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Druga spraga Glleńskt 
Katastrofalny stan Wileńszczyzny 

całej i samego Wilna, idąca z tem w 

parze ogólna depresja—wywołała, to 

już zupełnie głośne i jawne, w roz- 

mowach, odczytach, prasie, przyzna* 

nie, że Wilno umiera. To, o czem się 

dotychczas nie mówiło, „to“ można 

pod wspólayr: tytułem umieścić: 

„Dłużej milczeć niepodobna!" Czy 

była to wyjątkowa nieśmiałość, wstyd- 

liwość powodująca bojaźń przed po- 

stawieniem wyraźnie czarnej kropki 

nad wileńskim i?... Raczej zdaje się 

przeczulenie patrjotyczne, zbyt jedno: 

stronne  przeciwstawianie się stano- 

wisku naszych 'zakordonowych sąsia: 

dów z Kowna, a nad tem wszystkiem 

górująca, podświadomie wszczepiona 

„placówkowatość", podirzymywana w 

Wilnie niemilknącemi prawie fanfara- 

mi patrjotyczneį obchodomanji. „Pla- 
cówkowatość* (pozwolimy sobie ta- 

kie słowo skonstruować) pochodząca 

stąd, żeśmy często wbrew własnej 

woli i logicznym rozumowaniom ule- 

gali ogólnopolskiej psychozie „kre- 

sów”, która z małemi wyjątkami wi- 

dzi w Wilnie właśnie tylko „placów- 

kę*, polskości wysuniętą na pół- 

nocne krańce Rzeczypospolitej — wy- 

wołała to przesadne nieraz u nas 

poczucie większej odpowiedzialności i 

ciągłe obawy, co o tem, czy owem, 

powie Voldemaras, czy inny minister 

kowieński („Niech Bóg  uchowa, a 

może jeszcze na Radzie Ligi!'') 

Tymczasem całe stąd płynie właś- 

nie nieporozumienie i wszystkie  pre- 

tensje Wilna. Dla nas Wilno nie jest 

niczyją placówką, to nie żaden 

platzdarm, nie reduta wypadowa, to 

nie Westerplatte... to dla mas ošro- 

dek. Nie pikieta a obóz, nie budka 

stróża nocnego a dom, nie oficyna a 

pałac. Pałac, który panował niegdyś 

nad wielkiemi obszarami, które zpo- 
wrotem uzyskać chcemy. Jasno i wy- 

raźnie powiedzieć sobie musimy to 

co czujemy w głębi serca. 

Dlatego więc wydaje się nam cza- 

sem, że mimo otwartych już ,dziś 

ogólnych utyskiwań na powolne ko- 

nanie Wilna i poszukiwanie dróg 

i środków ratunku, przebija nieraz 

jakby nuta nieszczera, brak czegoś, 

niedomówienie. Dzisiejszy katastrofal- 

ny stan Wileńszczyzny wywołany zo- 

stał odcięciem naturalnych terenów 

ciążących „do Wilna i wzajemnej 

ekspansji Wilna na tę tereny. Każda 

choroba dla jej usunięcia wymaga 

dokładnej djagnozy, usunięcia przy- 

czyny, która tą chorobę wywołała. 

Przyczyna dzisiejszego stanu Wileńsz- 

€zyzny w Ostatecznym rezultacie wy- 

wołana została warunkami polityczne- 

mi, a nie gospodarczemi, zewnętrzne- 

mi, -a nie wewnętrznemi. Zatem w 
czynnikach politycznych a nie gospo- 
darczych szukać winniśmy lekarstwa, 

w zewnętrznych a nie w  wewnetrz- 

nych. A szukać musimy jeżeli nie 
chcemy stanąć na stanowisku kowień- 

skim „czem gorzej, tem lepiej".; : 
Obawiam się, ażeby nie postawio- 

no mi zarzutu wyłamywania drzwi 

otwartych, boć przyczyna upadku 
Wilna wszystkim jest wiadoma. ale w 

takim razie niezupełnie jest zrozu- 
miałem dlaczego Wilno jako takie, 
ma pretensje do podziału administra: 
cyjnego ministerstwa spraw wewnętrz- 
nych, do ministerstwa rolnictwa, prze- 

mysłu i handlu, do ministerstwa skar: 

bu, a nie ma mieć przędewszystkiem 
pretensji do ministerstwa spraw za- 

granicznych?... 

