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50 ha na Litwie. 
Zupełnie niespodziewanie rozgo- 

Tząła w Kownie gwałtowna polemika 

Wokoł reformy rolnej. Zaczęło się od 
tego, iż opozycyjny organ laudinin- 

„Lietuvos Zinios* wystąpił z 

Swałtownym artykułem przeciwko jpro- 

wanej ustawie  podwyższającej 

Maximum posiadania do 150 ha, a 
nie jak dotychczas 80 ha. Jak zwykle, 
Przy tej okazji wydobyto wszystkie 

Stare spory. Organ socjalistów ze 

zwykłą sobie dozą demagogji zaata- 
 kował szlachtę, ziemian, Polaków, 
Przypomniał o pańszczyźnie, o rze- 

komych krzywdach i t. d., i t. d. 
__ W odpowiedzi na te napaści 
brał głos „Dzień Kowieński": 

__ „Zamierzany projekt znajdule się 
węłro w stadjum opracowania. O 

К jego mówić jeszcze jest  conaj- 
Mniej zawczešnie, a „Lietuvos Žinios“ 

|| bi pieszyło już osiodłać swego ulu- 
1 onego konika ze stajni partyjnej 

_ „*Magogjj, by pobujać na nim tanim 

° osztem „szkodliwego” „dwarianinka" 
Mianina) a „ad maiorem gloriam“ 

_ Prawdziwej" demokracji ludowcowej. 
; e pierwszym i bodaj najgłów- 
niejszym celem reiormy było wytę- 

i nie elementu polskiego, co do tego 
Notnie dzisiaj niema dwóch zdań. 
2 atomiast ten „aksjomat”, że reforma 
Olną utrwaliła zasadę drobnej włas- 

у ci, wydaje się bardziej, niż wątpli- 
„|| Em. Każdy bezstronny Świadek przy- 

"| a, że zabranie" od właściciela bez 
| żadnego” odszkodowania całej jego 

| „Emi ponad 80 ha, jest nie utrwale- 
› lecz wręcz obaleniem wszelkiej 

| gkóle własności. _ Odszkodowanie, 
jeg) cznie obiecane w ustawie, nie 

"sł wypłacone do dziś dnia i trzeba 
Porzycjć nadzieję, aby kiedykolwiek 

wogóle rachunek ten został uregulo- 
- boi |. Zresztą sam „Lietuvos Zinios* 

k się, by nie została poruszona 
ой ° wegtj odszkodowania. 
7 Nie będziemy na tem miejscu do- 

liczy! niepełnoletniemu jeszcze, bo 
 „tAcemu sobie dopiero  20-sty ro 
czek dziennikowi, że „tak zwaną” na- 

(24 Szlachtę, która swój rodowód li- 
"mi Na Setki lat, łączą z rodzimą zie- 
m głębsze więzy i uczucia, aniżeli 

 EWykłe przywiązanie do korytka. Or- 
Ю) M t. zw, „prawdziwej* demokracji 

: zapewne nie zrozumie tego. 

В. Następnie ukazał się w „Dniu Ko- 

14 Vieūskim“ drugi artykuł, który słusz- 
gj | Zwraca uwagę, że ustępy artykułów 
2В organu socjalistów, tyczące się obaw że 
A Nową ustawą podkopuje prawa własno 

В a — brzmi trochę dziwnie, bo właś- 
> \® samą reforma zachwiała poczucie 

asności w kraju. ` 
odpowiedzi na to ukazały się w 

Žin “ dwa nowe gwałtowne ata- 
> i W artykułach tych znajdziemy na- 

я €Pujace ustępy: 

| ng biegłe dziesięciolecie niepodległej 
: nać Y powinno było zdaje się przeko- 

te, "aSzych przyjaciół i wrogów, że 
rz Podstawy, na których została stwo- 
kszj Nasza republika, dają jej najwię- 

2 Warj o dPornošė zewnętrzną i najlepsze 
i aki jej rozwoju politycznego, go- 
ej Arczego i kulturalnego. 
ой Ūną O Zaš do żywiołu polskiego, to ża 

ši ta w yczególna reforma rolna nie by- 
„Dzjęjtwie przeciw niemu skierowana. 

pe celuje Kowieński" wie dobrze, że par- 
I i nie а majątki'nietylka polskie, lecz 

skie Tzkie, rosyjskie a nawet i litew- 
łapą „yjsTdzenia, że reforma rolna mia 

go w Li U zniszczenie żywiołu polskie- 

czej, ; iwie, nie można zrozumieć ina- 
» że W Litwie niema innych Pola- 
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le g, PTÓCZ ziemian. P. Zaleski i wogó- 

4% go gplomacja polska zupełnie co inne- 
| „oWili w Lidze Narodów. 

 dzię, 0, też i pod tym względem obrona 
dzy ika polskiego ziemian jest dość 

y. „1a. Przez dziesięć lat Polacy litew- 

gą Śli zdaje się przekonać, że rdzeń 
   
   u litewskiego stanowią nie ziemia ъ 

| едвіе_с: lud, który nie tak dawno jesz- 
Chęglemianie tak boleśnie krzywdzili. 
Enajęz, VYleczyč stare rany, dążąc do 
łość „Enia modus vivendi na przysz- 

ff god, TÓd tego ludu, jak najmniej wy- 
 Żywięj, Jest dzisiaj identyfikowanie 
Mi czy! Polskiego w Litwie z majątka- 

ij Nie „A, 7 Ziemianami. Polacy nieziemia- 
my iby byli zwrócić swemu pi- 
0 ASS żeby powtórnie nie okaza- 
2 szej zw iedziej przysługi. 

žiemai, ako sam fakt, że obrona spraw 
nika | ich przeszła do polsk. dzien- 
raktęjOSt Bardzo dla chwili obecnej cha 

„| Mianį styczny, Wskazuje on, że zie- 
JĄ Ważąj, „OISCY, którzy przedtem nie od- 

„, SIĘ pokazać w publicznem ży- 
cut się o wiele swobod- 
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uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamowionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzfgiędnia zastrzeżeś go do rozmieszczania ogłoszeń, 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — 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“ 
MORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K, Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Skiep „jedność 
LIDA — ш. Suwalska 13, S. Matecki. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkohrej. 
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”. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

  

MOŁODECZNG — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpalto 
oraz nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 

wy na str. 2-ej i 3-ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 
gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dro- 

żej. Zagraniczne 50% drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabełaryczne o 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co' do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

ECHA STOLICY Zwycięstwo demagogji W Sejmie Ljednoczony atak opozycji w komisji 

"komisja konstytucyjna _ B. Minister Czechowicz oddany Trybunałowi Stanu 
WARSZAWA 20.3. (PAT). Komi- 

sja konstytucyjna Sejmu obradowała 
nad wnioskiem PPS w sprawie zwoła- 
nia Sejmu Śląskiego i zmiany ordyna- 
cji wyborczej do tego sejmu. W rezułta 
cie dyskusji przyjęto projekt ustawy, 
zmieniającej ordynację wyborczą, w 
brzmieniu rządowem przedłożony przez 
dyrektora departamentu Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych p. Paciorkowskie 
go i uzgodniony z referentem pos. Rege 
rem. Pozatem przyjęto rezolucję, wzy- 
wającą rząd do przeprowadzenia nie- 
zwłocznie wyborów do Sejmu Śląskie- 
go. Na wniosek posła Zwierzyńskiega 
(KI. Nar.) uchwalono prosić p. marszał 
ka, ażeby sprawa ta została jeszcze za- 
łatwiona podczas bieżącej sesji Sejmu. 

Z kolei pos. Śrocki referował wnio- 
sek klubu BB, dotyczący kontynuowa- 
nia prac komisji konstytucyjnej w wy-. 
padku zamknięcia sesji sejmowej. Pos. 
Bagiński wniósł o przejście do porząd- 
ku dziennego nad wnioskiem zaś pos. 
Niedziałkowski zaproponował odłoże- 
nie decyzji w tej materji do piątkowega 
posiedzenia komisji. W obronie wnios- 
ku wystąpił pos. Piasecki, zaznaczając, 
że Sejm posiada dwie kompetencje: nor 
malną kompetencję ustawodawczą о- 
raz kompetencję nadzwyczajną w spra- 
wie rewizji konstytucji BBWR zrobił 
wszystko, co jest możliwe. żeby ta dru- 
ga kompetencja została w pełni wy- 
korzystana i aby żadna poboczna spra- 
wa nie osłabiła intensywności prac Sej 
mu nad naprawą konstytucji. W rezul- 
tacie głosowania wniosek posła Nie- 
działkowskiego upadł, przyjęto nato- 
miast wniosek posła Bagińskiego, któ- 
ry będzie referentem w tej sprawie na 
plenum.“ 

Pos. Langer reierowal wnioski PPS 
i Wyzwolenia w sprawie wolnošci zwią 
zków religijnych proponując wybór spe 
cjalnej podkomisji celem opracowania 
odpowiedlniego projektu. Dyrektor de- 
partamentw Ministerstwa W.R. i O.P. 
Potocki oświadczył, że rząd przygoto- 
wuje odpowiedni projekt ustawy i pro- 
si o odroczenie tej sprawy do dyskusji 
na posiedzeniu piątkowem. 

Bilans handlowy za lufy 

WARSZAWA. 20.3. (PAT) Według tym- 
czasowych obliczeń Głównego Urzędu Sta- 
tystycznego, bilans handlowy za miesiąc lu- 
ty 1929 roku przedstawia się jak następuje: 
przywieziono 411.198 tonn wartości 264954 
tys. zł, wywieziono 1.346.770 tonn wartości 
16Ć7.392 tys. zł. w porównaniu do poprze- 
dniego miesiąca nastąpiło zmniejszenie przy- 
wozu o 29.898 tys. zł., wywozu o 48.442 tys. 
zł. Zmniejszenie wywozu oraz przywozu spo 
wodowane zostało warunkami natury atmo- 
sferycznej (trudności transportowe) oraz se- 
zonowemi. Saldo bierne bilansu handlowego 
w lutym wyniosło 97.562 tys. zł. 

Zgon ks. Ferdynanda Radziwiłła. 

'Z Pszczyny nadeszła wiadomość 
o zgonie ks. Ferdynanda Radziwiłła, 
syna posła ks. Janusza Radziwiłła. 

Ks. 'Ferdynand Radziwiłł *zmarł w 
18 tym roku žycia w przededniu ma- 
tury. . 

Zjazd prokuraforów apelacji woj- 
skowej. 

WARSZĄWA, 20 III. PAT. W dniu dzi- 
siejszym pod przewodnictwem prokuratora 
Sądu Apelacyjnego p. Rudnick ego rozpo- 
częły się obrady zjazdu prokuratorów okrę- 
gu Sądu. Apelacyjnego Warszawskiego przy 
udziale przedstawicieli urzędów prokura- 
torskich z innych apelacyj. Zjazd ten po- 
święcony jest omówieniu zagadnień, zwią- 
zanych z wprowadzeniem w życie nowego 
jednolitego kodeksu postępowania Кагпе- 
go, który zacznie obowiązywać na terenie 
całego państwa z dniem 1 lipca b. r. Na 
otwarcie zjazdu przybył p. minister spra- 
wiedliwości Car, dyrektor departamentu 
administracyjnego Swiątkowski oraz przed- 
stawiciel nadzoru prokuratorskiego przy 
Ministerstwie prokurator Beckerman. Pan 
minister w swem przemówieniu wygłoszo- 
nem przy sposobności zjazdu podkreślił 
doniosłą rolę urzędów prokuratorskich, 
która przypada im w związku z realizacją 
nowego ustroju sądownictwa i. nową pro- 
cedurą karną, Obrady zjazdu potrwają pra- 
wdopodobnie około 4 dni. 

Z uwag powyższych należy wyciąg- 

nąć parę wniosków. Artykuły pisma 

opozyc yjnego skierowane są przeciw- 

ko rządowi kowieńskiemu przedewszy- 

stkiem charakterystycznem jednak jest, 

że jak w opozycji przeciwko polityce 

zagranicznej wyjeżdża się zawsze na 

koniku stosunków z Polską, tak w o- 

pozycji przeciwko polityce wewnętrz- 

nej zamieizają prawdopodobnie dema- 

godzy lewicowi wsiąść obecnie na in- 

nego konika — mianowicie rzekome pa 

pieranie ziemian. J. 

Odrzucenie vofum nizuinošei 
przeciwko marszałkowi Daszyń- 

skiemu 

WARSZAWA. 20.3. (PAT). Posiedzenie 
otworzył wicemarszałek Woźnicki. Slubowa- 
nie złożył poseł Krynczyk, który wszedł na 
miejsce posła Staganowicza. Przewodniczący 
wicemarszałek Woźnicki poddał pod głoso- 
wanie wniosek pos. Zahidnego (Ukr.) o wy- 
fażenie marszałkowi Sejmu votum nieufnoś- 
ci. Wniosek ten IZba odrzuciła. Głosowali za 
nim tylko komuniści i część mniejszości na- 
rodowych. Następnie uzupełniono porządek 
dzienny wnioskiem rządu o nowelizację usta- 
wy o państwowej służbie cywilnej. Projekt 
noweli w pierwszem czytaniu odesłano do ko 
misji administracyjnej. 

Po załatwieniu jeszcze kilku drobnych 
spraw Izba przystąpiła do głosowania nad 
rezolucjami do preliminarza budżetowego na 
rok 1929 - 30. Przyjęto przedewszystkiem 
rezolucje, domagające się opracowania pra* 
wa budżetowego, szczegółowej  specytika- 
cji dochodów i wydatków, uwzględnienia po- 
stulatu miesięcznego otwierania ograniczo- 
łych kredytów, wreszcie znowelizowania u- 
stawy”o kontroli państwowej. Dalej przyjęto 

kilka rezolueyj w sprawach podatkowych. Po 
zatem przyjęto m. in. rezolucję o zniesieniu 
czesnego w zakładach wyższych i średnich 
rezolucję, domagającą się wzniesienia usta- 
wy o zaopatrzeniu emerytalnem dla emery- 
tów ze służby b. państw zaborczych, wresz- 
cie rezolucję o rewizji koncesyj na sprze< 
daż artykułów monopolowych. Odrzucono na 
tomiast rezolucję, wzywającą rząd do wy- 

konania konkordatu, zawartego ze Stolicą A- 
postolską. { : 

Po przegłosowaniu rezolucyj przewodni- 
ctwo objął marszałek Daszyński, powitany 
przez lzbę hucznemi oklaskami. : 

lzba przyjęła w drugiem i trzeciem czy- 
taniu projekt ustawy w sprawie zatwierdze- 
nia zgłoszonego przez rząd polski przystąpie- 
nia Rzeczypospolitej do konwencji haskiej o 
pokojowem załatwieniu zatargów międzyna- 
rodowych. i 

Bez dyskusji odesłano do komisji konsty- 
tucyjnej wniosek klubów PPS, Wyzwolenia i 
Str. Chłopskiego w sprawłe rewizji konsty= 
tucji. 

Boć Krzyżanowski BB referował projek 
ustawy o uwolnieniu kolei państwowych od 
wpłaty do skarbu 95 milj. złotych oraz o 
zwrocie 23.800 tys., które koleje już wpłaci- 
ły w=br:"do skarbu -państwa. > E 

Pos. Czetwertyński (Kl. Nar.) zapytuje. 
dlaczego koleje państwowe dotychczas nie 

zostały skonmtercjalizowane, mimo iż rząd z0- 
bówiązał się do tego przy pożyczce stabili- 
zacyjnej. Pos. Krzyżanowski wyjaśnia, iż ko- 
mercjalizacja kolei była związana z rokowa- 
niami o wypuszczenie pożyczki kolejowej. 
Sprawa ta nie jest jeszcze tak bardzo aktu- 
alna. Rząd jednak zastanawia się nad spra- 
wą komercjalizacji. Projekt ustawy przyj- 
to w drugiem i trzeciem czytaniu. 

Następnie poseł Byrka BB zreferował rzą- 
dowy projekt ustawy o upoważnieniu mini- 
stra skarbu do wypuszczenia wewnętrznej 
pożyczki państwowej do wysokości 100 mil- 
jonów złotych w złocie. Chodzi tu o zasile- 
nie funduszów państwowych, przeznaczonych 
na wzmożenie budowy mieszkań. W głoso- 
waniu projekt ustawy przyjęto. 

Z kolei Izba przyjęła w pierwszym i dru- 
gim czytaniu projekty nowel do ustawy o za- 
opatrzeniu emerytalnem z funduszów pań- 
stwowych zawodowych wojskowych. 

Wskutek nader późnego zamknięcia 
posiedzenia zamieszczamy jedynie sprawo= 
zdanie z pierwszej c.ęści obrać. 

ABER DT ZY RORRAE ZE POZZO WIZAÓCA 

Litwa wręczyła swój projekt 
Z Kowna donoszą: wczoraj rząd litewski 

przez swego posła w Berlinie wręczył poi- 

skiemu posłowi Knollowi projekt porozumie- 

nia o wymianie towarów między Polską a 

Litwą. Do projektu tego dodany jest spis 
towarów, które Litwa zgadza się się wwozić 
z Polski. Spis nie uwzględnia żadnych towa- 

rów, produkowanych w Wileńszczyźnie i Gro 

dzieńszczyźnie. 

Losłany do Wai. 
"Z Kowna donoszą: z rozporządzenia ko- 

mendanta zesłany został do Worń na cały 
czas trwania stanu wojennego redaktor pis- 
ma „Darbininkas* były poseł na sejm Joczys, 
jako osoba szkodliwa dła porządku publicz- 
nego. 

Nowa ustawa © obowiązku zby 
wojskowej 

Według projektu zmiany ustawy i obowiązku 
służby wojskowej przyjętego przez Gabinet 
Ministrów, nauczyciele szkół zostaną pozba- 
wieni ulg, z których dotychczas w tym 
względzie korzystali. Pozatem wypadnie od- 
bywać służbę wojskową również tym osobom 
których ojcowie liczą sobie 55 lat, Prolon- 
gatę przyzna się jedynie wtedy o ile ojciec 
przekroczył 60 rok życia. 

lerwanie polskich aid w. Kownie 
Wczoraj nieznani sprawcy zerwali W, nie- 

których miejscach afisze Zespoła Miłośników 
Sceny Polskiej, powiadamiające o przedsta- 
wieniu komedji Gabrieli Zapolskiej „Ich czwo 
ro*.. Wypadek zerwania afiszów powtarza 
się już niejednokrotnie. 

