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Trocki i Sowiety. ECHA STOLICY z ZAKORDDNÓW 
W szeregu gazet angielskich i ame* 

rykańskich ukazały jsię w ciągu ubie” 
głego tygodnia artykuły Trockiego, na” 

pisane po jego wyjeździe z Rosji, a 

sprzedane jednej z licznych amerykań- 

skich agencyj prasowych za fantastycz- 

ną sumę 25 tysięcy dolarów. W arty- 

kułach tych Trocki przedstawia dzieje 

swej przymusowej kuracjj w Alma 

Ata oraz charakteryzuje obecny ustrój 

Rosji jako kiereńszczyznę naopak. 

Ogłoszenie wspomnień współtwórcy 

ustroju sowieckiego w Rosji, wyrzu- 

conego z partji i skazanego na bani- 

cję przez niedawnych  przyjaciót poli- 

tycznych, rzecz naturalna, wywołało 
zrozumiałą sensację. Tembardziej, że 

ocena położenia w Bolszewji jest po- 

dobna do tej opinji, jaka panuje za- 

granicą o Rosji. Artykuły Trockiego 

sprawiły, że dookoła Rosji skupia się 

uwaga sier politycznych Zachodu, co 

znowuż nie jest na rękę kierownikom 

polityki sowieckiej, którzyby pragnęli 

uniknąć tego rozgłosu. 

Bołszewicy przywiązują ogromną 

wagę do propagandy, a artykuły Troc- 

kiego mimo wszystko są taką propa- 

gandą polityczną z tą tylko różnicą: 

że oświetlają ujemne strony sytuacji 

rosyjskiej. 

Kierownicy polityki sowieckiej czy- 

nią wysiłki, aby uzyskać w jakikolwiek 

sposób kredyty zagraniczne. Bez do- 

pływu kapitału. z zewnątrz położenie 

wewnętrzne Bolszewji, oddawna znaj- 

dujące się w stanie ostrego przesile-. 

nia, wygląda katastrofalnie. W tym 

celu wszędzie, gdzie są jakiekolwiek 

widoki uzyskania pieniędzy, prowadzo- 

ne są nieoiicjałae pertraktacje, przed- 

stawiciele dyplomacji i sier gospodar: 

czych Rosji starają się wszelkiemi si- 

łami zachęcić widokani świetnych in- 

teresów przedstawicieli kapitału ame- 

rykańskiego i angielskiego. Ofiarowu- 

ją koncesję, przygotowują przyjęcia 

dla wycieczek przemysłowców, słowem 

czynią wszystko, aby zdobyć twierdzę 

dolara i funta szterlinga. Narazie idzie 

to jednak dość opornie. Doświadcze- 

nia lat ubiegłych nie sprzyjają tym za- 

biegom. Zarówno Amerykanie, jak 

Anglicy nie Śpieszą się do Eldorada 

sowieckiego, wobec braku zaufania do 

obietnic rosyjskich. ; 

W tym stanie rzeczy artykuly Troc- 

kiego, malujące obraz rosyjski w ciem 

nych barwach, są dla polityki oficjal- 

wstawianemi w 

koła wozu. 

W tem właśnie należy upatrywać 

_ przyczyny przerwania milczenia, jakiem 

| w Bolszewii otaczano deportację Troc- 

kiego z granic Rosji. Wiadomość o 
decyzji władzy, skazującej Trockiego 

na banicję, prasa sowiecka umieściła 

najdrobniejszym  druczkiem w rubry- 

ce drobnych, nic nieznaczących wy- 

padków. W tej polityce metrampaża 

jasno było widać tendencję, że władze 

sowieckie wyjazdowi Trockiego niechcą 

nadawać rozgłosu, pragnąc, aby ta 

operacja odbyła się jaknajciszej, wi- 

docznie w obawie protestów licznych 

zwolenników Trockiego. 

Polityka przemilczaria w sprawie 

Trockiego została jednak przerwana, 
nie można bowiem stosować ją na 

dłuższą metę. Hałas wywołany arty- 
kułami Trockiego wymaga odpowie- 

dzi, do której zabrał się strażnik cnót 
komunistycznych i szei akcji antyreli- 

gijnej w Bolszewji, 100 proc. zwolen- 
nik Stalina, Jarosławskij. 

Pierwszy jego artykuł, który uka- 

zał się w „Prawdzie”*, ma wielomó- 

wiący tytuł: „Mister Trocki na służbie 

u burżuazji czyli pierwsze kroki L. 

Trockiego za granicą". Artykuł ш- 
strują dwie reprodukcje „Daily Ex- 

press', która zamieściła artykuł i io- 

tografję Trockiego. Jak wszystkie ela- 
boraty Jarosławskiego artykuł o 
Trockim jest kwintesencją demagogii, 

z wyraźną tendencją unikania rzeczo- 
wej polemiki. Trocki—twierdzi „Praw- 
da" znajduje się na służbie u burżu- 

jów, a jego przewidywania co do lo- 
sów Bolszewji są łudząco podobne 

Podział referafów w sprawie re- 
wizji konsfyfucji. 

WARSZAWA. 13.111. Pat. Sejmowa 
komisja konstytucyjna, pod przewod- 
nictwem posła Czapińskiego, zajmo- 
wała się między innemi sprawą przy- 
działu referatu wniosku Bloku Bez- 
partyjnego w kwestji rewizji konstytu- 
cji. Pos. Niedziałkowski zapropono- 
wał, aby ustanowić dwa referaty—je- 
den dla wniosku B, B., drugi zaś póź- 
niej dla projektu lewicy z chwilą, gdy 
odpowiedni wniosek wpłynie na  ple- 
num Sejmu. Przeciwko propozycji 
pos. Niedziałkowskiego nikt nie wy- 
Stąpił, a referat projektu B. B. przy- 
dzielono Janowi Piłsudskiemu. 

Następnie pos. Reger zreierował 
wniosek P. P. S. w sprawie zwołania 
Sejmu śląskiego i zmiany . ordynacji 
wyborczej do Sejmu Śląskiego. Przed- 
stawiciel rządu p. Paciorkowski opo- 
wiedział się za odroczeniem tej spra- 
„wy na parę dni ze względu na to, że 
rząd przygotowuje odpowiednie wnio- 
ski. Za odroczeniem wypowiedzieli sie 
posłowie Lieberman i Zwierzyński, a 
referent również przychylił się do te- 
go wniosku, wobec czego sprawę 
odroczono do posiedzenia wtorkowe- 
go komisji. Wreszcie odroczono rów- 
nież referat posła Longera w sprawie 
związków religijnych, dla uzupełnienia 
druku sejmowego. Następne posie- 
dzenie odbędzie się w nadchodzący 
piątek. Na porządku dziennym trzecie 
czytanie projektu ustawy o zgroma- 
dzeniach. ; 

Poseł Towarnicki ze Sfronnietwa 
Chłopskiego—szanfażystą. 

„W czasie wczorajszego posiedzenia ko- 
misii handlowo-przemysłowej poseł Langer 
z „Wyzwolenia* oświadczył, że pragnie ko- 
misji złożyć zawiadomienie e szantażu, ja- 
kiego jeden z posłów usiłował dokoneć na 
tle sprawy nabycia terenów naftowych dla 
„Polminu“, 

Według oświadczeń, iakich udzielił po- 
seł Langer sprawa rożegrała się mięczy 
senatorem Mikłaszewskim ze Stronnictwa 
Chłopskiego, a posłem Towarnickim, któ- 
ry w komisji brał udział również jako 
przedstawiciel Stronnictwa Chłopskiego. 
Poseł Towarnicki miał usiłować dokonać 
szantażu na sen. Mikłaszewskim, a sam 
poseł Langer wysłuchał tego wszystkiego 
w ukryciu w mieszkaniu sen. Mikłaszew- 
skiego. | 

Przebieg miał być następujący: 
Sen. Mikłaszewski dyrektor Warszaw- 

skiego Banku Dyskontowego jest radcą 
prawnym „Amstelbanku*, reprezentującego 
koncern Rotszylda, od którego państwo na- 
bywa teręny naftowe. Do sen. Mikłaszew- 
skiego poseł Towarnicki skierował żądanie, 
aby koncern Rotszyłda wypłacił posłowi 
Towarnickiemu kwotę 6000 dolarów, gro- 
żąc, że w przeciwnym razie postara się 
uniemożliwić tranzakcję w komisji sejmo- 
wej, której jest członkiem. 

Sen. Mikłaszewski udał, że zasadniczo 
godzi się, zaproponował jedynie łapówkę 
niższą t. į. 3000 dolarów. Dia „dobicia* 
tranzakcji sen. Mikłaszewski wyznaczył po- 
słowi Towarnickiemu spotkanie w swem 
prywatnem mieszkaniu, poczem poprosił 
posłą Langera, aby w czasie spotkania 
ukrył się w sąsiednim pokoju celem pod- 
słuchania rozmowy i następnie wystąpienia 
w charakterze świadka. 3 ti 

Poseł Langer propozycję przyjął i z 
ukrycia wysłuchał rozmowę, która zakoń: 
czyła się wystawieniem przez sen. Mikła- 
szewskiego zaświadczenia na 4.500 dolarów 
dla posła Towarnickiego. 

Opowiedziawszy ta wszystko, poseł 
Langer oŚwiadczył, że Sprawa winną być 
wyjaśniona przez sąd marszałkowski. 

Przewodniczący pos. Diamand zako- 
munikował, że sprawa zostanie skierowana 
do sądu marszałkowskiego celem należyte- 
go wyświetlenia. 

Kompromis w sjonizmie polskim 
zatwierdzony. 

„Der Moment* donosi, że w dniu. 10 
b. m. Sjonistyczną Rada Partyjna odbyłą 
specjalne posiedzenie, na którem prezes 
Lewite odczytął deklarację, charakteryzu- 
jąc istotę; osięgniętego „ porozumienia 
pomiędzy zwalczającemi się dotychczas 
grupami w sjonizmie polskim. 

Na wniosek pos. Grynbauma wybrano 
do komitetu centralnego następujących 
przedstawicieli dotychczasowej opozycji: 
Grynbauma, Hartglasa, dr. Jakėba Kohna, 
A. Podliszewskiego, d-ra Schippera, d ra 
Klumia, radnego Elenberga, I. Grawickiego, 
d-ra Wdowińskiego, inż. Kurcenoka i d-ra 
Hralicza. Na przewodniczącego nowego: 
centralnego komitetu zostął wybrany adw. 

lamach na pociąg Moskwa Štolpte 
Z Mińska donoszą, że w nocy z 11 na 

12 b. m. dokonano zainachu na pociąg po- 

špieszny idący z Moskwy do Stołpców w 
okolicy stacji Słupki. Nieznani sprawcy po- 
dłożyli bombę pomiędzy szynami. Jednakże 

wybuch bomby okazał się słaby powodując 

uszkodzenie jednej szyny. Skutkiem tego wy- 
koleił się jeden wagon sypialny pociągu. 

Ofiar w ludziach nie było. £ kilkonastogo- 
dzinnem opóźnieniem pociąg przybył do Miń- 

ska. 

G. P. U. prowadzi energiczne 

Imnestja w Mińska 
Dla uczczenia 10-ej rocznicy ist- 

nienia sowieckiej republiki białoruskiej 
centralny komitet wykonawczy Z.S.S.R. 
udzielił częściowej amnestji wojsko- 
wym oraz innym pracownikom, skaza- 
nym przez trybunały wojskowe za prze 
stępstwa, popełnione na terytorjum 
Białorusi sowieckiej. ) 

Proces komisarzy sowieckich W kylie 
Z Rygi donoszą: Wczoraj w ryskim są- 

dzie okręzowym zaczął się proces emisarju- 
szy u: 
Darty Lejman wszyscy oskarżeni przyznali 
się do winy. Na przewodzie sądowym Besżin 
oświadczył, że przysłała go do Łotwy Łatse- 
kcja kominternu; że otrzymywał z Z.S.S.R. 
pieniądze na ymanie ruchu komunisty- 
cznego w iże od 25 lat jest bołsze- 
wikiem. Innych jednak oskarżonych swych 

ników Berzin starał się bronić, wszeła- 
0 zeznania świadków i naczelnika policji po- 

litycznej udowodniły wszystkim winę i zmu- 
siły do przyznania się, na co bardzo wpłynął 
również RY. kaz aresztowania 

materjał jążający. w 
dzień zakończył się szy procesu 

mową prokuratora. Ogłoszenie wyroku nastą- 
pi jutro. 

Statek Łotewski uwięztony w Kajpodzie, 
Z Kłajpedy donoszą: Wielką sen- 

sację wzbudziło tu ukazanie się handlo- 
wego statku lotewskiego „Albert“. 
„Wskutek sil.ej burzy „Alberta po. 
czątkowo zniosło do Połągi, nasięp- 
nie do portu kłajpedzkiego, gdzie 
statek ugrzązł w lodzie. Na statku nie 
zostało ani kawałka węgla wskutek 
czego nie może on walczyć z lodem 
i stale wysyła sygnały o nieszczęściu, 
władze jednak portowe nie mogą na- 
wiązać z nim łączności j udzielić po- 
mocy, gdyż na przeszkodzie stoi gru- 
by lod. 

„W imienia Republiki Litewskiej” 
Z Kłajpedy donoszą: Od ub. piątku 

wszystkie sądy kraju kłajpedzkiego zaczęły 
ogłasząć wyroki w imieniu republiki litew- 
skiej. Jak wiadomo, dotychczas wyroki 
były ogłaszane w imieniu uyrektorjum 
kraju Kłajpędzkiego. 

Proklamacje komnnistyczne w Litwie 
Z Kowna donoszą: W niedzielę na uli- 

cąch Wierzbołowa znaleziono około '80 
kig. komunistycznej literatury w językach 
rosyjskim i żydowskim. 

Ukaranie grzywną organizatora bali 
polskiego w Poniewieżm 

6 bm. sędzia pokoju Irew'ru ,w Ponie- 
wieżu rożważył sprawę incydentu, jaki wy- 
darzył się na balu urządzonym 10 lutego 
w Związku z dziesiątą rocznicą gimnazjum 
polskiego. Gdy przedstawiciel policji -zażą- 
dał zamknięcia balu o godz. 12 w nocy, 
ponieważ przy opłacie składek wydawały 
się bilety, komitet organizacyjny oparł *się | 
temu żądaniu. Wyrokiem sędziego pokoju 
odpowiedzialny organizator balu p. Zyg- 
munt Staniewicz został uznany za winnego 
i ukarany grzywną w sumie 100 lit. 

Wybory „miss Estonji“ 
Z Rewla $ donoszą: Rewelskie pismo 

„Paewaleht* zorganizowało konkurs naj- 
piękniejszych kobiet Estonji w celu wybo- 
rów „miss Estonji*. Najpiękniejsze kobiety 
otrzymają nagrody pieniężne. Ze wszyst- 
kich przysłanych fotografij specjalne jury 
wybierze 50. Tym 50 najpiękniejszym ko- 
bietom zaproponuje się przysłanie foto- 
grafij całej figury i nowe jury z tych 50 
fotograiji wybierze 20. Wybranym 20 ko- 
bietom zaproponuje się przybyć osobiście 
na posiedzenie jury i z pośród nich zo- 
stanie wybrana „miss Estonja“. 

z żoną, Kugrena i 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ii, Sżeptyckiego — A. Łaszuk 
BIENIAKONIE —- Bufet kolejowy. + | 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „ Jedność” 
«ADA — ul. Suwałska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy ia str. 2-ej | 3-ej 40 groszy. Za tekstem 15 
tecznych oraz z prowincji o 25 proc. dro- 

6 łoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co de 

oraz nadesłane milimetr 50 Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-ch 
_ żej. Zagraniczne 50% drożej. 
miej 

NIEŚWIEŻ — ui. Ratuszowa, Księgarnia Jazwinskiego s 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego, a 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Połska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolrej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch”. 
WQŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

TO KNITAS SAT 

groszy. Komunikaty 

Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 
  

Masowe aresztowania opozycji w Moskwie 
36 trockistów zesłano na kaforgę.— Strajki głodowe i profesty. 

BERLIN, 13.lll. PAT. Organ trockistów" „Volksville" drukuje 
dzisiaj na naczelnem miejscu otrzymaną z Moskwy i datowaną 
15 lu'ego odezwę trockistów rosyjskich, donoszącą o aresztowa- 
niu 63 opozycjonistów i wysłaniu ich do katorgi w. Tobolsku, 
noszącej obecnie nazwę „izolatora”, Więźniom — głosi odezwa— 
odmówiono ciepłej odzieży i ciepłego obuwia, tak. że jeden z 
nich, dawny działacz bolszewicki Drobnis, odmrozi! sobie obie 
nogi. Traktowanie więźniów jest niesłychanie surowe i rozciąga 
się beż wyjątku na wszystkich, nawet na ciężko chorego Watto- 
wa i znajdującą się w poważnym stanie Turmanową. Jako pro- 
test przeciwko traktowaniu ich w katordze 12 więźniów rOZpo- 
częło w dniu 4 lutego strajk głodowy, który do chwili wydania 
odezwy trwał bez przerwy. Pomiędzy więźniami, biorącymi u- 
dział w strajku głodowym, znajduje się Dreiser, odznaczony 
dwukrotnie orderem Czerwonego *ztandaru. „Volksville'* ogła- 
szając tę odezwę, nawołuje do akcji protestacyjnej przeciwko 
terorowi sowieckiemu, stosowanemu wobec zasłużonych działa 
czy rewolucyjnych. > EE 

Go mówi Trocki? 
KONSTANTYNOPOL, 13 3. Pat. * Korespondent agencji Reutera uzy- 

skał wywiad z Trockim. Wygląd Trockiego zdaje się Świadczyć o jego 
dobrem zdrowiu. jest on jednak bardzo zmieniony, gdyż zgolił swe cha- 
rakterystyczne wąsy i brodę. Trocki oświadczył, że pozostanie w Konstan- 
tynopolu, dopóki nie otrzyma zezwolenia na wyjazd gdzieindziej. Aczkol- 
Woki został wydalony z Rosji, jako zesłaniec, władze konstantyno-' 
po ńskie zapewniły go, że uważają go za cudzoziemskiego gościa, korzy: 
stającego z gościnności tureckiej, Trocki stwierdził, że poczynił osobiste 
starania u prezydenta Reichstagu Loebego w celu otrzymania wizy niemie» 
ckiej, pragnąłby bowiem mieszkać w Niemczech w celu przeprowadzenia 
wraz z żoną kuracji pod kierunkiem specjalistów niemieckich. 

Układ między Kwirynalem i Watykanem 
RZYM. 13.111. Pat. Rada ministrów przyjęła przedstawiony przez szefa 

rządu projekt ustawy, dotyczącej układu między Kwirynałem a Watyka- 
nem. Projektowana ustawa składa się z czterech artykułów. Pierwszy arty- 
kuł ratyfikuje traktat między Watykanem a Kwirynałem, konkordat i za- 
łączniki. Drugi artykuł dotyczy wywłaszczenia na terenie Watykanu nie- 
zbędnych dla wykonania traktatu i konkerdatu. Trzeci artykuł dotyczy 
środków natury finansowej i przewiduje zaprowadzenie niezbędnych zmian 

` № budżecie włoskim, Wreszcie czwarty artykuł zaznacza, iż ustawa wcho- 
dzi w życie po dokonaniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych. Sprawo- 
zdanie dołączone do projektu ustawy, jak również teksty układów zostaną 
ogłoszone w dniu jutrzejszym. 