Wczorajszy „Kurjer Wileński" 
powtarza za warszawskim „Kurjerem 

Porannym" o konieczności przyłącze. 
nia do województwa wileńskiego by- 
łych jego południowych powiatów, 
ale zarówno najsłuszniejsze i najbar: 
dziej palące żądania kredytów, Odnoś- 
nych ulg gospodarczych, jak ze wszech 
młar konieczne i rozumne  przyłącze- 
nie Ejszyszek, Lidy 1 Wołożyna, jak 
wszystkie inne środki, a nawet, na- 
wet... otwarcie drogi libawo-romneń- 
sklej—nie może być przez Wilno 

- traktowane inaczej, jak wprawdzie pa: 
(dalszy ciąg na szpalcie 6-ej) 

ECHA STOLICY 

Dzień P. Prezydenta Rzplifej 
WARSZAWA, 23 I. 

Prezydent Rzeczypospolitej przyjął 
dziś w godzinach rannych delegację 
Instytutu radowego z prof. Pieńkow- 
skim, prof. Kryształowiczem i p. Dłu- 
ską na czele. Następnie Pan Prezy- 
dent przyjął p. ministra robót publicz- 
nych prof. Matakiewicza. O godz. 12.15 
złożył Panu Prezydentowi wizytę am: 
basador włoski p. Franklin Martin. 

Konferencja wojewodów 
województw wschodnich 

WARSZAWA, 23 I. PAT. W dniu 
dzisiejszym odbyła się w Warszawie 

w Ministerstwie Spraw; Wewnętrznych 

pod przewodnictwem min. Józewskie- 

go konferencja wojewodów kresów 

wschodnich. Na konferencję przybyli 

wojewoda wileński Raczkiewicz, woje* | 
woda nowogródzki Beczkowicz, woje- 
woda poleski Krahelski i p. o. woje- 
wody wołyńskiego p. Śleszyński. Przed. 
miotem obrad były aktualae zagad- 

nienia natury gospodarczej, społecz: 

nej i politycznej, dotyczące ziem 

wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. 
"4 

Najbliższe posiedzenie Sejmu 

WARSZAWA. 23.1. Pat. Najbliższe 
posiedzenie Sejmu odbędzie się w 
dniu 25 stycznia o godz. 16. Porzą- 
dek dzienny obejmuje: 1) wniosek 
komunistycznej frakcji poselskiej o 
odmówienie rządowi zaufania, 2) spra- 
wozdanie komisji budżetowej o wnio- 
sku pos. Jana Dąbskiego i towarzy- 
Szy w Sspfawie dodatkowych kredytów 
na okres budżetowy od 1-go kwietnia 
1929 roku do 31 marca 1930 roku 
mia uregulowanie zaległych "należności 
z tytułu wykonanych robót przy bu- 
dowie nowej sali sejmowej oraz do- 
mu dla posłów i senatorów (sprawo- 
zdawca pos. Dąbski), 3) sprawozda- 
nie komisji budżetowej o rządowym 
projekcie ustawy o dodatkowych kre- 
dytach na okres od 1 kwietnia 
roku do 31 marca 1930 r. (sprawo- 
zdawca pos. dr. Krzyżanowski), 4) 
sprawozdanie komisji budżetowej o 
projekcie ustawy, upoważniającej mi: 
nistra skarbu do wypuszczenia serji 
lil premjowej pożyczki  dolarowej 
(sprawozdawca pos. dr. Krzyżanow- 
ski), 5) nagłość wniosku posłów 
Związku Parlamentarnego Polskich 
Socjalistów w sprawie zbadania spra- 
wy istnienia podsłuchu  telefonicz- 
nego. 