° list, który szedł dwa lata 
Z Kowna donoszą: w tych dniach w Kow 

wnie otrzymani list z Włoch który szedł 
do Litwy dwa lata. List był adresowany z 
Genui. Urzędnik pocztowy nie mając poję- 
cia gdzie leży Litwa, napisał na liście: „via 
Syberja, Charbin". Pisma kowieńskie z _obu- 
rzeniem pytają, na co w takim razie rząd 
trzyma swego przedstawiciela we Wło- 

szech? - 

   

  

    

    

PRZEBIEG WCZORAJSZEGO POSIEDZENIA 
WARSZAWA. 20. 3. (tel. wł. „Słowa”) Dzisiejsze posiedzenie Sejmu 

rozpoczęło się punktualnie o godzinie 3 p.p. Na porządku dziennym było 

szereg drobnych spraw, które dłużyły się do godz. 7.30. O godz. 7.30 marsza- 

łek zarządził przerwę, oznajmiając że po prurwie rozpatrywany będzie 13 

punkt porządku dziennego t.j. postawienie p. min. Cechowicza w stan oskar- 

żenia. Po przerwie o godz. 8.15 rozpoczął swe przemówienie referent z tej 

sprawy poseł Herman Lieberman, któremu o godz. 9.05 przerwał marsz. Da- 
szyński zarządzając ponowną 10-minutową przerwę. Po tej przerwie miał 

nadał mówić poseł Lieberman. 

Przemówienie pos. Liebermana oraz dyskusja która się w związku z tem 

wywiązała przeciągnęła się do późna w nocy. 

Marszałek Daszyński uderzył trzykrotnie laską na zamknięcie posiedze- 
nia o godz. 1.46 w nocy. Jest to pierwszy wypadek tak późnych obrad w 

tym Sejmie. į 
Przemówienie p. Liebermana nie było pod wzgłędem retorycznym tak dobre 

jak jego przemówienie podczas debaty nad konstytucją. Zwrócono uwagę, 

że poseł Lieberman często powtarzał argumenty, które już wypowiadał w tam- 

tej swej słynnej mowie. 

Przemówienia innych mówców z opozycji nie wniosły nic nowego do 

dyskusji nad postawieniem w stan oskarżenia min. Czechowicza. 

Niepospolita była mowa prof. Wróblewskiego Prezesa Najw. Izby Kon- 

troli Państwa. Prof. Wróblewski, znakomity prawnik o światowej sławie, 

znawca prawa rzymskiego w niezwykie ciekawych wywodach sciśle prawni- Age 

czych przekreślił wszystkie tezy oskarżenia, zwrócone pzzeciwko min. Cze- 

chowiczowi. Główny nacisk kładł na okoliczność, że wydatki, poczynione 

przez min. Czechowicza miały być i mogły być legalizowane przez Sejm. Sko- 
ro więc ma się do czynienia z wydatkami, co do których minister mógł inieć 

pewność że Sejm je zalegalizuje, to ie można mówić o przestępczem wydat- 

kowaniu sum pieniężnych, jak to oskarżyciele z opozycji insynuują min. Cze- 

chowiczowi. 

Ofbrzymie wrażenie zrobi.y trzy eświadczenia mówców z Bloku Bez- 
partyjnego, mianowicie: poseł jędrzejewicz Janusz zarzucił inicjatorowi wnio- 

sku o postawienie min. Czechowicza w stan oskarżenia, p. wice- marszałkowi 

Wozaickiemu sprzeniewierzenie pieniężne podczas pracy p. Woznickiego w 

kooperatywie „Przysztošė“ w miast. Lubraniec. Poseł Woźnicki widać bar- 

dzo był dotknięty tem oskarżeniem, gdyż resztę posiedzenia siedział nierucho- 

mo na ławce z głową w rękach. 

Poseł Jaruzelski zarzucał posłowi Liebermanowi, głównemu mówcy 
opozycji że broni jako adwokat Ulitza i występuje jako adwokat w sprawach 

Folksbundu, oraz że bierze za te sprawy wysokie honorarjum, którego pocho- 

dzenie jest więcej niż niepewne. Wreszcie poseł pułk. Koc zarzucił posłowi 

Pierackiemu, eneck. przedstawicielowi, że występował jako. adwokat w spra- 

wach piniężnych arcy-księcia Fryderyka przeciwko interesowi Skarbu Pań- 

stwa. > 

LS Po odczytaniu interpelacji wbrew powszechnym oczekiwaniom p. 

wice - marszałek Woznicki nie zabrał głosu w sprawie osobistej. 

GŁOSOWANIE IMIENNE. 
Prócz wyżej wymienionych przemawiali jeszcze: Chądzyński (Ch. D.) 

Rybarski (Endecja), Krzyżanowski (BB). Po wyczerpaniu przemówień maz- 

szałek zarządził głosowanie imienne z kolejnem wywoływaniem posłów z li- 

sty, jak to się praktykuje przy wyborach marszałka. Po sprawdeniu głosów 

okazało się, że głosowało posłów 371 z tego białych kartek oddano 5. Wy- 

magana zatem większość 3/5 wynosiła 220 głosów. Za oddaniem min. Cze- 

chowicza przed Trybunał Stanu padło głosów 240, przeciwko 126. Min. Cze- 

chowicz został więc oddany Trybunałowi Stanu. 

"KALTAS NSV TTT I SRS AKN TEN TISTRTIS 

Zgon Marszałka Foch'a. 
PARYŻ, 20.II. PAT. MARSZĄŁEK FOCH ZMARŁ. 
PARYŻ. 20.3. Pat. Marszałek Foch zmarł w parę. chwil po godzinie 

5:ej. Do tego momentu dzień miał przebieg normalny. Gdy marszałek do- 
stał bardzo ostrego ataku duszności, pielęgniarki wezwały telefonicznie le- 
karzy oraz księdza z kościoła św. Klotyldy, który zaledwie zdążył udzielić 
choremu ostatnich sakramentów. Marszałek był niemal zupełnie nieprzy- 
tomny i w chwilę potem zmarł, jak się zdaje, bez wielkich cierpień. Wzru- 
szenie, które Śmierć marszałka Focha wywołała wśród ludności Paryża, 
znalazło swój wyraz w zgromadzeniu się tłumu  wpobliżu mieszkania 
zmarłego. Pierwszy złożył kondolencje prezydent Doumergue i mi- 
nistrowie. 

Litewski projekt wymiany towarów pomiędzy 
Polską a Litwą 

wyklucza artykuły wyrabiane w Wileńszczyźnie 
KOWNO. 20.3. Pat. Z kół miarodajnych komunikują, że w najbliż- 

szym czasie, równocześnie z wręczeniem, Polsce aktu ratyfikacyjnego umo- 
wy o ruchu granicznym, rząd litewski za pośrednictwem swego posła w 
Berlinie Sidziskauskasa wręczy  posłowi polskiemu w Berlinie Knol- 
lowi projekt umowy o wymianie towarów między Polską a Litwą. Do 
projektu ma być dołączona lista towarów, które mają być importowane z 
Polski do Litwy. Z listy tej mają być wyłączone wszystkie towary, wyra- 
biane na Wileńszczyźnie i w Grodzieńszczyźnie. 

Wybuch w rafinerii nafty — 
6 rezerwuarów w płomieniach 

MARCUSHOOK (Pensylwanja), 20. lil. PAT. Dziś rano na skutek wybuchu w 
rafinerji nafty jeden z robotników został zabity, zaś 4 odniosło ciężkie obrażenia. 
Pozatem kilku robotników zginęło bez wieści. W danej chwili 6 rezerwuarów z 'naftą 
znajduje się w płomieniach. . 

Aresziowanie Oriowa . 
BERLIN, 20. III. PAT. Prokurator generalny wydał rozkaz aresztowania byłego 

radcy stanu Orłowa i pewnego dziennikarza rosyjskiego, zamieszanego podobnie jak 
Orłow w sprawę fałszerstw dokumentów. 

Sensacyjny zwrof w dochodzeniu o zamordowa- 
nie hr. Siolberg-Wernigerode 

BERLIN, 20. lil. PAT. Sensacyjne zamordowanie właściciela majoratu ja- 
nowickiego hr. Stolberg-Wernigerode przybiera coraz bardziej rewelacyjny cha- 
rakter. Poza podejrzeniem, zwracającem się pezeższo najstarszemu synowi za- 
mordowanego, zarysowują się nowe poszlaki, zwracające się również przeciwko 
matce aresztowanego, a żónie zamordowanego hr. Erice Stolberg. „Berliner 
Tageblatt* zapowiada, że należy się spodziewać również aresztowania hrabiny w 
nabliższym czasie. 

  

administracyjnej. 
USTAWY SAMORZĄDOWE. — O PRZE- 

DŁUŻENIE ART. 116 PRAGMATYKI. 

WARSZAWA. 20.3. (PAT). Przed porzą- 
dkiem dziennym dzisiejszego posiedzenia ko- 
misji administracyjrtej przewodniczący poseł 
Polakiewicz złożył następujące oświadczenie: 

Wobec akcji, wszczętej przez panów po 
słów Putka i Pawłowskiego przez ziože- 
aie w formie wniosku uchwał podkomisji ad- 
ministracyjnej, a dalej wobec inspirowanych 
ataków prasy na tok prac komisji w przed- 
miocie projektów ustaw o konkurencji koś- 
cłelnej i samorządowych, proszę Pana wice- 
przewodniczącego Dębskiego (Klub Narodo- 
wy), ażeby na czas traktowania obu tych 
spraw w komisji objął przewodnictwo. Je- 
stem przekonany, że w ten sposób odeprę 
nieistotne ataki na dobre imię komisji ad- 
ministracyjnej, przez nierzeczowe postępo- 
wanie jej ać członków i panom po- 
słom Putkowi i Pawłowskiemu stworzę subje 
ktywne warunki do zwiększenia wiary w 
skuteczność ich metody pracy pod innem 
kierownictwem „chociaż poczynania te spot- 
kają się z zastrzeżeniem ich własnych kole- 
gów klubowych. jestem w głębokiem prze- 
konaniu, że dotąd dobrze pełniłem zaszczy- 
tny obowiązek przewodniczenia, wedle naj- 
lepszej woli i wiedzy że broniłem rzeczowo 
pracy komisji, uzgadniając jej treść nietyl- 
ko w łonie komisji, lecz i z rządem. Zastrze- 
gam sobie zajęcie stanowiska w tych spra- 
wach po objęciu przewodnictwa przez wice- 
przewodniczącego posła Dębskiego, jako 10- 
jalnie pracujący członek komisji. 

Po krótkiej przerwie przewodnictwo objął 
poseł Dębski. 

Po wznowieniu posiedzenia komisji ad- 
ministracyjnej, której przewodniczył poseł 

ksander Dębski, pos. Ciołkosz w imieniu 
PPS, Wyzwolenia i Stron. Chłopskiego, w 
odpowiedzi na deklarację p. prezesa Polakie- 
wicza, złożył oświadczenie, które stwierdza, 
że zgłosze nie projektów ustaw samorządo- 
wych na plenum Sejmu w formie wniosku na- 
głego i w tekście opracowanym przez- pod- 
komisję administracyjną jest zgodne z regu- 
laminem Sejmu, w myśl art. 18 i 19 i że 
zgłoszony wniosek nagły nie był wynikiem 
tylko samodzielnej akcji posłów Putka i Pa- 
włowskiego, lecz wspólnym wnioskiem 7 stro 
nictw. Dalej, oświadczenie przypisuje klubo- 
wi BB chęć odwleczenia załatwienia ustaw 
samorządowych. Nad oświadczeniem wywią- 
zała się dyskusja, w której pos. Polakiewicz 
zaznaczył że nie złożył urzędu prezesa ko- 
misji, kecz tylko usunął się od przewodnictwa 
na czas debaty nad projęktem ustawy kon- 
kurencyjnej, z powodu której atakuje go pra- 
wica, i na czas debaty nad projektami samo- 
rządowemi, z powodu których atakuje go 
lewica. / 

Po przemówieniu przystąpiono do dysku- 
sji szczegółowej nad projektem ustawy o 
konkurencji kościelnej i załatwiono pierw- 
szych 10 artykułów projektu. Pod. koniec 
posiedzenia pos. Polakiewicz oświadczył, że 
po porozumieniu z marszałkiem Sejmu wnosi, 
ażeby komisja wzięła na porządek dzien- 
ny swego najbliższego posiedzenia rządowy 
projekt ustawy, przedłużający moc obowia-* 
zującą qart. 116 pragmatyki urzędniczej. Moc 
obowiązująca tego artykułu kończy Się z 
dniem 1 kwietnia rb. 

Pos. Putek sprzeciwia się takiemu nagłe- 
mu traktowaniu sprawy i wnosi, aby propo- 
zycję marszałka Sejmu zaakceptowano z tem 
że dzisiejszy porządek obrad komisji nie ule- 
gnie zmianie aż do wyczerpania. Sprawa art. 
116 wejdzie na porządek obrad jako punkt 
3. Wniosek dr. Putka przyjęto wszystkiemi 
głosami przeciwko głosom BB. Następne po- 
siedzenie w piątek. 

Wygrane loterii" państwowej 
W 12-tym dniu ciągnienia 18-tej Pań- 

stwowej loterji padły następujące  wy- 
grane. 

15.000 zł. wygrał Nr. 41519. 
5.600 z wygrał Nr. 80941. 

Po 3,000 EW N-ry: 9875 50826 
EEG kė 15036 

o 2,000 wygrały N-ry: 139222 39183. 
R ba 96606 132861. 

о 1, zł. wygrały N-ry: 10564 11989 
17849 18829 *23808 - 23056 728610 38657 
a po GE 100220 108474 

e 14614 68805 1 172088. 46140 16880 69750 

Po 600 zł. wygrały N-ry. — 2662 9536 
13079 15314 17885 18162 25842 29698 
35545 36217 28180 40785 45942 58438 
65633 97114 114317 123571 137685 141354 
141372 150338 164896. 

Po 500 zł. wygrały N-ry: 3840 4380 4441 
4692 5852 6488 7435 8566 8719 11729 18488 
18817 19054 19171 19332 20179 24510 25381 
31218 35111 35679 36680 36819 26064 37885 
30247 39644 40604 42277 42016 45786 44628 
45671 48078 50795 54280 57653 60040 60424 
60749 61648 62560 62628 63283 65928 67123 
69204 69400 69994 70380 70962 71438 72476 
73625 74015 74865 76827 77547 79581 79609 
80913 81576 82856 83686 84371 86188 87370 
87688 88580 89592 91650 91974 92092 92793 
93354 93604 93804 95005 95148 99480 99977 
100559 100751 101263 101381 102007 103610 
105886 106178 107221 108164 109306 111509 
114159 116785 118318 119780 120399 121217 
121609 121191 122958 123502 124205 124305 
129739 130667 132423 134918 135545 136254 
137834 137457 141099 141835 143804 147593 
147957 152409 153703 154467 157763 161436 
161547 161875 161909 162508 164848 166282 
166960 167076 167400 167746 168605 170157 
171067 171968 i 103032 121803. 
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Marszalek Pilsudski 

„Rada Miejska m. Głębokiego i Rady 
Gminne gmin Prozorockiej i Jažniefskiej, 
powiatu Dziśnieńskiego uchwaliły prosić 

honorowym obywafelem Głę- 
bokiego. 

Pana Marszałka Józefa Piłsudskiego o 
przyjęcie honorowego obywatelstwa miasta 
Głębokiego i wymienionych gmin. 

Ujęcie kompana słynnego bandytfy Muchy 
NIEŚWIEŻ. 20.3 (tel. wł. „Słowa”*). Na terenie powiatu władze bez- 

pieczeństwa aresztowały kompana słynnego niegdyś bandyty Muchy, Anto- 
niego Korzaka, który w czasie likwidacji band dywersyjnych zdołał zbiec 
do Rosji Sowieckiej i ukryć się przed wymiarem sprawiedliwości. Obecnie 

  

  

znów powrócił do Polski próbować szczęścia, lecz na wstępie wpadł w 
ręce policji. 

LIDA _nieczność zrozumienia przez młodzież, iż nie 
P ‚ AŻ A uczy się ona ani dla rodziców, ani dla panów 

— Prawda zwycięża. Ostatni (3) numer projesorów, lecz dla swej własnej przyszło- 
„Dziennika Urzędowego Min. W. R. i O. P. 
zawierał m. in. notatkę o objęciu przez . p. 
Wład. Kol tanowiska wizytatora w Ku- 
ratorjum wileńskiem. 

Równocześnie dochodzi nas wiadomość o 
rozpoczęciu przez p. dr. Teodora Mianow- 
skiego wykładów dydaktyki języków klasy- 
cznych w Uniwersytecie wileńskim oraz o 
zrzeczeniu się przezeń stanowiska wizytato- 
ra w niektórych gimnazjach okręgu szkolne- 
go wileńskiego między innemi zaś także i na 
terenie Lidy. 

Skoro więc losy rządziły, iż p. dr. 
Mianowski nas opuszcza, godzi się podkre- 
ślić, jak poważną stratę poniosły przez to gi- 
mnazja lidzkie. By powyższą okoliczność 
należycie zrozumieć, cof y się myślą w 
niedaleką zresztą przeszłość. Nie jest w Li- 
dzie rzeczą tajną, iż ostatni Ю egzamin 
dojrzałości w tut. gimnazjum państwowem 
wywołał w mieście siłne poruszenie. Intere- 
sowani rodzice podzielili się na dwa obozy, 
z których jeden zwalczał „srogość* 
dniczącego komisji egzaminacyjnej p. 
Mianowskiego, drugi wyrażał zdanie wprost 
przeciwne, podnosząc, iż dość słabe wyniki 
powyższej matury spowodowały całkiem in- 
ne przyczyny. Sprawą tą zainteresowała się* 
również i prasa wileńska (Słowo, czerwiec 
1928 r.). Na szczęście jest już tak w życiu 
łudzkiem urządzone, że wcześniej czy później 
prawda musi wyjść na jaw. W niespełna ośm 
miesięcy po ostatniej maturze pokazało się 
niezbicie, kto miał rację. Oto w styczniu i 
łutym b. r. odbyła się w tut. gimnazjach wi- 

žytacja, której dokonał p. dr. Mianowski. 
ie znamy wprawdzie dokładnie jej szczegó- 

łów, są to bowiem sprawy tajne i dla szer- 
szego ogółu społeczeństwa niedostępne, jed- 
nak z rozradowanych twarzy młodzieży szkol 
nej oraz rozmów z młejscowem nauczyciel- 
stwem szkół średnich jasno wynikało, iż re- 
zułtat jej był przecież dodatni. Doszła nas 
również ze sfer kompetentnych wiadomość, 
iż poziom nauki w tut. gimnazjach podniósł 
się znacznie, to też p. dr. Mianowski wyraził 
się o pracy gron nauczycielskich i młodzie- 
ży z dużem uznaniem. Jest to objaw wysoce 
pocieszający. Dowodzi on, że nasze polskie 
szkolnictwo kresowe rozwija się coraz lepiej, 
co oczywiście dla ogółu społeczeństwa nie 
może być obojętne. Dużo zasług ma w tem 
sama młodzież, która widocznie poczyna ro- 
ztmieć, iż ona jedynie jest kowalem szczę- 
ścia swej Ojczyzny i swego własnego. Nie 
można również nie podkreślić, iż i nauczy- 
cielstwo włożyło w ten stan rzeczy wiele, 
wiełe sił duchowych oraz fizycznych; przy- 
znajmy jednak otwarcie, iż człowiekiem, któ- 
ry fa terenie gimnazjów lidzkich tę. zmianę 
na lepsze zainicjował, był przecież nie kto 
inny, jeno p. wizytator dr. Mianowski i że 
nie kiedyindziej jenó na ostatniej maturze 
kładł pod tę zmianę trwałe podwaliny. W 
jaki sposób to uczynił? Odpowiedź łatwa i 
jasna. Podczas ostatniego egzaminu dojrzało- 
ści w państwowem gimnazjum m. Lidy wy- 
kazał on, że do matury winna dojść młodzież 
należycie przygotowana. P. wizytator dr. 
Mianowski udowodnił wówczas niezbicie, iż 
pobłażliwość i zamykanie oczu na poważne 
braki tam, gdzie chodzi o poziom nauki w 
uniwersyfetach, a więc gdzie mamy do czy- 
nienia z dobrem naszego szkolnictwa wyższe- 
go — jest zbrodnią, jest zabójstwem zarów- 
no dla tych zakładów, jako też i dła samej 
młodzieży. Podkreślił p. Przewodniczący, iż 
jedynie twórczą metodą nauczania i uczenia 
sie jest „non mułtum sed multa*, wyjaśnił, iż 
wiedza uczniowska nie powinna opierać się 
na ilości przerobionego materjału, lecz na je- 
go jakości, że nie chodzi o rozszerzenie gra- 
nic poznawania nowych rzeczy, łecz o pogłę- 
bienie raz już poznanych. P. wizytator dr. 
Mianowski wyraźnie wskazał również na ko- 

   

                  

ści, inaczej niczego się nie 
marnie w tłumie. 