- Ameryka przystąpiła de frybunaln haskiego 
GENEWA, 13-1IL. PAT. Komitet prawników przyjął wzaśadzie pro- 

pozycję przystąpienia Stanów Zjednoczonych do Trybunału baskiego i po- 
wierzył trzem członkom komitetu opracowanie ostatecznego tekstu propo- 
zx0ii. którą Rada Ligi Narodów ma rozpatrzeć na sesji czerwcowej. 

Kełlcg powrócił do życia prywatnego 
WASZYNGTON, 13-IH. PAT. Kellog pożegnał się oficjalnie z członka= 

mi korpusu dyplomatycznego oraz z funkcjonarjuszami państwowymi przed 
wyjazdem swym do Minnesoty, gdzie powróci do dawnych swych zajęć 
prawniczych. 

Wielki bunt młodzieży w Hiszpanii 
MADRYT, 13-11. PAT. Komunikat urzędowy pódaje, że oddziały służby bez- 

pieczeństwa zostały zmuszone do użycia broni w zwłązku z zamieszkami młodzieży, 

które zamieniły się w manifestacje polityczne i akcje buntu. Jeden z manifestantów, 

którego identyczność nie została jeszcze ustalona, odniósł ranę od kuli. Kilku studen- 

tów zostało kontuzjowanych. Aresztowano 26 osób. 

PARYŻ, 13-II. PAT. „Le Journal" donosi z Madrytu, że około 2000 studentów 
manifestowało wczoraj przed gmachem ministerstwa oświaty, poczem powybijało ka- 
mieniami szyby w redakcji dziennika „A.B.C.*, Pod wieczór doszło do nowych zamie- 
szek w pobliżu kasyna wojskowego. Ogarnięta paniką publiczność schroniła się w ka- 
wiarniach i sklepach, w których szyby zostały również przez manitestantów wybite. 

Nowy spisek na życie Kemala Paszy 
WIEDEŃ, 13-111. PAT. Dzienniki wiedeńskie donoszą z Konstantynopola za pi- 

sinem „Djumhuryet* o odkryciu nowego spisku przeciwko Mustafie Kemalowi Paszy. 
Pewna dama turecka, nazwiskiem Kalri-Hanum, która już była aresztowana pod za- 
rzutem udziału w spisku przeciwko Kemalowi, a następnie z braku dowodów uwolniona 
przyznała się obecnie, że wspólnie z dwoma Armeńczykami i dwoma Turkami przy- 
gotowywała zamach na Kemala. Obaj Armeńczycy zostali aresztowani. Turkom udało 
się uciec zagranicę, atoli jednego z nich schwytano i „wydano Turcji. Drugi Turek, na- 
zwiskiem Ferbi, przebywa podobno w Austrji. 

Zdrowie marszałka Focha budzi obawy 
PARYŻ, 13-II1. PAT. Stan zdrowia marszałka Focha, który pogorszył 

się wczoraj znacznie, pozostaje bez zmian. 

Dochodzenie przeciwko Orłowowi 
BERLIN. 13.111. Pat. Prezydjum policji berlińskiej ogłasza dziś komu- 

nikat, stwierdzający, że przeciwko aresztowanym niedawno fałszerzom do- 
.kumentów Orłowowi i Sumarokowi dochodzenie karne toczy się, aczkol- 
wiek przebywają oni w więzieniu, przeznaczonem dla osób, które mają 
być wydalone z Niemiec, Obaj aresztowani nawet w razie wydalenia ich z 
Niemiec staną przed sądem, jako oskarżeni o fałszerstwo dokumentów i 
oszustwo. Wydalenie ich może nastąpić dopiero po zakończeniu sprawy 
karnej. jednakże wygalenie obu fałszerzy do Rosji Sowieckiej czy też wy- 
danie ich Sowietom nie wchodzi w grę. й 

Lody i groźba powodzi. 
BERLIN, 13 III. PAT. Kra, która ruszyła na Menie, wytworzyła olbrzymie zatory 

w okolicy śluzy. W Eckenheim olbrzymie bloki lodu kilkodziesięciometrowej długości 
i półtorametrowej grubości zatarasowały wpobliżu śluży całe łożysko Menu. Saperz 
mają rozpocząć wysadzanie zatorów w powietrze. jąk donosi „Vossische Zeitung“, 
miasta Offenbach i Frankfurt są zagrożone powodzią. Istnieje obawa, że kra może 
przerwać śluzy. Jeenocześnie donosi prasą berlińska z Warnemunde, że rosyjski ła- 
macz lodów „Jermak*, który sprowadzony został przez władze niemieckie, starą się 
uwolnić okręty, nieruchome w lodzie. Parowiec promowy, który służy do przewoże” 
nia pociągów do Danji, został otoczony przez lody i zniesiony na północ tak, że 
komunikacja kolejowa między Niemcami a Danją na linji Warnemunde- Gjedsen 
została całkowicie przerwaną. į Borys Stawski. 
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do przewidywań angielskich mężów 

stanu  nastrojonych  antysowiecko. 

Wniosek stąd jeden, niema gorszego 
wroga od Trockiego. 

Sowiecka polemika z Trockim, któ- 
rej starano się w Moskwie uniknąć 

ze względów, o których mowa byla 

wyżej, będzie miała stronę dodatnią, 
stanowić bowiem będzie cenny przy: 
czynek do oświętlenia istotnej sytuacji 

w Rosji, poznanie której celowo 
utrudniane jest przez sowieckie czyn- 

niki rządzące w myśl zasady nieod- 

krywania kart. W ferworze polemicz- 
nym przeciwników niejedno usłyszy- 

my cenne wyznanie. J. R. 

Dalsze rewelacje Trockiego 

‚ М prasie niemieckiej ukazał się nowy 
list Trockiego wystosowany do Kominternu 
w którym opisuje on prześladowania, jakie 
stosowano w stosunku do jego osoby pod- 
czas ostatniego pobytu na wygnaniu w Al- 
ma—Ata. W grudniu ubiegłego roku — pi- 
sze Trocki — zjawił się w Alma-Ata (Wier- 
ny) znany czekista Wołyński, który oświad- 
czył, że działalność Trockiego i jego zwolen- 
ników przybrała rewolucyjny charakter i wo- 
bec tego w stosunku do niego zastosowane 

zostaną środki całkowitej izolacji o ile Trocki 
nie złoży nowego przyrzeczenia o wycofaniu 
się z życia politycznego. Pogróżka o ścisłej 
izolacji w stosunku do Trockiego była bru- 
talnem znęcaniem się ponieważ już się znaj- 
dował on o 4000 wiorst od Moskwy o 250 
od najbliższej stacji kolei na granicy zacho- 
dnich Chin, gdzie szaleją epidemje malarji, 
dżumy i trądu. jakie znaczenie mogła mieć 
pogróżka ścisłej izolacji skoro bez niej gaze- й 
ty nadchodziły z dwumiesięcznem opóźnie- Errata. Do wczorajszego artykułu wstę- 
niem a listy stanowiły nadzwyczajny wypa- pnego p. t. „Na zewnątrz a wewnątrz" wkra- 
dek, przetrzymywane bowiem były w kance- dło się kilka omyłek spaczających sens po- 
larjach G.P.U. po kilka i dłużej miesięcy. List szczególnych zdań. Między: innemi w 9-ym 
od chorej córki wykluczonej z partji otrzymał wierszu od góry na 6-ej szpalcie zamiast: 
Trocki po 73 dniach. Kilku przyjaciół i od- „solidację wielu gałęzi produkcji“ naležy s: 
danych mu ludzi, którzy podzłelili los Troc- fać: --„ i zamiast „tendencje 
kiego, poddawani byli systematycznym wy- tystyczne" (w włerszu 52-im) — tendencje 
rafinowanym torturom, zarówno fizycznym, etatystyczne". 

jak moralnym, ponieważ nie chcieli złożyć 
obciążających dla Trockiego zeznań. 

W konkluzji swego listu, stwierdza Tro- 
cki, że zdradziecka działalność stalinowców 
"zmusza go do przeciwdziałania, którego nie 
może się wyrzec po 32 latach walki o inte- 
resy międzynarodowego proletarjatu. 

  

OBRADY SEJMU 
Sprawa posła Towarnickiego — Przyjeci 
ustawy o poborze rekruta > mo. 

tokułu Litwinowa. 

WARSZAWA, 13-III. PAT. Na wstępie 
marszałek oznajmił, że pos. Staganowicz (Biał. .kl. chł. rob.) zrzekł się mandatu. Na stępnie złożył ślubowanie poseł Kieruzelski, 

wstęj uiący w zyk pos. Skrzypy. 
r. porządkiem dziennym Langer 

(Wyzwolenie), zabierając šios protas 
iż wobec nieścisłych i po części tendencyj- 
nych informacyj w prasie Q jego roli w spra- 
wie pos. -Towarnickiego, zmuszony jest wy- 
jašnič, że telefonicznie został uproszony prziez 
sen Miklaszewskiego, aby przybył do jego 
mieszkania w ważnej sprawie politycznej. 
Tam dowiedział się, że pos. Towarnicki w 
związku ze sprawą kupna terenów przez 
rząd od Amstelbanku usiłuje wymusić od 
sprzedawców, których doradcą rawnym jest 
sen. Miklaszewski, 6 tys. dol. Celem zdema- skowania pos. Towarnickiego sen.  Mikla- 
szewski prosił, aby pos. Langer w drugim 
pokoju słuchał rożmowy, jaka będzie prowa- 
dzona. Mówca uważa, że jako poseł a nawet 
jako obywatel nie mógł uchylić się od tej roli 
i dodaje, że dyrektor Polminu, który brał 
udział w komisji z ramienia rządu, zwrócił 
się do sen. Miklaszewskiego z żądaniem, 
ażeby właśnie pos. Langer obrany był na 
świadka tej rozmowy, gdyż on z pewnością 
sprawy nie zatai. Po tem oświadczeniu mar- 
szałek oznajmił, iż uważa wobec tego prże- 
mówienia za swój obowiązek przeczytać tak- 
że list, jaki otrzymał od pos. owarnickiego, 
treści następującej: 

. „Wobec wysoce krzywdzących  zarzu- 
tów, czynionych mi wczoraj na komisji prze- 
mysłowo-handlowej przez pos. Langera, u- 
praszam © jaknajrychiejsze wyznaczenie sądu 
marszałkowskiego oraz o zwolnienie mnie z 
uczestnictwa w obradach Izby aż do ukoń- 
czenia postępowania. sądowego". 

Marszałek oświadcza, 12 zastosuje się do 
prośby o zarządzeniu sądu honorowego, przy 
czem pos. Langera uważa za jedną ze stron. 
Ażeby w toku tego sądu sprawa się wyja- 
Śniła, marszałek przypuszcza, że będzie rze- 
czą wskazaną zwrócić się także do marszał- 
ka Senatu, aby wyjaśnił również rolę sen. 
Miklaszewskiego. Następnie w pierwszem 
czytaniu odesłano do komisji projekt ustawy 
w Sprawie ratyfikacji konwencji o ochronie 
własności przemysłowej, projekt ustiawy w 
sprawie ratyfikacji prot.Jkułu o sach 
arbitrażowych oraz projekt ustawy o zamia- 
nie parceli państwowej w Prądniku Czerwo- | 
nym. 

, Po krótkim referacie pos. Kościałkow- 
skiego. (B.B.) przyjęto w drugiem i trzeciem 
czytaniu projekt ustawy o poborze rekruta 
na rok 1929—30. › 

Pos. Graliński (Wyzw.) refęrował  na- 
stępnie projekt ustawy w sprawie ratyfikacji 
protokułu moskiewskiego. Refeitent zaznaczył, 
„iż Z.S.S.R. nie jest członkiem Ligi Narodów 
ś dlatego protokuł moskiewski ma szczegó|- 
nie ważne znaczenie w sprawie utrzymania 
pokoju na wschodzie Europy. Streściwszy 
pokrótce historję pertraktacyj, które poprze- 
dziły samo podpisanie tego paktu przez Esto- 
nję, Łotwę i Rumunię, referent podniósł, iż co 
do Rumunji doniosłe znaczenie ma fakt, że w 
przedmowie do protokułu moskiewskiego za 
inicjatywą Polski nastąpiła ta zmiana, że 
stwierdzono istnienie pokoju między Z.Ś.S.R. - 
a Rumunją. Wprawdzie protokuł moskiewski 
ma znaczenie tylko przejściowe, gdyż staje 
się on bezprzedmioto,wy z chwiłą wejścia w 
życie samego paktu Kelloga, mimo to pozo- 
stanie on zawsze wyrazem pokojowych ten- 
dencyj, układających się stron. 

Pos. Czapiński (P.P.S.) wita podpisanie 
protokułu, jako pewien krok do ustalenia na 
dłużej pokojowych stosunków między Polską | 
a Rosją. 
; Pos. Wasyńczuk (Kl. Ukr.) oświadcza, 
iż ukraińskie stronnictwa. niepodległościowe 
nie przyłączą się do ratyfikacji paktu Litwi- 
nowa, gdyż wychodzi on z dzisiejszego sta- 
nu rzeczy, który stronnictw tych nie obowią- 
zuje. 

Marszałek, przerywając mówcy, zauwa- 
ża, że nie może pozwolić na oświadczenia z 
trybuny, Że układy nie będą tych stronnictw 
obowiązywać. Marszałek ostrzega, że jeżeli 
mówca będzie nadal w tym samym duchu 
przemawiać, odbierze mu głos. Dodaje przy- 
tem, że wszystkich nas obowiązują ustawy 
i mówcę także. 

Zdaje się — mówił marszałek — że ol- 
brzymia większość Polaków pobłogosławiła- 
by chwilę, w której daneby fej było zgodne 
współżycie z mniejszościami narodowemi w 
Polsce. Rozumiem dokładnie, że w tym pro- 
cesie są nadzwyczajne trudności, jednakże 
trudności te nie mogą posługiwać się wojną, 
jako narzędziem zwróconem przeciwko gra- 
nicom państwa poiskiego. Dlatego jako mar- 
szałek muszę domagać się z tej trybuny re- 
spektu dła ustaw i dla granic państwa. | 

Następnie pos. Loewenherz, zabierając 
głos stwierdza, że protokuł moskiewski jest 
ważnym krokiem naprzód do pacyfikacji i 
stabilizacji stosunków wte wschodniej i środ- 
kowej, a tem samem i w całej Europie. B.B. | 
głosować będzie za ratyfikacją protokułu. 

Pos. Gawrylik zapowiada, iż białoruskie 
stronnictwo  chlopsko-robotnicze 
będzie przeciw ratyfikacji. 

Pos. Karuzo imieniem Klubu Białoru- | 
skiego oświadcza, iż nie chcąc wystąpić prze- 
ciw usiłowaniom pacyfikacyjnym, klub jego 
wstrzyma się od głosowania. 

la tem dalszą dyskusję przerwano, po- ; B 
czem Izba' przyjęla w drugiem i trzeciem czy- | 
taniu projekt ustawy ratyfikacyjnej. 

Pos. Zahajkiewicz (Kl. Ukr.) referował 
sprawę wydania 'w Warskiego, Bitnera 
(Fr. Kom.) oraz Wałnyckiego (Selrob.-lewi- 
ca) za to, że na rozprawie sądowej w Wil- 
nie przeciw byłym posłom białoruskiej Hro- 

mady, czas przerwy wyrażali głośno 
cześć Hromadzie w imieniu swych ugrupo- 
wań. Referent imieniem komisji A 
się przeciw wydaniu tych posłów. Po dysku- 
sji wniosek komisji o niewydawanie . War 
skiego odrzucono 135 głosami przeciwko 121, - 
poczem odrzucono taki sam wniosek co do 
posłów Bitnera i Wałnyckiego. Tem samtem 
Izba postanowiła wydać sądom tych trzech 
posłów. Następnie Izba uchwaliła niewyda- 
wanie posłów Sawickiego i Sochy (Str. Ch.). 

Na tem obrady przerwano. Następne po- 
siedzenie odbędzie się w piątek o godz. 4 po 
południu. 

głosować 

   

    

   
   

   



ECHA KRAJOWE 
  

Zebranie Rady Wojewódzkiej Nowogródzkiego 
T-wa Rolniczego. 

BARANOWICZE, dnia 13 marca (tel. wł. „Słowa”). W dniu 17 b.m. 

odbędzie się tu zebranie Rady Wojewódzkiej Nowogródzkiego Towarzystwa 

в с о мо 

Posiedzenie Rady Ministrów 
WARSZAWA. 15.III. Pat. Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 13 

b. m. uchwaliła treść odpowiedzi rządu na list p. marszałka Sejmu, na- 

desłany na ręce p. prezesa Rady Ministrów, będący. wyrazem postulatów 

komisji budżetowej, wysuniętych na ostatniem posiedzeniu tejże komisji. 

Pozatem Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w sprawie zwrotu przed- 
siębiorstwu P. K. P. kwot, wpłacanych przez P. K. P. w roku budżeto: 

wym 1928 29 na dochód skarbu państwa. Zwrócenie tych kwot jest po- 

trzebne dla zrekonstruowania kapitału obrotowego Р. K. P., zużytego 
Rolniczego, na którem nastąpią wybory prezesa. 

Przysposobienie rolnicze na ferenie województwa 
Nowogródzkiego. 

NOWOGRODEK, 13 III. (Tel. wi. „Stowa“). Jak się dowiadujemy, Ministerstwo 

Rolnictwa dla nowej akcji przysposobienia rolniczego młodzieży wiejskiej na terenie 

województwa Nowogródzkiego wybrało powiaty: lidzki, nowogródzki i nieświeśki i 

wszystkie zasiłki Ministerstwa Rolnictwa będą udzielane tylko na przysposobienie 

rolnicze w wymienionych powiatach. 

Natomiast powiat baranowicki został wybrany, gjako teren dla przysposobienia 

starszych rolników, gdzie urządzone będą kursy hodowlane. 

Dalsza iikwidacja komsomołu w Nowogródzkiem 
NOWOGRODEK, 13. III. (Tel. wł. „Słowa”). "W wyniku likwidacji Komso- 

mołu w Okuniewiczach Rządowych, na podstawie zeznań aresztowanych, wła: 

dze przystąpiły do dalszej likwidacji, paraliżując przez to działalność Podrejko- 

mu w Zapolu, Qgrodnikach, Omniewiczach, Wołkowiczach i Motczy. Jak wyni- 

ka z zeznań aresztowanych, zamierzali oni prowadzić agitację i organizować 

młodzież, która w tych dniach miała być powołana gdo wojska, by następnie 

użyć ją dla celów szpiegowskich. i 

Ujęcie bandyty 
SŁONIM. 13. Ill. (Tel. wł. „Słowa”). Policja aresztowała bandytę jana Główko, 

który swego czasu w pociągu zdążającym z Zelwy do Wołkowyska napadł na nieja- 

kiego Jaleniewicza, którego obrabował, pobił a następnie wyrzucił z pociągu. 

Ujęcie wysłanniczki komunistycznej 
" SŁONIM, 13. Il. (Tel. wł. „Słowa*). ©negdaj policja aresztowała wysłan- 

niczkę Centralnego Komitetu Komunistycznej Partji Polskiej Ewę Hermanowi- 

czównę, studentkę Uniwersytetu Warszawskiego, przy której znaleziono kom- 
promitujące dowody i dyspozycje, na podstawie których Hermanowiczówna 
przyjechała specjalnie do Słonima, by organizować tu Okręgowy Komitet Ko- 

munistycznej Partji Zachodniej Białorusi, który ostatnio dwukrotnie 'zlikwido- 

wano i rozbity w Baranowiczach miał przenieść swą siedzibę do Stonima. Na 
podstawie dowodów, które znaleziono przy Hermanowiczównie, aresztowano w 

Warszawie 3 techniczki CKKPP. Ę' 

  

GŁĘBOKIE. 

