej w Poznania, w roku 1 92% 

tym samym poziomie, co inne wytworne i 

drogie maszyny, z tą tylko różnicą, że cena 

jego jest znacznie przystępniejsza. 

Olbizymie cyfry osiągnięte przy sprze- 

samochodów tej daży 
— 2 

marki, zarówno 

Upoważnione Zastępstwo : 
»AUTO:GARAŻE«, JAN SOBECKI, 

Wilno, Wileńska 26, tel. 51. 

CIIEVROEE TF 
GENERAL MOTORS W POLSCE, WARSZAWA 

  

       

Sedan 4-0 drzwiowy 13.450 ZŁ. 
Loco Warszawa, iączrie z 

vodaikiem obrotowym 

W. WILIAMS. 

% TAJNY KURJER 
Powieść historyczna. 

Tłomaczenie z angielskiego 
  

, —Ojakich pięknych kobietach mó- 
wisz? — zapytał Hektor, uśmiechając 
się. 

— Aj, aj, fe! — oburzyła się oby- 
watełka. — jak można tak udawać, kie 
dy za parę godzin może się tu zjawić 
piękna pani, by odwiedzić chorego? 

— Czy już doktór pozwolił mi przyj 
mować gości? 

— Dziś po raz pierwszy. 
— Więc ma przyjść do mnie jakaś 

kobieta? 
— Ależ nie! Nie trzeba się tak za- 

raz denerwować! Przecież nic podob- 
nego nie mówiłam! 

— Obywatełko Fourbe, dlaczego 
mnie tak męczycie? Powiedziałaś, że 
może tu przyjść kobieta. Kto taki? 

‚ — Poczekaj, sam zobaczysz! Im 
mniej będziesz się spodziewać, tem 
przyjemniejsze będzie spotkanie. Pew- 
na jestem, że będziesz uszczęśliwiony! 

Z przyjaznym uśmiechem poklepa- 
ła go po ramieniu i przygładziła mu 
włosy grzebieniem, poczem wyszła. 

Zmęczenie ogarnęło Hektora. Miał 
przyjemne wrażenie, że Lison nabrała 
odwagi i przyszła go zobaczyć. Może 
już przychodziła kilka razy i nie dopu- 
szczano ją do chorego? Tak, oczywi- 
ście. Poczciwa gospodyni uprzedziłą ją, 
że dziś będzie już pozwolonem widzieć 
się z nim. Jakże rad będzie zobaczyć 
się z Lison. Taka z niej miła, dobra 
dziewczyna... 

Hektor zasnął myśląc o Lison. Obu- 
dził się przestraszony: w domu hałaso- 

poruszenie. Ze snu nie mógł się zorjen- 
tować co się stało. Z trudnością otwor 
rzył zmęczone powieki. Pierwszą oso- 
bą, którą zobaczył przy łóżku, był 
Grand-Duc. a 

Widok komisarza otrzeźwił go od- 
razu niby wiadro zimnej wody. Przy- 
jemny nastrój zniknął, a serce zaczęła 
bić trwożnie. Co znaczyło zjawienie się 
garbusa wtedy właśnie, gdy zapowie- 
dziano mu wizytę damy? 

— Cieszę się, że jesteś już zdrów 
obywatelu Charpentier — rzekł cien- 
kim głosem Grand-Duc. — Przyprowa- 
dziłem właśnie do ciebie dobrą przyja- 
ciółkę! 

To mówiąc, zrobił znak w kierun- 
ku drzwi i, nie spuszczając oczu z He- 
ktora, krzyknął przez ramię: 

— Obywatelka Regnot! 
Regnot! Hektor zrozumiał, że zgi- 

nął. Garbus wziął się umiejętnie do 
dzieła, wiedział, jak ma się zemścić na 
Hektorze. Regnot był to komisarz w 
Kopenhadze, który polecał Jana-Fran- 
ciszka Charpentier, władzom  rewołu- 
cyjnym w Paryżu, a kobieta, której pię- 
kność tak zachwyciła obywatelkę Four- 
he, była widocznie, jego żoną. 

Gra została przegrana. 
Hektor wstał z łóżka, przygotowu- 

jąc się do stanowczego spotkania. 

Rozdział XVII. Zuza. 
Do śmierci swej sentymentalna oby- 

watełka Fourbe nie mogła zapomnieć 
tego spotkania. Wciąż opowiadała o 

tem zdarzeniu przyjaciółkom swym i 

sąsiadkom. 
„„„ Ta obywatetka Regnot, — złoto- 

włosa piękność, nie była pierwszej mło 
dości, to nie młodziutka dziewczyna! 
Ale, — mówiła z zachwytem, gestyku- 

wano, wołano i słychać było niezwykłe fując żywo, — to prawdziwa piękność, 

dojrzała, wspaniała piękność! Prawdzi- 
wa róża w pełnem kwiecie! Jakie wło- 
sy! a cera — biała jak mleko, główka, 
jak atłas! Rączki! Malutkie nóżki! A 
suknia! Naprawdę, sto lat można żyć i 
takiej drugiej nie spotka się! 