Wreszcie p. wizytattor jasno podkreślił, 
iż matura nie ma być tylko sprawdzianem 
wiadomości teoretycznych, musi ona raczej 
wykazać, że abiturjenci(tki) są do samodziel- 
nej naukowej i społecznej pracy odpowiednio 
przygotowani(e), bez tego bowiem . czeka 
ich (je) już na najbliższej drodze życia przy- 
kre i ciężkie rozczarowanie, szybko przera- 
dzające się zazwyczaj w zgubny dla okresu 
młodzieńczego pesymizm . Oto zasady, któ- 
remi kierował się p. wizytator dr. Mianow- 
ski w swej pracy pedagogicznej w czasie 
ostatniej matury w gimnazjum  lidzkiem. Z 
przebiegu powyższego egzaminu widać było, 
Że te, a nie inne powcdy wywołały naogół 
dość niefortunny wynik egzaminu. Poprostu 
p. przewodniczący uznał, iż młodzież, powyż- 
szą maturę zdająca, nie odpowiada jego ide- 
ałom pedagogicznym, że wprost nie dorosła 
umysłowo do wydania jej patentów dojrza- 
łości. 

Postępowaniem swem przy powyżej wy- 
mienionym egzaminie oraz szeregiem rad, 

ag i wskazówek wprowadził p. wizytator 
dr. Mianowski zarówno rodziców, jako też 
nauczycielstwo i młodzież na droge właści- 
wego pojmowania studjów gimnazjalnych a 
następnie uniwersyteckich. Przy sposobności 
dobitnie również podkreślił, iż zarówno szko- 
ła, jak i dom rodzicielski, winny harmonijnie 
przygotówywać młodzież do przyszłego ży- 
cia, do jej duchowej dojrzałości nie na pięć 
minut przed dwunastą t. j. w klasie ósmej, 
lecz od lat najwcześniejszych zależnie od roz- 
woju fizycznego i umysłowego wychowan- 
ków (nic). I choć podniosły się protesty 
tych, którzy tendencyj i intencyj doświadczo- 
nego nauczyciela i wytrawnego pedagoga 
nie zrozumieli, Jego rady i wskazówki wyda- 
ly owoce i to prędzej, niżby się tego można 
było spodziewać. Czyż nie milej dziś i rodzi- 
com i nauczycielstwu i młodzieży, że widać 
owoce ich pracy, że matura przestaje być 
widmem „tortur“, že jest lepiej, lepiej i je- 
szcze raz lepiej, że władze szkolne mogą 
zdobyć się już na uznanie. Jakże wstydzić 
się muszą dziś w swem sumieniu i sercu ci, 
którzy wówczas — w czerwcu i lipcu — Ssar- 
kać się odważyli. Jakiejże nauczki udzieliło 
im życie! Zapewne na przyszłość będą o 
wiele, wiele wstrzemięźliwsi=w wypowiada- 
niu swych. „fachowych* sądów, 

Zasady pedagogiczne p. dr. Mianowskie- 
go zwyciężyły. O oto dziś, gdy Lida zrozu- 
miała go i żywi dość dużą wdzięczność za 
ofiarną i rzetelną pracę nad przyszłością jej 
dzieci, dochodzi nas wieść, iż p. dr. Mianow- 
ski opuszcza fidzkie gimnazja. Jakże to przy- 
kre i bolesne. 

Rozumiejąc, iż wysoka erudycja i chęć 
pracy w murach uniwersyteckich a niechęć 
do nas, skłoniły go do złożenia urzędu wizy- 
tatora tut. gimnazjów, : wyrażamy Mu swą 
głęboką wdzięczność i bez frazesów, bez 
komplementów podkreślamy, iż naprawdę na 
swem dotychczasowem stanowisku dobrze 
zasłużył się Lidzie. Oby w murach mickiewi- 
czowskiej Almae Matris znalazł dla siebie 
wiele szczęścia i zadowolenia wewnętrznego. 
Oby mógł zapomnieć o przykrych chwilach 
w Lidzie i z powodu Lidy przeżytych, oby 
uwierzył, że zachowamy Go we wdzięcznej 
i długotrwałej pamięci. 

Kończąc wyrazić należy przekonanie, iż 
nowy p. wizytator napewno będzie prawdzi- 
wym ojcem dla naszych synów i córek tak, 
jak był nim jego czcigodny poprzednik. Przez 
pióro autora niniejszego artykuliku zasyła 
Lida nowemu zwierzchnikowi naszych gimna- 
zjów serdeczne życzenia pomyślnej pracy na 
tut. terenie dla dobra Ojczyzny, szczęścia 
naszej młodzieży i własnego zadowolenia. 

Lidzianin. 

nauczy i zginie 
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Reichstag przyjął prowizorjium budžeiowe 
Mimo sprzeciwu komunistów i hitlerowców 

BERLIN, 20.II1. PAT. Reichstag przyjął prowizorjum budżetowe na 
okres do dn. 30 czerwca r. b., mimo sprzeciwu komunistów, 
narodowych i hitlerowców obu odcieni. 

Sprawozdanie o zamknięciach 
BERLIN. 20.11. PAT. Komisja 

niemiecko” 

rachunkowych za rok 1928 
rachunkowa Rzeszy przedłożyła 

Reichstagowi sprawozdanie o zamknięciach rachunkowych za rok 1928, 

które stwierdza cały szereg wypadków naruszenia prawa budżetowego. 
Wiele pozaprogramowych wydatków zostało poczynionych bez koniecznego 
uzasadnienia. Pomiędzy poszczególnemi pozycjami przeprowadzone było 
virement niezgodnie z sprawem budżetowem. 

Wykrycie spisku wyw rofowego w Indjach 
BOMBAJ, 20.III. PAT. W związku ze spiskiem wykrytym w Mecrut, 

policja tutejsza otrzymała polecenie przeprowadzenia 120 rewizyj domo: 

wych. Przy tej okazji aresztowano 3 przywódców Labour Party, w miesz- 

kaniu których znaleziono liczne książki i dokumenty. W  całem mieście 

podjęte zostały wszelkiego rodzaju šro dki ostrożności. Policja i oddziały 

wojskowe utworzyły na placach miejskich główne punkty strategiczne. We 

wszystkich fabrykach i przędzalniach ustawione zostały posterunki wojsko: 

we, Niezależnie od tego dokonano również szeregu rewizyj w Poona, gdzie 

były przewodniczący kongresu Trade Unionów aresztowany został pod za- 
rzutem knucia spisku przeciwko królowi. W Kalkucie policja przeprowa: 
dziła rewizje w 35 mieszkaniach. Aresztowano szereg przywódców Labour 
Party i skonfiskowano wiele nielegalnej literatury komunistycznej. 

Dohrodziejstwa komunistycznego raju 
Chleb na kartk 

MOSKWA. 20.3. Pat. Od dwóch dni odbywa się w Moskwie sprze- 

i w Moskwie 

daż chleba na kartki. Cena chleba na kartki wynosi 22 kop. za kilo. Bez 

kartek kilo tego samego chleba kosztu je 44 kop. Chleb pytlowy kosztuie 

na kartki 44 kop., a bez kartek 64 kop. Ceny za inne wyroby piekarskie 

z dniem 17 b. m. podwyższone zostały o 20 proc. 

Katastrofa samolotowa wpobliżu Ealais 
BERLIN, 20. III. PAT. Samolot "niemiecki M. K. D. 85, lecący z Anglii, 

spadł wpobliżu 
Kunsted odniósł poważne rany na głowie 
zaś Mayer złamał nogę. Obai poran 

latarni morskiej pod Calais Kierownik samolotu i spłonął, 
ses ania Pasažer i wstrząśnienie wewnętrzne. 

feni zostali odwiezieni do szpitala w Calais 
Samolot startował z angielskiego portu lotniczego Lympne i miał odbyć drogę 

Groźny pożar lokalu urzędu podatkowego w 
Warszawie 

Podpalenie szaf z aktami 
WARSZAWA, 20.III. PAT. Ubiegłej nocy wybuchł pożar w lokalu 

urzędu podatkowego przy ul. Marszałkowskiej 28. Na wszczęty przez Są: 

do Osio. 

siadów alarm przybyła straż ogniowa, która pożar ugasiła, przyczem 

stwierdzono, że ogień powstał z podpalenia. Mianowicie nieznany dotąd 

sprawca podpalił trzy szafy z aktami, znaczna część których spłonęła. Po- 
licja lokal opięczętowała i wszczęła dochodzenie celem wyjaśnienia przy- 

  

Ogłoszenia tyłko umiejętnie ułożone i 
umieszczone mogą PRI. ogłasz. 
należy zwracać się bezwarunkowo do | 

czyny pożaru. 

„Wilno, Garbars! 
Pod kierownictwe 

| 

; „Warunki bardzo dogodne,.. 

p" 
       

tów Wałdydciy dawać ogloszenia fuiąfecznei 

Biuro Reklamowe St. Grabowskiego 
8 

m sił wykwalifikowanych 
óleca Swoje poki 

w odpowiednich wydawnictwach 
ającym korzyści. Z ogłoszeniami 
dŁE: fachowych w tym zawodzie 

ka 1, tel. 82. 
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Wybory we Wloszech 
24-ga bm. t.j, w niedzielę odbędą 

się wybory we Włoszech. Określenie 
" wybory jest właśnie nieścisłe — będzie 

to plebiscyt a nie żadne wybory. Pro- 
cedura bowiem będzie następująca: 

Wyborca wszedłszy do sali swego 
okręgu wyborczego otrzyma dwie kar- 
tki — białą i trójkolorową o barwach 
narodowych i na obu będzie wypisane: 
„Czy zgadzasz się na listę posłów wy- 
branych przez główną radę faszystow- 
ską. Na trójkolorowych u dołu wielkie: 
„tak* na białych „nie”. Wyborca wrzu- 
ci do urny w zaklejonej kopercie kar- 
tkę z napisem „tak* albo „nie“ a dru- 
gą do kosza. 

Posłów zatem nie wybiera się od- 
dzielnie a całą Izbę odrazu. Lista ułożo- 
na przez Wielką Radę zawiera 400 na- 
zwisk — alba wszyscy zostaną posła- 
mi albo żaden. Listę tę sformowano na 
podstawie kandydatur przedstawionych 
przez najróżnorodniejsze. stowarzysze- 
nia i assocjacje kupców, fabrykantów, 
rolników, robotników, bankierów, urzę- 
dników i t.d. Oczywiście kandydatur 
było moc, Wielka Rada odrzucała 'je 
dowolnie. ! 

Zato sporo znakomitych ludzi, choč 
nie wysuniętych przez nikogo, znalaz- 

„ło się na ostatniej liście 400. Sławni pi- 
sarze, profesorowie, ekonomiści, gene- 
rałowie... 

Uprawnionych do głosowania jest 
4 miljony 460 tysięcy ludzi. Rzecz cha- 
rakterystyczna, że niepełnoletni mło- 
dzińcy o ile są żenaci i dzieciaci mają 
również prawo głosu —widocznie rząd 
uważa, że małżeństwo działa zbawien- 
nie na rozsądek. - 

Agitacja przedwyborcza jest krótka 
i niekosztowna. Zaczęła się w ubiegłą 
niedzielę i trwać będzie do soboty włą- 
cznie. Nie wolnó nalepiać żadnych pla- 

Wątpliwości Einsfeina 
Einstein obchodził niedawno pięć- 

dziesiątą rocznicę swych urodzin. Przy 
okazji przypomniano sobie o wielkim 
uczonym, który żyje odludnie i skrom- 
nie zatopiony w swych przemądrych 
kombinacjach. 

Przyznaje on sam, że gdy 20 łat te- 
mu był już sformułował swe pierwsze 
zasadnicze tezy, naukowy świat nie- 
miecki nie zwracał nań najmniejszej u- 
wagi — uwążano go za niedoszłego 
warjata. Curie-Skłodowska natomiast 
była już wówczas powszechnie znaną i 
szanowaną uczoną — ona pierwsza za- 
interesowała się Einsteinem, zaprotego- 
wała go, zareklamowała.. Dzięki jej 
poparciu otrzymał katedrę па wydziale 
matematycznym uniwersytetu berliń- 
skiego, jej zawdzięcza w pierwszym 
rzędzie, że tezy jego zostały w sterach 
naukowych rozpatrzone. 

Einstein nie jest wcale zarozumia- 
ły. Wogóle w dziedzinie wiedzy nie 
uznaje genjuszy, ani podstawowych 
odkryć. „Przyjdzie czas — dowodzi on 
— że dziecko będzie się śmiało z mą- 
drości Galileusza i więcej będzie umia- 
ło od niego. Newtona już dziś zaczyna- 
ją uważać za cymbała, kto wie czy za 
sto lat prawa jego nie będą powodem 
do żarcików trzecioklasistów. To, co 
dziś wwydaje się ogółowi niepojęte, 
nie przymierzając moje tezy, dla przy- 
szłych pokoleń będzie proste, jasne i 
głupie. Każdy człowiek jest w więzie- 

„niu myśli współczesnej epoki! 
Pesymizm Einsteina przypomina nie- 

co Pascala. ; о 

katów. Mowy na wiecach muszą być Ą 
treściwe i rzeczowe, gazetom nie wolno 
nic drukować o wyborach na pierwszej 
stronicy.. 

Rzecz prosta socjalistom i innym 
anarchistom nie podobają się te me* R 
tody. Nie śmieją pisnąć, ale mruczą I 
po kątach, że takie wybory a żadne, 
bo jedno i to samo. Odpowiedzią ob. 
może im służyć mowa Bianchiego; b, 8 
wiceministra spraw wewnętrznych: be. | 

„Rząd faszystowski nie. powstał nie 
dzięki żadnemu parlamentowi, nie Id 
czerpie swej siły i autorytetu z żadne” 4, 
go gadającego zgromadzenia — nie „+" 
potrzebuje on 400 sędziów, ani 400 4, 
kul u nogi, ale 400 zdolnych ludzi, po 
chętnych do pracy, pragnących dobra b 
kraju; potrzebuje współpracowników | PM 
a nie demagogów partyjnych.  Rzad | z, 
ma zbyt wielkie zadania przed sobą, eby 
by mógł się cofnąć z racji paru krzy” y 
kaczy i malkontentów. Podobnie jak Ramie 
ojciec licznej rodziny pracuje dla jej Ch, 
dobra nie licząc się z głupiemi nie” 4 10 
raz wyrzekaniami dzieci, takoż i rzą ы 
wyciąga tylko rękę do narodu z proś" nie 
bą o poparcie—ale jeŚli go nie otrzy” ski 
ma, to też nie ustanie w rozpoczętej ky 
pracy i nie zawróci z obranej spo: 

drogi..."' A 80 
Dobitnie powiedziane... | Ob 

Zb. kj | 
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iionety Państwa Kościelnego jem TA 
Wraz ze wskrzeszeniem panstwa K0- pg 

ścielnego zostaną również wprowadzo” Fly, 
ne monety watykdńskie. Właściwie nić | Z. 
będzie to żadna inowacja — odwrotnić jej 

° będzie to wznowienie tradycji mającej 
za sobą zgórą 1000 lat istnienia. | 

Państwo kościelne powstało, jak 
wiadomo, w połowie VIII wieku po ft- 
dacji ojca Karola Wielkiego Pepina Ma 
łego. Papież Adrjan I-szy wybił monć” 
tę swoim wizerunkiem i krzyżem na 0d- Ylnį 
wrocie. Jego następcy kontynuowali tel | 195 
system. Tylko ze względu na swą 74% 
leżność od cesarzy, ażeby się im przy” 
pochlebić obok swej podobizny zamieć” 
šcili wizerunek współczesnego cesarza: 
Mamy zatem monety państwa kościel- 
nego z Karolem Wielkim, Ludwikiem 

   
   

  

   
Dobrotliwym i t. d. „sa \ 

Gdy w X-tym wieku władza cesaf” — К щ 
ska została zredukowana do szumi "Ra 
brzmiącego tytułu papieża skorzystali yr 
z okazji by wybijać monety jedynie R į 
swemi podobiznami: m" IR 

Z przerwami nieraz bardzo długi” 4 i 
mi (niewola Babilońska) bito mon€ 
w państwie kościelnem aż do 1870 7” 
Monety te są doskonałem odźwiercia” 
dleniem 'różnych epok i prądów. I ta<_ „ły, 
odnajdujemy na nich herby wielu DA“ dą 
pieży, którzy nie mogli zapomnieć, Że 
należą do najlepszych rzymskich 107 
dzin, misterne . esy-floresy mistrzów | 
Renesansu, mało zrozumiałe i mało S€h 
sowne ozdoby barokowe, wreszcie > 
skromne i niekrzykliwe desenie Z R 

    

wieku. AG 
Po zagarnięciu w 70 roku Rzymu д 

przez Wiktora Emanuela, monety pa- lyg“ 
pieskie zostały wycofane z obiegu. Pueża th 
szczono pogłoskę, że są fałszywe ać : 
ludność nie chciała ich  przyjmoW2 
choć były najprzyzwoitszej w świecić 
próby. Od tego czasu pieniędzy waty” 
kańskich nie było. Obecny model 207 
stanie wybrany na podstawie konku” 
su, który niebawem będzie ogłoszony: 

    

NOWACZYŃSKIEGO KO 
„Chwałmy Boga, że to jest wo- 

dewił a nie rewolucja!” 
Senator w Akcie Il-gim. 