Sprawa Sohoru - prawosławnego 
WARSZAWA, 23. 1. PAT. Dzisiaj 

p. minister wyznań religijnych i oświe- 
cenia, publicznego przyjął ks. metro- 

politę Dyonizego i ks. arcybiskupa 
Ałeksego, którzy w związku ze zna- 
nym faktem rozpisania wyborów do 
soboru przed otrzymaniem zgody imi- 
nistra na jego. zwołanie przedsjawili 
swe argumenty w tej sprawie, :P. mi- 
nister oświadczył, że po przestudjo- 
waniu przedstawionego mu regulami- 
uu, programu zi ordynacji wyborczej 
zamierzonego soboru, znałazłszy w 
nich szereg poważnych usterek i bra- 
ków formainych, doszedł do przeko 
nania, że nie będzie mógł wyrazić 
swej zgody na zwołanie zaprojekto- 
wanego w ten sposób soboru, w któ- 
rym pozatem element Świecki nie jest 
odpowiednio reprezentowany, a inte- 
resy całej społeczności prawosławnej 
należycie uwzględnione. 

Rząd będzie mógł wyrazić swą 
zgodę na zwołanie tylko takiego so- 
boru, któryby był istotnym krokiem 
naprzód w organizacji i stabilizacji 
stosunków  wewnętrsnych kościoła 
prawosławnego w Polsce. 

Konferencje w sprawie hudaw- 
nictwa mieszkaniowego 

WAWRSZAWA,. 23.1. Pat. W se- 
kretarjacie komitetu ekonomicznego 
ministrów rozpoczął się szereg kon- 
ferencyj w sprawie budownictwa 
mieszkaniowego. "W  konierencjach 
tych biorą udział przedstawiciele ża- 
interesowanych ministerstw oraz Ban- 
ku Gospodarstwa Krajowego, jak 
również przedstawiciele spółdzielni bu- 
dowlanych, odnośnych  organizacyj 
gospodarczych i Związku Przemysłow- 
ców Budowlanych. Celem tych kon- 
ferencyj jest ustalenie źródeł finanso- 
wych, które mogłyby być wyzyskane 
na akcję budowlaną w roku 1930 
oraz Opracowanie sposobów flnanso- 
wania tej akcji. ' 

. 

PAT: _.Pan' > 

1929 

Opłata pocztowa uiszczona' ryczałtem. 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do 

Z ZA KORDONÓW 
Wywiad 1 nil. AN. zagranicznych Litwy 

Z Kowną donoszą: Dn. 21 bm. minister 
sprawf icznych dr. Zaunius przyjął 
przedstawicieli prasy krajowej oraz zagrani- 
czętej, których poinformował o aktualnych za. 
gadnieniach I polityki zagranicznej, 
przedewszystkiem. zaś 0 wynikach swej po- 
dróży. do Genewy. P. Minister udzielił od. 
powiedzi ną nast. ! pytania 
prasy: 

— Szwajcarska agencja telegraficzna po- 
dała: wiadomość, iż w czasie wizyty złożonej 
przez p. Ministra p. Zaleskiemu została 
ruszona sprawa komunikacji między obu kra 
jami. Cz! w odpowiace rzeczywistości? 

— Nie. izyta złożona przez p. ministra 
p. Zaleskiemu miała charakter wyłącznie kur- 
tuazyjny. P. minister musiał odwiedzić p. 
Zaleskiego jako przewodniczącego Rady Ligi 
Obaj dyplomacj rozmawiali 0... odzie i 
sprawie skargi kolonistów. W obu wypad 
kach osiągnięto przytem zupejhne porązumienie 
Okazało się bowieny żą pogoda nieszczegól. 
na w rb. a skarga kolonistów jest sprawą 
drobną, nie mającą specjalnegą znaczenia. W 
czasie rozmowy między obu dyplomatami ni- 
kogo nie było, jako świadka — dziwną więc 
rzecz skąd agnecja wzięła powyższą wiado- 
= i 

1 
— Czy wiadomem już jest, 

waj komunikacji polsko: + litew: 
sji tranzytowej Ligi Narodów? 