Rozczulona staruszka pocałowała 
własne palce. 

— Oddawna już : wiedziałam, że 
obywatelka Regnot kocha mego chłop- 
cal Ona sama powiedziała mi, gdy cho- 
rowal, že kochają się od czasu, gdy 
pracował w Kopenhadze u jej męža.... 
Możesz więc sobie wyobrazić z jaką 
niecierpliwością czekała chwili, gdy 
Grand-Duc wprowadzi ją do pokoju 
chorego Charpentiera! ' Znasz tego 
Grand-Duca, garbusa, z sekcji Lepe- 
liter? Otóż ten garbus Grand-Dduc 
przyszedt poprzedniego dnia i pyta: 

— Obywatelko Fourbe, kiedy do- 
ktor pozwoli choremu przyjmować od- 
wiedziny? 

Odpowiedziałam mu: 
— Jutro obywatelu komisarzu, ju- 

tro, ale nie wcześniej, doktór zabronił 

surowo przyjmować kogokolwiek przed 
dniem jutrzejszym*. 

— Dobrze, — powiada, — jutro 
więc przyprowadzę do tego młodego 
człowieka gościa! 

Więc mówię mu prędko: 
— Tylko, obywatelu komisarzu, 

nie przyprowadzaj tu swoich sans-cu- 

łottów, bo — powiadam, — narobią 
hałasu, a pan Charpentier dopiero za- 
czyna się poprawiać! 

— Złe masz wyobrażenie 0 na- 

szych patrjotach — odpowiada garbus, 
— trzymaj język za zębami, obywatel- 
ko, bo mogliby ci któregoś wieczoru 
razem z językiem odciąć głowę! 

о о 
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|  Sułturalno Oświato = Nano Oo | REKORDZISTKA 
| Bavger. Kasa czynna 0a g. 3. m. 30. Początek seansėw od g. 4 

Od dnia 21 do 25 lutego 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film: BEBE DANIELS jako | 
Aktów 10 W rolach głównych: Gertrudl 
Ederle, james Hall, Jozephine Dumb 
Williams Austin. Reżyserował: Claref 

Ostatni seans o g. 10 wielk) 

e 
  

  

  

Kino-Teatr Dz asi) PONAD $MIEG Plg 
SK 

słynnego dramatu STEFANA  ŻERÓ” 4 

IEGO z udziałem STEFANA JARA] _ 

H E b l 0 eż STEF. WYSOCKIEJ, ZOFJI KOREYWO, MIECZYSŁAWA CYBULSKIEGO. Sceny do łez wzruszające! -F" 

э porywający 
Wiieńska 38, |Silą treści. 2) Miss Polonia gwia wewnose 

Początek seansów o godz. 4, 6, 

8) Mjnowszy „Dziennik Gaumof/ 
8 i 10.15. 

  

KINO-TEATR 

„POLDNIA“ 
„Mickiewicza 22. 

prawdziwie europejsk 
Dziśi Pierwszy film polski o 

wielkiego pisarza i poety, 
, znakomita BOŻEWS 

PARTER od 90 gr. 
ROMANS PANNY OPOLSKIEJ 

lesureata m. Warszawy, KAZIMIERZA PRZERWY TETMAJERA. 

KA HELENA, piękna CZARNECKA DANUSIA i znany HNYDZIŃSKI STEFAN if 

im zakrojo 

Początek seansów o godz. 4, 

dramat erotyczny w 10%; 
według powieści — па 

W rol, główna? 

6, 8 i 10.15. 

  

Dziš potęzne arcydzielo Hiimowel Najgenjalniejszy tragik Swiata JOHN BARRYMORE, oraz jego pa net 
DOLORES COSTELLO we wstrząsającem arcydziele współczesnej ki1ematografji 

BE$TJA MORSKA 
| Z powodu wysokiej wartosci artystycznej wejscie dla młoczieży dozwolone. Ceny nie podwyższone. 

Kino „Piecadilly“ 
WIELKA 42. 