Jeszcze jej nigdzie po teatrach nie 
grają... tembardziej w Wilnie! Ukaza- 
ła się tylko w wyddniu książkowem o 
368-miu stronicach. Związana jest ści- 
śle z konkursem krakowskim, co omal, 
że się nie zakończył skandalem. Skoń- 
czyło się na akuratnym huczku w całej 
prasie; pa rdo nt... nie skończyło się, 
bo huczek dotąd jeszcze trwa. Jest prze 
to czteroaktowa komedja historyczna 
Adolia Nowaczyńskiego zatytułowana 
(ostatecznie) „Wiosna Narodów — w 
cichym zakatku“ — aktualnością. Tyl- 
ko aktualnością, niczem więcej! I prze- 
to mogę ja o niej pisać tu na tem miej- 
scu z całą swobodą i czystem sumie- 

niem — jako o „aktualności* nietylko 
literackiej lecz i kronikarskiej — nie 
wkraczając w atrybucje i przywileje o- 
becnego teatralnego recenzenta „Sło- 
wa“, mego wybitnego kolegi p. Wikto- 
ra Piotrowicza. 

Pierwszą nagrodę jak wiadomo, o- 
trzymała na konkursie krakowskim tra- 

gedja Rostworowskiego, autora „Kali- 
guli“, „Judasza“ i „Mitosierdzia“, za- 
tytułowana ot, tak sobie od ręki: „Nie- 
spodzianka*. Jakże lekceważąco! Jak- 
że niestosownie! Dwie następne nagro- 
dy — których się zrzekli — otrzymali 
Goetel 'autor „Pątnika Karapeta", „Kar 
Chata*, „Wyspy na chmurnej Półno- 
cy* za sztukę „Rycerz bez ziemi”, któ- 
rą lada dzień ma wystawić Warszawski 
Teatr Polski, oraz Nowaczyński, 'autor 
jak dotychczas, dziewięciu  drama- 
tów*) z których niejeden należy do 
„żelaznego repertuaru“ scen polskich 
a zarazem do popisowego repertuaru 
np. Solskiego. 

Na krakowskiej premjerze „Niespo- 
dzianki* Rostworowskiego, Nowaczyń- 
ski, konkursowy współzawodnik laure- 

  
   „Starościc ukarany”, „Rej w. Babi- 

Smocze gniazdo”, „Car Dymitr Joanno 
wicz“ „Wielki Fryderyk“, „Bog wojny“, „Cy- 
ganerja warszawska”, „Pułaski w Ameryce', 
„Komendant Paryża”. 

MEDJA KONKURSOWA 
ata, sam pierwszy, z miejsca swego na 
parterze oklaskiwał sztukę z iście mła- 
dzieńczą werwą i zapamiętałością a po- 
tem w tygodniku, szeroko po całej Pol- 
sce rozpowszechnionńym, napisał recen- 
zję wprost entuzjastyczną. 

— Rostworowski — pisał — rów- 
ny najtęższym i najsłynniejszym dra- 
matystom europejskim, kapłan i prorok 
swego kunsztu największy po Wyśpiań 
skim władca sceny polskiej najczystszej 
krwi i pomazania, dramatysta, wizjo- 
ner potężny a niedoceniany, sprawił po 
koleniu swemu prawdziwą niespodzian 
kę, bo dał mu... arcydzieło! Od czasu 
„Klątwy”, „Sędziów'* i „Wesela* nikt 
ze sceny polskiej nie przemówił, tak 
czystym, mocnym, donośnym głosem 
urodzonego, predestynowanego trage- 
djopisarza jak Karol Hubert Rostworow 
ski w swem ostatniem dziele. Doszedł 
w niem do zenitu swoich możliwości 
twórczych, osiągając triumf wielkich 
kaznodziei, wielkich moralistów, wiel- 
kich etyków. 

"Tak pisać należy! 
Tem zaś mocniej i sugestywniej 

„przemawia do nas sprawozdanie Nowa- 
czyńskiego ile, że w rozmowie z nim, 
która ukazała się jeszcze dwa lata te- 
mu w „Wiadomościach Literackich* (z 
dn. 21 listopada 1926 r.) w rozmowie 
kontrasygnowanej przez samego Nowa 
czyńskiego imieniem i nazwiskiem, skar 
żył się en sam, autor dziewięciu wielo- 
aktowych dramatów, że jego utwory o- 
głaszane w książkowem wydaniu po- 
mija prasa polska milczeniem! Istnie- 
je — wyraził się wówczas —tendencja 
przemilczania mnie, ubijania mnie wo- 
góle przez conspiration du si- 
leńnc e... ? 

Kroplą, co wówczas przepełniła cza 
rę goryczy, była względna cisza prze- 
wlekająca się dokoła „Komendanta Pa- 
ryża”, dramatu w ośmiu obrazach, od- 
twarzającego udział niektórych Pola- 
ków w Komunie paryskiej zimą 1871 
roku*). : 
  

*) Piszę to smutny i sam pełen winy... 

— U Wyśpiańskiego — pisał No- 
waczyński atakując, z pasją sobie wro- 
dzoną, milczących krytyków swoich, 
wogóle wszystkich, i tych co się ode 
zwali i tych co odczuwać Się nie śmie- 
li — u Wyspiańskiego historyczność to 
podłoże tematyczne... Z taką historycz- 
nością łatwo było załatwić się nawet 
notorycznemu nieukowi. W moich dra- 
matach jest realizm historyczny, jest 
faktyczny materjał dający się nauko- 
wo sprawdzić, skontrołować. Z. tem 
sprawa trudniejsza! Tu trzeba coś 
gruntolwnie wiedzieć... 

I zaraz potem, jakby w nawiasie, 
dorzucał Nowaczyński uwagę: 

— Jedynym urokiem prozy w mo- 
ich dramatach jest ich język, to jest: 
zrekonstruowany koloryt językowy ka- 
żdej epoki ewokowanej kolejno w dra- 
matach. 

Niech mi wolno będzie uchwycić 
się tej remarki nawiasowej jak gałązki 
— nad przepaścią. 

Więc... w języku, który Nowaczyn- 
Ski kładzie w usta „działającym oso- 
bom mamy, raczej oglądać powin- 
niśmy rekonstrukcję epoki, w którą 
Nowaczyński sztukę swoją przenosi. 

Taki klucz daje nam w rękę sam 
autor. Pozostaje co rychlej zawołać 
wielkim głosem „Sezamie! Sezamie!'— 
i otworzyć książkę byle gdzie. A 
choćby to tu, to owdzie. 

Oto imć pan Nedostal, cesarski 
koncepista cyrkularny, co gębę otwo- 
rzy, to mówi tak: 

— Ważeni panowie! Gdo takowe 
verordnung widawal ja ne kapuje... 
protože takowe verordnung... szpatne 
verordnung... ist stricte, total illegiti- 
mum... unlegal... protože  erlassu O 
sztandrecht ne mamy... Pokladam to 
to za uniug. 

A p. senator: : 
— Wobec zapadającej szarówki, 

stawiam formalny antrag na Szluss 
der debatte. 

A p. baron, cesarski 
starosta cyrkularny: 

— Konstitucja była mankamentna. 
A Ordnung musi być ohne Manka- 

nadworny 

menten. Ordnung musi pasować do 
szyckich i szyccy muszą pasować do 
Ordnung.. Osma godzina wieczór 
jeszcze szyckie miasto na nogach... 
Szpera nie jest respektowana... pas- 
sircetle nie noszone... Tego szyckiego 
my tolerować sobie nie winszujemy. 
Prawda? » 
„I tak 4а!е], niemal na každej stro- 

nicy w tymže deseniu przez wszystkie 
cztery akty. 

I jak tu nie poznać odrazu sto- 
licę skasowanej przed dwoma  laty 
Rzeczypospolitej Krakowskiej! A dyć- 
że to Kraków anno 1848! Ježeliby 
zaś jeszcze komukolwiek było za ma- 
ło koloru lokalnego w cytowanych 
próbkach językowych, to niechże nam 
na: stronicy 245 powionie Malwinka 
Liedermeyer chusteczką  naperfumo- 
waną paczulą. Mogła być zamiast 
paczuli larendogra, mogła chusteczka 
pachnieć irandżipaną **). Lecz i pa- 
czula wystarczy. Na sam dzwięk tego 
wyrazu zapachniało soczystą i bujną 
jesienią romantyzmu, dośpiałą, a na- 
wet już nieco przejrzałą bidermajersz- 
czyzną, najautentyczniejszym Lo uis:- 
Philippe'em. 

Tak, tak... to Krakow, na hasło 
dane z Paryża przez naszą Wielką 
Emigrację polityczną, gotujący się do 
„Skruszenia więzów niewoli". | prze- 
ciw komu, miły Boże, powstaje, przeciw 
komu! Przeciw tej (woła ktoś z estra- 
dy wiecowej) co ostatnią, wolną, nie- 
podległą, neutralną piędź ziemi pol- 
skiej nam wydarła. Co obelisk na 
grobie ojczyzny zwaliła! Co Rzeczpo- 
spolitą Krakowską skasowała! Prze- 
ciw  Austrji, co ostatni kawałek 
ojczyzny  zagarnęła nam i skradła! 
Ha, gdy się nie jest ani w rosyjskim, 
ani w pruskim zaborze, dobry i trze- 
ci, austrjacki dla wyładowania nań 
wulkanicznego nastroju, co ogarnął 
całą Europę. 

(**) „Larendogą*, jak wiądomo, na- 
zywano w Polsce wodę lawendową zwaną 
zagranicą wodą de lareine d'Hongrie. Wy- 
nalazca perfumy, niegdyś nader popular- 
nej, o delikatnym zapachu zwanej „Fran- 
gipane* był pewien arystokrata włoski z 
rodu Frangipanich. 

Bo cała Europa na wulkanie. Re- 
wolucja w Paryżu, rewolucja we Wło: 
szech, u Madziarów rewolucja a wszę: 
dzie karbonarjusze i karbonarjusze... 
Szalenie udzielający się nastrój taki. 
To też i w Krakowie wysypało się, 
jak grzybów po deszczu, moc „oj- 
czyźniaków*. Czuć w powietrzu, co 
tu ukrywać? —insurekcję. Jeszcze Me- 
ternich w Wiedniu regime trzyma. 
Ale—co będzie to będzie!... Trzeba i 
Krakowowi ruszyć Się. 

Starzy reflektują, odradzają, zimną 
oblewają wodą rozgorączkowane mło- 
de łby lecz—jak ktoś wali Łez ogró- 
dek w sztuce Nowaczyūskiego  naj- 
kompletniej a la Nowaczyński: „Mło- 
dzi są od tego aby robili rewolucję, 
a starzy od tego żeby robili... pod 

siebie!“ : 
Pfuj, co za wyrażenie! Lecz nic 

nie poradzisz. Ktoś nawet klaszcze 
wołając: „Świetnie! rawo! Każdy 
wiek ma swoje divertissementy!“ A 
po kilku załedwie chwilach ktoś zacz- 
nie cytować przysłowie „Bližsza ko- 
szula ciała..." a ktoś dokończy „,...niż 
gatki!“ 

Gdy zaś Nowaczyńskiemu až ję- 
zyk zaświerzbi aby jeszcze jeden puścić 
ze sceny coq-a-I'Ane lub ekiwok, nie 
zawaha się wobec notorycznego ana- 
chronizmu. Baron wygrażając buntu- 
jącym się Polakom woła na wiosnę 
1848-go roku... Point de bre- 
veries! Zadnych breweryj — а 
„Schwammdriiber!* wylatuje mu nie- 
opatrznie z ust na 34 lata... przed 
„Bettelstudentem“. 

„Ale—ale—to drobiazgi i detale, 

Sztuka en bloc, w całościi „sa- 
ma w sobie”, bardzo interesująca, i z 
niesłabnącem nigdy u Nowaczyńskie- 
go wirtuozowstwem pisarskiem na pa- 
pier rzucona. 

Może najdzikszym ekscesem kra- 
kowskiego konkursowego skandalu, 
było rozpuszczenie na całą Polskę z 
za kulis jeszcze konkursu wiadomości 
„oburzeniem drżącej”, że Nowaczyń- 
Ski napisał jeszcze jeden o Krakowie 
—paszkwil! Ze Kraków podnoszący 
głowę w dobie Wiosny Narodów—z 

błotem zmieszał! Słowem, że sędzio* 
wie konkursowi zaszczycili nagrodą 
niech im Pan Bóg nie pamiętal—co$ 

    

coś, coś horrendalnego, coš szargaja“ | 6 
cego najświętsze tradycje narodowe« fk, 
coś... coś... coś niesłychanego! pm 

Owóż, ja, któremu mój uniwersy* с 
tecki Kraków jest tak bliski sercdr 
jak niemal Wilno, pozwalam sobie. 
stwierdzić— po przeczytaniu sztuki NO” 
waczyńskiego od deski do  deski— 
że niema w niej ani paszkwilu, a0! 
„Szargania”, ani nawet obrazy. JES 
trochę ku grotesce i karykaturze pO” 
dany, obraz — myślę, że w jakich 
trzech-czwartych wierny i prawdziwy | 
zerwania się Krakowa w 1848 na no; 
gi, odświęcenia wielkiej patrjotycznel | 
manifestacji i... odstąpienia od dal“ 
szych manifestacji ko 'sekwencyj W. 
myśl aksjomatu Nec Hercule5. 
contra plures. Prawda, nieje” | 
den z ówczesnych działaczy krakOW 
skich dostaje szczutka w nos a iniie' 
go Nowaczyński ośmiesza, lecz sztu” 
ka, w satyrycznym swoim  charaktć, 
rze nie przekracza granic satyry 
dobrego humoru, któremi tak naš 
przed wojną, niezapomniane rysunk 4 
z „Fliegende Blatter" zaopatrywańć 
nieodmiennie ogólną intytulacją „A””. 
der guten, alten Zeit...“ ssd 

Komedja  Nowaczyfskiego — 15° 
właśnie takim, oczywiście koloryZO“ 
wanym gdzieniegdzie jaskrawo, Obra?" 
kiem humorystycznym „aus der EU 
ten, alten Zeit“. 

A suto zaprawionym rysami bar 
dzo charakterystycznemi, bardzo 107 

  

  

   

      

    

   

  

     

    

     

kalnemi, doskonale odtwarzającemi |, ( 
całokształt różnorodnych „orjentacyj М 
wobec gotującego się powstania, Mu” p 
tatis muta ndis, nietylko Kra” | 
ków lecz każde społeczeństwo pols Ło kę 
cały: naród polski tak akurat by uci 
rozbity na obozy wobec dyle” 
matu: powstanie zbrojne czy oportu” 
nistyczna ugoda? nietylko w 1848 OH 

ku lecz w ciągu całych naszych dzie” 
jów porozbiorowych, wo 

    

bec wszyst | 
kich naszych powstań a choćby tylko 
„budzących ducha" manifestacyj patrjo” | 
tycznych. : 

. A 

%



Ib GOSPODARCZY ZIN WSCHODNICH 
W sprawie wywozu ofrąh 

m 
е- Zgodnie z rozporządzeniem mini- otrąb do zł. 10 od 100 kg. i do nie- 
ją „W: Skarbu, Przemysłu i Handlu udzielania żadnych zezwoleń na bez- 
e, pa Rolnictwa z dn. 20 października cłowy wywóz omawianego artykułu 
Ją |". w sprawie cła wywozowego zagranicę. Druga część rezolucji sej- 

mowej z dn. 19.I о, | otręby („Dz. Ust. R. P.* Nr. 92, 
\ przedewszystkiem 

1929 r. dotyczy 
812) wywóz z Polski otrąb jest otrąb żytnich i 

а! | nie obłożony cłem wywozowem pszennych, ponieważ zaś w tym za- 
je Mysokošci zł. 5 od 100 kg. Nale- kresie ma w dalszym ciągu moc obo- 
e- 4, Odač, że w powyższem rozpo- wiązującą uwaga, zawarta w cytowa- 
je „ozeniu znajduje się uwaga, na pod- nem powyżej rozporządzeniu z dn. 
0 le ktorej otręby, z wyjątkiem otrąb 20 października 1928 r, przeto uchwa- 
i ja i pszennych, mogą być wywo- ła Sejmu pokrywa się .z istniejącym 
a | bez cła jza zezwoleniem Mini- obecnie stanem prawnym w omawia- 
w |'Stwa Skarbu. 
@ | “ powyższego wynika, że bezcło- 
а, @ Oz może obejmować jedynie 
1 €by, które mają w rolnictwie mniej- 
k į zastosowanie, jak np. otręby 
ej | Wienne, gryczane lub owsiane. 
- b Cło wywozowe w wysokości zł. 5 
d |, 00 kg. nie zapobiega całkowicie 
$- |. OZOwi omawianego artykułu za- 

- .‘С_е. W grudniu r. ub. wywóz z 
ej 1 otrąb wyniósł: żytnich -- 612 t., 
ej 4, T0Ych—451 t; w styczniu r. b. 
0 podniósł się: otrąb żytnich 

0 t, pszennych—do 104 t. 
Jbecny poziom cen otrąb w Pol- 

„| Niemczech jest taki, że opłaca 
„Vywozič otręby do Niemiec nawet 
|, Ge w wysokości zł. 5. Dotyczy 

4 płaszcza młynów, położonych w 
m k, L niemieckiej granicy, skąd 

t sila rzeczy bardziej jest opla- 

nym zakresie. Gem: LH). 

INFORMACJE. 
WYMIAR PODATKU OBROTOWEGO. 

Według notatek prasowych i kursują- 
ch wśród osób zainteresowanych wiadomo- 

i, władze skarbowe, powołując się na zwię- 
kszenie obrotów towarów, wykazywanych w 
statystykach oficjalnych oraz rzekomo rów- 
nież przez przedsiębiorstwa handlowe, pro- 
wadzące księgi, zarządzić miały jakoby pod- 
niesienie proporcjonalnie do zwyżki statysty- 
cznej — wymiar . podatku obrotowego za 
ubiegły rok w granicach od 25 proc. do 50 
proc. — zależnie od branży. 

Na podstawie uzyskanych wyjaśnień 
„Tygodnik Handlowy* informuje, że zarzą- 
dzenie takie przez Ministerstwo skarbu wy- 
dane nie zostało, przyczem od siebie dodaje, 
że gdyby nawet tak było, to dostateczną 
broń przeciw takiemu systemowi wymiarów 
podatkowych powinien stanowić ostatni, na- 
prawdę doniosły okólnik ministerstwa skarbu, 
datowany 25 ub. m. L. D. V. 1546/4/29 tre- 
ści następującej: 

„Przy wymiarach podatku przemysłowe- 
go od obrotu zdarzają się wypadki, że organy 
wymiarowe podwyższają znacznie w porów- 
naniu z rokiem ubiegłym obroty przedsię- 
biorstw nie prowadzących prawidłowych 
księg handlowych, często być może nawet i 

   

  

е —Рогбшпапіа cen żyta i otrąb 
ej dos, A w estatnich latach wynika, że 
jek między cenami obu tych 

K łów kształtuje się dla  polskie- 
Ч 'Ёщста coraz niekorzystniej, i 

„Au. 1 Tabywcza producenta żyta w 
W zakresie otrąb żytnich stale 

„/- Aby móc nabyć 100 kg.;otrąb 
1024 "Olnik musiał sprzedać żyta: 

r. 64 kg., w 1928 r. 69 kg., 
pg iu 1929 r. 73 kg, w lutym 

- | NŚ ke 
k,śleży zaznaczyć, że dla powyż- 

  

   
   

  

   

  

jo zestawienia były brane ceny |CZWARTEK 
' Ь;›іопо-Тошаюпеі w War- 1 pzis Wschód st. g. 5 m. 21 

ka" a jeżeli się weżmie w rachu- | Benedykta. 