Tymczasem żadnych oficjalnyciś danych o 
NAC podkomisji rząd litewski. nie po- 
siada. 

stoi spra 
iej w komi. 

$ опа jednak przypuszczač, įž uchwa- 
ła komisji nie zadowolni Litwy, która zdecy. 
dowana jest bronić swych tez. 

— Czy?to prawda, że p. Vasconcellos, 
który niedawną z ramienia komisji tranzyto- 
wej bawił w Kownie miał namawiać rząd li- 
tewski do nawiązania bezpośredniej komuni- 
kacji z Polską, gdyż w tym wąaśnie. duchu 
mą być ziormułowany (raport. komisji? 

— Nie: podobnego, P. Vasconcellos chciał 
pozjłać opinję społeczeństwa. litewskiego w 
sprawie. nawiązania komunikacji. z Polską. Ja 
ka zaś jest ta opinja — wszystkim wiadomo, 
Litwa mie może nawiązać! komunikacji z Pol 
ską w obecnych warunkach, gdy Wileńszczy 
zna prawnie nie jest wyodrębniona z granic . 
Polski. Pozatem należy pamiętać, iż otwarcie 
bezpośredniej komunikacji z. Polską pocią_ 
gnęłoby za sobą nawiązanie całego szeregu 
wzajemnych stosunków. Pozatem. należy za- 
uważyć, żę p. Vasconcellos odwiedził mietyl. 
ko Litwę, lecz i Polskę; gdzie również za- 
sięgał iniormacyj o stanie sprawy. 

— Czf.možliwem jest, iż obecnie po pod 
pisagiu przez p., Ministra klauzuli O uzna- 
waniu odtąd wi ciągu lat 5 uchwał Międz. 
Trybunału Haskiego zatarg polsko _ litewski 
wpłynie do Trybunału Haskiego? 

— Podpisanie odpowiedniej) Klauzuli nie 
mą żadnego znaczenia. Litwa nic nie ma prze 
ciwko temu, aby zatarg jej z Polską został 
rozpatrzony w Trybunale Haskim, nie życzy 
sobie jednak tego Polska. ) 

— (Co p. minister sądzi o! podróży prezy- 
denta do Warszawy? 

Wizyta: ta ma charakter kurtuazyjny. 
Rząd litewski nie czuje się powołanym do u. 
dzielenia swej! aprobaty lub! nagany z powo- 
dj podróży głowy sąsiedniego państwa. Wo 
góle należy podkreślić, iż zazwyczaj do ka. 
żdego iaktu przywiązujemy specjalne zaacze 
nie. Oznacza to pewną nerwowość w poli- 
tyce. To' samo da się powiedzieć i o AE 
nym spotkaniu p. ministra z p. Żaleskim. Lu- 
dzie nie mogą pogodzić aby przedstawiciele 
dwóch żnionych, państw przy okazji nie 
zechcieli poruszyć spraw dotyczących ich 
kraje. Tymczasem należy pamiętaćj iż Lit. 
wą w stosunku dą Polski prowadzi poważną 
politykę, tworzy 'w tej dziedzinie swój pro- 
pam, wdawać się więc obecnie w dyskusję z 

ołską byłoby rzeczą niepożądaną. To samo 
zresztą może myśli i Polska. Co się 

podróży; głowy państwa estońskiego do War- 
szawy — trudno powiedzieć, czy ona jest po- 
za grzecznością symptotnatem jakiegoś al 
jansu. Takie rzeczy zwykle się wyjaśniają 
znacznie później. 5 

— Jak się przedstawia sprawa przyjazdu 
do Litwy Prezydenta Łotwy? 

— Sprawą ta dotąd jest w zawieszeniu. 
© zamiarach prezydenta Łotwy Litwa ani 

oficjalnych ani nieoficjalnych wiadomości 
niema. 