—-Golgota Wileńskiej Dyrekcji Kołejowej 
Optymiści twierdzą, iż stale spadająca kropla 
po kropli kruszy najbardziej twarde głazy. 
Oby powyższe twierdzenie znalazło swój spra 
wdzian w stosunku do Dyrekcji Wileńskiej 
która dotychczas: pomimo systematycznych 
kropel w ,Słowie*, dotąd niby głaz grani- 
towy pozostate nieczułą gdy chodzi o zara- 

dzenie nieszczęsnym podróżnikom na od- 
cinku już dziś na całą Polskę sławnym, — 
Podbrodzie - Królewszczyzna. Niedawno czy 
taliśmy wzmiankę o rozwalonym piecu na 
stacji Nowodruck; kilka lat temu czytaliśmy 
też opis głębockiego budynku stacyjnego — 
pióra dostojnego p. Czesława Jankowskiego, 
ja również chciałbym przed oczami czytel- 
ników skreślić obraz który należałoby naz- 
wać: jak Dyrekcja Wileńska znęca się nad 
podróżnymi. 

Tu należy przypomnieć ogółowi, że sta- 
cja Głębokie pó Wilnie jest jedną z najruch- 
liwszych — jak pod względem ruchu towa- 
rowego, tak również — osobowego. Stacyj- 
ny zaś budynek który pozostał z czasów 
przedwojennych wąskotorowych jest wzorem 
nędzy i rozpaczy o jakiej tylko wymarzyć 
można. Ciasny, brudny, bez bufetu — nadaje 
się najwyżej na mijankę letniskową rozli- 
czoną na pogodne słoneczne dni wywczasów 
letnich. Gdy jednak nadejdzie zima, która tu 
na północnym cyplu stale jest chłodna i Śnie- 
żna — dzieją się tu rzeczy o których się 
nie śniło ludziom z Zachodu, męczarnie, które 
się kończą chorobą a często Śmiercią. Tej 
zimy wyjątkowo mroźnej i Śnieżnej byliśmy 
tu stale świadkami następujących scen. 

Panie zawiadowco, jak prędko przyjdzie 
pociąg? słychać pytanie, rzucane co chwila 
przez wałęsającego się pomimo zakazu do 
pokoju zawiadowcy pasażera. „Nie wiem — 
pociąg jeszcze nie wyszedł z Zahacia, może 
za dwie, może za trzy godziny” — brzmi 
krótka odpowiedź zawiadowcy. Cóż robić. 
Vis major. Nie tylko u nas panują te szalone 
zamiecie. Trzeba czekać. Taką mniej więcej 
drogę przebiegnie myśl przeciętnego czytel- 
nika. Czekać, bardzo pięknie — ale gdzie? 
Poczekalnia najwyżej na 30 osób nie może 
pomieścić stu a czasem po szabasie, gdy 
ruszy miejscowe kupiectwo i więcej osób! 
Podróżny z dalszych okolic, który końmi przy 
e jakieś 20 kilometrów, a często i wię- 

ej, przemarźnięty na kość, chciałby się o- 
grzać. „Jest bufet, może pan dostać herbaty 
— niech pan wyjdzie o kilkanaście kroków 

jest pawiłon z bufetem, doradza usłużny 
sąsiad — towarzysz niedoli. Idźmy do tegó 
„pawilonu*. Rzeczywiście, o kroków 50. od 
stacji stoi buda, sklecona z desek, ze skro- 
mnym nadpisem „stragan*. Wiatr. wyprawia 
piekielne harce sypiąc z góry i dołu śniegiem 
jednak nadzieja wypicia  szkłanki herbaty 
przezwycięża wybryki natury i po chwili jest 
się u dużego okna, z którego usłużna bute- 
towa wysuwa szklankę herbaty, — jaknaj- 
prędzej zesuwając okno, aby chłodu nie wpu- 

  

Wrażenia feafralne. 
Reduta: „Judasz* tragedja w czte- 

rech aktach Kazimierza Przerwy 

Tetmajera z udziałem Stefana 
Jaracza. . 

Nie wiem, czy informacja w pod- 

tytule o udziale Stefana Jaracza w 

przedstawieniu ,„Judasza”* jest  ko- 

nieczna. Ktokolwiek bowiem pozna 
ten dramat, czy słuszniej tragedję, na 
scenie, ten nie będzie wątpił, że wy- 
dobycie całej siły i grozy postaci na- 
czelnej nie da się uskutecznić bez Ja- 
racza, co więcej--nie wyobrażam so 
bie prezentacji teatralnej „Judasza* 
bez Jaracza. — А to dla tej prostej 
przyczyny, że tak genjalnej kreacji nie 
stworzy inny aktor, nietylko bodaj 

w Polsce. T 

Ale są jeszcze i inne -przyczyny 

dla których nie wyobrażam ' sobie 

przedstawienia  Tetmajerowego „Ju- 
dasza“ bez udziału Jaracza. Tragedja 
ta w przeciwieństwie do znakomitego 
dramatu Rostworowskiego pod tymże 

tytułem— nie jest zbudowana dla Sce- 

ny. Na scenie utrzymać ją może tylko 

bohater główny w interpretacji artysty 

tej miary—to znaczy: tego  natchnie- 

nia, tej siły dramatycznej i- ekspresji 

scenicznej, co Stefan Jaracz. 

Ścić. Pij, niebaczny podróżniku „na 30 stopnio 
wym mrozie herbatkę, pij bacz jednak by 
się nie poparzył! Regjonalistom radziłbym 
ten obrazek z natury uwiecznić w jakimś 
scenicznym utworze. Przychodzi mi nawet 
na myśl scena z „Żyzni za caria* z arją: 
„biedny koń w polu padł*. 

A pociągu jak niema, tak niema. Zamiast 
o 10-ej przyszedł o 1 w nocy. 

Głębocki męczennik. 

RAKÓW pow. Mołodeczański. 

— Dom Ludowy ROK. W dniu 8 marca 
rb. w obecności i pod przewodnictwem przed 
stawiciela Centrali RÓK w Wilnie p. Kazi- 
mierza Petaszewskiego odbyło się walne ze- 
branie członków miejscowego koła Rady 
Opiekuńczej Kresowej na którem to zebraniu 
"wybrany został nowy tegoż „koła* zarząd 
w którego skład weszli jako prezes p. Bole- 
sław Rutkowski — burmistrz m. Rakowa, wi- 
ceprezesi —wielebny ks. Stefan Dobrowolski 
prefekt i Piotr Dziczkaniec — kierownik ra- 
kowskiej 7-kl. szkoły powszechnej, sekretarz 
p. dr. Aleksandra Nowicka, skarbnik p. Mar- 
cin Osiński — handlowiec; członkowie zarzą- 
du — p. Olga Dziczkanicowa — nauczyciel- 
ka, p. Izydor Juchniewicz kierownik urzędu 
pocztowego m. Rakowa i p. Dominik Danile- 
wiez radny magistratu m. Rakowa. Do ko- 
misji rewizyjnej — przewielebny ks. kanonik 
Michał Majewski — proboszcz parafji Ra- 
kowskiej — p. dr. Juljusz Nowicki — lekarz 
rejonowy i p. Stanisław Piotrowski — sędzia 
grodzki m. Rakowa. Po ukonstytuowaniu się 
wyżej wskazanego zarządu zebranie jedno- 
głośnie jako w nagrodę za stałą ofiarną pra- 
cę na miejscowej niwie społecznej położoną 
wybrał p. Kazimierza Zdziechowskiego — 
właściciela maj. Raków i p. Emila Bułhaka— 
właściciela maj. Duszków — członkami ho- 
norowymi miejscowego koła ROK. Następnie 
postanowiono przystąpić jak można w naj- 
krótszym terminie do rozbudowy obecnego 
Domu Ludowego, według planu sporządzo- 
nego przez zarząd miejscowego koła ROK. a 
zatwierdzonego przez odnośne władze. Poza- 

   
    

tem przyjęto do wiadomości przyznanie su- 
bsydjum na cele rozbudowy Domu Ludowego 
w sumie 1150 zł. przez Centralę ROK w Wil- 
nie za które walne zgromadzenie tą drogą 
przesyła tejże Centrali ROK serdeczne staro- 
polskie „Bóg zapłać”. Miejsc 

owy. 
SKRZYBOWCE p. Lidzki. 

— Wójt Kowczyk jako budowniczy. Prze- 
jeżdżając przez Skrzybowce, zainteresowałem 
się budową Domu Ludowego, na co otrzy- 
małem odpowiedź, że zeszłego roku pan wójt 
Kowczyk gm. Liebioda, który należy do ko- 
mitetu Budowy Domu Ludowego, wywiózł 
12 festmtr. drzewa budowłanego. I tak się 
zmęczył, że więcej niemógł. W tym roku Ra- 
da Gminna uchwaliła wywieźć całkowity ma- 
terjał, lecz pan wójt w żaden sposób nie mo- 
że znaleźć odpowiedniego dnia dla wyzna- 
czenia furmanek; a jeżeli takowe i wyzna- 

O ile „Judasz* Rostworowskiego 
stanowi zbudowaną konsekwentnie i 

dramatycznie zamkniętą w sobie ca- 

łość, jako utwór sceniczny, O tyle 

„Judasz* Tetmajera raczej jest poe- 
matem dramatycznym, pisanym wizja- 
mi, techniką urywaną, chciałoby się 
rzec, ekspresjonistyczną, pozbawioną 
norm budowy. dramatycznej. Poeta 
wyrzuca ze swej wyobraźni twórczej 
poszczególne obrazy, ukazujące nam 
przekrój duchowy bohatera w kilku 
decydujących momentach jego życia. 
A że obdarza swego bohatera piętnem 
losu, piętnem przeznaćzenia, które 
nim miota, swój poemat dramatyczny 
o Judaszu nazywa tragedją. 

To byłaby jedna cecha utworu 

Tetmajera, różniąca go w konstrukcji 
dramatycznej od dramatu Rostworow- 
skiego. Drugą cechą, wkraczającą. w 

zakres wizerunku duchowego bohate- 

ra, jego psychologji oraz różniącą Od 

tegoż bohatera Rostworowskiego, jest 

sama koncepcja Judasza i jej umoty- 

wowanie sceniczne. 
Tetmajer osnuwa tragedję Judasza 

prawie wyłącznie na wątku  erotycz- 

nym, miłosnym, żywiołowo rozpęta- 

nym w grubej, pierwotnej, zmysłowej 
naturze Judasza. Przez los wyznaczo- 
ny takim, jakim jest i jakim być ma 

bez jakiejkolwiek interwencji własnej 

woli, własnej decyzji i własnej indy- 

    

przez koleje w ubiegłych miesiącach wskutek klęsk elementarnych. 

Obrady komisyj sejmowych 
SPRAWA NADUŻYĆ WYBORCZYCH 

WARSZAWA, 13-11. PAT. Sejmowa ko- 
misja administracyjna, pod przewodnictwem 
pos. Polakiewicza, przyjęła wniosek pos. No- 
wickiego w sprawie nowelizacji rozporządze- 
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 
stycznia .1928 r. o organizacji władz admini- 
stracji ogólnej, wyłączając z pod kompeten- 
cji wojewodów i starostów. administrację 
szkolną. Z kolei komisja przystąpiła do spra: 
wozdania podkomisji administracyjnej o wnio 
sku pos. dr. Putka w kwestji' zmiany galicyj- 
skiej ustawy o konkurencji kościelmej. Po 
wyczerpaniu porządku dziennego komisji ad- 
ministracyjnej pos. Ciołkosz zainterpelował 
przewodniczącego pos. Polakiewicza, co jest 
ze sprawą nadużyć wyborczych. — Przewo- 
dniczący wspomina, że na jednem z poprzed- 
nich posiedzeń komisji wyjaśnił, że sprawa 
jest przedmiotem opracowania przez referen- 
t. Gi. Putka, który oznajmił, że nie chce brać 
na siebie sprawy referatu bez wyraźnej d<- 
cyzji komisji. W ub. poniedziałek pos. dr. 
Putek zwrócił się do przewodniczącego 
wiadomieniem, że w porozumieniu z ma 
ki>n Sejma, który j 
kilkakrotnie in. 
przedstawić komisji referat pisemny. — Po 
nieważ dr. Putek wyraził wątpliwość, czy 
przewodniczący zechce referat podpisać wo- 
bec tego, że większość rzekomych nadużyć 
tyczy się bloku B.B., przewodniczący oświad- 
czył że jeżeli w referacie nie znajdzie się rze: 
czy sprzecznych z normalnym tonem sprawo- 
zdania, będzie mógł udzielić podpisu i doda- 
je, że porozumie*- się w tej sprawie z mar- 
szałkiem Sejmu. 

KOMISJA WOJSKOWA 

WARSZAWA, 13-II1. PAT. Na d 
szem posiedzeniu sejmowej komisji wojsk 
wej pod przewodnictwem posła Kościałkow- 

     

  

       

          

skiego pos. dr. Dzieduszycki (B.B.) refzro- 
wał wniosek Klubu Narodowego w sprawie 
uzupełnienia odpowiedniego art. rozporządze- 
nia Rady Ministrów z dn. 10 maja 1920 r. w 
sprawie* wprowadzenia w życłe na obszatze 
Rzeczypospolitej ustawy wojskowego postę- 
powania karnego dła austrjackiej siły zbroj- 
nej z dn. 5 lipca 1912 roku. — Referent dr. 
Dzieduszycki sprzeciwił się wnioskodawcom, 
uzasadniając swe stanowisko tem, że posta- 
nowienie zaczepione odpowiada zupełnie po- 
stanowieniom procedury karnej wojsk  nie- 
mieckich i francuskich, które, są może nawet 
szersze pod pewnemi względami. — Utrzy- 
manie punktu 5. art. 1715 uzasadnia dalej re- 
ferent potrzebami i odrębnościami życia woj- 
skowego oraz tem, że postanowienie to w 
wielu wypadkach dąży nawet do ochrony 
podejrzanego. P o przemówieniu referenta 
rozwinęła się dyskusja, w której pos. Posada 
przeciwstawił się stanowisku referenta. — 

Następnie pos. Dąbrowski (K. Nar.) powoły- 
wał się między innemi na precedens, który 
zdarzył się w sprawie Ś. p. gen. Rozwadow- 
skiego, że po uchyleniu przez sąd tymczaso- 
wega aresztu śledczego gen. Rozwadowski 
pozostawał w areszcie na mocy zarządzenia 
właściwej władzy przełożonej. Przewódniczą- 

- cy pos. Kościałkowski odczytał wyjaśnienia 
przesłane mu w tej sprawie przez Minister- 
stwo Spraw Wojskowych, stwierdzając, że 
zatrzymanie w areszcie $.p. gen. Rozwadow- 
skiego zostało w danym wypadku dokonane 
za zgodą i wolą Sądu wojskowegó na wnio- 
sek prokuratora, stawiany w porozumieniu z 
właściwem dowództwem. — Po przemówie- 
niu pos. Burdy i Birkenmayerą zabiera je- 
szcze głos w końcowem przemówieniu refe- 
rent pos. Dzieduszycki, poczem na wniosek 
pos. Dąbrowskiego postanowiono jednogło- 
śnie zwrócić się do komisji prawniczej o opi- 
nię w tej sprawie. 

Kulińskiega 
WARSZAWA, 13. III. PAT. Dziś w sądzie wojskowym w Warszawie zakoń- 

czył się proces przeciwko byłemu dowódcy krakowskiego O. K. gen. Kuliń- 

skiemu, oskarżonemu 6 zaniedbania służbowe oraz о pobranie „w jednym wy- 

padku nieprzysługujących mu djet służbowych. \ 

Sąd wydał wyrok skazujący gen. Kulińskiego za zaniedbania służbowe na 

10 tygodni twierdzy. oraz za pobranie nieprzysługujących djet na 3 miesiące 

więzienia. 
  

Aresztowanie Ambrożajlisa w Kownie 
BERLIN, 13 II. Pat. Biuro Wolifa donosi z Kowna, że przewodni- 

czący zarządu centralnego federacji robotniczej, zbliżonej do litewskiej partji 

chrześcijańsko demokratycznej, dr. Ambrożajtis, który na ostatniem kongre- 

sie partji chrześcijańsko - demokratycznej ostro wystąpił przeciw rządowi 

Woldemarasa, został na rozkaz wojskowego komendanta Kowna areszto- 

wany ostatniej nocy i zamknięty na 6 

w Wornianach. 
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czył, to przyježdžalo zaledwie 2 proc. Chcąc 

zaś okazać gorliwość wywiózł o 2 festmtr. 
drzewa budulcowego więcej w tym roku, niż 

_w przeszłym. Jeżeli z tym zapałem będzie 

dalej pracować, to jest nadzieja, że za lat 10 

stanie mąterjał wywieziony. Taka szalona 

szybkość zaimponowała mi, więc zapytałem 
co jest powodem takiego pośpiechu, na co 

otrzymałem odpowiedź, że podobno pan wójt 

Kowczyk poszedł o zakład z Belgijskiem To- 
warzystwem, że póki on jest wójtem w gm. 

Lebioda, to Domu Ludowego w Skrzybow- 

cach nie będzie. у 
Leon Wasilewski. 

ELL 

UI 

widuałności—Judasz niezależnie od 

kryzysu miłosnego w stosunku do 

jawnogrzesznicy, później nawróconej, 

wykona postanowienie losu—wyda i 
sprzeda Nauczyciela. 3 

To, co ukazuje nam na scenie 

Tetmajer — to tylko.iragment decydują- 

cej walki Judasza, obciążonego przez 

fatum z koniecznością przerwania 

upojeń zmysłowych z jawnogrzeszni- 

cą, to tylko, wysiłki, by przedłużyć 
doczesną rozkosz zmysłów. 

I tutaj dochodzimy do sedna tra- 

gedji i najsłabszego jej punktu. Z 

przedstawionego przez Tetmajera prze- 

biegu walki Judasźa o posiadanie 

jawnogrzesznicy nie nabieramy . prze- 

konania, że Judasz wydałby i sprze- 
dał Pana nawet wówczas, gdyby po- 
siadł swój cel: zaspokojenie zmysłów. 
W tragedji zaś losu, przeznaczenia 
zewnętrzny przebieg wypadków, pcha- 

jący bohatera do spełnienia tego prze- 
znaczenia nie powinien być tak kru- 
cho bądowany, by osłabiać wrażenie 
ostatecznego losu bohatera. Bo pow- 
staje zaraz niebezpieczne pytanie: co 
się stanie z Judaszem, jeśli uda mu 
się zszantażować nawróconą i posiąść 
ją znowuż? Czy tragedja nie znajdzie 
swego rozwiązania? To znaczy, czy 
Judasz nie zdradzi Mistrza i braci— 
apostołów? 

W tym punkcie tragedji chwieje 

Nawóz 

Azofowy 
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się jej budowa. Oznacza to, że zo- 
stała ta tragedja zbudowana па Кги- 
chym materjale dramatycznym. I chy: 
baż nie może ulegać wątpliwości, że 
miłosny wyłącznie motyw w charakte 
rze Judasza i jego konflikcie z oto- 
czeniem, a przedewszystkiem w jego 
postępowaniu w stosunku do Mistrza, 
wydaje się za słaby i za kruchy, by 
umotywować podstawowe założenie 
tej tragedji: zdradę Judasza. 