2 Tolnik, kupując otręby, płaci 8 Zach SET Tame 60 
t Zazwyczaj więcej, aniżeli wyno- | Katarzyny 
li ły owania giełdowe, za żyto zaś ————— Zakiadu 

mniej, niż notuje dana gieł- anas VA 
0 można będzie zrozumieć, z dnia 20 — III: 1929 r 

nek między cenami żyta i я ° * 
, „łytnich w rzeczywistości kształ. Ciśnienie J 
8 jeszcze niekorzystniej, aniżeli średnie w m | 
zy, to uwidocznione w powyższych 

e k U 

   774 

Temperatura J 4 00C 
i L šredni 

„ OŚwietleniu powyższych faktów AA 

    

   
   

     
   
    

    

    

Się staje, że używanie otrąb Opad za do;' | з 
ъ pastewnych w wielu 40 bęm. m, | 
kj, Wach rolnych przestaje opła- vyjątr i 2 
kab l że wówczas bardziej kalku: przeważający | Po'ud:-zachodni 
lan; SPasanie przez inwentarz zbo- za 

są (ję li otrąb. Według informacyj, Z e 
Ry, chodzą z różnych okolic kra- Maxi r 
(ywanie zboża dla celów pastew- A CE) U 4 ар ост %Шецо Tendencja barometryczna: bez zmian. 

— i й KUO 
R .а potanienia  otrąb staje się OWA 
— ūader aktualną nietylko z Akis 8 Е RA 

6 | poydzeia ście rolniczego. ale „Alec u 5 okno, i 
ie a ‚ tu widzenia ogólno-gospo- dę Racaliewiczać generał Stankiewicz pre- 
r JAN x 3 zes Związku Emertyów Wojskowych w Wil- 

1 nieopłacalność używania Ww nie w sprawach Źwiązku, admirał Borow- 

pp podarstwach otrąb zwrócił si p. oruaafe Era ao S х Ba i „ NIS jeziore ch, 5 @ 

у № % г;‚ e Sejm, który w uchwa dzielni szewców Jedność p. Sosnowski w spra 
° Р од utego r. b. wezwał Rząd wach tej spółdzielni, dyrektór Banku Gospo- 

„niesienia cła wywozowego Od darstwa Krajowego p. Ludwik Szwykowski. 
- @ 

0 ių „Sžiuce Nowaczyńskiego wystę- Władze austrjackie „wysiedlają“ z 
> R 6 arenę historycznego momen- Krakowa emisarjuszy paryskich, jako 
> Rip gej M теЦеНе i z rowną do- „turbulente elemente“... Wiosna Na- 
ą ą eiektownego konterfektu... rodow przeminęla szybciej niż jaka- 

kolwiek, kiedykolwiek... 
— Point de breveries, pa- 

nowie! Kreuzhimmel don- 
nerwetter! 

l podczas generalnego ... odpada- 
nia Krakowa w przedwojenny stan i 
kwietyzm, w status quo antę, 
doznaje autor Sztuki jakby ataku 
"swego, długoletniego już, tedy chro- 
nicznego czechofilstwa. Austrjackiego 
w Krakowie urzędnika, wspomniane- 
go już imć pana Barnabasa Nedosta- 
la, wykierowuje —in articulo 
mortis — na istotnego bohatera 
historycznego momenti. _Nedostal, 
który zresztą od początku sztuki 
„trzymał z Polakami*, ma wreszcie 
dosyć partycypowania w brudnych 
machinacjach austrjackiej biurokracji... 
Podaje się do dymisji. Zrywa z piersi 
ordery austrjackie. Gwiżdże na „Gu: 

Im... Zapalczywość młodzieńcza 
tag "inacja prowodyrów, zarówno 

(cz POŻarna" jak rozum stanu i 
"€ praworządności, któremi się 

ių , zawsze zasłaniali. Jakże praw- 
4 nę, zechpolski i_ nieśmiertelny 

' kiej przeciwko Paryżowi emi- 
|; Kau który chciałby - ho, ho! — 
i ęj KÓW za łeb i nim kierować. 

yę 9 ze „Słowa dziejów Polski“ 
šį Owe „Przy Jego Cesarskiej 
` й“д]тііоёа'шіеі nam panującym 

X rag džie stoimy i stać chcemy, 
0 jak TY i radzić będziemy..." 

: prze głęboko sięga ostrze cyniz- 
dstawiciela cesarsko-królew- 

№ а92 сет!га!пусЬ 
“оёеіедасіі Polaków: 

< he Udyby nie der Bauer, der pol- 
AN dze, der Kmiotek, der Wło- 

3 t Gazda, der Chłop! wy, pa-      

  

rzucającego 

    

dawnobyšcie nas 

     

  

Ai, Szlachcice ч 2 dą Rków w : A bernium* i ma odjechać do Czech 
% В ypedzili, Nur der Gazda, i 

c > ko der Kmiotek, der Wio- R wano: OE KKA 

" Ruer p fidelis subditus. Nur I byłaby się sztuka być może skoń- 
15 |. We) er Gazda stoi wiernie Za czyłą hymnem narodowym czeskim, 

szych Anos gdyby la maman Liedermeyer, wtašci- 
st |llep p 0 to, cc mogło porU- cielka kawiarni i restauracji z Parku 
5:  etga, Wy, Polskiej ziemi pod tchnie- Strzejeckiego w Krakowie, nie była w 
z R Wyk , uudów, wszystko 10, ostatniej chwili tak słodko : spojrzała 

о о писе lub w SZCZYP- na imćpana Nedostala, tak słodko, 
hę, па у Sztuce Nowaczyńskiego. tak zabójczo słodko i oszałamiająco. 

i polską) dzo pełna—i bardzo ogól- i , 
г Owy Operuje całym materjałem Został w Krakowie. 

OBR NR zromadzonym w nas | Ježeli zaś w „Nowych Atenach" 
ni yte łata niewoli. Nowaczyńskiego nie figuruje wnuk 

jego albo syn, to z tej tylko racji, że c buzki drugi wypełnia jeden ylkc 
Czesi napływowi nie grają już w no- 4) r Ch dzjgO się Krakowa. Po za- 

  

@ № $ atach i spieraniach się woczesnym Krakowie nawet „setnej 

b gin Ołąją chód... na barykady! — części tej charakterystycznej roli, jaką 
AR ' trzęcalzagorzalsi uczestnicy. W się upamiętnili w życiu Galicji z przed 

х ® СШЬЩ rebeljanci demolują Kan- dziesiątków lat. 

h (akt PIANA: A w tydzień już Cz. j. 

p"ATAt; „,SZwarty) ...generał Win- 
a Mbąrq, ZlObYł już Pragę... Lwów 
R dywany... generał Wrangel na 

Berli meklemburskiej wkro- 
Mają NA Madziary jeszcze 

AR л — lecz niedługo tego: 

DIE 

     

„Z powodu choroby 

słuszne, lecz bez należytego uzasadnienia. 
„Tego rodzaju postępowanie, wywołując 

narzekania płatnków, utrudnia w znacznym 
stopniu załatwianie odwołań i skarg do naj- 
wyższego trybunału administracyjnego. 

Mając powyższe okoliczności na uwadze 
polecam aby na przyszłość wszelkie znacz- 
niejsze zmiany (zarówno zwyżki jak i zniżki) 
w porównaniu z wymiarami za rok poprzedni 
w sumach obrotu, ustalonego dła przedsię- 
biorstw nie prowadzących prawidłowych 
ksiąg handlowych, były należycie uzasadnia- 
ne w każdym poszczególnym wypadku. 

O powyższem zarządzeniu należy zawia- 
domić władze podatkowe I instancji". 

Okólnik powyższy należy corychlej po- 
dać do wiadomości ogółu płatników oraz 
członków komisyj podatkowych. 

  

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— Po ogłoszeniu wyborów do Izby Rze- 
mieślniczej. W związku z wyznaczeniem ter- 
minu wyborów do Izby Rzemieślniczej miej- 
ski wydział przemysłowy otrzymał polece- 
nie uporządkowania do dnia 1 kwietnia 'ewi- 
dencyj zarejestrowanych rzemieślników i na 
desłania takowych do władz wojewódzkich, 
które następnie ułożą spisy uprawnionych do 
głosowania. Wobec tego że na terenie Wilna 
około 500 osób ma zakwestjonowaną przy- 
należność do klasy rzemieślniczej, Magistrat 
ma wyznaczyć dwóch urzędników których 
zadaniem będzie stwierdzenie na miejscu sto 
sunku zakwestjonowanych osób do rzemio- 
sła. Dokonane to zostanie na podstawie ze- 
znań świadków. 

— Państwowe oceny masła. W kwietniu 
rb. odbędą się w Warszawie i w Wilnie pań- 
stwowe okręgowe oceny masła. Udział ofi- 
cjalny w tych ocenach mogą brać tylko te' 
spółdzielnie, które czyne są conajmniej rok, 
a które w przeciągu rocznym _ przerabiają 
dziennie conajmniej 300 litrów mleka. W o- 
cenie masła w Wilnie będą brać udział spoół- 
dzielnie z województwa Wileńskiego i No- 
wogródzkiego oraz z powiatów: grodzieńskie 
go i wołkowyskiego województwa Białosto- 
ckiego. Z tego okręgu spółdzielnie, które ma- 
ją zamiar uczestniczyć w ocenach winny prze 
słać odnośne zgłoszenia do 1 kwietnia rb. do 
Związku Spółdzielni Mleczarskich i Jajczar- 
skich w Wilnie ul. Końska Nr. 12. 

  

KRONIKA 
„,  — Osobiste. W dniu wczorajszym p. Wo- 
jewoda Wileński odwiedził pułk. Korewo no- 
womianowanego dowódcę 6 Brygady KOP 
w Dowództwie tej Brygady. A 

— й wydziału wojewódzkie- 
go. 
twem p. Wojewody posiedzeniu wydziału wo 
jewódzkiego załatwione zostały następujące 
sprawy: 

Rozpatrzono i zatwierdzono budżet dodat 
kowy mołodeczańskiego powiatowego zwią- 
zku komunalnego na rok 1928 - 28 w kwo- 
cie 136.000 zł. 

Rozpatrzono i zatwierdzono budżet posta 
wskiego powiatowego Związku Komunalne- 
go na rok 1929 - 30. Budżet ten wyraża się 
po stronie dochodów i rozchodów w zbilan- 
sowanej kwocie 499.329 zł. W wydatkach są 
następujące kwoty: administracja. ogólna 
65.345 (14,5 proc. ogółu wydatków), spłata 
długów 30.898 zł., przedsiębiorstwa komu- 
nalne 20.000 zł. AE place publiczne 161 
tys. zł. oświata 10. zł., kultura i sztuka 
4.237 zł. zdrowie publiczne 90.508 zł., opieka 
społeczna 21.245 zł., popieranie rolnictwa 
47.137 zł., popieranie przemysłu i handlu 
3.170 zł. na cele rozwoju sieci straży ognio w 
wej i na utrzymanie aresztu 35902 zł., na za- 
pomogi dla ggmin deficytowych 4.000 zł. na 
subwencje dla rozmaitych zrzeszeń insty- 
tucyj 4933 zł. 

, Ponadto rozpatrzono i przyjęto do zat- 
wierdzającej _ wiadomości ay Sejmi- 
ków postawskiego i oszmiańskiego w przed- 
miocie wysokości do której Rady powiato- 
wych komunalnych kas oszczędności w Po- 
stawach i Qszmianie mogą zaciągać pożycz- 
ki. Wysłuchano opinji wydziału wojewódzkie- 
go o firmach Społsur w Głębokiem i Szy- 
mon Lekach w Dziśnie jako o firmach ekspor 
tujących jaja zagranicę. 

Dokonano repartycji pomiędzy Związka- 
mi komunalnemi, a gminą miasta Wilna kosz- 
tów związanych z urzędowaniem komisyj ra- 
dy wojewódzkiej, 

Rozpatrzono i zatwierdzono uchwałę Ra- 
dy miasta Wilna z 14 lutego rb. dotyczącą 
wyasygnowanie 10.000 zł. tytułem zapomogi 
dla szkolnictwa żydowskiego. ; 

MIEJSKA 
— Zarządzenie na wypadek ewakuacji 

powodzian. Komitet miejski pomocy powo- 
dzianom po rozpatrzeniu przedstawionych spi 
sów osób, które muszą być w razie powo- 
dzi ewakuowane do pomieszczeń wyznaczo- 
nych przez Magistrat opracował plan ewaku- 
acji w ten sposób, by każda ulica miałaby 
swoje. locum w przeznaczonych pomieszcze- 
niach. W razie alarmu funkcjonarjusze policji 
natychmiast zarządzą opróżnienie zagrożo- 
nych terenów, a usuniętym mieszkańcom wrę 
czą karty gdzie mają się udać. Powyższe 
pozwoli na uniknięcie spodziewanego w ta- 
kich wypadkach rozgardjaszów i umożliwi 
odpowiednie i równomierne rozmieszczenie 
powodzian. 

— (0) Nowa oranżerja. Na wybudowa- 
nie nowej oranżerji na Kopanicy Magistrat 
wstawił do budżetu 18.000 zł. 

— (0) Urządzenie parku na terenie „Al- 
tarji'. Na urządzenie parku na terenie „Alta- 
rji*, Magistrat wstawił do budżetu 50.000 zł. 
w tem na konkurs projektu planu 10.000 zł., 
na oparkanienie 15.000 zł. i na zapoczątko- 
wanie robót ziemnych 25.000 zł. 

— (0) RepreZentacja. Na reprezentację 
i-wydatki związane z przyjęciem gości, wy- 
cieczek i zjazdów, Magistrat wstawił do bud- 

  

żetu na rok 1929—30 20.000 zł. 
— Sekcja techniczna w nowym lokalu. 

Dziś sekcja techniczna Magistratu przystąpi- 
ła do opróżnienia dotychczas zajmowani 
lokalu. Nowy lokal sekcji technicznej mi 
się będzie w tej samej p ji lecz wejście 
do poszczególn wydział 
księgarni Św. 
scu zostanie jedynie wydzi, у 
Opróżniony lokal za'mie sekcja zdrowia. 
.— Gorączkowy ruch przy oczyszczaniu 

ulic Niema już chyba w Wilnie człowieka, 
któryby wierzył w możliwość powrotu zimy 
bodaj na najkrótszy czas. Jeszcze dzień dwa 
ciep ła, a nie będziemy już mieli na ulicach 
śniegu. Gorączkowe tempo z jakim wzięto 
się do oczyszczania ulic pozwala przypusz- 

że za kilka dni chodzić już będziem 
czego niestety, dziś powie: 

4 szoferzy i dorożkarze 
zmusz. jać doły w jeźdni. 

Na wielu ulicach komunikacja kołowa utru 
dniona t mocno z racji ), że nie wszy- 
scy właścicieli posesji pomyśleli o oczyszcze= 

niu jezdni. й 
Na Wilji stan bez więk 

wczoraj poziom wód podnić: 

    
   
   

  

    

    

   

  

    

      

   

    

    ych zmian. Od 
się o 10 cent. 

SZKOLNA. 
Pogorzeiskiego. 

Kuratora Okręgu Szkol- 
go zastępstwo objął na- 

1 p. J. Malowiecki. 

— Choroba p. Kuratora 

    

    

  

nego p. Pog 
czelmk wyd. 

Na odbytem ostatnio pod przewodnic=" 

   

  

OWO 

Aufobusy czy framwaje 
JAKI sZODEK LOKOMOCJI NAJODPOWIE 

DNIEJSZY JEST DLA WILNA. 

Kwestja wyboru  najodpowiedniejszego 
środka lokomocji masowej dla Wilna jest od- 
dawna tematem dociekań sfer samorządo- 
wych, technicznych i finansowych, ostatnio 
omawiana była obszernie. 

Przed kilku tygodniami odbył się odczyt 
inż. T. Baniewicz, wybitnego znawcy na 
tym polu, a onegdaj odbyło się zebranie dy- 
skusyjne na ten temat w Stowarzyszeniu 
Techników. A 

W dyskusji jaka wyłoniła się po odczycie 
inż. T. Baniewicza, wybitnego znawcy na 
brania zabierało głos szereg. mówców, a z 
przemówien ich uwidoczniło się, że sprawa ta 
rozpatrywana pod kątem interesów dobra 
miasta nie da się tak łatwo zdecydować gdyż 
tak komunikacja tramwajowa jak i autobuso- 
wa ma swoje złe i dobre strony i doprawdy 
trudno jest przechylić się wyraźnie w wybu- 
rze. 

Pan inż. Baniewicz wybitny znawca na tem 
polu, zdecydowanie przechylił się na stronę 
tramwai, które zdaniem jego będą tańszem i 
lepszym środkiem komunikacji. 

Przedewszystkiem łatwiej będzie o zdoby- 
cie potrzebnego a niewątpliwie b. dużego (0- 
koło 12 milj. zł.) kapitału zagranicznego na 
tramwaje niż na komunikację autobusową, 
która jest absolutnie nie do pomyślenia przy 
dzisiejszym stanie bruków, nie mówiąc już o 
tem, że koszty eksploatacji komunikacji auto- 
„busowej są 0 65 - 70 proc. większe niż tram- 
wajowej. Budowa nowych bruków (20 klm.) 
pociągnie za sobą wydatek 6 milj. złotych. 

Koszty przejazdu tramwajem kalkuluje się 
znacznie niżej i biorąc przy obliczeniu roczną 
ilość pasażerów na 14 milj. wpłaty za bile- 
ty prży tramwajach wyniosłyby 1.500.000 zł., 
gdy przy autobusach 2.250.000, a więc lud- 
ność Wilna przepłaci o .00 Ozł. 

Pozatem dla miasta tej wielkości, co Wil- 
no zdolność przewozowa autobusów jest nie 
wystarczająca i nie mogą one zadośćuc 
potrzebom komunikacyjnym Wilna zcze- 
gólności nie są one w stanie podołać rucho- 
wi w tym czasie, gdy osięga on największą 
intensywność a więc w godzinach rannych i 
popołudniowych. Wynika z tego, że zapro- 
wadzenie szeroko rozgałęzionej komunikacji 
autobusowej nie rozstrzyga jednak kwestji 
komunikacyjnej dla Wilna. 