  

Dramat w 
jako piratl Prasa całego świata orzekła jednogłć 
že jest to bezs rzecznie największy film doby obEć” 

—
 

12 aktach. Wałki na morzuł John Barry gó 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  
  

  

  

  

  

Dziś! Pierwszy film złotej serji reżyserji jednego z największy 6 DZIEWCZĘ. WSCHOM EIGHBERO a 
Kino= “ ( l CHODU)  Pote 

T: atr Wanda R dramat w 12 aktach. W rolach gi6ėwn, 50! 
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V i naszych piw na miasto , DOKTÓR он аз а zg ro 
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wyłącznie p. M. TRAJNOWICZ RY ul. o. i BLUMOWICZ B LOKALE 8 ы[шпмп' r || ki 

-wo browaru „Szopen PILA SŁU 
w Wilnie E Chorobv weneryczne, Boz wo cw ВВ p 
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Czopki he- < (z kogutkiem) 

ki o ozokdalaś „Varicol usuwają ból, 
(4 krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

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

WZÓR ua eisi I RR ARENA 

  

— Dosyć! — przerwała niecierpli- 

„wie przyjaciółka o tem opowiadać! Sa- 

ma wiem, co mu powiedziałaś. My 

wszystkie mówimy to samo, gdy ich 

niema! Opowiadaj o nich. Cóż ta pięk- 

ność przyszła? i 

Sąsiadki, które wychylały ciekawie 

głowy z za ramion przyjaciółki, chórem 

prosiły o dalszy .ciąg. 
. — Jednem słowem, — ciągnęła da- 

lej obywatelka Fourbe, orzeźwiając się 

niuchem tabaczki, — nagadałam mu ty 

le, że przez całe życie pamiętać będzie! 

Wtedy on mówi: 
— Przyprowadzę do niego piękną 

damę, obywatelko, prawdziwą pięk- 

ńość, która, jak sama się domyślasz, 

kocha tego młodzieńca! 
— Ja myślę! 
— Tylko, — powiada, nie mów mu 

nic o tem, bo chcę mu zrobić niespo- 

dziankę! : 
— Ależ i była to prawdziwa niespo- 

dzianka! 
Obywatelka Piche westchnęła 

zrozumieniem: SĄ 

— Ach, niespodzianki w miłości! 

Co może być straszniejszego!.. 

Uwagę przyjaciółki wysłuchano z 

zainteresowaniem, wszyscy bowiem pa 

miętali, jaka niespodztanką była dla jej 

nieżyjącego obecnie męża, gdy wróci- 

wszy pewnego wieczoru niespodzianie 

do domu, zastał żonę w objęciach pa- 

trjoty z gwardji narodowej. 

— Tak, tak, wiem jaki to piękny 

chłopiec ten twój Charpentier! — do- 
dała, jakby żałując swej młodości. — 
Śliczny chłopiec! — zawołała z dumą 
obywatelka Fourbe, jakby mówiła o 

swym synie. — Sama uczesałam go ra- 
no, wymyłam i podcięłam włosy i ręczę 
wam, że w całem mieście nie znajdzie- 
cie tak pięknego chłopca! Stałam z o- 

ze 

śródmieściu  do- 
chodowe  natych- 

moczowych, od 9 
—i, od 5—8 wiecz 

= miast sprzedamy 
Kobieta-Lekarz Wil. Buko Romis 

i - d 
Dr. ZeldOWICZOWA || Mickiewicza 21, 
KOBIECE, WENE- || tel. 152. _ 0 9-0 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12--2 i Od 4-6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

Zdr. Nr. 132 

MATEK blisko 
st. kol. obsza= 

ru przeszło 90 ha. 
Ziemia urodzajna. 
Zabudowania ow 
pełnym komplecie, 
4 domy mieszkal* 
ne. Sprzedamy z in- 
wentarzem lub bez 
D. H.-K. „Zachęta“ 
Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. —0 

  

LA 

Dr. G. WOLFSGŃ 
weneryczne,  moczo- 
płciowe i skórne, ul. 
Wileńska 7, tel. 1067. 
= LLIS 

    
  

bywatelką Regnot za drzwiami, Grand- 

Duc wszedł wcześniej, i gdy komisarz 

zawołał, weszłyśmy razem. Odrazu za- 

uważyłam, że Charpentier, który stał 

przy łóżku, pobladł i zachwiał się. Ach, 

miłość, miłość! Śmiesznie doprawdy ca 

to miłość wyprawia z ludźmi! Pamię- 

tam jak Fourbe starał się o moją rękę... 

— Boże oo za nieznośna kobieta|— 

rozległy się niecierpliwe głosy słucha- 

czek. — Kiedyż skończysz nareszcie?.. 