Inaczej postąpił Rostworowski i, 
wydaje mi się, słuszniej postąpił, a 
trafniej rozstrzygnął zagadnienie. Jego 
Judasz—pisałem w roku 1920 z po- 
wodu występów Ludwika Solskiego— 
„to człowiek dziwnie. chory. Natura 
jego histeryczna, pozioma, materjalna 
nie jest wrażliwa na subtelną, poza- 
ziemską i pozazmysłową, a istotną 
stronę nauki Mistrza. Judasz nie mo- 
że wyjść poza namacalne dowody ma- 
terjalne, on żąda cudu. Przeżywa 
potrójną tragedję: osobistą, bo jest 
przywiązany do żony i kocha ją, a 
miłość ta—to jedyna piękna i dodat- 
nia strona duszy jego; ale zarazem 
chce być u boku Mistrza, poświęcić 
się sprawie, bo - przypuszcza, że ma- 
luczko, a Chrystus królem zostanie, 
a on, Juda, będzie wielkim i opływa- 
jącym w dostatki — na tem zasadza 
się jego „apostolstwo”; sam wreszcie 
przez złowrogie fatum skazany jest 

Przemysławka 

Kfo dziś walczy w Meksyku? 
Dawniej istniały w Meksyku dwa 

jasno zarysowane stronnictwa, te 'sa- 
me dwa, które odwiecznie w każdem 
państwie istnieją t. j.: konserwatyści 
i liberałowie, ale od czasu - Рогйпо 
Diaza i jego despotycznych rzadów 
życie polityczne, w szlachetaem rozu- 
mieniu tego słowa, zamarło zupełnie 
— wSzyscy uczciwi, przyzwoici ludzie 
odsunęli się całkowicie, zajęci Swo- 
jemi sprawami, patrząc jedynie przez 
okno na kotłującą się ulicę, gdzie rej 
wodzą wyłącznie awanturnicy. Nie 
można mówić obecnie o żadnym ru- 
chu ludności, o żadnej walce  stron- 
nictw, wszystkie rewolucje, boje i apa- 
szowskie wybryki,o których czytamy 
od lat, są dziełem, drobnych stosun- 
kowo, grupek łotrzyków, rzezimiesz- 
ków i rzecz prosta wojskowych, któ- 
rym pokój jest zawsze nieznośny. Ale 
walki menerów i karjerowiczów nie 
przenikają tłumu, nie angażują sze- 
rokich warstw, które  stoicznie się 
przyglądają rozgrywającym się zapa- 
som, nie zapominając w międzyczasie 
o swoich interesach. 

A kimże są ludzie obecni, kim ci 
wojujący starym, utartym hiszpańskim 
procederem  pronunciamentow—wod- 
zowie? 

Najwybitniejszym jest bezwątpienia 
Plutarco Calles, były prezydent, teraz 
minister wojny i głównodowodzący 
wojsk federalnych t. j. nacjonalnych. 
Dawny nauczyciel, człowiek  niesły- 
chanie energiczny i O żelaznej woli. 
Nie cofa się przed niczem i przed 
nikim, gotów jest w każdej chwili 
rozćwiartować wrogów „i skazać 
na rozstrzelanie niewygodnych przy- 
jaciół. Jego przekonania polityczne są 
poprostu bolszewickie—nie uznaje. ni- 
czyjej, prócz swojej i swych stronni- 
ków, własności. Jest też nieprzejedna- 
nym wrogiem kościoła i kleru, on to 
był instygatorem wszystkich represyj 
i gdyby doszedł z powrotem do pre- 
zydentury, z pewnością wszcząłby no- 
wą antyreligijną kampanię. . Ё 

Prezydent Portes Gil jest absolut- 
nem zerem. Wyniesiony przez stron- 
ników  Callesa jest im powolny w 
każdym kroku i nie ośmieła się wfini- 
czem wypowiadać swego zdania, nikt 
zresztą nie zważa na niego—jest 
płaszczykiera, pod którym rządzi 
fakcja. 

Przeciwko tej iakcji i Callesowi, 
który jest przez samą fakcję również 
niecierpiany, występuje grupa wojsko: 
wych z Aquirram, Auquilarem, Tope- 
tem, Valenzuela, Almazanem na czele. 
Są to stronnicy zabitego prezydenta 
Obregona utracili w nim wodza i to 
sprawia, że odgrywają dziś drugo- 
rzędną rolę. Nie są oni bolszewikami, 
raczej daleko posuniętymi socjalistami: 
chcą by cała ziemia, a w Meksyku 
przeważają ogromne latyfundja, była 
rozdzielona pomiędzy drobnymi rol: 
nikami i bezrolnymi. Program ten 
trudny do uskutecznienia nie czyni 
ich zresztą wcałe popularnymi, nikt 
jm nie wierzy, wszyscy są pewni, że 
chodzi im tylko o napchanie sobie 

„Kapitan“ Barker na wolności. 
Donosiliśmy wczoraj o kobiecie, 

która z takiem powodzeniem udawała 
przez dziesięć lat — mężczyznę. Otóż 
po parodniowem przytrzymaniu jej w 
więzieniu kobiecem, wypuszczono ją 
na wolność. Będzie miała tylko pro- 
ces o nieprawne używanie tytułu ka- 
pitana i noszenie orderów, które, jak 
stwierdzono, były własnością jej męża. 
Pani Smith wróciła do rodziców 
do apteki w Bristolu, oświadczając, że 
nie ma żaln do „męża*, gdyż lata 
spędzone u jego boku były nader 
przyjemne, dalsze współżycie jest jed- 
nak wykluczone. Dzieci nie mogą po- 
jąć, jakim sposobem ojciec zamienił 
się nagle w mamusię. @ 

kieszeni 
rządowego..:!' są 

Tacy są przywódcy dzisiejszego 
Meksyku. Zwycięstwo tej czy innej 
grupy nic nie zmieni w gruncie rze- 
czy—po paru miesiącach ruchawka 
zacznie się na nowo. Póki ludzie sen- 
sowni i spokojni nie zarzucą metody 
chowania się pod pierzyną, póty 
Meksyk będzie zawsze tylko - Meksy- 
kiem! Zb. 

dorwanie się do żłobu 

Le-Brix i Paillard dotarli do $aigonu. 
Po parodniowym pobycie w szpita-, 

lu dwaj dzielni lotnicy pozostawili tam 
mechanika Jousse'a, którego rany wy- 
magają dłuższej kuracji i wyruszyli 
do Bangkoku koleją. Przyjęto ich en- 
tuzjastycznie, król sjamski przesłał im 
dwa wspaniałe medale ze szczerego 
złota. Na ofiarowanym im przez fran- 
cuską kolonję samolocie przebyli prze- 
strzeń Bangkok — Saigon, w ten spo- 
sób  uskutecznili drogą powietrzną 
raid Marsylja—lndochiny, wynoszący 
11.000 kilometrów. Jaki tryumf, gdy- 
by nie ów nieszczęśliwy wypadek... 

Wygrane loterji państwowej 
„W szóstym dniu ciągnienia 5 klasy 18 10- 

terji państwowej główniejsze wygrane padły: 
50.000 zł. — 66430 i 
10.000 zł. — 22319, 36346, 79908, 96431. 
5.000 zł. — 15642, 55467, 117466. 
3.000 zł. — 10753, 30062, 72977, 93562, 

97656, 109447, 114632, 153663. 
2.000 zł. — 62970, 92278, 96093, 99199 

99678, 102887, 113803, 124038, 130340 137905 
1.000 zł. — 1715, 10058, 11866, 17987, 

21109, 41371, 46874, 63066, 78980, 100525, 
101982, 107517, 108082, 110298, 140248, 
144200, 151743, 172715. 

600 zł. — 180, 4238, 7645, 9140, 
14907, 19531, 21610, 28262, 29651, 
33008, 37456, 43275, 49689, 52163, 68680, 
79878, 72108, 77427, 86826, 87049, 88501, 
90175, 99778, 95857, 98454, 113070, 139645; 
163978, 165209, 165341. 
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a Z Persji powróciwszy, pro- 
i wadzę jeszcze tylko do 23-II1 1929 r., 

ostatnie POŚPIESZNE LEKCJE wy- 
a robu dywanów oryginalnych perskich 

na które zostaną przyjęte panie i 
panowie. By dąć możność każdemu 
wzięcia udziału w tak szlachetnych i 
pięknych pracach, których w Polsce 
przemysł stwarzamy, całość kursu 
tydzień po 4 godziny dziennie tylko 
10 złotych Wpisy na kursa pośpie- 
szne kończą się 16 b. m. Wpisy oraz 
informacje Lotne Kursa Dywanów 
Karola Litwiaowicza, Wilno, ul. Wielka 
56 m. 3. Zaznaczam że 23 b. m. 
wyjezdżam do Małopolski w celu pro- 

@ wadzenia dalszych Kursów, przeto 
Bgkursa w Wilnie są ostatnie —Й 

Ч НН GAY CRY ' Ч Ч 'ЕН Ч Ч О ЧЕИ 
EE Z ZZ 

DmtożenIE. ckiego”"" zapobiega. od: Ullb ckiego zapobiega. od- 
ażaniu się kończyn i goi ranki, po- 

wstąłe od odmrożenia. Sprzedają 
-.... apteki i składy. SPLS— 0: 

  

Najlepsze wirówki 

„BALTIC“ 
maślnice, wygniatacze, naczynia, oraz 

różne narzędzia i przybory mie- 

czarskie. 
Poleca 

Lygmini Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a 

Tani daż : ania wyprzeda „DIABOLO“ w 
wirówek 

   

   
   -0 

  

woda bolońska oznanej doborowej e 
jakości oryginalnatylko firmy 

» Henryk Z>aR Poznaż 8 
  

na to, a nie inne życie: w piersi nosi 
zaród zdradzieckiego czynu”. — „Tam 
Bóg, tu życie (Rachela) a tu (serce) 
szatan?" 

I Rostworowski kolejno rozwiązu- 
je na scenie stosunek Judasza do tych 
zagadnień: cud się nie staje, Rachela 

jako neofitka idzie na stos—a gdy te 

dwa cele życia zawiodły, zatryumiowa- 
ło fatum, przeznaczenie. Judaszj za 
podszeptem szatana zdradza i wydaje 
Mistrza. 

Jak widzimy, Rostworowski umoty- 
wował rozwój psychologiczny :bohate- 
ra, dał pełniejszą, choć historycznie 
nie we wszystkiem wierną sylwetkę 
duchową, której życie logicznie moty- 
wuje wóbec widza takie, a nie inne 
rozwiązanie ftragedji. Tetmajer zaś z 
dwuch elementów: przeznaczenia i ero- 
tyki nie mógł wydobyć dostatecznego 
uzasadnienia konsekwencji tragedji 
swojej, czy logiki dramatycznej. 

Oto dlaczego wyżej szacuję dramat 
Rostworowskiego. Stąd, mojem zda- 
niem, wypływa słabość dramatu Tet: 
majera. Ale ma on i swoje znaczne 
zalety: to żywiołowość rzucanych wi- 
zyjnie scen, to obrazowość, poprostu 
zmysłowa, wiersza, to siła rozżarzo- 
nych uczuć—słowem, wielkość Tetma- 
jera iako liryka. Wskrzesić jednak ten 
dramat dla sceny potrafi tylko, powta-' 
rzam, wielki aktor. 

I tu dochodzę do tego, od czego 
zacząłem. Wielkość koncepcji scenicz- 
nej, aktorskiej Jaracza poprostu zdu- 
miewa. Zdumiewa rozpietošcią skali, 
żywiołowością techniki, połotem na- 
tchnienia odtwórczego. Oceniając jego 
grę, trzeba pamiętać, że Tetmajer każe 
Judaszowi od pierwszej na wstępie 
sceny bluźnić i buduje postać Judasza 
na najwyższych strunach uczuciowego 
i dramatycznego napięcia. Jaracz z 
miejsca uderzył w ten ton; z jakiemś 
genjalnem zapamiętaniem zaatakował, 
rolę, fascynując odrazu widzów. Jeżeś” 
li w akcie pierwszym i częściowo dru- 
gim widz nie nadążył za siłą tragicz- 
nego wyrazu Judasza- Jaracza, w dal- 
szych dwuch aktach poddał się niesa- 
mowicie żywiołowej, wybuchowej, na 
najwyższych tonach sdynamiki aktor- 
skiej prowadzonej przez Jaracza in: 
terpretacji Judasza. W tem natchnio- 

. nem zapamiętaniu Jaracz stworzył 
postać aktorsko-monumentalną. ; 

Żadne superlatywy i zachwyty nie 
zdołają oddać gry Jaracza. Będzie więc 
może bardziej racjonalnie, gdy na pod- 
stawie dotychczasowej obserwacji je- 
go działalności artystycznej skreślę 

szkic, ambitnie dążący 'do' bliższej 
charakterystyki Stefana Jaracza, naj- 
większego dziś .w Polsce aktora. 

W. Piotrowicz. 
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ur Gasgodrt Zen Udo 
UWADZE POSIADACZY LISTOW ZASTA- 
WNNYCH EMITOWANYCH PRZEZ B. RO- 

SYJSKIE BANKI ZIEMSKIE. 

W „Monitorze Polskim* Nr. 53 z dnia 5 
bm. pod poz. 104 ogłoszone zostało Obwie- 
szczenie Przewodniczącego Komitetu Likwi- 
dacyjnego do spraw b. rosyjskich osóh pra- 
wnych treści następującej: 

„Komitet Likwidacyjny do spraw b. ros. 
osób prawnych wzywa wszystk «1 posiada- 
czy listów zastawnych, emitowanych przez 

b. rosyjskie banki ziemskie: Kijowski, Mo- 
skiewski, Petersbursko - Tulski i Połtawski 
oraz obligacji Żytomierskiego Towarzystwa 
«Kredytowego Miejskiego, do których prawa 
zostały zabezpieczone na podstawie rozporzą 
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 

grudnia 1924 r. (Dz. Ust. Nr. 115, poz. 1032), 

wzgędnie które zostały zarejestrowane na po- 

dstawie rozporządzeń Ministra Skarbu z dn. 
22 lipca 1926 r. (Dz. Ust. Nr. 75, poz. 434), 
z dnia 15 stycznia 1927 r. (Dz. Ust. Nr. 6 
poz. 35) i z dnia 8 czerwca 1927 r. (Dz.. 
Ust. Nr. 55, poz. 486), do bezzwłocznego 
złożenia powyższych walorów w biurze Ko- 
mitetu Likwidacyjnego w Warszawie, przy 

*ul. L'ieszno' Nr. 5 w godzinach od 11 do 13, 
lub w Wilnie w biurze likwidatora mienia b. 

! ros. banków ziemskich, ul. Mickiewicza Nr. 8 
w gmachu Wileńskiego Banku Ziemskiego. 

ównocześnie złożyć należy dowody 
stwierdzające: Ё х 

1) obywatelstwo polskie obecnego posia- 
--dacza wzmiankowanych walorów, 

2) obywatelstwo polskie posiadacza walo- 
rów, na rzecz którego zostały one zarejestro- 

wane lub zabezpieczone. SW 
Od składania dowodów, wymienionych w 

punkcie 2-gim, zwolnieni są posiadacze li- 
stów zastiwnych i obligacyj, które zostały 
zarejestrowane na podstawie rozporządzenia 
Ministra Skarbu z dn. 8 czerwca 1927 r. 
(„Monitor Polski" z dn. 18 lutego 1929 r. Nr. 

40) termin dla składania wymienionych wa- 
lorów przedłuża się do dnia 1 maja 1929 r. 

Zwraca się uwagę, iż nieuczynienie zadość 
powyższemu wezwaniu i niezłożenie wzmian- 
kowanych papierów w terminie do dnia 1 
maja 1929 r. może, w myśl ust. 3 art. 10 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 22 marca 192 8r. (Dz. Ustaw Nr. 
38, poz. 377), pociągnąć za sobą uznanie na- 
leżności, przypadających z tytułu wymienio- 
nych walorów, za wygasłe w stosunku do 
mienia wskazanych osób prawnych,  znaj- 
dującego się na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej. 34 ‚ 

Przy składaniu wyżej wskazanych walo- 
rów należy załączać. sporządzone w trzech 
egzemplarzach wykazy takowych z podaniem 
numerów oraz serji tych walorów i ich war- 
tości nominalnej. Wykazy te winny być spo- 
rządzone oddzielnie dla każdego Banku. Е 

° Warszawa dnia 2 marca 1929 r. Przewod- 
niczący Komitetu Likwidacyjnego (—) W. 
Jakubowski. 

"w SPRAWIE FRONTU GOSPODARCZEGO 

Z okazji zjazdu delegatów do rady naczel 
nej kupiectwa polskiego, odbyło się w War- 
szawie zebranie, pod przewodnictwem w. 

p. Dr. jan Bobrzyński wygłosił sprawozda- 
nie z dotychczasowej akcji i rozwoju Zje- 
dnoczonego Frontu Gospodarczego. 

Prelegent podniósł między  innemi, że 
front gospodarczy nie jest żadną sztuczną 
koncepcją, ale tworzy się niemal automaty- 
cznie w poszczególnych swych odcinkach w 
różnych sferach zawodowych na całym ob- 
szarze państwa. Chodzi więc tylko, o to, 
aby te poszczególne dotąd izolowane odła- 
my tego samego społecznego prądu w bar 
dziej jednolity front zespolić, natchnąć pewną 
ideą i wykorzystać żywiołową siłę takiego 
frontu do stopniowego systematycznego prze 
prowadzenia pewnych zasad i reform, nie- 
zbędnych dla zahamowania zabójczej demago 
gji i panoszącego się coraz bardziej socjał 
etatyzmu oraz do realnego zapoczątkowania 
odrodzenia przedewszystkiem gospodarstwa 
prywatnego, a w następstwie i ekspansji go- 
spodarczej państwa. 

Następnie wskazał prelegent na rozwijają- 
cą się coraz pomyślniej bez rozgłosu i rekla- 
my organizację Frontu Gospodarczego, przy- 
ciągającą kolejno coraz szersze sfery zawo- 
dowe i współpracę coraz większego grona 
przedstawicieli różnych _ gałęzi gospodar- 
czych | Poza ogólną akcją 
propagandową rozpoczęła się już także kon- 
kretna praca nad ułożeniem szeregu projek- 
tów reform fiskalnych i gospodarczych wo- 
góle, które niezadługo mają być opublikowa- 
ne. W najbliższym równieź czasie powstać 
ma Generalny Sekretarjat i centralne biuro 
Zjedn. Frontu Gosp. powołane do życia 
współdziałańiem szeregu poważnych orga- 
nizacyj we Froncie zjednoczonych. 

Odczyt zakończył się wskazaniem waż- 
nej roli, jaką zjednoczone obecnie w naczel- 
nej organizacji kupiectwo polskie odegrać 
może w akcji ZFG, jako jeden z najpoważ- 
niejszych jego członków. („T. H.*) 

KAŁENDARZYK PODATKOWY. 

Podatek przemysłowy od obrotu, osiągnię 
tego w lutym rb przez przedsiębiorstwa han 
dlowe I i Il kat. i przemysłowe I — V kat., 
prowadzące prawidłowe księgi handlowe o- 
raz' przez przedsiębiorstwa sprawozdawcze, 
płatny jest do 15 marca. 