Reasumując dowodzenia zwolenników ko- 
munikacji tramwajowej, zaznaczyć nałeży, 
że według nich będzie ona tańszym środkiem 
lokomocji, a pozatem łatwiejsze będzie zdo- 
bycie potrzebnych kapitałów na jej realiza- 

cj 

     
   

  

     

= 
Szerokość ulic wileńskich ani ich nierów- 

ność nie może być przeszkodą. 
Zwolennicy komunikacji autobusowej płk. 

Ożyński, inż. Biszewski i inni twierdzą, że 
komunikacja ta ze względu na specyficzne 
warunki wileńskie jest dogodniejszą ponie- 
waż umożliwia zmianę kierunku jazdy stoso- 
wnie do zapotrzebowania ruchu, w znacznie 
mniejszym stopniu tamuje ruch kołowy oraz 
przyczynia się do uregułowania kwestji bru- 
ków, kwestji dla Wilna palącej. Autobusy po- 
dołają najzupełniej swemu zadaniu ponieważ 
przewożą one obecnie 12.000 osób i rich ten 
wzmoże się najwyżej do 30000, gdy teorety- 
cznie powinno Wilno posiadać 250 autobu- 
sów, a posiada zaledwie 80. 

Inż. Krukowski uważa, że za koszt budo- 
wy tramwaju można w Wilnie ułożyć nowo- 
czesne bryki i dać komunikację autobusową, 
która w razie, o ileby zawiodła może być 
zmieniona na komunikację podmiejską, a eks- 
peryment-z tramwajem, w razie nieudania się, 
zaciąży na pokoleniach. 

Ponadto przeciwko komunikacji tramwa- 
jowej wysuwano tę okoliczność, że ze wzglę 
dów klimatycznych komunikacja na wąskich 
ulicach będzie wymagała oczyszczania Śniegu 
co NK ujemnie na ruch dorożkarski. 

° rezultacie po wysluchaniu wszystkich 
tych przemówień trudno jest zrobić wybór 
jakkolwiek bodaj więcej szans powodzenia 
ma projekt komunikacji OI 

(URI NAD 

AKADEMICKA. 
— Mniejszošciowy blok studentow. Pow- 

stał w Wilnie blok studentów Litwinów, Bia- 
łorusinów i Ukraińców USB. Posiedzenia od 
bywają się w lokalu Litewskiego Komitetu. 
W imieniu Ukraińców występuje p. Sahajko. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Związek Lekarzy Dentystów Połaków U, S 

w Wilnie zaprasza swych członków na wal- 
ne roczne; zebranie, które się odbędzie dnia 
21-go marca r. b. 0 godz. 8ej wiecz. przy 
ul. Wileńskiej d. 26 m. 6. 

1 KOMUNIKATY 
— Konsułat łotewski w okresie świąt 

Wielkanocnych nie będzie czynny: W czwar- 
tek 28 marca, piątek 29 marca, niedzielę 31 
marca , poniedziałek 1 kwietnia, wtorek 2 
kwietnia. 

ŻAŁOBNA. 
— Ś.P. St. Ławrynowicz. Dzisiaj nade- 

szła tu wiadomość z Warszawy 0 nagłym 
zgonie śp. Stanisława Ławrynowicza, inspe- 
ktora majątków państwowych w Wileńskim 
Urzędzie Wojewódzkim. Ś.p. Ławrynowicz 
bawił w Warszawie w sprawach służbowych. 
Zmart przężywszy lat 45. 

— Zaszczytna śmierć na posterunku. Na- 
deszła tu wiadomość, iż dnia 18 marca zmarł 
Bronisław Kozłowski dezynfektor kolumny sa 

nitarnej, gPrganizoyaneį niedawno na tere- 
nie powiatu Wileńsko - Trockiego dla wałki 
z 'epidemią tyfusu plamistego. Ś. P. Kozłow- 
ski biorąc udział w akcji sanitarnej nabawił 
się tyfusu i padł jego ofiarą. W uzględnie- 
niu faktu iż śp. Kozłowski zginął jak żołnierz 
na posterunku, na froncie walki z zarazą, p. 
wojewoda Wileński wydał rozporządzenie aże 
by pogrzeb śp. Kozłowskiego odbył się na 
koszt Państwa. 

RÓŻNE 

„BR Szlachetny czyn. Dowiadujemy się, że 
p. Arnold Mozer, właściciel gazowni w Wilnie 
złożył na ręce p. Wojewody Wileńskiego 500 
zł, na rzecz ludności dotkniętej klęską nieu- 
rodzaju. Kwota ta została przekazana Komi- 
tetowi Pomocy. 

— Z towarzystwa opieki nad grobami 
poległych bohaterów w Wilnie. Działalność 
Towarzystwa opieki: nad grobami poległych 
bohaterów w Wilnie rozwija się nadal b. po- 
myślnie. Obecnie na pierwszem płanie jest 
budowa pomnika dla poległych bohaterów z 
armji gen. Żeligowskiego. Poświęcenie po- 

. mnika projektowane jest na. wiosnę r. b. Po- 
zatem Towarzystwo nosi się z zamiarem 
ufundowania tablicy pamiątkowej w katędrze 
metropolitalnej wileńskiej dla ]. E. ks. bisku- 
pa Zwierowicza, jednego z najdzielniejszych 
pasterzy b. diecezji wileńskiej. Czynem tym 
Towarzystwo chee uczcić pamięć wielkiego 
kapłana, którego rząd rosyjski deportował w 
r. 1903 wgłąb Rosji za słynny cyrkularz prze- 
ciwko zaprowadzaniu szkół cerkiewnych, ma- 

  

- jących zrusyfikować dziatwę naszą. Jak wie- 
my curkularz ten sparaliżował dalszą akcję 
rządową w tym kierunku. 

Towarzystwo opieki nad grobami 
bohaterów w Wilnie przez kiłka lat swego 
istnienia ujawniło swą żywotność i intensyw- 
ność w pracy. Piękne mauzoleum dla pole- 
głych bohaterów na cmentarzu Rossa w Wil- 
nie, tablica pamiątkowa na rynku Łukiskim 
pamięci powstańców-bohaterów _w_ 1863 r., 
tablica pamiątkowa dla księdza St. Piotrowi- 
cza, bojownika o wolność Kościoła i Ojczy- 
zny z r. 1870, ufundowana w kościele św. 
Rafała w Wilnie, oraz szeroka akcja na tere- 
nie całej metropolji wileńskiej świadczą o 

6 

   

  

   
   

zmarł nagle w Warsząwie dnia 20 marca 1929 r. przeżywszy lat 54. , 

W zmarłym tracimy zasłużonego współpracownika i nieodżałowa- 
nego kolegę. 

Cześć jego pamięci. 

WOJEWODA 
i Urzędnicy Urzędu Wojewódzkiego 

w Wilnie, 

s Tp. 

Stanisław Ławrynowicz 
Inspektor Majątków Państwowych. 

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 

ARTS SPAIN SET TDI S 

Wykrycie fahryczki fałszywych 50-cio groszówek 
Policji pow. dziśnieńskiego udało się 

wpaść na trop szajki fałszerzy 50-cio gro- 
szówek, którzy zorganizowali fabryczkę i 
produkowali bilon. Podczas rewizji we wsi 
Koleśniki gm. Zaleskiej w zagrodzie Jana 
Kuchty znaleziono dwie formy do podra- 
biania 50-groszówek, siedem fałszywych 

monet i kilka sztuk fałszywych monet 
dwuzłotowych. Kuchtę oraz trzech innych 
osobników podejrzanych o fabrykację mo- 
net aresztowano. Dalsze śledztwo ustali czy 
are zdołali już puścić w obieg falsy- 
ikaty. 

Aresztowanie piątego członka bandy Prusika 
Ucieczka z pod eskorty — pościg i strzały. 

Dochodzenie policyjne w sensacyjnej 
sprawie bandy włamywaczy, na czele któ- 
rych stał dozorca więzienny Prusik, o czem 
donosiliśmy wczoraj, zdołało stwierdzić, że 

- poza 4 zatrzymanymi, do bandy należał do- 
brze znany policji niebezpieczny. a zdeter- 
minowany Opryszek nazwiskiem Adam Do- 
wnar. Wprawdzie Downar nie brał bezpo- 
średniego udziału w włamaniu do sklepu 
na ulicy Beliny lecz był duszą całej tej 
„roboty* i razem 2 aresztowanymi projek- 
tował całą akcję. Po aresztowaniu Prusika 
Downar ukrył się i ajenci policji cały dzień 
przetrząsali znane sobie kryjówki poszu- 
kując go. Negatywny również rezultat dały 
obserwacje miejsc, gdzie Downara spodzie- 
wano się widzieć. Dopiero późnym wie- 
czorem w dniu aresztowania Prusika t. j. 
przedwczoraj funkcjonarjusze policji śled- 
czej zauwążyl! na ulicy Sadowej skradają- 

cego się pod murem Downara. 
Natychmiast aresztowano go i oddano 

w ręce policjantowi z poleceniem odpro- 
wadzenia do położonego wpobliżu I komi- 
sarjatu. W urodze do komisarjatu, w pew- 
nym momencie, opryszek zadał nagle eskor- 
tującemu go policjantowi silny cios nogą 
w brzuch i korzystając z chwilowego za- 
słabnięcia policjanta rzucił się do ucieczki 
w stronę ulicy Stefańskiej. Uderzony po- 
licjant nie dał jednak za wygraną i doby* 
wszy rewolweru począł gonić uciekającego. 
Widząc, że lekko ubrany Dewnar coraz 
bardziej oddala się, policjant oddał kilka 
strzałów co odniosło pożądany Skutek. 
Downar zatrzymał się i zostął aresztowa- 
ny. W komisarjacie dostał on napadu szału 
i w kilku miejscach poranił sobie głowę 
tak, że musiano wzywać Pogotowie Ra- 
tunkowe. 

dobrej woli i ofiarności członków Towarzy- 
stwa, oraz światłej inicjatywie promotora te- 
goż Tow. ks. kan. A. Kuleszy. (K.a.p.). 

y finansowe gminy żydowskiej. 
Wczoraj odbyło się posiedzenie rady gminy 
żydowskiej. Omawiano długo sprawę żądań 
nauczycieli żydowskich i znalezienia — $ро- 
sobu wyjścia z sytuacji. Jak wiadomo nau- 
czyciele poczynili, energiczne kroki w kie- 
runku wypłacenia na szkolnictwo należnych 
a zaległych sum. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Polski (sała „Lutnia*). „Po- 

chwała kradzieży”, ten niezmiernie oryginal- 
ny utwor włoski, który się spotkał z ogólnem 
uznaniem, grany będzie dziś i w sobotę. 

— „Kwadratura Kola“ dla inteligencji 
pracującej. Jutro na jeden tyłko wieczór wra- 
ca na repertuar ulubiona sztuka na stosunki 
bolszewickie satyra, W. Katajewa „Kwadra- 
tura Kola“. Ceny od 20 gr. 

opoludniowka niedzielna. W niedzie- 
lę o godz. 3-ej p. p. dla uczącej się młodzie- 
ży i najszerszej publiczności grani będą nie- 
zawodni „Ułani ks. Józefa". Ceny miejsc od 
20 groszy. 

— Humor rządzi*. Występy artystów 
Qui Pro Quo". W sobotę o godz. Il-ej i w 
miedzielę o godz. 8 m. 30 wiecz. wystąpią 
w Teatrze Polskim ulubieńcy Warszawy ar- 
tyści tej miary co Romuald Gierasiński, i Ma- 
rjan Rentgen, na czele doskonałego zespołu 
(Janina Oleniecka, Helena Korbut, Bolesław 
Kępiński). 

Cały program zupełnie nowy. Bilety już 
są do nabycia w kasie Teatru Polskiego. 

— Koncert religijny T-wa „Lutnia”. Za- 
4owiedziany na niedzielę 24 b. m. koncert re- 
ligijny, który się odbędzie w sali Śniadeckich 

. S$. B. wzbudził zupełnie zrozumiałe zain- 
teresowanie wśród miłośników poważnej mu- 
zyki, a to ze.względu na program koncertu. 

W pierwszej części programu wykonane 
będą utwory Bacha, Pergolesiego, Rossinie- 
go i in. w drugiej „Requiem'* Mozarta. 

Udział w koncercie biorą oprócz chóru 
mieszanego i orkiestry pod dyrekcją ). Le- 
Śniewskiego soliści: W. Hendrich (sopran), 
N. Pekertówna (alt) A. Ludwig (baryton) 
E. Olszewski (tenor). Początek o godz. 8 w. 

— Reduta na Pohulance. „Przyjaciele“ 
Dziś, po raz trzeci znakomita komedja Al. hr. 
Fredry p. t. „Przyjaciele* która cieszy się 
ogromnem powodzeniem, dzięki wybornej 
grze wykonawców, ztestrojonych reżysersko 
przez dyr. T. Trzcińskiego. 

Początek o godz. 20-ej. Bilety sprzedaje 
biuro „Orbis“. 

— Przedstawienia szkolne. Za zgodą Ku- 
ratorjum szkolnego w piątek i w sobotę bie- 
żącego tygodnia, odbędą się przedstawienia 
głębokiej tragedji Tetmajera p. t. „Judasz” 
dla młodzieży szkolnej. 

Początek przedstawień o godz. 16-ej. Ce- 
ny miejsc od 30 gr.. 

— Reduta na prowincji. Dziś w Kowlu 
stylowa komedja Józeta Korzeniowskiego p. 
t. „Wąsy i peruka*. 

— Dzisiejszy wieczór poetów wileńskich. 
W sali gimn. im Mickiewicza (Dominikańska 
5) budzi niemałe zainteresowanie. Recytować 
będą: znakomity Stefan Jaracz i artyści Re- 
duty Janina Zielińska i Kazimierz Vorbrodt. 
Autorzy sami (Dobaczewska, Hulewicz, Ło- 
palewski, Wyszomirski) wystąpią z autore- 
feratami. 

Pozostałe bilety od 50 gr. do 3 zł. sprze- 
daje księgarnia św. Wojciecha (Dominikań- 
ska 4) i wieczorna kasa. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Aresztowanie podejrzanych 050- 

baików. Na odcinku Druskieniki w ręce 
patroli K, O. P. wpadło dwóch osobników, 
usiłujących przedostać się Z Litwy na na- 
sze terytorjum. Podczas rewizji u zatrzy- 
manych znaleziono gazety i notatki, treść 
których jest pilnie badana przez odnośne 
władze. : 

W Sejnach ujawniono składy 
przemytnicze. Władze graniczne przepro- 
wadziły onegdaj niespodziewanie rewizję 
w sklepach i piwnicach w miasteczku po- 
granicznem Sejny. Rewizja dała nadzwy- 
czajne wyniki. Znaleziono pochodzące z 
przemytu skóry, cukier, sacharynę, krople 
Hofmanna, tytoń i t. d. Wartość przyare- 
sztowanego towaru sięga 100 tysięcy zło- 
tych. Sejny były dotychczas bazą opera- 
cyjną przemytników, którzy рггетусапе # 
zagranicy towary skłądali u zaufanych ludzi. 

— „Pajączarze* grasują. Nieujawnieni 
sprawcy włamali się na strych domu Nr. 5 
przy ulicy Zawalnej i wynieśli bieliznę war- 
tości kilkuset złotych. 

— Ujęcie kieszonkowca. Na rynku 
Łukiskim został ujęty niejaki Łaszko usi- 
łujący sprzedać zegarek. skradziony przed 

kilku dniami pod Halami Bolesławowi Sar- 
mockiemu (Świętego Piotra 9), 

— Ujawnienie drzewa pochodzącego 

z kradzieży. W składzie drzewa przy uli- 

Cošniocos © Wileńskiej Kasie  Choryck 
Dobrze jest mieć własne mieszkanie, no... 

i służącą! Ale prawdziwe nieszczęście, gdy 
ta służąca czasem zachoruje i to poważnie! 

Zdarzył się właśnie taki wypadek u mnie 
zachorowała służąca, zemdlała, leży bez pa- 
mięci... 

Rzecz jasna, przypomniałem sobie, że od 
wielu, wielu miesięcy opłacam za nią, skład- 
ki do Kasy Chorych, ma więc prawo liczyć 
w razie chóróby na pomoc tejże Kasy. 

Na nieszczęście zachorowała ona w nie- 
dzielę. Chciałem skonstatować przez lekarza, 
czy to jest śmierć, czy tylko omdlenie. Bie- 
gnę do najbliższego telefonu, dzwonię db Ka- 
sy Chorych — nikt nie odpowiada, a służba 
urzędu, z którego telefonuję, dowiedziawszy 
się o co chodzi, informuje mnie, że Pa 
w święta żadnych dyżurów w Kasie Chorych 
nie bywa, gdyż i w powszednie 'dni nawet, 
tylko do dwunastej w południe codziennie 
można zgłaszać się o wypadku zachorowania. 
Zmuszony więc byłem udać się do prywatne- 
go lekarza. 

Taki sam wypadek ataku zdarzył się u 
mojej służącej w dwa dni później. 

Chwała Bogu, pomyślałem i strachu 
mniej, bo już miał miejsce podobny atak, a 
i zdarzyło się to już w dzień powszedni. 

Biegnę znowu do telefonu by wezwać 
lekarza z Kasy Chorych. Godzina 8 minut 25 
rano. Dzwonię... „Kasa Chorych — ulica Ma- 
gdaleny“..... Komunikuję o wypadku. Infor- 
mują mnie, że należy dzwonić — telefon 
4—86. 

Dzwonię... Telefonistka odpowiada: nu- 
mer ten jest uszkodzony. 

Pomyślałem sobie, ależ to jest niemożli- 
we... Czyżby był jeden tyłko telefon w Kasie 
Chorych dla wzywania pomocy w nagłych 
wypadkach, a i ten uszkodzony. 

Spojrzałem na zegarek, po w. pół do 
dziewiątej, a znaczy już urzędują. 

Znowu proszę o połączenie mnie z Nr. 
4—86. Odpowiedź: „telefon nieczynny”. 

Biorę dorożkę i jadę na Doritikatską. 
Wchodzę do bramy, widzę szyłd na prawo: 
„Naczelny Lekarz Kasy Chorych". Udaję się 
tam. Służąca oświadcza, że Naczelnego Le- 
karza niema — wyjechał na kilka dni, ale bę- 
dzie jego zastępca dr. R., a oto i on nad- 
chodzi. * 

Proszę o zameldowanie mnie. Zaczynam 
od tego, że wprost nie chce mi się wierzyć, 
żeby nie można było telefonicznie skomuni- 
kować się z Kasą Chorych w nagłych wypad- 
kach i że telefon dla wzywania pomocy jest 
jeden i ten nie działa. В 

Dr. R. bierze słuchawkę sprawdza i 
stwierdza, że telefon Nr. 4—86 jest faktycz- 
nie uszkodzony. 

dalszym ciągu rozmowy dr. R. wyja- 
Śnia mnie poekscytowany, że i mowy nie 
może być o tem, aby w Wilnie Kasa Chorych 
mogła zorganizować natychmiastową pomoc, 
gdyż każda taka pomoc w nagłym wypadku 
kosztowałaby ją około 150 zł.; niezbędne by- 
łyby wtedy specjąłne samochody, specjalni 
sanitarjusze etc... 