Specjaliści węgłowi Sowietów w. Łetwie 
RYGA, 231. Pat. Prasa podaje, że 

do Rygi przybyło z Rosji sowieckiej 
kilku węglowych specjalistów, którzy 
rozpoczęli rokowania z rządem lotew- 
skim co do obniżenia kolejowych 
opłat taryfowych z 8 na 3 łaty. coby 
pozwoliło im na sprzedaż w Łotwie 
węgla po cenach niższych od angiel- 
skich. W kołach przemysłowych sta: 
rania te nazywają kclejnym sowiec- 
kim bluiiem, ponieważ sam przewóz 
węgla z zagłębia Donieckiego do Ry- 
gi kosżtowałby więcej, niź węgiel pol- 
ski. 

(0 pisze prasa o wizycie  $trandmaka 
TALLIN. 23.1. (PAT). W związku z ar- 

tykułem Berga w gazecie „Latvis”, na temat 
podróży Strandmana do Warszawy „Waba 
Maa' pisze, że przedewszystkiem Łotwa za- 
wczasu w należytej formie była poinformo- 
wana o zamierzonej podróży estońskiego na 
czelnika państwa doi Polski. Zarzuty Berga 
iż podróż jest nie na czasie wobec zmiany 
kursu polityki zagranicznej litewskiej po о- 
dejściu Woldemarasa, umożliwiającej obec- 
nie powstanie związku litewsko - łotewska - 
estońskiego, są niesłuszne, albowiem „„Waba 
Maa“ nie zauważyła do chwili obecnej zmia» 
ny w polityce litewskiej w kierunku przyja- 
znego ustosunkowania się do idei związku 
bałtyckiego. Estonja — pisze „Waba Maa“— 
zawsze niezmiennie przejawiała  przyjaciel- 
skie uczucia w stosunku do Litwy i była za- 
wsze najzupełniej neutralna co do t.zw. za- 
gadnienia wileńskiego. Co da wystąpienia 
„Socjaldemokratsa“ па tenże temat „„Waba 
Maa' oświadcza, że czas już przyzwyczaić 
się do najrozmaitszych wystąpień łotewskich 
tranzyt - socjałistów, Należy przypomnieć fo- 
tewskim socjalistom, że ta sama Polska, któ 
rą oni oskarżają o agresywność pomogła Ło 
twie odebrać u bolszewików Dyneburg i bez 
jakiegokolwiek odszkodowania przekazała go 
Łatwie. Jeśli łotewscy socjaliści zapomnieli 
już, co się stało podczas walk o niepodległość 
Łotwy, to — według „Waba Maa" — jest 
rżeczą możliwą iż pewnego pięknego poranku 
zapomną oni wogóle o niepodległości swego 
państwa. 

rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

przedstawicieli - 

' w ostatnich latach do niecałych 5 miljonów. 

* wojskowych w czasie wo; 

''kóba w Londynie plenarne posiedzenie konferencji morskiej, 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE, — Bufet Kajowy: : 
BRASLAW — irnia T-wa „Lot“, 
©ĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GL OKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S$. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jedność*, 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia |aźwińskiega. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. e 
N. SWIĘECIANY — Kšžegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolneį. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski 
WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24, F. juczewska. 
WARSZAWA — T-we Księg. Koł. „Ruch. 
WOLKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. , 

ы м NST TKO 
CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednośzpaltowy na sronie Ż-ej £ 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kroniką reklamowa miimetr 60 gr. Wnumerach świątecznych oraz) z, prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku nogą być przez Admżnistrację zmieniene dowolnie. Za: dostarczenie numieru dowodowego 20 groszy. 

ITT TEATRAS 

Kwesijonariusz & sprawie kryzysu w rolniefwie 3% ! konieczna, temniemniej doraź. 
na tylko pomoc 

ka A ZANE A 25: lud i Słowa). Minister Rolnictwa Ro ni Dawna wielkość Wilna — to lu- 
ołczyński wysłał do wszystkich organizacyj rolniczych, gospodarczyc| ; 