Dnia 15 marca rb. termin składania ze- 
znań o obrocie za rok 1928 dla instytucyj kre 
dytu krótkoterminowego (banków akcyj- 
nych). ” 

Różnice pomiędzy kwotami podatku, przy 
padającego od wskazanego w zeznaniach za 
1928 r. obrotu, a kwotami już wpłaconemi, 
należy wpłacać (bez kar za zwłokę i bez 

   

- odsetek) do 15 marca włącznie 
Podatek dochodowy od uposażeń służbo- 

wych, emerytur i wynagrodzeń za najemną 
pracę. — należy wpłacać w ciągu 7 dni, li- 
cząc od dnia w którym dokonano potrące- 
nia podatku. 

Nadto płatne są zaległości z tytułu ma- 
jątkowego oraz podatki, na które płatnicy о- 
trzymali nakazy płat. z terminem płatności w 
mies. marcu rb. tudzież kwoty odroczone i roz- 
łożone na raty z terminem płatności w tym- 
że miesiącu. 

Z dniem 15 marca upływa termin wpłaty 
prezesa stow. p. Z. Kiltynowicza, na któreml=ej raty podatku gruntowego za rok 1929, 

LP WODĘ ESET TENZI OP A BADA WERE USIPE ST TIR TSO 

Na marginesie życia szkolnego 
ė W żadnym chyba rbku szkolnym nie do- 
strzegało się tak wielkiego zainteresowania 
sprawami wychowania i kształcenia jak wro 
ku bieżącym. Bez wątpienia przyczyniły się 
«do tego wystawy szkolne, urządzone na ró- 
żnych krańcach Polski, wysunęły one na świa 
tło dzienne rozmaite ciekawe problematy — 
zarówno w dziedzinie wychowania, jak też 
w dziedzinie nauczania. 

Naprzyklad imponująco przedstawia się 
wszędzie działalność kółek sportowych. Spor 
tem zajmuje się cały Świat, więc i my to 
czynimy. Czy jednakże nie stoi dla wycho- 
wawcy pod znakiem zapytania moment ha- 
zardu, który coraz większą rolę odegrywa .w 
sporcie? — wszelkie zawody brutalizują mło- 
dzież i piękne, w zasadzie, dążenie do roz- 
woju sił fizycznych i sprawności zmieniają 
w hazard, który paczy charakter i odciąga 
od pracy szkolnej. że tak jest, stwierdzają 
akty: nawet wśród młodzieży żeńskiej, spor 
smenki przestają się uczyć. Niezmiernie na- 

iast kształcące i wychowawcze znacze- 
nie mają wszelkie zespeły muzyczne, śpie- 
wacze. To też bliscy sąsiedzi nasi —Niemcy, 
Czesi, Łotysze, słyną z chórów szkolnych; 
sport tam nie zabija muzykalności. U nas 
stanie się to, niestety, w najbliższej przysz- 
łości, bo właśnie starsza młodzież lekcje śpie 
wu, chóry, ma już w godzinach poobiednich i 
nadobowiązkowych, a trudno się łudzić, by 
przy naszym dość ostrym klimacie zechciała 
młodzież podróżować dwa razy dziennie do 
szkoły z dalekich nieraz krańców miasta. To 
też jedyną rozrywką naszej młodzieży  bę- 
dzie sport, a koncerty które miały wielkie po- 
wodzenie dotąd, nowa reforma szkolna prze 
krešla. A szkoda! Pracowaliśmy nad umu- 
zykalnieniem naszej młodzieży od chwili po- 
wstania szkolnictwa połskiego.. 

Wystawy wykazały również, ż.e nauczy- 
<iel każdego przedmiotu dąży do stworzenia 
włąsnego laboratorjum, zmusza ucznia do 
twórczości, lub przynajmniej, do zobrazowa 
nia tego, czego się nauczył; istnienie zaś te- 
atru szkolnego wskazuje, że nauczyciel pra 
gnie zmusić ucznia do przeżycia w sztuce, 
w literaturze, w historji pewnej epoki, pe- 
wnego stylu. Te wszystkie usiłowania stwier 
dzają mojem zdaniem że dojrzewamy już do 
wprowadzenia planu Daltońskiego, tylko na- 

„ leży to robić powoli, systernatycznie, zaczy- 
lając od pierwszych oddziałów szkoły po- 
wszechnej,. gdzie najłatwiej zdobyć przy- 
zwyczajenie do samodzielności w pracy; na 
Wyższych zaś szczeblach szkoły powszechnej 
1 gimnazjum należy wprowadzać  semina- 
rja dwugodzinne, raz na parę tygodni z ka- 
żdego przedmiotu. Na seminarjach tych ucz- 
niowie mogliby pod dozorem. natczyciela 
Wykonywać samodzielnie prace, natomiast 
skreślić należy kwapioną, nerwującą pracę 
lasówek. || 

Eksponaty które oglądałam na wystawie, 
nasuwały mi pewną fachową uwagę: mówi 

SIę ciągle o przeciążeniu młodzieży, a prze- 
Mež W godzinach szkolnych żaden z tych 
eksponatów nie z ł wykonany (z wyjąt- 
kiem robót i niektórych rysunków), jest to 
więc praca domowa, wykonana nieraz bar- 
dzo precyzyjnie, Ile na to czasu zużył uczeń? 
Czy dano taką pracę całej kiasie, czy też 
na ochotnika? Weźmy na przykładzie. — 
Oto te wykresy z historji literatury wyko- 
nane Są precyzyjnie metodą rysunkową, kie- 
dy wystarczyłoby użyć kolorowych kresek 
— byle czysto i porządnie. Poco te ozdoby? 
„Aoto są plany lekcyj i notatki, — ale poco 
ie kaligraticznie przepisywać, rysować liftry 
tytułowe, ilustrować? Rysunek .winien być 
integralną częścią treści, a nię ozdobą, no- 
tatki zaś wtedy mają znaczenie, gdy z nich 
Powstaje następnie jakaś syntetyczna całość, 
a w żadnym razie nie powinny być skrótem 

    

   

  

  Wykładu, skrótem podręczniku. Pian, napi- 
Sany przez ucznia przy końcu lekcji, jako za- 

*,mknięcie syntetyczne wykładu, jest dobrym, 
i nauczyciel często nasuwa go klasie, ale w 
żadnym razie nie dyktuje, — i nie powi- 
nien to być jakiś album ilustrowany. Albumy 
Zaś mogą powstawać samorzutnie — z in- 
Stynktu dziecka do kolekcjonowania a nie z 
nakazu nauczyciela. Wogóle przy dzisiejszym 

; na zaznaczeniu 

sposobie nauczania wiele prac ucznia, wy- 
konywanych w domu, — to zbyteczny luk- 
sus, może. czasem wydobędą z psychiki ucz- 
nia jakiś twórczy moment, ale pozatem za- 
sadniczo tylko obarczają.go prac ą niepro- 
dukcyjną. Weżmy, naprzykład, — jakie o0- 
gromne znaczenie ma mapka w tekście wy- 
pracowania lub mapki porównawcze, np.: 
jedna mapka z epoki Odrodzenia Włoch, a 
obok mapka z epoki Zjednoczenia Włoch; 
żadnego natomiast znaczenia nie ma mapka 
Księstwa Warszawskiego lub Kongresówki, 
o ile przedtem nie zrobiło się mapek rozbio- 
rów Polski. 

Mam wrażenie, że tylko wprowadzenie 
pracy, seminaryjnej z każdego przedmiotu u- 
systematyzuje pracę domową ucznia i nau- 
czy go uczyć się, bo jądro złego tkwi może 
nie w metodzie tej czy innej, ale w tem, 
że wszystkie dotychczasowe metody nie u- 
czyły samodzielnie pracować, nie prowadzi- 
ły do samouctwa. Metody dotychczasowe о- 
pierały się na zasadach hodowli cieplarnia- 
nej, — wytwarzały narazie bujny rozkwit 
wiedzy, który w normalnych warunkach za- 
nikał. Klasa była cieplarnią, a normalna pra- 
ca w domu była tą atmosferą w której gi- 
nęły rośliny, wyhodowane w szkołe. 

. л W. K. — W. 

„Hramada“ przed 
Sade Apelncyjnym 

IPrzewód Sądu zamknięty. 

W dniu wczorajszym zabrał ołos 
prok. Parczewski, replikując na prze- 
mówienia obrony. W pierwszej części 
swego przemówienia dopełnił niejako 
p. prokurator swoje przemówienie 
pierwsze, broniąc tezy oskarżenia. Na- 
stępnie odpowiedział na poszczególne 
zarzuty obrony, przyczem zaznaczył, 

  

że nie można tak w czambuł potępič 
zeznań świadków: Guryna, Babicza i 
Kuźmy, do których może należy pod- 
chodzić z pewną ostrożnością, ale bez 

wyraźnego uprzędzenia, ___ ; 
Po ргхетбмепи šp. prokuratora 

zabierali głos obrońcy pp. Petruse- 
wicz, Babiański, Ettinger i Šmia- 
rowski. 

Przewodniczący zamyka przewód 
sądowy, poczem proponuje stronom 
przyjęcie tekstu pytań, na które Sąd 
da odpowiedź w swoim wyroku. 

Pytań tych jest trzy o treści zna- 
nej już z przewodu Sądu Okręgo- 
wego. 

Wpływają dwa wnioski. Prokura- 
tor wnosi o zmiany treści, polegające 

„spisek powstały w 

łonie „Hramady*. Obrona domaga się 
usunięcia z pytań art. 102. Obydwa 
wnioski wywołują ożywioną dyskusję. 
po wysłuchaniu której Sąd udaje się 
na naradę, poczem ogłasza decyzję, 
uchylającą wnioski obu stron, a po- 
zostawiającą tekst trzech pytań w re- 
dakcji Sądu Okręgowego. 

Wyrok ogłoszony zostanie 16bm. 
o godz. 9 m. 30. 

DIG 

ŁO m O 

Zatrzymanie pafrolu sowieckiego 
Onegdaj wieczorem na odcinku granicznym Suchodoły w 

pobliżu Domaszewicz żołnierze K.O.P. zatrzymali na naszem te- 
rytorjum patrol sowiecki, składający się z podoiicera i czterech 
żołnierzy. Zatrzymanych skierowano do dowództwa odcinka 
gdzie po przeprowadzeniu dochodzenia wyjaśniającego przyczy- 
ny znajdowania się żołnierzy sowieckich na naszem terytorium 
zostaną oni oddani w ręce władz sowieckich. | 

Aresztowanie sekrefarza P. P.S. lewicy. 
Donoszą z Lidy, iż został tam aresztowany były sekretarz generalny 

Niezależnej Partji Chłopskiej, następnie zaś sekretarz lewicy P. P. S. w Wilnie 
Wojewódzki. Aresztowanego osadzono w więzieniu. Wojewódzki podczas wy- 
borów do Sejmu w roku 1928 agitował 

Samolof lifewski na 
Na odcinku pogranicznym Druskieniki 

za listą komunistyczną Nr, 13. 

naszem ferytorjum 
pojawił się . onegdaj litewski samolot 

ćwiczebny, który dokonał kilku lotów wpobliżu stražnic Grzechiuie i Sudackie. 

  

|CZWARTEK 
14 Dzis Wschód sł. g. 5 m. Al 

Matyldy Zach. sł. o g. 17 m. 17 
jutro 

Klemensa 
  

Spostrzeżenia meteorologiczne Zatdadn 
Meteorołogii U. S. B. 
z dnia 13 — . « -9r. 

Ciśnienie I 154 
średnie w m | ® 

Temperatura j zę! 
srednia * | 2 oc 

Opad za do- | _ 
bę m. m. | 

Wiatr ! : į 
przeważający | Północno-zachodni 

Uwagi:  Półpochmurno. 
Minimum za dobę — 10C, 
Maximum na dobę — 45C. 
Tendencja barometryczna: Wzrost ciśnienia 

DJ 
URZĘDOWA 

— Nowe „paszporty* dla agentów |cji 
śledczej. Na podstawie keno TA 
nistra Spraw Wewnętrznych wszyscy funkcjo 
narjusze cywilnej służby śledczej, którzy do- 
tychczas posługiwali się jedynie legitymacja- 
mi, zaopatrzeni zostali w specjalne odznaki. 
i odtąd będą się niemi legitymowali przy 
sposobności interwencji jak rewizji i t.p. 

Odznaki te mają formę okrągłą z orłem 
w pośrodku z napisem u góry „Urząd Śłed- 
czy” i porządkowym numerem odznaki u 
dołu pod orłem. Na odznakach oficerów służ- 
by śledczej biały orzeł będzie umieszczony 
na czerwonym emaljowanym polu, zaś na 
odznakach dła szeregowych na zwykłym o- 
ksydowanym polu. Wszyscy funkcjonarjusze 
służby śledczej w Wilnie otrzymali już te od- 
znaki i nosić je będą pod klapa surduta, zaś 
interwenjując odznakę na surducie. 

— Nowomianowani rabini gminni. Urząd 
wojewódzki otrzymał z Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego dekre- 
ty, mocą których zostali zatwierdzeni na sta- 
nowiskach rabinów gminnych: w Dziśnie— 
Szymon Lewi Białostocki, Plissie — Мог- 
duch Lifszyc, Radoszkowicach — Mejer Ra- 
binzon,, Duniłowiczach — Szaja Mejerowicz, 
Postawach — Mendel Kupersztok, Wilnie — 
Izaak Rubinsztejn, , Nowej Wilejce — Elo- 
kum Landman, Olkienikach — Abram Aron 
Waldman, Turgielach — Jakób Miller. De- 
krety powyższe niebawem zostaną prztesła- 
ne zarządowi właściwych gmin wyznanio- 
wych dla doręczenia rabinom. 

Lustracja komisarjatów P. P. Komen- 
dant policji na miasto Wilno nadkomisarz 
Izydorczyk rozpoczął lustrację  poszczegól- 
nych komisarjatów na podległym mu terenie 
badając * urzędowanie i sposób załatwia- 
nia wpływających spraw. 

Wyjazd komendanta Konopki. Wczo- 
raj wieczorem wyjechał do Warszawy peł- 
niący obowiązk* komendanta wojewódzkie- 

go policji nadkomisarz Konopko. Podczas 
swego pobytu w Warszawie nadkom. Ko- 
nopko porozumie się z odnośnemi władzami 
w. sprawie akcji policji na wypadek powodzi. 

MIEJSKA 
— (0) Komitet społeczny pomocy dla 

ewentualriych pówodzian. Na wczorajszem 
posiedzeniu Magistratu uchwalono zorgani- 
zować komitet społeczny pomocy. dla ewen- 
tualnych powodzian. 

W skład tego komitetu wejdą p. p. pre- 
zydent miasta Fołejewski, starosta grodzki 
Iszora, prezeska P.Z.P. p. Winczewska, law- 
nik Magistratu p. Kruk, dr. Maleszewski, p. 
M. Dziewicki, prezes Czerwonego Krzyża p. 
Uniechowski, dyrektor S. Białas, naczelnik 
K. Jocz, dyrektor p. Szwykowski, pułk. Gi- 
życki i prezes ]. Szeskin. 

— (0) Budżet miejski do przejrzenia. 
Zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rze- 
czypospolitej z dnia 17 czerwca 1927 roku o 
obowiązku i sposobie pokrywania wydatków 
przez związki komunalne, Magistrat m. Wil- 
na ogłosza, że od dnia 18 marca 1929 r. w 
biurze Magistratu (pokój Nr. 28), zos tanie 
wyłożony na przeciąg jednego tygodnia 
preliminarz dochodów i wydatków m. Wilna 
na rok 1929—30 celem przeglądania go i 
wnoszenia zarzutów i spostrzeżeń przez 
zainteresowanych płatników danin komunal- 
nych. 

Nałeży zaznaczyć, że wobec tego iż do- 
tychczas budżet nie został jeszcze przesłany 
do rozpatrzenia Komisji Finansowej, która 
ten ogrom pracy nie załatwi na paru posie- 
dzeniach i że wyłożenie budżetu dla publicz- 
ności musi być dokonane przed 2 tygodniami 
do budżetowego posżedzenia Rady miejskiej, 
zatwierdzenia budżetu można dopiero spo- 
dziewać się w pierwszej połowie kwietnia. 

— Godziny handlu na rynkach. Na sku- 
tek porozumienia się odnośnych władz, Ma- 
gistrat zarządził by handel na rynkach po- 
czynac od 1 kwietnia roku bież. odbywał się 
jedynie do godziny 2 p. p. Handlujących po 
tych godzinach policja pociągać będzie: do 
odpowiedzialności. 

WOJSKOWA. 
— Przegląd koni wojskowych. Wczoraj 

ną rynku Łukiskim odbył się przegląd koni 
posiadających legitymacje wojskowe. Prze- 
glądu dokonała komisja wojskowa z zapa- 
su koni. 

AKADEMICKA. 
— Komunikat Stowarzyszenia Bratnia 

Pomoc Polskiej Młodzieży Akademickiej Uni- 
wersytetu Ste Batorego w Wilnie. W 
związku z wyborami nowych włądz Stowa- 
rzyszenia Bratnia Pomoc :Pol. Mł. Akad. 
U.S.B. odbytemi w dniu 12-IIl 29 r. na wal- 
nem zgromadzeniu członków Stowarzyszenia, 
zarząd Bratniej Pomocy P.M.A. U.S.B. otrzy- 
mał z Senatu Rektoratu Uniwersytetu Stefa- 
na Batorego w Wilnie pismo treści następu- 
jącej: „Wilno, dnia 13 marca 1929 r. L. ex 
1928—29. Do zarządu Stowarzyszenia Bra- 
tnia Pomoc Polskiej Młodzieży Akademickiej 
Uniwersytetu Stefana Bątorego w Wilnie. Za- 
wiadamiam niniejszem zarząd Stow. że 
na podstawie $ 36 statutu stowarzyszenia 

„sze produkty spożywcze. Publiczność 

KRONIKA 
uznaję za nieważne wybory władz Stowarzy- 
szenia, dokonane na walnem Zgromadzeniu 
w dniu 12-III, jako dokonane z naruszeniem 
$ 13 lit b) oraz $ 21 statutu. Wniosek przy- 
jęty przez walne zgromadzenie o desygnowa- 
niu kandydata na prezesa nie opiera się na 
statucie jako nieprzewidującym desygnowa- 
nia. Wobec powyższego zarządzam, co na- 
stępuje: Dotychczasowy zarząd winien spra- 
wować swe funkcje do czasu obioru nowego 
zarządu na walnem zgromadzeniu, które na- 
leży zwołać zgodnie z $ 17 statutu. (—) 
Prof. dr. W. Komarnicki, opiekun Stowarzy- 
szenia Bratnia Pomoc Polskiej Młodzieży 
Akademickiej Uniwersytetu Stefana Batorego 
w Wilnie. Senat i Rektorat Uniwersytetu Ste- 
fana AL w Wilnie L. 3710 28—29, 12- 
Ill. 1929 r. Widziałem (—) X. Cz. Falkow- 
ski, Rektor', 

— Dziś, w sali Śniadeckich U.S.B. o g. 
20 odbędzie się dawno zapowiadany wieczór 
autorski. Sekcji Twórczości Oryginalnej (S.T. 
O.) Koła Połonistów z udziałem Chóru Aka- 
demickiego. 