Opuściłem Kasę Chorych czując się bar- 
dzo przygnębionym i rumieniec wstydu po- 
krył czoło moje, że nie orjentuję się w tak 
prostych rzeczach, gdyż teraz dopiero zrozu- 
miałem, że natychmiastowa pomoc Kasy Cho 
rych m. Wilna w nagłych wypadkach, to Sy- 
nonim specjalnych samochodów... sanitarju- 
szy... kwoty 150 zł..... 4 . 

A ponieważ postęp idzie gigantycznemi 
krokami, kto wie, może przy następnej mo- 
jej wizycie w Kasie Chorych (od czego 
uchowaj mnie Boże!) będzie już mowa 0 'sa- 

molotach, a nawet aparatach radjowych dla 

wezwania lekarza za pomocą jedynie trzech 
liter S.0.S. i oczywiście z podaniem swego 
adresu. ARIE 

Bądź co bądź otrzymałem obietnicę od p. 
R. przysłania lekarza między godziną 1 a 6 
po południu. (Istotnie, doktór zgłósił się o g. 
5 i pół p. р.). SEREK 

Rozumiejąc atoli w inny sposób, może 

więcej „prymitywny” nagłą pomoc, wezwa- 
łem i tym razem do swojej służącej prywat- 
nego lekarza. W. S. 

CZDOBEOSTNZYCZĄŁSKNACZOZTĘTYE ТОАНЕ НЛ ВЕЫ И ЧА 

cy Zawalnej 19 ujawniono kloce sosnowe, 
skradzione z lasów państwowych z gminy 
Rudomińskiej. 

— Dziecko napiło się octu. Podczas 
chwilowej nieobecności matki napiła się 
osencji octowej 3 i pół letnia Irena Juch- 

0 niewiczówna (Sokola 23). Zatrutą po udzie- 
leniu pierwszej pomocy, ulokowano w szpi- 
talu dziecięcym na Antokolu. х 

— Zatrucie denaturatem. W areszcie 
centralnym zasłabł nagle osaczony tam za 
opilstwo mieszkaniec „menažerii“ przy ul, 
Połockiej 4 — Michał Tytus. Wezwany le- 
karz stwierdził, że. Tytus uległ zatruciu 
denaturatem i w stanie ciężkim odwiózł go 
do szpitala żydowskiego.



BŁOWO 
  

— „Podwójny* podrzutek. Wczoraj w 
południe przechocząca ulicą Bonifraterską 

Zofja Bejnarowiczówna (Antokolska 118) 
zauważyła młodą kobietę, która usiłowała 
podrzucić dwu letniego chłopca. Wezwany 
policjant aresztował nieznajomą i odpro- 

wadził do komisarjatu. Okazało się, że za- 

trzymana Salomea Skorulska zamieszkała 

w gminie kiemieliskiej powiatu święciań- 
skiego przechodząc ulicą została zatrzyma- 
ną przez nieznaną jej kobietę, która po- 
prosiła ją o zaopiekowanie się jej dziec- 
kiem. Po pewnym czasie Skorulska zorjen- 
towała się, że nieznajoma dziecko pod- 
rzuciła a będąc sama w Wilnie przejazdem 
po namyśle zdecydowała się również dziec- 
ko pozostawić na ulicy. Dzi cko zostało 
ulokowane w przytułku, zaś Skorulską z 
aresztu zwolniono. 

— (d) Napadnięta przez, koguta. Dn. 20 
bm. napadnięta została przez koguta 73-let- 
nia M. Surgieliwiczowa (Podgórna 3). Roz- 
wściesczony kogut zadał trzy rany w rękę. 

Pogotowie udzieliło poszkodowanej po- 
mocy. 

— (d) Samobójstwo. Dn. 20 bm. w celu 
pozbawienia się życia otruła się esencją oc- 
tową 27-letnia Marja Stankiewiczowa (Pop- 
lawska 7). Przyczyna usiłowania samobój- 
stwa nieporozumienie rodzinne. 

— Konia kują... Lewica PPS w Wilnie 
uchwaliła protestować ' przeciwko rządów 
państw burżuazyjnych, którzy nie chcą u- 
dzielić wizy Trockiemu. 

№ 
WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY SYNDYKAT В 

ROLNICZY w. Wilnie, 
Zawalna 9. tel. 323. 

POLECA: 

Koniczynę czerwoną gwarantowaną: 
bez kanianki, o wysokie! 
czystości i kiełkowaniu* 
w workach zaplombowa- 
nych i atestowanych przez 
Stację Oceny Nasion, 

Tymotkę, 
Rajgrasy i inne trawy pastewne, 
Seradelę, 

Nasiona warzyw. 

Wszystkie nasiona z gwarancją czy- 
stości i siły kiełkowania. * 

SPORT. 

ZAWODY STRZELECKIE KU CZCI MAR- 
SZALKA PIESUDSKIEGO. 

  

W dniu imienin marszałka Józefa Piłsu- 
dskiego zorganizowane zostały przez Okr. O- 
środek W. F. Wilno na strzelnicy w ogrodzie 
Bernardyńskim zawody strzeleckie z broni 
małokalibrowej na dystansie 50 mtr. 

Do zawodów stanęło 9 zespołów, każdy 
w składzie 3-ch strzelców. 

W szczególności reprezentowane były ze 
społy: Związku, strzeleckiego, Harcerstwa, So 
koła, Związku Młodzieży Wiejskiej, Zwią- 
zku Młodzieży Polskiej, Związku podofice- 
rów rezerwy, 1 p.p. teg., 5 p.p. leg. i Pol. 
KI. sp. 

W konkursie zespołowym zwyciężył ze- 
spół Pol. KI. Sp., który uzyskał 261 punktów 
na 300 możliwych. 

Drugie miejsce zajął zespół Związku strze 
leckiego (252 punk.) trzecie zespół 1 p.p. 
leg. (244 punkt.), czwarte zespół 5 p.p. leg. 
(231 p.), piąte zespół Związku Młodzieży 
Polskiej (227 p.). 

Indywidualnie zwyciężył Derecki (Pol. 
KI. Sp.) osiągając 91 p. na 100 możliwych. 
Drugim był Kucharski (5 p.p. leg.) 90 p., 
trzecie — Ignatowicz (Pol. Kl. Sp.) 88 p. 

Zawody zakończyło przemówienie kier. 
Okr. Ośrodka. W.F. kpt. Kawalca wygłoszo- 
ne na cześć Marszałka Jobefa Piłsudskiego, 
oraz uroczyste wręczenie nagród indywi- 
dualnych i nagrody przechodniej którą zdobył 
na rok 1929 zespół Pol. KI. Sportowego. 

SUKCES NASZYCH BOKSERÓW. 

W boksie reprezentacja nasza pokonała 
Czechosłowację 12:4 co oznacza, że na 8 
walk wygraliśmy 6 a Czesi tylko 2. Sukces 
zatem nielada, tem przyjemniejszy, iż bokse- 
rzy nasi, nłe cieszą się dobrą opinją na fo- 
rum międzynarodowem — ot matołki klepią- 
cy się rękawicami, mówiono na Olimpjadzie. 
Tymczasem matołki ogrzmociły Czechów, 
którzy mniejsza o to czy słusznie, byli uwa- 
žani za dobrą europejską klasę — widocznie 
i my coś umiemy. 

CO SŁYCHAĆ W LIDZE. 

Roztopy uniemożliwiły dojście do skutku: 
szeregu meczy a i te co się odbyły, niewiele 
były warte ze względu na skandaliczny te- 
ren. Polonia przegrała z Ruchem w Katowi- 
cach 1:5, Legja zagrała z Turystami na re- 
mis 1:1. Ciekawe, że w Legji debjutował Ste- 
uerman, wstrętny, ogromny, rudy żydłak Ż 
Hasmonei lwowskiej. Kto się interesuje piłką 
nożną wie, że Stetwterman jest dobrym gra- 
czem ale zarazem antypatycznym, chamskim 
pyskaczem, którego sędziowie wyrzucają.sta- 

YONNE С CSI 

W. WILIAMS. 

3) TAJNY KURJER 
Powieść historyczna. 

Tłomaczenie z angielskiego 
  

Nie rozumiejąc, jakie powody mo- 
gły skłonić sędziów do wzywania go 
tak nagle w nocy na śledztwo, Hektor 
w milczeniu udał się za dozarcą, ostroż 
nie stąpając pomiędzy leżącemi na sło- 
mie bezwładnemi ciałami śpiących. 

Gdy minął próg, z rozkoszą wcią- 
gnął w płuca świeże zimne powietrze 
korytarza. Dozorcy weszli z nim na 
schody i prowadzili go przez długi ko- 
rytarz, aż do ciężkich, okutych drzwi. 
Zgrzytnął klucz. Żandarm wepchnął 
Hektora do gabinetu Fouquiera. Anglik 
poznał odrazu pokój, w którym widział 
po raz ostatni Darrasa. Przy stole oskar 
życiela publicznego stał starszy dozor- 
ca, rozmawiając z barczystym mężczy- 
zną w, wojskowym mundurze, w szero- 
kim kapeluszu z trójkolorową kokardą 
i takąż szarią dokoła pasa. 

Na odgłos kroków obaj rozmawia- 
jący odwrócili się i Hektor poznał oli- 
cera —O-Farella. | 

Irlandczyk nie zdradził się najmniej- 
szem mrugnięciem, że zna go. 

— Zabiorę go ze sobą, — rzekł do 
Ryszarda wyjmując jakiś papier z kie- 

le z boiska i dyskwalifikują również perjody- 
cznie. I takiego cymbała zwerbowała Legja 
—klub udający wojskowy, choć każdy wie, 
że niema tam imnych wojskowych jak w za- 
rządzie, klub czerpiący ogromne fundusze od 
ządowo-wojskowych instytucyj na cele uspor 
towiania szerokich mas, taki klub wprowadza 
zawodowstwo do Polski i angażuje obrzydli- 
wych żydowinów. Ładne metody! 

KAWALERZYŚCI JADĄ DO NICEI. 

Sezon rozpoczną nasi eks-mistrzowie 
wycieczką na Rivierę. Jeśli nie zajdą żadne 
zmiany wyjadą następujący jeźdźcy: 1) Płk. 
Rómmel, 2) rtm. Królikiewicz, 3) por. Szo- 
sland, 4) por. Starnowski, 5) por. Rojcewicz, 
6) por. Korytkowski, 7) por. Kulesza. Koni 
wezma oni 16. Odrazu rzuca się w oczy fakt, 
że ekipa składa się ze starych wypróbowa- 
nych jeźdźców jak Rómmel, Królikiewicz, 
Szosland i poniekąd Starnowski oraz trzech 
zupełnie homo novi na międzynarodowych 
turfach zawodników. Zobaczymy kto się le- 
piej spisze. Karol. 

Na srebrnym ekranie 
I cztowIEK ŚMIECHU" Wiktora Hugo. 

(kino „Polonia“). 

Po efektownym lecz nieco „po amerykańsku* 
spreparowanym „Dzwonniku z Notre Dame*', 
po pięknie i z pietyzmem przez Francuzów wy 
stawiónych „Nędznikach', doczekaliśmy się 
jeszcze jednej inscenizacji znakomitego auto- 
ra — „Człowieka który się śmieje* (L'homme 
qui rit). 

Obraz znowuż wykonanym został przez 
Amerykanów przy udziale znakomitości filmo 
wych z Europy (Conrad Veidt, Olga Bakła- 
nowa) < 

Odtworzenie tła historycznego, to znaczy 
środowiska Średniowiecznej Anglji wypadło 

pomyślnie, zarówno architektura jak i lu- 
dzie (doskonała królowa angielska!) ujęci 
zostali interesująco i niepowszednio; nie brak 
również w niektórych epizodach obrazu im- 
presjonistycznego podejścia do tematu. 

Jednak „to co najważniejsze* w danym 
utworze z punktu widzenia scenicznego — 
uśmiech „Człowieka Śmiechu* (Conrad 
Veidt) wypadł niezbyt przekonywująco. 

Co prawda zdaje się że większa w tem 
wina autora niż aktora, mutatis mutandis je- 
dnak mankament ten poważnie podważa wa- 
lory artystyczne tego filmu. 

Publiczności moc! Alia. 

ZE ŚWIATA. 
PIERWSZE ŚNIADANIE PREZYDENTA 

HOOVERA 

Obecny prezydent Stanów Zjednoczonych 
Fierbert Hoover, posiada najzdrowszy apetyt 
podobnie, jak jeden z jego poprzedników, 
prezydent Wiliam H. Tatt. Lekarz „Białego 
Domu“ przepisywał p. Taftowi ścisłą dietę 
pacjent jednak nigdy do niej nie stosował. 
Podobnie i Hoover jest bardzo „konserwatyw 
ny“, jeśli chodzi o zmniejszenie ilośći spoży- 
wanych przez niego potraw. Według opo- 
wiadania jednego z przyjaciół Hoovera, 
pierwsze Śniadanie obecnego mieszkańca 
„Białego Domu'* składa się zazwyczaj z na- 
stępujących potraw: 1) pokaźne grono so- 
czystych winogron: 2) gularz cielęcy; 3) ja- 
jecznica z szynką; 4) sześć kawałków kiel- 
basy różnego gatunku; 5) grzanka; 6) kawa 
ze šmietanką. Oto jest menu jakie spożywa 
Hoover na jedno posiedzenie, przyczem każ- 
da porcja jest wcale pokaźna. Niestety nie 
jest znane menu jego obiadu i kolacji. Czy 
lekarzowi „Białego Domu** powiedzie się ku- 
racja odtłuszczająca nowego prezydenta, jest 
bardzo wątpliwe. Narazie jednak idea smuk- 
tej linji w odniesieniu do prezydenta Hoovera 
nie może liczyć na żadne względy. 

ŚMIERĆ KRÓLA AKWIZYTORÓW 

Król akwizytorów? Gdzie? Oczywiście 
w demokratycznym kraju pełnym królów — 
w Ameryce. 

Był nim mieszkaniec Nowego Jorku, Wal- 
ter Kingsley, postać ogromnie znana, zarów- 
no w świecie dziennikarskim, jak teatralnym. 
Był ciągłym łącznikiem pomiędzy teatrami 
Broadwayu a prasą całej Ameryki. 

Umarł parę dni temu zostawiając dziwa- 
czny testament Oto ciało jego ma być spalo- 
ne a popiół rozsypany z aeroplanu po ulicach 
Broadwayu któremi tyle razy chadzał za ży- 
cia. 

Żona wypełniła wiernie ostatnią wolę mę- 
ża 14 marca koło godziny czwartej przechod- 
nie nowojorscy usłyszeli nisko nad głowami 
furkot motoru. Samolot zatoczył koło nad Ti- 
mes Sguare i oto, posypał się z niego deszcz 
popiołu. Wiatr rozniósł popiół na wszystkie 
strony, a przechodnie wtajemniczeni w treść 
testamentu Kingsley'a, obnażali głowy, szep- 
cząc modlitwę za „króla akwizytorów*. 

FA ENA US ES UNS ATI ES K 

Diiarności Sz. Czyfelnikdw 
polecamy wdowę po pułkowniku arm. 
ros. schorowaną i dlatego niezdolną 

a do żadnej pracy znajdującej się w i 
opłakanych warunkach materjalnych. 
Łaskawe ofiary przyjmuje Adm. Słowa 

dla M. M. 
Ę B 
аст П вча с К BEI GA 
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szeni. — Oto rozkaz. Przyjrzyj się: 
wszystkie podpisy i pieczęcie są w po- 
rządku. 

Starszy dozorca wziął papier i skru- 
pulatnie obejrzał podpisy i pieczęcie. 
Następnie złożył starannie papier, scha. 
wał w szufladzie i podsunął oficerowi 
księgę rejestracyjną. 

Proszę podpisać się tutaj. 
Irladczyk podpisał się. 
— O której dostarczą nam znako- 

mitych gości? — zapytał ironicznie Ry- 
szard, posypując piaskiem kartę. 

— Przywiozą ich. koło dziesiątej 
wprost do Trybunału — odrzekł ma- 
jor. — Podobno nie będą sądzeni, gdyż 
Konwent wyjął ich z pod prawa. Try- 
bunał ustali tylko oficjalnie ich identy- 
czność a potem hajda — na wózki! 
Ostatnią będzie głowa Robespierre'a. 
Do djabła możesz być pewien, że ja 
sam pójdę popatrzeć na spadającą gło- 
wę Robespierre'a! 

— Ktoby nie chciał być przy tem 
obywatelu! — westchnął dozorca. — 
Szczęściarz z ciebie! Moja przeklęta 
praca nie pozwala mi odejść! Szkoda!.. 

  

  

Major trącił Hektora w ramię. 

— Idziemy! — rozkazał. 
Stróż otworzył drzwi i wypuścił ich 

na wąskie schodki wiodące na dziedzi= 
niec. Na dole spotkał ich inny żandarm, 

RADJO. 

Czwartek, dnia 20 marca 1929 r. 