zawodowych związanych z rolnictwem kwestjonarjusz w którym postawio- zh Z ER 
ne zostały pytania dotyczące Środków jakie organizacje te uważają za Które Wilno promieniowało, a które 
najlepsze do walki z kryzysem. Po zebraniu tego materjału Ministerstwo to Wilno stworzyły. Od pomnika Wi- 
Rolnictwa zwoła konferencję z udziałem przedstawicieli tych, organizacyj tolda Wielkiego w Bazylice, po groby 
które odpowiedziały na ankietę. Konferencja ma odbyć się w następnym powstańców 63 roku, od 350-letniego 

yg uniwersytetu, kościołów, pałaców, zą- 

bytków, pamiątek, tiadycyj, 400-let- 
WARSZAWA, 23. I. (tel. wł. Słowa). Państwowa rezerwa zbożowa niego Statutu Litewskięgo, po cały 

wynosząca 20 tysięcy ton żyta została ostatecznie sprzedana za granicę a gmacjąkultury i historji po... po sa- 
mianowicie do Niemiec z warunkiem niezwłocznej dostawy. W związku z mej wypchane jest Wilno tym 
tem rezerwa będzie uzupełniona na rynku wewnętrznym co przyczyni się y vyp 3 y 
do ożywienia obrotów na rynku wewnętrznym i do zwyżki nienormalnie drogim dla nas balastem, na którego 
niskich: cen. budowę złożyły się tysiączne, skomp- 

Akcję tego rodzaju będzie prowadził rząd stale zakupując zboże na likowane warunki gospodarcze, Epoli- 
cele rezerw a następnie sprzedając je ryczałtowo zagranicę. tyczne, narodowościowe, wyznaniowe. 

) is Ten balast na wąskiej tratwie Kory- 

Umowa w Sprawie kosztów okupacji G. Śląska tarza Wileńskiego nie jest w stanie 
> pos ao Dnia 20 bm. delegat polskį w Hadze Mrozowski podpi SIę utrzymać, tak samo jak w wiek- 

z Francją, Anglją mi trzy umowy-w sprawie: ustalenia i spint diugu Polski wo : żed= 
bec 1 panstw Z tytulu udzialu Polski w Toe tai okupacji przez, poi terenów ple- swych O "a. powiaty. :głanicach" "1e8 
biscytowych na Górnym Sląsku i w Prusach Wschodnich. Wysokość ustalona zo- nego województwa o 20 kilometrów 
stała zgodnie z(faktycznemi i niepokrytemi dotąd wydatkami aijantów ma 178 imiljonów fr. od zachodniej granicy, tak samo *: jak 

imi,.można uznać za bardzo korzyst Się nie utrzymał, według koncepcji 
franc. w stosunku do Francji, 604 tys, f. w stosunku do Anglji i 38 miljonów lirow w sto 

wa db Poki Pris Še LPS dl rozpocznie sią dopiero dnia 15 kwietnia 3 
1931 roku przytem do tego roku Polska wolajest od wszelkich odsetek. Spłata trwać kowieńskiej o 30 kilometrów od gra: 
dzie przez lat 35 do roku 1965, zaś odsetki bieżące płacone będą w wysokości 4 proc., nicy wschodniej kowieńsko'moskiew- 

rocznie. System spłat; przedstawia dużą korzyść przez to, | na rosnącej racie skjęgo traktatu 1920 roku 
rocznej. Dzięki temu obciążenie budżetowe Polski z tytułu tego długu wynosić będzie w ы х 
pierwszych 5 5 latach niecałe 4 1/4 milj. złotych i następnie wzrastając stopniowo dojdzie Może się Wilno zrobić muzeum, 

Nadmienić, należy, że przypadający na Niemcy) udziab w: kosztach okupacji terenów THOŻNA to wszystko skatologować, po- 
plebiscytowych został już pokryty w ramach planu Dawesa, W najbliższych dniach należy numerować, pobielić, ku uciesze na- 
się Sj jewać a jw Paryżu układu polsko - francuskiego, tyczącego się dłu; s # 
wojennego Polski wobec dy 4 zaciągniętego: na armję gen. Hallera i SG hard wi szych urzędowych regjonalistów, mo- 
woskowyci a ay PADA seca. e p ud užd y, pocoe w Pary żna je za Sznurek przywiązać na 
żu wiosny ubiegłego roku, już p ul mowa o i В ° 
gu wojennego wobec Francji wraz z podpisanemi obecnie umowami o długach pl wolnem powietrzu jakby wyjątkowy 
WAŻ zakończy ostateczrfie prace. nad konsolidacją długów, zaciągniętych przez państwo) jaki okaz przedpotopowego .mamuta, 
polskie zagranicą. 1 sztucznie go dokarmiając, ale to po- 