W wieczorze wezmą udział nast. członko» 
wie sekcji: W. Arcimowicz, T. Bujnicki, Z. 
Falkowski, K. Hałaburda, St. Jędzychowski, 
W. Korabiewicz, Z. Landfisz i Śt. Sosnowski. 
Po wieczorze odbędzie się głosowanie publicz 
ności na autora, którego wiersze wywołały 
najlepsze wrażenie. Wstęp I zł. Akad. i mło- 
dzież szkolna 50 gr. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zebranie u JE ks. biskupa Bandurskie- 

go. W dniu 15 marca w piątek o godz. 17 
min. 30 w mieszkaniu JE ks. biskupa Ban- 
durskiego w Pałacu odbędzie się zebranie 
członków wszystkich kół przyjaciół drużyn 
harcerskich w Wilnie dla omówienia spraw 
związanych z życiem harcerskiem. Wszyscy 
GREG proszeni są o punktualne przy- 

ycie. 
— Odczyt o Chinach. W piątek o godz. 

T w. w lokalu pracowni przyrodniczej (Za- 
walna 4) p. Andrzej Puzyłewicz prof. i tłu- 
macz języka chińskiego wygłosi odczyt prze- 
znaczony dla nauczycielstwa szkół powsze- 
chnych p. t. „Tajemnice Chin*. Prelegent, 
który powrócił po 17 latach pobytu w Chi- 
nach, poruszy. aktualne zagadnienia i wyjaśni 
szereg najbardziej ciekawych szczegółów do- 
tyczących całokształtu życia Chińczyków. 
Odczyt będzię ilustrowany przezroczami. Za- 
znaczyć nałeży, że p. Puzylewicz jest z po- 
chodzenia . Wilnianinem. 

— Dorocznę. walne zebranie Wileńskiego 
Oddziału Poisk. T-wa Dermatologicznego od- 
będzie się dnia 15-III w szpitalu Sawicz o 
godz. 8-ej Wwiecz. | A 

Porządek dżienny: 1) odczytanie proto- 
kułu ostatniego posiedzienia, 2) Dr. Hanu- 
sowicz refer.; „O leczeniu grzybicy strzygą- 
cej*; 3) dr. Piotrowicz-jurczenko: rzadki 
przypadek pierwotnego owrzodzenia; 4) dr. 
Mienicki i dr. Sawicki: pokazy chorych z kli- 
niki dermatologicznej Uniw, St. Batorego. 
5) Roczne sprawozdanie i wybory nowego 
zarządu. 

— Z polskiego Towarzystwa Ustawo- 
dawstwa Kryminalnego. W piątek, dnia 15 
marca b. r., O godz. 7-ej wiecz odbędzie się 
w lokalu Prokuratury przy Sądzie Apelacyj- 
nym (Mickiewicza 36) zebranie dyskusyjne, 
aa którem prof. dr. S. Siengalewicz wygło- 
si referat o spędzeniu płodu. Wstęp dla człon- 
ków i gości przez członków wprowadzonych. 

— Koło Wileńskie Stowarzyszenia Re- 
zerwistów i b. wojskowych. W dniu 3 mar- 
ca r „b. odbyło się wałne zebranie członków 
Stowarzyszenia Koła Wileńskiego, na którem 
został wybrany nowy zarząd w następują- 
cym składzie: prezes i przewodniczący sekcji 
P.W. i W. F. Pilecki Aleksander wice-preze- 
si — Giermakowski Bolesław i Pechkranc 
Ignacy sekretarz Bońkowski Stefan, skarbnik 
— Bońkowski Józet, przewodniczący sekcji 
Pomocy Koleżeńskiej — Grzybowski Mieczy- 
sław, przewodniczący sekcji Kułturalno-oświa 
towej — Nowicki Justyn, członkowie zarzą- 
SH — Kołodziński Antoni i Montylło Miko- 
aj. 

Pozatem zarząd Związku b. wojskowych 
jako zarząd główny wszystkich stowarzy- 
szeń wojskowych, w skład którego wchodzi 
i Stowarzyszenie Rezerwistów: organizuje 
wycieczkę Związku b. wojskowych na Po- 
wszechną Wystawę Krajową w Poznaniu, a 
wobec tego Zarząd Koła Wileńskiego Stowa- 
rzyszenia  Rezerwistów i b. Wojskowych 
wzywa swych członków, reflektujących zwie- 
dzić wystawę by stawili się do zarządu Koła 
w godzinach dyżurów t. j. poniedziałki, Śro- 
dy i soboty godz. 5—7 wiecz celem odnoś- 
nego poinformowania się. 

RÓŻNE 

— Imieninowy dar policji wiłeńskiej dła 
p. Marszałka Piłsudskiego. Celem uczczenia 
imienin Marszałka Piłsudskiego fu nkcjonar- 
jusze P.P. Województwa Wiłeńskiego posta- 
nowili zapisać się gremjalnie na członków 
Ligi Obrony. Przeciwpowietrznej i Przeciw- 
gazowej oraz Floty: Narodowej. Zapisało się 
już do tych instytucyj 44 oficerów P.P. 14 
urzędników i 1786 szeregowych P.P, 

— Pomyślne łowy. W niedzielę ubiegła 
odbyła się w lasach maj. Pokocie gm. Krzy- 
wickłej obława na wilki zorganizowana przez 
Wil. T-wo Myśliwskie. Polowano w osiem 
strzelb, — ze sznurami. W rezultacie zabito 
trzy. wilki. 

— Likwidacja domów schadzek. W wy- 
konaniu polecenia starostwa grodzkiego o 
usuwaniu domów nierządu zostały zlikwido- 
wane wszystkie domy schadzek, mieszczące 
się przy ulicy T. kiej i Ludwisarskiej. 

— Spożywcza loterja fantowa na harce- 
rzy. W sobotę dnia 16 i niedzielę dn. 17 mar- 
ca odbędzie się w Wilnie wielka przedświą- 
teczna spożywcza loterja fantowa na rzecz 
letnich obozów harcerskich. Sprzedaż losów 
odbywać się będzie na rogach ulic, zaś wy- 
grane wydawane będą w sklepie przy ul. Mi- 
ckiewicza 9 (róg Śniadeckich) firmy G, Ku- 
lik (fabryka mas młyńskich w Lublinie 
Oddział w Wilnie). Najlepsza sposobność do 
zaopatrzenia spiżarni na Święta „gdyż wygrać 
będzie można drób, szynki i najprzeróżniej- 

roz- 
chwyta niewątpliwie losy aby również 
przyjść w ten sposób z pomocą wileńskim 
harcerzom. A 

— Sprostowanie. Redakcja oświadcza, 
że w niedzielę dn. 10 bm. w Słowie” w rubry- 
ce ofiar od Nienartówny, został umieszczony 

     

    
   

  

    

    

Walne zebranie Stow. Opieki nad 
Rodakami na Obczyźnie. 

Po raz już drugi w Wilnie odbyło się 
walne zebranie Stowarzyszenia Opieki nad. 
Rodakami na Obczyźnie, - działaj. jako 
filja Stow. Warszawskiego, a stworzonego 
w celu niesienia pomocy materjalnej i mo- 
ralnej rodakom, zmuszonym opuścić kraj 
w poszukiwan u zarobków. 

Zebranie zagaiła prezeska K. Baksze- 
wiczowa zapraszając na przewodniczącą p. 
J. Szebeko — prezeskę Centr. Zarządu. 
P. Szebeko przedstawiła zebranym trudne 
i smutne położenie rodaków, zmuszonych 
opuścić kraj, podkreślając, że nigdzie, na- 
wet w zaprzyjaźnionej z nami Francji nie 
jest im dobrze. Prócz kłopotów natury 
materjalnej prawdziwą klęską dla nich jest 
stopniowe wynaradawianie się, co da się 
zauważyć zwłaszcza u dziatwy zmuszonej 
uczęszczać do Szkół. 

W tej dziedzinie może przynieść Sto- 
warzyszenie niemałą pomoc, odwiedzając 
środowiska emigrantów, wysyłając na miej- 
sca ideowe nauczycielki, któreby utrzymy- 
wały ścisłą łączność z dziątwą i rodzicami. 
Prócz tego środowiska te powinny być za- 
silane drukowanem słowem polskim. 

Po tem przemówieniu sekretarka Wil. 
Oddz. p. Kazimirska złożyła sprawozdanie 
z działalności Stowarzyszenia w przeciągu 
pierwszego roku. 

Opieka wileńska utrzymuje stały kon- 
takt z naszą emigracją we Francji. W tym 
celu przy Państwowym Urzędzie Pracy w 
Wilnie zostało założone Biuro Informa- 
cyjne, w którem urzędniczką opłacana 
przez „Opiekę* codziennie załatwia intere- 
santów 

W ciągu 4-go miesiąca istnienia biura, 
napisano przeszłc sta podań, ustnych in- 
formacyj udzielono stu dziesięciu osobom, 
otrzymano 85 listów, wysłano 460. Wydru- 
kowano wskazówki dla m ch. 
W przeciągu tego roku wyjechało z Wileń- 
szczyzny do Kanady i Francji 1650 osób. 

Ponadto Oddz. Wileński opiekuje się 
stale młodzieżą przybyłą z obcych krajów? 
Obecnie ma w swej pieczy 14 osób—dzie- 
ci wychodźców, którzy chcąc je uchronić 
od wynarodowienia wychowują je w kraju. 

w cz bieżącego roku wysłano do 
Francji 750 t. książek i 200 czasopism. 
Zaznaczyć należy wielką ofiarność pp. księ- 
garzy wileńskich, Którzy: bardzo hojnie 
obesłali „Gwiazdkę“, naszych emigrantów. 

Dochody swe czerpie Stowarzyszenie 
ze skromnych składek członkowskich, z 
zapomogi Magistratu m. Wilna w kwocie 
800 zł, z urządzanych zabaw Czarnej Kawy 
i Balu Maskowego, oraz jednorazowych 
ofiar. Gorącym apelem do społeczeństwa 

Pierwszy podmuch wiożny 
Po długotrwałych mrozach i zawiejach 

Śnieżnych mamy już pierwszą jaskółkę 
zwiastującą wiosnę — odwilż. 

Onegdaj temperatura ranna — minus 
szesnaście stopni podniosłą się przed po- 
łudniem do zerą i na tym mniej więcej 
poziomie pozostaje nadal, spadając do mi- 
nus jeden w nocy i podnosząc się w po- 
łudnie do czterech stopni. Z dachów polały 
się potoki wody. 

Tabor miejski zmobilizowany do wy- 
wożenia śniegu pracował cały dzień nieza- 
leżnie od taborów wojskowych i prywat- 
nych wozów. Aby prędzej, aby zdążyć przed 
łońcem i ustrzec mieszkańców Wilna od 

brnięcia po wodzie. 
Zrozumiały jest pośpiech, z jakim robi 

się porządek ze śniegiem—trudno się jed- 
nak przechodniowi pogodzić z dziwną ab- 
negacją dozorców, którzy niebaczni na 
wszystkie zarządzenia nie uznają np. za 
potrzebne odgrodzić chodnika w miejscu 
gdzie ma być oczyszcząny dach domu. 
Spokojny przechodzień ząs/ypywany jest śnie 
giem, a nie łatwo i o wypadek, gdyż za- 
ms śnieg tworzy twarde, zwarte 
ryły, 

Niemniejszy ruch panuje nad Wilją. 
Tu pierwsze skrzypce gra posterunek po- 
licji wzmocniony przez stałe dyżury sape- 
rów i strażaków. 

Przeprowadzono dodatkową linię tele- 
foniczną,'aby w chwili ruszenia lodów mo- 
źna się było łatwiej porozumiewać z pe- 
szczególnemi oddziałami zątorniczemi. | 

Jedne z nich zajmą się wysadzaniem, 
przy pomocy środków wybuchowych 'za- 
torów lodowych, inne ochroną mienia 
ludności zamieszkałej przy korycie Wilji i 
inne wreszcie ochroną mostów i przy- 
stani. 

W.. Te 

GTK AU 22 PSY LKAL ESTA ZA 

o zapisywanie się na członków i następnie 
o regularne wpłacanie składek, zakończo- 
ne zostało sprawozdanie. 

Obecny па sałi Nacz. Opieki Społ. p. 
Jocz podnosząc zasługi Stowarzyszenia za- 
znaczył, że jego zdaniem zachodzi potrze- 
ba skoordynowania prac wszystkich stow. 
opieki nad emigrantami. £ 

+ Po wysłuchaniu sprawozdania Komisji 
Rewizyjnej, przyjętego następnie przez Wal- 
ne zebranie oraz dokonaniu wyborów no- 
wego zarządu (pp. Kazimirska — ponownie, 
J. Burhardtowa, E. Bociarska i M. Reut- 
tówna) przewodnicząca złożyła w im. Cen- 
trali na ręce prezeski 'p. Bakszewiczowej 
wyrazy uznania za owocną prącę Wileńskiej 
Opieki. „WŁ. 

Walne Zgromadzenie Brafniej Pomocy U. 8. B. 
Wałne Zgromadzenie Bratniej Po- 

mocy Polskiej Mł. Akadem. U. S. B. 
odbyło się dnia 12 i 13 marca r. b. 
przy niezwykle licznej frekwencji, oko- 
ło 700 osób. Przewodniczył p. Łitwiń- 
ski, kandydat Młodzieży Wszechpol- 
skiej. Na początku obrad był obecny 
J. Magn. Rektor X. D-r Cz. Falkow- 
ski i Dostojny Senat in corpore. Do 
końca obrad, które trwały całą noc 
(trzynaście godzin), obecnym był Ku- 
rator Bratniej Pomocy prof. W. Ko- 
marnicki. W rezultacie został wybrany 
zarząd w składzie: p. Henryka Dem- 
bińskiego jako prezesa („Odrodzenie '”'), 
p. Zygmunta Kowalskiego, vice-preze- 
Sa (Cech Św. Łukasza), oraz p. Ste- 
fana Fundowicza (Sodalicja Marjań- 

ska) jako drugiego  vice-prezesa. 
Kandydatury polityczne (Młodzieży 
Wszechpolskiej) -odpadły. Decyzja ku- 
ratora prof. Komarnickiego, którą po- 
dajemy, unieważnia wybory z powo- 
dów formalnych, mianowicie: obrane 
mu prezesowi brakuje parę miesięcy 
do pełnoletniości. jednak Walne Zgrom. 
przewidziało to i powzięło decyzję, 
mocą której wybór p. H. Dembińskie 
go miał się upełnomocnić po dojściu 
jego do pełnołetniości. Obowiązki pre- 
zesa do tej chwili pełniłby  vice-pre- 
zes. Desygnacji tej jednak p. profesor. 
Komarnicki nie uznał. Szczegółowsze 
omówienie całej sprawy odkładamy 
do czasów najbliższych, й , 

Woda na Wilji podniosła się o 100 em. 
,, Wczorajsza odwilż spowodowała, że woda na Wilji znacznie się pod- 

niosła. Wieczorem stan wody na rzece był o 100 centymetrów ponad stan 
normalny. 

Pokłady rudy żelaznej w pow. pińskim | 
Sołtys wsi Łokitnicą powiatu piń- 

skiegoa powiadomił odnośne władze, 
iż na gruntach tej wsi, a zwłaszcza 
na uroczysku „Zaleśki* znajdują się 
znaczne pokłady rudy żelaznej. Na po- 
kłady natrafiono podczas robót ziem- 
nych. Władze powiatowe w Pińsku 

wydały zarządzenie zbadania prawdzi- 
wości doniesienia. Dopiero, gdy komi- 
Syjnie zostanie stwierdzone, że ruda 
faktycznie znajduje się na wymienio- 
nych terenach, zostaną podjęte: prace 
dalsze, kierowane przez iachowców. 

niewłaściwy dopisek „Chwil tych nie zapo- 
mnę nigdy!“, skutkiem omyłki zecerskiej. 

Dopisek powyższy nie ma nic. wspólnego 
z ofiarą. 

2EATR I MUZYKA 

— Teatr Polski. Dziś w dalszym ciągu 
czeska sztuka Langera „Przedmieście* („Pe- 
riferje*) dająca publiczności wiele niezwy- 
kłych wrażeń i uczuć. Sztuka grana była 
na wszystkich niemał scenach europ. gdzie 
była sensacją dnia; ostatnio wystawiał ją 
Teatr Polski w Warszawie z wybitnem po- 
wodzeniem. 

— Przedstawienie dla inteligencji pracu- 
jącej. Słynna i przezabawna „Kwadratura ko- 
ła" W. Katajewa, malująca stosunki panują- 
ce w Bolszewji grana będzie w piątek. Ceny 
miejsc od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. 

— Koncert W: wski w Teatrze Pol- 
skim. W niedzielę o godz. 5.-15 pp. — Wi- 
leńskie Towarzystwo Filharmoniczne orga- 
nizuje koncert wileńskiej orkiestry symfoni- 
cznej pod dyr. Adama Wyleżyńskiego. Jako 
solistka wystąpi art. Wandą Hendrych. Wie- 
czór ten będzie poświęcony utworom Ryszar- 
da Wagnera. 

Bilety od 50 gr. do 5 zł. do nabycia w ka- 
sie Teatru Polskiego. 

— Redvta na Pohulance. „Judasz*, Dziś, 
po raz 5-ci wstrząsająca tragedja K. Przer- 
wy-Tetmajera p. t. „Judasz“ — z niezrów- 
nanym Jaraczem w postaci bohatera — w 
otoczeniu pełnego zespołu Reduty. 

Oryginalna inscenizacja, mająca jako 
tlo tryptyk pasji średniowiecznej — nastrojo- 
wa ilustracja muzyczna, oraz nowe ubiory 
— dopełniają całości wrażenia tego przed- 
stawienia. * 

Początek punktualnie o godz. 20-ej. Bile- 
ty wcześniej do nabycia w „Orbisie' 'i od g. 
17-ej w kasie teatru. 

— „jJudasz* dla młodzieży szkolnej. Kie- 
rownictwo zespołu Reduty chcąc i młodzie- 
ży szkolnej dać możność ujrzenia tragedji 
Tetmajera — uprosiło. mistrza: Jaracza, który 
zgodził się grać na specjalnem przedstawie- 
niu popołudniowem w. dniu 15 t. j. w piątek 

„i 16 w sobotę b. m. 
Początek przedstawienia o godz. 15 m. 

30 (pół do czwartej). Bilety po cenach zniżo- 
nych już są do nabycia w „Orbisie“. 

— Wieczór muzyki i deklamacji, odbędzie 
się w szkole powsz. Nr. 22 ,Świt* w Wilnie 
przy ul. M. Pohulanka 8 dnia 16 marca w 
sobotę o godz. 17. Na program złoży się kon- 
cert gry na cytrze p. prof. Witolda Jodko i 
dekłamacje p. Haliny Hohendlingerówny, oraz 
szereg pieśni zifhowych, wykonanych przez 
chór uczenic szkoły „Świt*. Dochód z opła- 
ty wstępu (od 1 zł. do 40 gr. dla uczących 
się) złoży się na zasilenie kasy / wycieczki 
szkolne do Poznania. 3 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Dwa trupy pod pociągiem. W dniu 11 

b. m. na odcinku kolejowym Mołodeczno — 
Usze w chwili nadejścia pociągu Nr. 452 
przejeżdżały przez tor kolejowy sanie mie- 
szkanki m. Gródek Bilsztejnowej. Koń spło- 
szył się i wpadł pod pociąg. 

Bilsztejnowa została zabita, pod kołami 
pociągu zginął też koń. +; 

— Kradziež na dworcu. Izraelowi Kugie- 
lowi (Derewnicka 60) w poczekalni III kla- 
sy na dworcu kolejowym skradziono paczkę 
z materjałami płóciennemi wartości 400 
złotych. 