11.56 — 12.10 Tr. z Warszawy, Sygnał 
w czasu, hejnał z Wieży Marjackiej rą- 

kowie, oraz komunikat meteorologiczny; 
12.10 — 14.50: Tr. z W-wy. Program _ @а” 
młodzieży szkolnej Odczyt. 15.10 —15.35: 
Tr. z W-wy. Odczyt dla maturzystówz 
„Tworzenie się państw narodowych w Eu- 
ropie w w. XIV—XV*. 15.35 — 16.00: „Cy- 
rynejczyk* IV konterencja religijna dla ra- 
djosłuchaczy, którży nie mogą lub nie chcą 
chodzić do kościoła. 16.00—16.20: Odczy- 
tanie programu dziennego, repertuar tea- 
tralnokinowy i chwilka litewska. 16.20 — 
16.35: Komunikat Harcerski: 116.35 — 17.00: 
Audycja dla dzieci. „Czego ludzie nie wy- 
myślą?*. 17.00.— 17.25. Tr. z Warszawy 
„Wśród książek”, 17.25 — 17.50. Pogadan- 
ka radjotechniczna. 17.50 — 18.50. Tr. z 
W-wy. Koncert kameralny. 18.50 — 19,20: 
Przerwa. 19.20 —19.45: Tr. z W-wy: Ty- 
godniowy przegląd filmowy. 19.45 20.00: 
Odczytanie programu na dzień następny, 
komunikaty i sygnał czasu z Warszawy. 
20.00—21.10. Koncert chóru religijnego z 
synagogi w Wilnie. 21.20 — 22.00. Audycja 
literacka. 22.00: Transmisja z Warszawy. 
Komunikaty: P A. T. policyjny, sportowy i 
inne oraz muzyka taneczna z dancingu 
„Oaza“. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
20 marca 1929 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 

Funty angielskie 43,24 43,35 43.13 

Belgja 123.80 124.11 123,49 

Londyn 43,30, < 43,41. 43,29,5 

Howy-York 8,90 8.92 8.88 

Paryž 34,83,5 — 34.92,5 34.74 
Praga 26,39,5 26.38,5 26.45 

Szwajcarja 171,62 172.05 174.19 

Stokholm 238,24 238,84 237,64 

Wiedeń 125,30 125.61 124,99 

Kopenhaga 237,80 238,40 237,20 

Holandja 357,20 358,10 356,30 

Dolary 8,90 8,92 8,88 
Franki franc. 34,87 34,96 34,75 

Włochy 46,72 46,84 46.60 

Marka niem. 211.59,5— 

Berlin w obrotach nieoficjalnych 211,57. — 

BRESZZCZEZEZ PZEJEJEDESŁSEZEA 

ОО ckiego zapobiega od- 

wstąłe od odmrożenia. Sprzedają 
„apteki i'składy. 8PLS—_ 0! 

mražaniu się kończyn i goi ranki, Au 

EJESEREJEBEJEBEJ SSE 

  

Czopki he- « (z. kogutkiem) 
moroidalne „Varitol "s « ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

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

) BARWNIKA oodA | 
wó „KOLORACH 

  

W. JUREWICZ 
były majster firmy 
„Pawel Bure“ 

poleca najlepsze zegarki, 
sztućce, obrączki Ślubne 
iinne rzeczy. Gwaranto- 
wana naprawa zegarków 
i biżuterii po _ cenie 

przystępnej 

Szacunek kamieni bezpłatny. 
Wilno, Ad. Mickiewicza 4. —& 

Tamże potrzebny pracownik 

zagarmistrzowski. 

  

Masc „MROZOL“ Gąse-! 

  

  

    

2 Od dnia 20 ae 24 marca 1929 r. włącznie będzie wyświetlanyż film: 

dlejęki Kinematograf ' 5 а66 | 

Kaas Oi [000 370000 1 АФ 
pyta mi Aktó 9 K dg. 3 m. 30. Początek ów od u ы Ё z . . 30. od 9. 6) 
DS w roli głównej: Ryszard Dix. Nasłegiy pródrani: Sprzfgoda ga lodowych siczyt ŚJ 
  

  

Kino-Teatr 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

i najpiękniejsza 
kobieta północy lista Ekmėt, 

= = el 

Dzis! Atrakcyjny film światowej sławy! Noc Miłosna siązańca PAS MICHAELISA: 

Potężny dramat miłosny pięknej arystokratki i oficera rywal. W rolach głównych ulubieniec kobiet 

Karina Bell. 
w Warszawie w najwytworniejszem kinie „Filharmonia*. Najnowszy dziennik „Gaumont*. 

Początek seansów o godz. 4. 6, 8 i 10.15. 

„Szałone napięcie. Pojedynek nerwów i siły. Tłumy - 
ludzi. Film ten z ogromnem powodzeniem demonstrował 

  

KINO-TEATR 

„POLONIA” 
Mickiewicza 22. 

według nieśmiertelnej powieści WIKTORA 
HUGO (L'HOMME QUI RIT) 

DZIŚ! Przepiękne arcydzieło romantyzmu, potężna opowieść miłosna z za kulis intryg dworów królewskiń 
W rolach głównych mistrz m 
CONRAD VEIDL czarująca Lziowiek Śmiechu 

RY PHILBIN znana z obrazu „UPIOR w ORERZE* ы 
GŁOSY PRASY: „Najpotężniejsza kreacja genialnego Conrada Veidta, który potrafił wiele uczucia i P 
włożyć w postać Człowieka Śmiechu (London Times). Najmłodsza gwiazda ekranu MARY PHILBIN, jako Śl 
dziewczyna Dea, stworzyła kreację. niepowszednią, porywającą czarem dziewiczości i siłą (N.Y. Daily 

  

М 
Dyrekcja uprasza Sz Publiczność o przybycie na początki seansów © godz. 4, 6. 8, 10.20. | 

  

Kino „Piecadilły” | nocy „SZEJK Fazi" 
Dziśi Wspaniałego, pełnego olśsniewających momentów filmu! 

Dramat erotyczny wschodni w 12 w. aktach. W 
! Farreli bohater „Siódmego Nieba* i Anioła Ulicy* i czarująca Greta 

„Kulisy fiaremów*. Fantastyczny przepych palaców władców wschodnich! jeden z i ajpiękniejszych dram 

Wspaniała bajka „Ź tysiąca i 
-- 

rolach głównych: Cha ' 

  

  

WIELKA 42. orjentalnych, którego akcja toczy 56 wśród tajemniczej przyrody Wschodu i w wytwornych 
V Paryža i Wenecji, 

DZIS! Potężna kreacja największego reżysera Swiata D. GRIFFITN'A. 

Kiau- zwycięstwo miłości i bohaterstwa 
T-atr „Rauda“ 

Wieika 30.   
RADA NADZORCZA SPÓŁKI AKCYJNEJ „PAPIER” 

w. Wilnie. 
zawiadamia pp. Akcjonarjuszów, że w dniu 10 kwietnia 1929 r. 
(środa) © godzinie 7-ej wieczór, w lokalu S-ki, przy _ulicy 
Zawalnej 13, w Wilnie, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgro- 
madzenie Akcjonarjuszów S-ki, z następującym porządkiem 
dziennym: 1) Wybór przewodniczącego; 2) Zatwierdzenie 
sprawozdania i bilansu za rok operacyjny 1928; 3) Sprawo- 
zdanie Komisji Rewizyjnej; 4) Podział zysków; 5) Zatwier- 
dzenie budżetu i planu działań na rok Operacyjny 1929; 6) 
Wybór członków Zarządu i Rady Nadzorczej; 7) Wolne wnio- 
ski stosownie do $ 20 Statutu; Pp. Akcjonarjusze, życzący 
sobie wziąć udziął w Walnem Zgromadzeniu, winni na 7 dni 
przed terminem złożyć Zarządowi (Zawalna 13) swoje akcje, 
względnie świadectwa (S 22 Statutu). 

  

NGNZEKOSZECKSBRSZNEN BESZOZBAENORZARCENA 

Fortepiany, pianina i fisharmonje 
N žsže + d T. h j  Awpołnocnych w Wilnie =" LIOłE Medale 

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

Wielki wybór krajowych zagranicznych instrumentów, 
tylko gwarantowane jakości. Ceny reklamowe. 
РР ГЕРОа ЕЕЕ Р 

a a ių BWAWAWE 

| LEKARZE В 
BAWAWAE 

„DOKTOR 
D.ZEŁDOWIEZ 
chor. weneryczne, 
zylilis, „narządów 
moczowych, od 9 
—1, od 5—8 wiecz. 

Kobieta-Lekarz 
" Di. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ= 
DOW MOCZOW. 
od 12--2 i Od 46, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

"W. Zdr. Nr. 152: 

     

        

      

  

AAS 
MA, J 

CHOROBY PLUC 
Stosowany przez p: p. Doktorów 

„Balsam Thiocolan Age" 
przy gruźlicy, bronchicie,  kaszłu 
ułatwia wydzielanie się plwociny, 
wzmacnia organizm i samopoczucie 

chorego, powiększa wagę ciała. 
„Balsam Thiocolan Age" 

sprzedają apteki i składy apteczne. 
Żądać tylko w oryginalnem opako- 
waniu apteki A. GĄSECKIEGO w 
0-1p9S Warszawie, uł, Leszno 41. 
Skład w Wilnie, ul. Zarzecze 30 m. 7. 

ias aros zi AWAKE ZZ 

| WĘGIEL i koks | 
wagonowo oraz tonnowo 

| w plombowanych wozach 

M. DEULb, w Vilnie 
Jagiellońska 3/6 tel. 811 

   

DOKTOR 
L. MHSBERG 

choroby weneryczne 
syfilis i skórne. Wil- 
q0, ul. Wileńska 3, te- 
lefon "567. Przyjmuje 
od 8 do 1 iod4do8. 
  

DOKTOR 

  

z cyklu wojny światowej 

Potężny dramat wojenna; w 12 akt. osnuty na tle 
miłości i obowiązku żołnierza w obronie ojczyzny. 

DRUT KOLCZAS 
(czyli GEHENNA JENCOW) 

W roli głównej Pqjją egri 

Dokfór-Medycyny 
B. GYMBŁER 

choroby skórne, we- 
neryczne i moczo- 
płciowe. Elektrotera- 
pis, słońce górskie 
diatermja. Sollux. 
Mickiewicza 12, rog 
Tatarskieį 9-2i5 -8, 

„W.Z.P 43. „Žiu 

Dr. POPILSKI 
choroby skórne i we- 

  

В Ą danie, tupi INTEL 
„Esencja Chinowo - Chmielowa“ е 
„Mydio Chinowo - Chmielowe“ CE 

g Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy 
apteczne. Główny skład Apteka 

5 seckiego, ul. Freta Nr 16. 
g 9—2óc6 Wydz. Zdr. Pubi. Ne 1% 
Bi GO URZ GA ОЕ GAJ LAD WRO OEB OG 000 Р 

в — — — — —& дрока d. 

Wilonkis 1 |£ LOKALB 
neryczrie.  Przyjmu 

od godz. 10 do 11 0d | Wa u Pałace В 
5—7 p.p. W.Pohulan- 10, dom  wlasny.|Z ром du wW3l% 

    

ka 2, róg Zawalnej! Istnieje od 1843 r. || 
8ŁIS— W.Z.P, Fabryka i skłąd | wydaje się JEŻ у 

SĄ mebli: т z 3-ch pokoi e, 
jadalnie, sypialnie, | nią, wanną, i 

DOKTOR salony, gabinety, nik wygody: Mi 
łóżka nikiowanę i|towa 5-a, me 6: 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy 
biurka, krzesła 
dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

ną raty. 

BLUMOGICZ 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skórne. 

Wielka 21. 
Od 9 — 113—8: g 
(Telef. 921). 

dać od 2—5-ei* @ 

  

Pensjonat 
CYWIŃSKIEJ PO 

m pokoje, obia >. й 
AJĄTKI ziemskie o przychodzącyĆ* gi 
wysokiej kulturze Tedyktynska 

dogodne warunki do telef. 1703. 
Dr Hanusowicz sprzedania. „Wiado- 
Ordynator Szpitala mość:  „Informatėr“, 
Sawicz, choroby skór- Jagiellońska 8—14. -£ y prego — Ю 
ne, weneryczne, 8o- p wó parokonny na zgłoś swoj + m 
dziny przyjęć 5—7 pp. U l gumach - Z sklep, leżnisk0, ri 
Zamkowa, Le- uprzężą w b: dobrym szkanie sA 
czenie światłem: Sol- stanie okazyjnie do tor*, Jagtellońs Я 
lux, lampa Bacha sprzedania. Metropo- m. 14. ю 

Di 
1 

(sztuczne słońce gór- litalna 1, od godz. 
skie)i elektrycznością 10 ej do 1-ej. £101—0 mązmu: 

wycho PoiTIeKTA wczysi 
uczycielka do Gy 

(diatermja). OBIS- p AMIENICĘ "gora B POSA 

aaa samana zy, | |. chodową ow d 
RE kobra A centrum  sprzeda- | @влила: 

chłopców 9154 
dobrym polskim | 

| my zaraz za 4.000 ITT Ik a 
mumaszsim ŚW | Mickiewicza ||, 

i ją ni kim, lu Akwszeka$miałowska G'Zieniawska e Uh са дд 
orz pie Kosmo o odęy posukujt m3. | 9 
szczki, piegi, wągry, Placu budowlanego 

   
    

'° з 
  

  

вЬсеп znaleźć „gł 

ь 

    

  

    

Z
O
 

' tel. 9-05. EG 

łupież, brodawki, ku-. pggnjarów „około nóż. 
rzajki, wypadanie wło- (z R 

Sua sa 
sów. Mickiewicza 46. ulicy skanalizówanej. 

  

Bi 

Й 
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który doprowadził ich do bramy i wy- 
puścił z więzienia na ulicę. 

Hektor drżał. Przypomniał gobie że 
przez tę samą bramę wywieziono wczo- 
raj Lison. 

— Podnieś głowę bracie, — mru- 
gnął porozumiewawczo major, idąc w 
kierunku Nowego Mostu. — Czyż nie 
pojmujesz, że jesteś wolny? 

— Pragnąłbym umrzeć spokojnie! 
— odrzekł głucho Hektor. 

Rozdział XXIX. 

Master Gray jest zdumiony. 

W pokoju oddzielnym w „Różowej 
Gospodzie“ znajdującej się w mieście 
Dover, siedział samotny mężczyzna, o 
tajemniczym wyglądzie cudzoziemca. 
Jego nieoczekiwany przyjazd wielki 
wywołał niepokój w gospodzie. 

Nic dziwnego, wszakże „Różowa 
Gospoda* nie była bynajmniej wielkim 
zajazdem, jakich pełno było ha wielkim 
gościńcu do Londynu, a jednak dnia te- 
go wspaniała kolaska czekała już od 
godziny na podwórku gospody. Z po- 
ważnego wyrazu, twarzy siedzącego. 
na kozłach pocztyljona, znać. było że 
nie przyjechał tu po byle kogo. Znano 
go jako wyjątkowo roztropnego i pre- 
dkiego woźnicę, mogącego wypić całe 

Skład: Polski Lloyd, Słowac- 

i kiego 27, tel. 14-46. 

"HTTP 

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

iucć JM: * —3 i 

piwo we wszystkich przydrożnych za- 
jazdach. 

Konie jego spokojnie przeżuwały 
dodatkową porcję owsa, były to najlep- 
sze konie, jakie można było dostać w 
całem Dover. Nie napróżno przecież, 
wybierał je tak starannie pomiędzy in- 
nemi przez cały ranek john Schmit, 
stary obywatel miasta kupiec pszenicy 

Na jego to radę piękny młodzieniec, 
który przybył tu tego ranka, zajął po- 
kój w „Różowej Gospodzie*. 

— Proszę o pokój osobny! — roz- 
kazał, wprowadzając gościa — i pręd- 
ko gorący obiad! Przyjaciel mój wyjeż- 
dża za godzinę do Londynu. Proszę dać 
natychmiast jajecznicę, pieczone kurczę 
kawał sera i piwa! Narazie nic więcej 
nie votrzeba. Byle prędko! 

Młody człowiek milczał cały czas 
i nie sprzeciwiał się ani też zgody nie 
wyrażał. Master Schmit był wyjątko- 

wo ugrzeczniony w stosunku do niego. 
Pragnął nawet zostać na obiad w go- 
spodzie. Ale nieznajomy, który mimo 
wytartego ubrania, miał maniery praw- 
dziwego dżentelmena, oznajmił uprzej- 
mie, lecz kategorycznie, że nie chciał- 
by dłużej zatrzymywać pana Schmita, 
tembardziej, że natychmiast po posile- 
niu się zamierza udać się w dalszą 
droge. 

Kupiec musiał się więc pożegnać, 

  

Kawryłkiewiczowa д 1) 
przyjmuje od 11—12 Lucji Wysockiej z 

majątku Chocieńczyce 

  

    

ale przed wyjściem rozmawiał przez 
chwilę na stronie z gospodynią, naka- 
zując jej surowo, by niczego nie odma- 
wiała gościowi. 

Pani Barclay nigdy dotąd nie go- 
Ściła u siebie tak zagadkowej osobisto- 
ści. Wzruszona i niespokojna, obiecała 
solennie, że na niczem gościowi zby- 
wać nie będzie. Kupiec Schmit cieszył 
się w mieście wielkiem poważaniem i 
to, że sam przyprowadził do gospody i 
specjalnie polecał gościa, było zaszczy- 
tem dla gospodyni. Nie uszedł też jej 
uwagi takt, że John Schmit wsunął do 
ręki nieznajomego ciężką sakiewkę ze 

złotem. r 
Pani Barclay własnoręcznie nakryła 

do stołu w małym, przytulnym pokoiku, 
o ciemnych, poczerniałych ścianach z 
dębowym kredensem za całe prawie 
umeblowanie. W ciemnych jego politu- 
rowanych ściankach odbijało się zło- 
wieszcze światło świec. 

Gdy gospodyni wniosła jajecznicę, 
młody podróżny siedział z głową pod- 
partą obu dłońmi, pogrążony w głę- 
bokiej zadumie. Teraz mogła go nare- 
szcie obejrzeć porządnie! Jakież było 
jej zdumienie, gdy dostrzegła że ubra- 
nie jego pod płaszczem stanowiły bru- 
dne łachmany. — O Boże! — krzyknę- 
ła gospodyni, klasnąwszy w dłonie. — 
Pańskie ubranie, sir Co się stało? Pro- 

Rola. NN 11-12 Zr. b.) „2 —— 

m. 6. kz m Aerowac Ta 
arządu entralnej 

MI i Ziemiań- Sp OKUJEMY 
AWWAWAW skiej, RY a b aż na 
KUPNO | SPRZED Wileńska 30—15. centowanie Ć">sy] 

- G£LI—1 | nie nych 2 
FAVATAY 477, o : Ъаіесапе. przez Stację | Mickiewicza 

SE 3 Doświadczalną w tel. 9-05. 
Wędiiny Bieniakoniach  (Tyg. — 

   

  

dok V 

O©W$SYZ 1.000 zy, 

  

  

i od 5—6. Choroby © 3 
skórne, leczenie wło- Banio e tc pė 1-szą m 
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szę zdjąć surdut, to zaceruję dziury” 
nim pan skończy obiad! ziół 

Spojrzał na nią i blady USS gb 
przemknął po jego wymizerowanć 
rzy. Lecz uśmiech zmienił tylko, 
chwilę jego twarz: oczy pozosta ya 
tne i poważne. d 

— Nic nie szkodzi, — odrze "ję 

Ja.. zdarzył mi się przykry „WIĘ 
ale nie mam czasu na przebiera 
Muszę zaczekać do Londynu! 

— Pan jedzie z Francji sir, ! pw 
daž? — ciągnęła dalej gospody | | 
mując z kredensu srebrne naczyń” |. 

— Tak. į „no 
Odpowiedź brzmiała tak 4 й 

gdyby nie wyjątkowy słuch para 
clay nie usłyszałaby jej. 

— Ach, powiadają, ż й 
dzieją się rzeczy straszne — ZU М 
próbując nawiązać rozmow€- 

        

: 3 : ie nat 
Ale mimo, że ciekawie sł 

słuch, ciekawa kobieta nie U i 
1сха 

odpowiedzi. Nieznajomy mi 
widzącemi, pustemi oczyma 
przed siebie „w zamyśleniu eg 
przed jego wzrokiem rozstap! y M 
rzał znów wieżyce Cancierger Z A 
townie poruszający Sie Hum pr“ | 
wym mostem. p 
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