— A co się działo z obywatelką Re- 
gnot? Jak ona spotkała kochanka? — 

pytały. : : 
— SŠtanęta przed Charpentierem i po- 

dniosła ręce! Olbrzymiemi oczyma 

wpatrywała się w niego! Była tak wzru 

szona, że nie mogła wymówić słowa, 

rozumiecie, ani słowa! A Charpentier 

stał jak wryty i patrzał, patrzał... 
— Myślałam, że upadł na kolana, 

całował jej nogi! — oburzyła się jedna 
ze słuchaczek. 

— Albo całował jej ręce! — szep- 
tała praczka. 

Gdybym tam była obecna przy tej 
scenie, myślałabym tak samo, — oznaj- 

miła wyniośle opowiadająca. — Ale 

odrazu zrozumiałam o co chodzi: pta- 

szki były pokłócone! Zobaczyłam od- 

razu, że pokłócili się i dzięki tej kłótni 

biedny chłopiec musiał porzucić dobrą 

posadę w Danji i przyjechać do Pary- 

ża, by pracować dła Rewolucji. O prze- 

demną nic się nie ukryje! Pomyślałam 

odrazu: Cóż to za podła kobieta, ta Re- 

gnot! Taka piękność... Boże mój, że 

też takie potwory chodzą po świecie!.. 

Chłopak ledwie że nie umarł, teraz stoi 

blady, nieżywy prawie ze wzruszenia, 

a ona o nic nie dba! Milczy, patrzy na 

niego, a ja widzę, że nogi się pod nim . 

zginają. Ona czeka, żeby chłopak pier- 

nielska im. 3,0d 2 5. 

DZIERŻAWY Ч 
majątkėw  ziem- 
skich załatwiamy 
dogodnie z po- 
ważnemi osobami 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Hanalowe, 
Mickiewicza 21, 
tel. 152.  60/-0 

Frantuzka-paryżanka 
uaziela lekcyj doro- 
słym i dzieciom (me- 
todą konwersacji). 
Długołetnia praktyka. 
Oferty składać do 
aam. „Słowa*  dlą 

"a 

  

Claudia. 

wszy się odezwał, 

Lokujemy 
pod pewne gwaraf”, | 
wszelkie sumy. 8 
RE Kresowy | 

.-K. Zamkowa / 

p TI PTYKA IB 3 

gubiono Ка 
Ž wojskową, "Vy, 

przez P. 
Grodno, ną imis 445 
Magiera, rocznik 19“ 

  

a on wyczekuje IA 
słów, jak zbawienia! J 
— Źwierzę!—wyrwał się okrzyk ob 

rzenia z ust jednej ze słuchaczek. _ 
— Wszystkie one takie podłe! 

zauważyła sentencjonalnie praczka: 
"Ale obywatelka Fourbe nie słuc” 

ła uwag, zbyt pochłonięta swem 0Р° 
wiadaniem: 

— Pięć minut s ’ 

trzyli i nic nie powiedzieli, niby lalech 
tali przed sobą, P“ 

ki porcelanowe! Potem ona zwraca 
do Grand-Duca, ud 
wi: „Ten człowiek 

aje zmieszaną i 7! 
„.. Tak chłodno, £ : 

obojętnie, że mi się serce ścisnęło 407 
mogłam dłużej tego słuchać, MUSZĘ „gy 
raz wmieszać się do tego! Czyż m" 
dopuścić by przez 
kochankowie znów 

fałszywą ambicję 
się rozeszłi? 

- 38 za nic w świecie! „Obywatełko, 
wiadam, — ten mło 
piecznie chory. Proszę spojrzeč n4 
go — ledwie stoi! Jak patrzy na pa 0 
žalošnie! Proszę nie opuszczač, Of i 
prawi się, wszystko pani wytłumacz), 

— Została? — zawołały jednog!? 
nie zebrane kobiety 

— No pewnie, 
zwyciężyć! Została 
jak się cieszyłam. 
moją rękę i syczy: 
gadać?" Potem porwał 
krzyczy: „To on!* A ona patrzy, Peg 

na mego chlopca, wychudtego, bladć: 

dzieniec był niebtć 

RAS я 
czyż serce m0Ż 
oczywiście! Ach 
A garbus chW)“, 
„Kto ciebie pro 

ją za rękć 

a 
=
 

=
=
=
 

a 

jak śmierć i nagle uśmiecha się śliczaćy, 
Boże, skąd się taki 
bierze! „„Naturalnie, — odpowiada; 

to on!“ A przeklęty garbus, jak 
krzyknie: „Czyż to 
rozumienie, Czy pewna jesteś, ŻĆ 

оп?“... 

niebiański uśmić 

ni 

on, może to nie] 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold 

— Ach, tak! — odpowiedziałam, 

zagniewana, — wiedz, że ja... 

Woydyłło. 

  
, Drukarnia „Wydawnictwó Wilenskie“ Kwaszelna 23. 
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