—  „Pajęczarz* Porucznikowi Romual- 
dowi Werakso (Mostowa 9) skradziono ze 
strychu bieliznę wartości 800 zł. 

— Ujęcie poszukiwanego bandyty i wła- 
mywacza. Został ujęty sprawca kilku włamań 
i napadów znany w tutejszych sferach prze- 
stępczych nieuchwytny Feliks Judycki, któ- 
ry łącznie z innymi dokonał onegdaj wieczo- 
rem włamania do mieszkania Soni  Krawi- 
ckiej (Karlsbadzka 11) gdzie skradł 130 do- 
larów, 97 złotych i bieliznę wartości 1500 zł. 

*— Zabójczy czad porwał nowe dwie о- 
fiary, Wczoraj w nocy, wydzielającym się 
ze zbytnio napalonego pieca czadem uległy 
zatruciu Zofja Nienarszowska lat 70, Ewelina 
Jurkiewicz lat 50 i Janina Czeszmińska lat 20 
wszystkie zamieszkałe przy ulicy Zamkowej 
12. W chwili gdy wypadek zauważono za- 
trute były już nieprzytomne i musiano je na 
tychmiast odwłeźć do szpitala żydowskiego. 
Mimo zabiegów lekarskich Nienarszowska i 
Jurkiewicz jako starsze wiekiem po parogo- 
dzinnych męczarniach zmarły Stan zdrowia 
Czeszmińskiej — ciężki. 

RADJO. 
Czwartek. dnia 14 marca :919 r. 

11.56 — 12.10: Tr. z Warszawy. Sygnał 
czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w Kra- 
kowie, oraz komunikat meteorologiczny. 
12.10—14.00: Tr. z W-wy: Odczyt dlą mło- 
dzieży szkolnej p. t. „Na Cejlonie*. 15.10— 
15.35: Tr. z W-wy: Odczyt z cyklu wykła- 
dów dla maturzystów. 16.00 — 16.20: Od- 
czytanie programu dziennego, repertuar 
teatralno-kinowy i chwilka litewska. 16.20 
—16.35:: Komunikat harcerski. 16.35 — 17.00: 
Audycja dla dzieci: Pogadanka, 17.00—17.25: 
Tr Z W-wy; „Wśród książek". 17.25 - 17.50: 
Pogadanka radjotechniczna. 17.55 —18.50: 
Tr. z W-wy: Koncert kameralny. 18.55— 
19.20: „Praca rzek*. odczyt. 19.20- -19.45: 
Tygodniowy przegląd filmowy. 19.45—20.00 
Odczytanie programu na dzień następny, 
komunikaty i sygnał czasu z Warszawy. 
20.00 — 22.25: Tr. z W-wy: Audycja ku 
uczczeniu Święta Narodowego Węgier. Po 
audycji około 22.00. Komunikaty: P. A. T., 
policyjny,” sportowy "i inne; oraz » muzyka 
taneczna z dancingu „Oaza*.



Z SĄDÓW. 
DWA DUŻE PROCESY KOMUNISTYCZNE: 

« Proces czterdziestu komunistów brasław- 
skich jaki toczył się w Wileńskim Sądzie Ok- 
ręgowym w ub. tygodniu zakończony został 
w sobotę wyrokiem, mocą którego 22 oskar- 
żonych otrzymało surową karę za swoją 
działalność. Główni działacze organizacji Al- 
ter Szulman i Gildsztejnówna otrzymali po 8 
lat ciężkiego więzienia, Zanin, Woronow, Żu- 
rawski, Macuk, Balanow, Solowjew, — po 
6 lat c. w. Bielak, Amder, Grymin, Zyzmar 
5 lat c. w. Bałapkin, Roga, Piotrowski — 4 
lata c. w., Feldman, Žygalko, 7 Macuk, Ciu- 
nal, Gliksmanówna i Bałapkinówna po 1 rok 

‹ 1 6 mies. więzienia. Pozostali zostali unie- 
winnieni. 

„Jak się dowiadujemy prokurator Kałapski 
zamierza wnieść skargę apelacyjną w sto- 
sunku do dwóch uniewinionych. 

ж о* * 
Zaledwie skończył się proces 40-tu ko- 

munistów brasławskich, a już wczoraj Sąd 
Okręgowy przystąpił do nowego, komunisty- 
cznego procesu. 

3 Tym razem chodzi tu o organizację K. P. 
Z. B. działającą na terenie pow. Dzišnien- 
SC 

a czele organizacji (rejkom.) stał B. 
Skórko b. prezes T-wa Szkoły Białoruskiej 
i dyrektor Banku Białoruskiego w Głębokiem 
Sprawa naogół mało ciekawa. Zwykła ro- 
bota komunistyczna, agitacja, rozsiewanie bi- 
buły propagandowej, trochę szpiegostwa i 
dywersji. Zresztą sprawa rozpoznawana jest 
przy drzwiach zamkniętych o zamyka usta 
sprawozdawcy. 

Na ławie oskarżonych siedzi 23 osób (2 
odpowiadają z wolnej stopy). Wśród wielu 
świadków jest. (zresztą nicobecny) Aleksan- 
der Babicz znany z procesu „Hramady*, dy- 
rektor Radosław Ostrowski i poseł ]. Stan- 
kiewicz. 

Obradom, które potrwają 5—7 dni prze- 
wodniczy sędzia p. Sienkiewicz, oskarża 
prok. Rauze. 

Na srebrnym ekranie 
„Talizman žycia“ albo „Ryceiz 
śpiącego lamparta" (kino Miejskie) 

, Wprawdzie śpiącego ani żadnego inne- 
go lamparta w filmie „Talizman życia” nie 
było: nawet na lekarstwo, zato była śpiąca... 
publiczność! .. 

I nie dziw! Tak nudnego i po partacku 

  

wykonanego dramidła historycznego jak | 
powyższy obraz wręcz sobie nie przypo- 
minamy! 

Nadpisów więcej niż treści, artyści— 
nieszczególni, artystki - stare i brzydkie, a 
statyści, — wszyscy ci saraceni i rycerze 
Krzyżowi, rzecz bowiem dzieje się w okre- 
sie wojen krzyżowych i Ryszard Lwie Ser- 
ce, tacy, że lepiej o nich wcale nie mówić! 

Mimo że akcja ma się odbywać w Pa- 
lestynie, krajobrazów żadnych; atmosfery 
Wschodu ani za grosz, jeśli nie liczyć ope- 
retkowych saracenów i tandetnie wykona- 
nej dekoracji murów wschodniego miasta. 

Nadomiar złego dyrekcja kina, zgodnie 
ze swym zwyczajem, sprowadziła „przez 
oszczędność * niemożliwie jponiszczoną od- 
bitkę, tak że miejscami pod „deszczem* 
poprzecznych prążków mało co widać! 

Najciekawszemi bodaj z całego tego 
programu były wyświetlane na dodatek 
zdjęcia z obchodu 10 lecia  Odrodzonej 
Polski w Warszawie, zawierające szereg 
efektownych momentów. ja 

a. 

bist do Redakcji. - 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W dn. 5 lutego r. b. została umieszczo- 
na w redagowanem przez Szanownego Pana 
pismie notatka, że rzekomo zostałem areszto- 
wany przez władzę śledczą. Z powodu nie- 
obecności w Wilnie nie miałem możności 
dotychczas zaprzeczyć powyższej notatce. 
Obecnie kategorycznie stwierdzam, że ani 
aresztowany ani nawet wzywany w żadnej 
sprawie nie byłem. 

Jednocześnie podaję do wiadomości, że 
w związku z kursującemi pogłoskami o za- 
targach pomiędzy mną a adwokatem Pawłem 
Andrejewym na tle materjalnem i weksiowem 
złożyłem celem wyświetlenia rzeczy zażalenie 
do Rady Adwokackiej w Wilnie, skutkiem 
którego Rada Adwokacka postanowiła 
wszcząć póstępowanie dyscyplinarne  prze- 
ciwko adw. P. Andrejewowi, komunikując 
jednocześnie treść mego zażalenia i wyjaśnie- 
nia p. Andrejewa Urzędowi Prokuratorskie- 
mu. 

Łączę etc. 
Apollos Sołłohub. 

оо СВ ЛЬБ ОЕ @Е2 МЕСИ УОИ РО ИЕ С CA AR RD 
шь п 5 ń W wypadanie, łupież, 

; łysienie usuwa 8 
„Esencja Chinowo - Chmielowa* i 
„Mydło Chinowo - Chmielowe* (z 8 
Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy k 
apteczne. Główny skład Apteka Gą- 4 
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Ljawiska astronomiczie W marcu 
W marcu najokazałej przedstawiać się 

będzie zachodnie niebo, gdzie obecnie skupi- 
ły się trzy jasne płanety. Wenus, która bły- 
Szczy wspaniałym białym  blaskiem, jako 
GwiazdaWieczorna, zachodząc w 3 godziny 
po słońcu. Nieco później jeszcze zapada pod 
horyzont, na lewo od planety Wenus widocz- 
ny, jasny Jowisz. Najbardziej ku zenitowi 
rzuca się w oczy czerwony Mars. Ten przy- 
świeca od g. 3-ej po północy. 

Okazałość widoku nieba podnosi Orjon, 
najpiękniejsza konstelacja, przesuwająca się 
już coraz więcej ku zachodowi oraz wślad 
za nim podążający Pies Wielki z najjaśniej- 
szym na firmamencie Syrjuszem. х 

Na wschodzie pojawia się Wolarz, z pię- 
knym Arkturem, a po północy — planeta Sa- 
turn. Droga Mieczna przecina obecnie sferę 
niebieską od północy, przez zenit ku połud- 
niowi. W pogodne bezksiężycowe wieczory 
marcowe można dostrzec na zachodniem nie- 
bie, wkrótce po zapadnięciu zmroku, „Świa- 
tło zodjakalne* w postaci świetlnego stożka, 
ukośnie zorjentowanego względem horyzon- 
tu. 

14 marca wieczorem nastąpi ciekawa 
konjunktura księżyca z Jowiszem, 18 zaś z 
Marsem. 21 przypada równonoc wiosenna 
oraz początek wiosny astronomicznej. 

  

« (z kogutkiem) 
moroidalne „Varicl usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

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

Czopki he- 

Dnia 26-II1. 29 roku o godzinie 10 odbę- 
dzie się w Rejonowym Zakładzie Żywnościo- 
wym Wilno przy ul. Legionów 2 nieograni- 
czony przetarg. Sprzedawane będą skóry 
bydlęce surowe, zbędne przedmioty i odpad- 
ki z worków. — Bliższych informacyj udzie- 
ia Kierownik Rej. Zakł. Żywn. Wilno w. dnie 
powszednie. 

Rejonowe K-two Int. Wilno L. 908 
int. żywn. 
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° КОЫ Kinematograf 
Kulturaino-Ošwiatowy 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. 

Od dnia 11 do 14 „marca 1929 r. 
włącznie będzie wyświetlany film: 
p. t. „Robin Hood* dramat w 10 aktach. Rzecz dzieje się w Palestynie podczas wyprawy krzyżo- 
wej po ucieczce Robin Hooda do Anglji. W rolach głównych: Margueritte de la Motte, 
Beery i Georg Siegman. Kasa czynna od £. 3 m. 30. 

„Talizman życia” Rycćrz Śpiącego  Lamparta). 
alszy ciąg epokowego filmu 

Wallace 
Początek seansów od g. 4-ej. Następny 

program: „NIEZNANY OJCIEC", 

  

Kino-Teatr 3 
Niezrównany 

H E b l ū 5” Mistrz Ekranu 
„ 

Wileńska 38, s„ADJUTANT*“ 

Iwan MOZŽUCHIN 
(ZAMACH NA CARA). 
1929 r. Film, o którym 

Dzisi Superfilm kinematogratji światowej! Obraz, który poruszył światl 
oraz przepiękna CĄRMEN BONI w cząrującym duecie miłości, 
rozgrywającym się na tle cudownych białych nocy p. t. 

Bez przechwał największy szlagier sezonu 
mówić będzie całe Wilno! Uprasza się Sz. 

Publiczność o przybycie na początek seansów 0 g. 4, 6, 8 1 10.15. 

  

Dziś! Po raz pierwszy 
w 12 akt., produkcji 

1929 r. p. t. Kino „Piccadilly ” 

w WilnielUlubieniec publiczności wileńskiej HARRY PEEL w salonowym dramacie 

„„SFAŁSZOWANE 4ILJARDY* 

  

Harry Peel, który jest jednocześnie autorem scenarjusza, reżyserem i wykonawcą roli głównej, przesze 

  

  

  

   К. Dąbrowska. 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, 

Wielki wybór krajowych i zagranicznych instrumentów, ® 
tylko gwarantowane jakości. Ceny reklamowe. — © 

a 

  

Fabryka urządzeń szpitalnych poszukuje 

PRZEDSTAWICIELA 
dobrze wprowadzonego w szpitalach, lecznicach, kasach 
chorych i u lekarzy. Oferty pod „Szpitalnictwo“ do MIĘDZY- 
NARODOWEGO BIURA OGŁOSZEŃ, WARSZAWA, 

SENATORSKA 29. 1161—0 

RETE" 

Zakład w Wielucianach 

  

5—7 p.p. W.Pohulan- nowski. Przychodzić 
ka 2, róg Zawalnej od g, 2-ej do 4ej po 
8LIS — W.Z.P. południu. 666 O 
    

  

Boktėr.Medysyny Ochmistrzyni 
A. BYMBLER lub rządczyni  mle- 

cząrni przyjmę posa- 
SZ ROWE dę. Ukończyłam szko- neryczne i  moczo- i jdo- Siłowe, Elektrotera- S LAS podareša w sy dniej e = 

pis, stonce | 26rskie ligos narakiego | D. H--K. „Zacheta“ 
ciatermja. Soliux, Wilno, Konarskiego | Mickiewioza s 
Mickiewicza 12, rog*8 8» E- Rusieckiej. | +ej_ 9.05. 25 
Tatarskiej 9—2 i 5 -8. = 

W.Z.P 43. 

BLUKOGICZ PY PE 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skórne, 

  

    Wilenkin i 5-44 

  

  

[2.000 dolarów 

za w Н 
азпе, VAWAVAV | vinei „proto 

Od9 113 — &. 5 

WIELKA 42. w tym filmie samego siebie. 

Dziś! Wszechświatówej sławy arcydzieło DUMASA! Najnowszy 
Kino- Wania” film FREDA  NIBLO. jubileuszowa kreacja PA LYA DE PR Г. TI Na 

otężny salonowo-erotyczny dramat w 12 
ar TROSKI SZATANA: akt. Role główne kreują znakomita artyst- 
Wielka 30. 79 ka LYA DE PUTTI, amant ADOLPNE 

MENJOU i RICARDO CORTEZ. 

повваваововоловинневазнсвоваеенсвсвованной — Ог. РОРТЬЗКТ Potrzebna Dzierżawy į 
4 Naje ko SANE ER choroby p. i we- 03008 do dziecka 2 8 majątków i  fot- 

i neryczne. rzyjmuje lat. UI. Subocz 6-a] warkó: łatwia- = Połnocnych w Wilnie — HU medale od godz. 10 do li odm. 6, doktór Czar-| my = ini 
warunkach 

Wil. Biuro Komi- | 
sowo - Handlowe 
Mickiewiczą 21, 
tel. 152. —] 

otówkę w każ- | 
dej walucie ło- 

  

3 domy dochodo- | 
we w rejonie Po- 

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

9-05. —t   
Reiestr Handlowy 

Bo Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie woią- 
gnięto następujące wpisy: 

w dniu 5-II 1929 roku. 

> 9574. I. A. „Coch Ajzik* w Świrze, pow. Święciańskim, 
sklep „bakalejny, mąki i zboża. Firma istnieje od 1926 roku. 
Właściciel Coch Ajzik, zam. tamże. 2934—V1 

9575. I. A. „Cwejgorn Hirsz-Lejba" w Konstantynowie, 
gm. Świrskiej, pow. Święciańskim, sklep bakałejny, galanteryj- 
ny i wyrobów tytuniowych. Firma istnieje od 1893 roku. Wła- 
šeiciel Cwejgorn Hirsz-Lejba, zam. tamże. 2935—V1 

|. _0576 |. A. „Czarnocki Morduch" w Świrze, pow. Świę- 
ciańskim, sklep bławatny i obuwia. Firma istnieje od 1926 roku. 
Właściciel Czarnocki Morduch, zam. tamże. 2936— VI 

Dziat B. dodaikowy. w dniu 31-I. 1929 r. + 
$ Ti. IV. B. „Spółka Akcyjna Browaru i innych przedsię- 

biorstw przemysłowych E. Lipski", Na członka zarządu zamiast 
Juljusza Szeflera powołano Włodzimierza Lipskiego, zam. przy 
ul. Popławskiej 31, i na kandydata na członka zarządu zamiast 
Włodzimierza Lipskiego powołano Juljusza Szeflera. 2937—VI 

307. II. B. „Związek właścicieli tartaków w Wilnie”. 
Zgłoszono likwidację spółki. Na likwi datora powołano Wigdo- 
ra Szybowskitgo, zam. w Wilnie, przy ul. Piłsudskiego, 24—1. 

2938—VI 

Dział A dodatkowy. © 5% 0 
„„„ 326. V. A. „Akselrod i Szwarc — spółka". Czas trwania 

spółki nieograniczony. 2939—VI 

; 837. II. A. „Epsztejn  Zelik“. Firma obecnie brzmi: 
„Epsztejn Zelik-Nochem*. Przedmiot: Stefa ński tartak parowy 
oraz skup i sprzedaż różnych materjałów leśnych. Siedziba 
przedsiębiorstwa została przeniesiona na ul. Słowackiego 28, w 

Wilnie. 2940—V1 

a. Ei B. k niu "EA 1029 +. dodaikowy, 
„ 410. II. B. -STAL — spółka z ograniczoną od- 

powiedzialnością*. Udzielono łącznej prokury Józefowi Mejteso- 
wi, zam. w Wilnie, przy ul. Sadowej, 4—3 z wyjątkiem pokwi- 

'towań z odbioru korespondencji, niezawierającej zobowiązań, 
oraz pokwitowań z odbioru korespondencji pocztowej, telegra- 

   

przesyłek, dokumentów i towarów z kolei, żeglugi, komór cel- 
nych i od osób prywatnych, które to pokwitowania podpisuje 
pod stemplem firmowym i wydaje Józef Mejtes samodzielnie. 

2972—VI 

w dniu 23-1 1929 r. dodatkowy. 
58. III. B. „Dom Handlowy F. Mieszkowski — spółka z 

od, alnością w Wilnie", Zgłoszono likwida- 
cję spółki. Na likwidatora powołano Jana Mieszkowskiego, zam. 
w Wilnie, przy ul. Zygmuntowskiej 22. 2973—VI 

86. XII. B. „Wilenski Dom Towarowo-Przemystowy Bra- 
cia Jabłkowscy — snółka akcyjna”. Udzielono łącznej prokury 
Mieczysławowi Gierczyńskiemu, zam. w Wilnie, przy uL. Mic- 
kiewicza 18 z prawem podpisywania w imieniu spółki łącznie 
z jednym członkiem zarządu lub z jednym z prokurentów. 