wolnej jedo atrofji i koniec końców 

Konferencja Morska w Londynie śmierci nie zapobieże. 
Nie tak dawno jedno z pism 'wi- . 

Otwarcie plerarnego posiedzenia 

  

  

leńskich zarzuciło „Słowu'* zbytni pe- 

LONDYN, 23 I. PAT. Dziś o godz. 10.10 otwarto w pałacu św. ją. Symizm dowodząc, że tyle a nie wcale 
tyle zaprotestowano w Wilnie weksli, 

Wyjaśnienia dla prasy że tyle a nie tyle zbankrutowało tu 

padł ena ais a O O OE 
przez Mac Donalda, Tardieu oraz angielskiego sz: fa biura praśowego Willerta. Z wy» 1 
jaśnień tych wynika, że na posiedzeniu konferencji każda delegacja wygłosiła ogólni- gedja Wilna to nie jest jego 

fezej konieczności gospotarczej | odpowiedkninośi póliycmej oe alan obecny, a lego. przyszłość 
Gdzie jest to iówiadócia aa 

Francja nie może zrzec się swych łodzi podwodnych 
PARYŻ. 23.1. Pat. Dyskusja na konierencji morskiej w Londynie nie ы 

rozwinęła się jeszcze dostatecznie, aby można było sądzić o prawdziwych wnie polityki zagranicznej z wewnętrz- 
zamierzeniach głównych mocarstw morskich bezpośrednio w kwestji tona: NA, wyznaniową, oświatową, narodo- 
żu zainteresowanych. Wobec tego komentarze prasy są dość skąpe, Panu- wościową,, skoordynowanie, w odnie- 

Babunia wróc peyktisie nastrojoni Eis Nodyelk” wiek Wo AA NONE „ Naw ) R el an lewicy iei i х 
radykalnej, oświadcza, ze Francja, której flota została znacznie ograniczo- = wk el en Е .піппе 
na co do ilości większych jednostek morskich, nie może pod żadnym wa. UTZBeMI i zewnętrznemi planami na 
runkiem zrzec się swych łodzi podwodnych. Nie może być Francja — pisze Przyszłość, któreby — wyprowadziły 
dziennik= zdana na łaskę i niełaskę okoliczności wypadkowych. Powinna Wilno z ziemi... niedoli? 
ona być w stanie żyć i oddychać swobodnie. Nie ma prawa oddawać Mamy słusznegprawą domagać się. 
losu swego w ręce obce, w ręce, które  pozostawałyby pótężnie pomocy, ale czyż ci, którzy wstrzy- 
szbtojone; = mują się od wkładów do „przedsię- 

“ s 

Stimson podkreślał odrębną sytuacię. Ameryki i wysuwał zasadę parytetu z Anglją biorstwa wileńskiego nie czynią tego 
Tardieu w treściwem przemówieniu, nazwanem przez Willerta najlepszem z dzisiejszych dlatego, że to przedsiębiorstwo niej ma 
przemówień, zobrazował potrzeby Francji, klasyfikując je na kategorje geograficzne с A 
i militarne. Tardieu wskazywał na to; że 1) Francja jest otoczona trzema morzami, żadnych widoków zyj przyszłość roz 
zajmuje wraz z kolonjami terytorjum 12 miljonów kilometrów kwadratowych i posia. woju? Właśnie widoków rozwoju! 
da wybrzeże długości 78,109 mil morskich, 2) handel kolonjalny Francji wynosi prze- 5 a 
szło 83 miijardy sakau, stanowiąc 66 proc. ogólnego handlu Prancji, 3) Francja mu Jakie widoki WOJNE Wileńszczy 
si mieć na uwądze łatwość transportu wojskowego i możność dysponowania w razie Zna, poza w mgle tonącemi wizjami 
otrzeby całą siłą obronną. т к : 