2974—VI 

w dniu 24-1. 1929 r. dodatkowy; 
w Ra H. B. Firma „Warszawske Fabryka Octu K. Wiland 

w je, spółka z odpowiedzialnością* zmienia się 
na: „OCET Polskich iw Spirytusowych — spółka z ogra- 

i nošcią“. Zarząd obecnie stanowią:- Julian 
Laskowicz, zam. w maj. Piatkowszczyzna, 'pow. Lidzkiego i 
Henryk Maliszewski, zam. w Wilnie, przy ul. Zwłerzynieckiej 16. 
Każdy z członków zarządu reprezentuje spółkę i kieruje jej 
sprawami samodzielnie i nieograniczenie z prawem samodziel- 
nego podpisywania za spółkę we wszystkich wypadkach. 

2975—VI 

ograni 

ЗЕ 
w dniu 23-I 1929 r. dodatkowy. 

399. II. B. „POD GOŁĘBIEM — spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością*. Spółka została zlikwidowana i. wykreśla się 
z rejestru. 2976—VI 

07, Dział A. dodatkowy w dniu 241 1029 r. 
115. IL! A. „Gordon Szłoma*. Przedsiębiorstwo zostało 

zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 177 —VI 

3 w dniu 2341 1920 r. 
2815. III. A. „Balberiski Calel“. Plenipotentem firmy jesi 

  

ficznej zwykłej, poleconej, wartościowej, pieniężnej i z odbioru 

į poczta Nową Wilejka poszukuje | LEKARZE й (Telef. 921). _| Spółka z ogr. odp. 

8 nauczyciela - ogrodnika ikavavai | 0 Goai Tatarska | ama sana a ao 
Wymagane kwalifikacje ukończenia @ 848 I Dr. 6. WOLFSON| Istnieje od 1843 r. óż E 
wyższego lub średniego zakładu weneryczne, moczo. | Fabryka i skłąd R 
naukowego. Wynagrodzenie zależnie DOKTOR ciowa i skórne, Ask mebli: „ | umamaczucunzmno 

od umowy. й | 9 ZEDDOWIEZ | Wileńska 7, tel. 1067. | jadalnie, sypialnie, | SĘ panna 15 ATE zz 

| Potrzebny ekonom 
zaraz do majątku, w średnim wieku B 
sumienny, energiczny z poważną re- 
komendacją. Oferty piśmenne z 
odpisami świadectw — pocz. Dzisna, 

jgaj- Wianuża, Fiedorowicz. 086— Og 
Doom owe zwan zam z zza 

     
  

syfiiis, narządów 
moczowych, od 9 
—l, od.5—8 wiecz. 

Kobieta-Lekarz 
Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12--2 1 04 4--6, 

EN 
AKUSZERKI 

Mkuszerkamiałowska 
tyczny usuwa zmar- 

  
  

oraz Gabinet Kosme- |. 

angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy 

biurka, krzesła 
dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

na raty. 

PRZEPISUJEMY 
NA MASZYNACH 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 

  

Mickiewicza 21, 

o | tel 152 6-1 
Si upoo- Mo pno-sprzedaż 
K majątków, fol- Solidnie 
warków,  ośrod- | lokujemy gotówkę 

  
  

[pzez cza czzn czna zarz gp | ! Mickiewicza 24, i, piegi ków, domów i willi | w każdej walucie a tel. 277. zak оа zatatviamų dogod- pod mocne gwa: jj 
"152  rzajki, wypadanie wło-| nie bez kosztów „ „rancje w. Zar. Nr. 152 zał Mienie wiezi 46. _ wstępnych | Wil. Biuro Komi- i 

GIŃSBERE m. 6. “1 Į Vil. o T d - asy 
sowo - Handiowe, ickiewicza » Ю) 

Фз;‚ьп…„„&у„„ аан н оннн ннн | Mickiewicza 21, || tel. 152. Orar=i |. 
sytilis p skórne. Wil- Ё tel. 152 L ra | 

Ź R ao, ul. Wileńska 3, te- POSADY H А V. ŁAD VE, leton '567. Przyjmuje AUTOBUS emmuswmauw= 
SZ. = od 8 do 1iod4do$. SBRIENANUMEM  „ntownym — ге- | 

CHOROBY PŁUC Ekonoma "oncie, koncesjono- ZGUBY 
wany, do sprzedania оиии Г вЕ Р9 ИБ ) 

Stosowany przez p. p. Doktorów 
„Balsam Thiocolan Age" 

bronchicie, kaszlu przy gruźlicy, 
ułatwia 
wzmacnia organizm i samopoczucie 

chorego, powiększa wagę ciała. 
„Balsam Ihiocolan Age" 
ego apteki i składy apteczne. 

ądać tylko w oryginalnem opako- 
waniu apteki A. SECKIEGO w 
0-1b9S Warszawie, ul, Leszno 41. 
Skład w Wilnie, ul. Zarzecze 30 m. 7. 

|ESTFA BEIM (6TWV77A KANE CZYENO DDA 

wydzielanie się plwociny, | od 5—6. Choroby 

  

DOKTOR 

Hawryłkiewiczowa ką rėkomenauję. 

    

adm. „Siowa“ dla le- 
karza. CE 

Dr Hanusowiez   

  

z długoletnią prakty- bardzo tanio z powo- 
W.du wyjazdu. Wileńska gubioną książkę 

  

Šairai 1> Pohulanka 19. Išr.14 m. 4, od g. 10 do wojskową, rocz- 
asa a Mis Chądzyński.  €g6 v3 p. p. Telef, Nr 951, nik zai 
kó! 1 = tow —l przez P. K. U. Wilno, 

sów, Operacje kosmo , =7DOWYGEWNE A kosa, tniewtnia si tyczne i kosmetyka * dž у ч 
lekarska. Wilno, Wi- Ore a mai % „miesz . 

zi M, zy: s я leńska 33 EM, R po RKA: AUE sażni sprzedamy ! pas ksiąžkę 
stycznego. Oferty do | Za 2,000 dolarów a r. KUJ 

D H.-K. „Zachęta wi 
Mickiewi 5 no, na imię Jara 

tel. 0-05. —o  Chalawa-Kalinowskie- 
EEST g0, "1901 rocznik. 

    

  

Abram Balberiski, zam. w Wilnie, przy ul. Węglowej 12. FP: = AA Ordynator _ Szpitala TTĘG0 dofarów unieważnia się,  — 0) 
у 2982—VI Mi eszk a nie Sawicz, choroby skór- pok PRACY: 1.500 do arów ; ________ Win ne, wenerycznė, „g0- E praktykantki | biu- Ł r dakai ke, ki 

‚ UC a ы z 4 lub 5 pokojowe poszukuję od za- M dziny przyjęć 5—7 pp. rowej, w sklepie, pie-| nem. Samej ! gay“ | 4386. II. A. „RADIO — M. Zarchin i B. Czerny S-ka". Q rąz ze wazelkicni m „Aką aby (ła zie j Zamkowa 7—1 Le- ZAK ipsief p.| stacji Kolejowej. mację studencką, 
Spółka została zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 2983—VI kai t. p.) w śródmieściu: lub na ją CZenie światłem: Sol- Pewien czas mogę i przeszło SB Ara BĘ А 

——————————— JA ELO TERZ Zwierzyńcu (pożąa. ) m). lux, lampa ha pracować bezpłatnie. a, z ' lasem ‚ 5. B; wydz. humanist. 
6719. II. A. „Porecka Chaja*. Przedsiębiorstwo zostało į Ofert Zk S ae (sztuczne słońce gór- Wisdomość w Boze D. H.-K. „Zachęta* |Nr. 1015 na imię Sary 

zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 29, a „M. 2 4 Š skie)i elektrycznošcią Reklamowem,  Gar-| Mickiewicza 1, | Reznikówny, unieważ- | 
——————————————————— SSE RI AS WOM EWA RUA mA (diatermja).  08IS_ barska i. —=o tel. 9-05. ___—q "nia się. zo) 

A tymczasem liczba oskarżonych ro blicznego, który poważnie wszedł naj- w. WILIAMS. 

% TAJNY KURJER 
Powieść historyczna. 

Tłomaczenie z angielskiego 
  

Przy ladzie stały dwie kobiety, 
popijając absynt. Przy stolikach siedzia 
ło również kilka kobiet, dolewały one 
wina do szklanek siedzących z niemi 

. mężczyzn. Hektor ze zdziwieniem spoj- 
rzał na siedzącą przy jego stoliku ko- 
bietę. Oczy ich spotkały się na chwilę, 
kobieta uśmiechnęła się i rzekła, zaglą- 
dając mu w oczy: 

— Obudziteš się nareszcie? Zimne 
masz ręce, mój chłopcze! Czy nie masz 
mieszkania, że przyszedłeś tutaj noco- 

wać? 
Hektor wzruszył ramionami: 
— Co to kogo może obchodzić, 

gdzie kto śpi! 
— Nie boisz się, że ciebie okradną? 

Czy dobrze schowałeś portmonetkę? 
Hektor sięgnął do kieszeni, gdzie 

miał sakiewkę z ostatniemi pieniędzmi. 
W kieszeni nie było nic! 

— Ach, teraz wszystko mi jedno!— 
westchnął i odwrócił się. 

Kobiet patrzała na niego ze współ- 
czuciem. Było to biedne, zwiędłe stwo- 
rzenie, wymalowane i wypudrowane, 
jak wszystkie dziewczyny w nocnych 
pijackich norach. Ostrożnie dotknęła je 
go ramienia i szepnęła: 

— Ciebie szukają? powiedz? Bieda 
ku, boisz się bardzo? 

— Nie o mnie mi chodzi! Boję się 
o * osobę która mi jest droższą ponad 
życie! — odrzekł. 
Sam nie wiedział co zmusiło go do wy 

powiedzenia tych słów, wobec niezna- 
jomej ulicznej dziewczyny. która przy- 
padkowo znalazła się przy jego stole. 

Zbyt długo cierpiał w milczeniu i sło- 
wa te przyniosły mu dziwną ulgę. 

Kobięta kiwnęła głową na znak zro- 
zumienia i wskazała na pustą szklankę: 

— To jest jedyne lekarstwo, — sze 
pnęła,—ono rzuca zapomnienie na wszy 
stko. Wielu przychodzi tutaj takich, jak 
ty, bladych, jak śmierć, z warjackiemi 
oczyma, iluż ja ich tutaj widziałam, Bo- 
że! Usiądą, wypiją szklankę, dwie, trzy 
i... paf, cały smutek rozwieje się jak 
dym. Ładny z ciebie chłopiec i podo- 
basz mi się! Wypijmy razem2. ja płacę! 

Zawołała grubego gospodarza, sie- 
dzącego za ladą i gryzącego brudną 
fajkę. Tłuścioch wstał, bez pośpiechu i 
napełnił szklanki. 

W tej chwili z głośnem stukaniem 
drewnianych sabotów, zbiegło ze scho- 
dów kilka nowych gości. Każdy z nich 
niósł łopatę, którą rzucał przy drzwiach 
gdzie leżał już stos innych łopat i ry- 
dlów. Z hałasem obsiedii stoły. 

— Skończyliście już? — zapytał 
przybyszów gospodarz, stawiając 
przed ni mi wino. 

— Aha! — odpowiedział krótko je- 
den z nich. : 

— Ilu było dzisiaj? 
— Sześćdziesięciu czterech! 
— Do djabła! —zawołał gospodarz 

nalewając wino, — dużo roboty! 
— Niemalo! — odpowiedział nie- 

cierpliwie jeden z przybyłych. — Da- 
wajże prędzej szklankę. 

Pochwycił sz klankę i przechyliw- 
szy głowę wypił jej zawartość jednym 
tchem. 

Hektor niespokojnie zapytał kobie- 
tę: ' 

— Gdzie my jesteśmy? Co to za 
knajpa? 

— Hm! Oni nazywają ją „Wdową” 
innej nazwy nie słyszałam... 

— Ale gdzie my jesteśmy?. 
Spojrzała nań dziwnie: 
— A to oryginał! W piwnicy daw- 

nego klasztoru przy Złotej Bramie. 
Hektor z przerażeniem spojrzał w 

jej oczy. 
— Kto... Kim są ci ludzie? 
— Grabarze! Czyż nie widzisz? 
Hektor zerwał się na równe nogi, 

wywrócił ławę, na której siedział i, nie 
oglądając się, wybiegł z piwnicy. 

Znalazł się w ogrodzie, nad którym 
zaczynało już blednąć niębo. Po zapy- 
lonej i wyżłobjonej kołami ałei, dostał 
się na drogę. Dokoła ciągnęły się na- 
gie pola, a za przydrożnemi + rowami 
stały nieduże ponure domki. W oddali 
widniało miasto. Szybko Szedł, Hektor 
wzdłuż pustych ulic, a odgłos jego kro- 
ków rozlegał się głośnene echem w ci- 
szy nocnej. 

Zaczynała już świtać, coraz częściej 
spotykał przechodniów, a przed sklepa- 
mi stały długie kolejki. Hektor przyś- 
pieszył kroku. Dreszcz wstrząsał jego 
ciałem na myśl że brudni ludzie, któ- 
rzy siedzieli tak blisko niego zakopią 
dzisiaj delikatne ciało Lison, a jutro 
może uczynią to samo z'nim... Drżąc i 

potykając się ze zmęczenia, doszedł da 
pagórka Montmartre i kilka godzin prze 
leżał w nieruchomym półśnie, pod ja- 
kimś płotem. 

O dziesiątej znalazł się znowu wśród 
widzów w sali Trybunału Rewolucyj- 
nego. Sala było znów przepełniona tłu- 
mem gapiów, z trudnością się oddy- 
chało mimo że wszystkie okna były sze 
roko otwarte. 

„ _ Słońce prażyło niemiłosiernie, domy 
ulice, powietrze nawet zdawało się pa- 
rzyć. Woda w Sekwanie nagrz, ana pły- 
nęła leniwie... : 

Dziwny niepokój ogarnął. miasto. 

Wszyscy śpieszyli gdzieś, nerwowemi 
ialami poruszały się tłumy, jakby szu- 
kając powietrza... Z otwartych okien 
dolatywały krzyki... Co.chwila przez u- 
lice przejeżdżali galopa konni posłańcy, 
wznosząc tumany kurzu. Zdawało się, 
że wszystko to działo się codziennie, 
ale atmosfera dnia tego miała w so- 
bie coś dziwnego: zdawało się, że nad- 
chodzi burza. 

Wzburzenie panowało w sali Try- 
bunału. Wzruszone.głosy zlewały się z 
okrzykami dzikiej tłuszczy. Nagle za- 
milkło wszystko: drzwi cźki, ukryte za 
stołem sędziów otworzyły się i ukazał 
się w nich żandarm, prowadząc pierw- 
szego z. dzisiejszych oskarżonych. 

Czarnobrody, 

odrazu tę ordynarną twarz, olbrzymie 
usta i tępe, z przerażeniem utkwione w 
sędziów Oczy... 

Oskarżony podniósł głowę i spoj- 
rzał na siedzących widzów. Nie było 
wątpliwości: był to Polidore, wspania- 
ły kamerdyner Zuzy. Zdziwiony Hektor 
zadawał sobie pytanie: skąd się tutaj 
mógł wziąć ten człowiek? Ale zanim 
zdążył znaleźć odpowiedź, we drzwiach 
ukazali się inni oskarżeni. Najpierw szła 
Marta, żona  Polidore'a, blada, jak 

śmierć, z trudnością poruszając ocięża- 
łemi ze'strachu nogami, a za nią zja- 
wiła się Zuza! 

Tłum poruszył się na widok tak pię- 
knej kobiety.. Oskarżona miała na so- 
bie elegancką suknię jedwabną, uszytą 
widocznie u najlepszej krawcowej, zło- 
te pukle jej prześlicznych włosów, pod- 

trzymywała niebieska wstążka. Zuza 
była zupełnie spokojna... dziwnie: spo- 
kojna! 

Z miłym uśmiechem 
usiadła, na przeznaczone jej miejsce. * 

skłoniła się i» 

sła i na ławie nie wystarczyło już dla 
nich miejsca. Publiczność w podniece- 
niu robiła głośne uwagi, twarze pała- 
ły, oddechy stały się głośniejsze i szy- 
bsze, a ze śpieczonych ust wyrywały 
się namiętne okrzyki: „Na šmierė“, kto 
re ginęły w ogólnym hałasie. Stojąca 
za Hektorem kobieta całem ciałem o0- 
parła się na nimi rozognionemi oczy- 
ma liczyła ofiary: : 

— Czterdzieście osiem! 
Ale Hektor nic nie czuł, nic nie sły- 

szał. We drzwiach bowiem ujrzał Li- 
SON... 

Rozdział XXVII. 

Ostatni wózek „Wdowy* 
wybladły człowiek 

kryjący się w tłumie obecnych, poznał” 

Hektor wiedział, że Lison będzie się 
zachowywać odważnie i spokojnie, ale 

nie przypuszczał, że potrafi się opano- 
wać do tego stopnia. Twarzyczka jej 
była nieco bledsza, niż zazwyczaj, ale 
oczy patrzyły prosto i spokojnie. Przez 
jedno mgnienie oczu rzęsy jej drgnę- 
ły ńerwowo, gdy w sali wzmógły się 
okrzyki, ale zrozumiała, widocznie, że 
to zwyczajna publiczność i uspokoiła 
się. 

Hałas wzmagał się coraz bardziej, 
i nie słychać było głosów żandarmów, 
wzywających do uspokojenia się. 

Sekretarz czytał coś, lecz tylko z 
ruchu jego ust i wyrazu twarzy można 
było wywnioskować że przeczytuje na- 
zwiska oskarżonych. 

Nagle rozległ się dziki krzyk tłumu. 
Zaczęto machać czerwonemi kołpaka- 
'mi, rękami, krzyczeć, na powitanie sę- 
dziów. 

Jak przez sen ujrzał Hektor czerwo- 
ną, opuchniętą twarz Oskarżyciela Pu- 

pierwszy i zajął swe miejsce przy sto- 
le. Zwoólna zapanowała cisza na sali. 

Oskarżyciel publiczny, czekał, aż 
sędziowie usiądą, poczem dał znak se- 
kretarzowi. Ten zaś wstał i monoton- 
nym głosem zaczął czytać akt oskar— 
żenia. 

Hektor nie słuchał. Olbrzymia sala. 
sędziowie obojętnie i leniwie rozwaleni 
na fotelach, sekretarz, czytając coś i 
cisi przytuleni do siebie widzowie, gra 
natowe mundury żandarmów, otacza>/ 
jących oskarżonych, — wszystko to zni 
knęło mu zoczu. Nie widział nic, prócz. 
bladej, miczącej twarzyczki otoczonej 
jasnemi lokami. | 

Lison siedziała w drugiem rzędzie 
oskarżonych, przy dzielącej na dwiej 
części salę przegrody. Oparta o dre- 
wniany słupek oglądała twarze widzów 
Hektor przecisnął się naprzód. Wie- 
dział, że ona go szuka. Czy znajdzie 4 
czy rozpozna jego 'rysy w tem ruchli- 
wem morzu ludzkiem? i 

Miał ochotę zawołać: „Lison jestent 

@е się za ciebie! Szukam ratunku dł 
tutaj, twój Hektor, stoję przy tobie, ad | 

ciebie!'* Lecz siły i wola odmówiły mj”   posłuszeństwa, nie mógł się ruszyć, nie 
był zdolny do wypowiedzenia tych 
słów cis nących się mu na usta. Może 
nadzieja nie opuściła go jeszcze do 
szczętu, 'a może groza sytuacji spara+ 
liżowała jego wolę.   

ЗАУ аь, 
"war 
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