: 

‚ W konkluzji Tardieu stwierdził, że ograniczenie zbrojeń jest możliwe tylko na temat, że „tak zawsze być nie mo 
w razie odpowiednich warunków Wan „ zewnątrz, Oświadczenie swoje Tar- że?" — Zapytajmy togsamych siebie, 
ieu zakończył słowami: Potrzeby Francji są wybitnie zależne od pewności, czy w ra- ź - 

zie konflikiu musimy polegać tylko na nas samych, czy teź będzie istniała Konóże: Wiłałaie, OO w. a: O 
polskiej unifikacji i centraliżmie pły- sp AR cat saresojom, : : aa 

ac Donald w swej deklaracji zobrazował insularną sytuację W. Brytanji, wpro- i >zbi- 
wądzającą specjalne potrzeby jej marynarki. = wamy rozrzuceni jak tonący z rozbi 
= Era w swej mowie, po po aolóelska, z GR au = tego okrętu. 

między bezpieczeństwem a rozbrojeniem w my l art. 5paktu Ligi, podkreśli о- ńska" . 
chy ва zwolennikami maksymalnego ograniczenia zbroj: A Jednak sutuacja Włoch, ja” „Sprawa Wileńska" |. dyplomacj 
ko półwyspu oraz zależność ekonomiczna od dróg morskich nakazują żądanie, aby kowieńskiej podniesiona w imię „cla- 
żadne państwo na kontynencie Europy nie było silniejsze na morzu od Włoch. snego nacjonalizmu litewskiego, ani 

dła mocarstw europejskich, ani dla 
Wakatsuki podkreślił wolę Japonii. 

Polski nię istnieje. Powstaje nato- 
Międzynaronowa komisja rzeki Odry lasć GI ow Unija Bola A 

zbierze się we Wrocławiu ska w imię ratunku Wilna które się 
BERLIN, 23.1. PAT. Dnia 24 stycznia zbierze się we Wrocławiu dusi. m. 

międzynarodowa komisja rzeki Odry celem przedyskutowania i opracowa- 
nia naw ae Z rzeki rż PARA ALI Lui KE ERPEFTWOAAO АВНя 

erwsze czytanie odbyło się już w roku w Świnoujściu, konty: 

nuowanie tokia natrefilo jednak na trudnošci o tyle, że *wyłociły się Kpt. Górzewski pozostaje Sekre- 
różnice zapatrywań na zasadniczą kwestję, czy kompetencje komisji rozcią- farzem Prezesa Rady Ministrów 
gają się również na polskie części Noteci i Warty. Trudności te nie mogły . WARSZAWA, 23 1. Pat. Bi 
jednak być usunięte w drodze dyplomatycznej. prosydjm Rady iiookcóje. kodiniu 0% 

Po orzeczeniu wydanem przez międzynarodowy trybunał haski, który wjądomość, podana przez „Przegląd Wie- 
w międzyczasie zajmował się tą sprawą, rokowania mogą być obecnie czorny* z dnia 22 bm., jakoby dotychcza” 
kontynuowane sowy sekretarz prezesa Rady Ministrów kpt. 

Komisja składa się z przedstawicieli Niemiec, Cze chosłowacji, Polski Górzewski iniał odejść z zajmowanego sta- 
Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji i Danji. NIEP 

: i 
Moore ambasadorem Si. Zjednoczonych w Polsge 79 m, kojownikom o wolność. 

WASZYNGTON. 23.1. Pat. Prezydent Hoower podpisał no- KRAKOW, 23—]. PAT. Wczoraj w 
minację Aleksandra Moore na stanowisko ambasadora Stanów przytulisku weteranów 1863 roku delegacja 
Zjednoczonych w Polsce. wojska i Federacji Polskich Związków 

Skazanie na śmierć 4 monarchistów 
Obrońców Ojczyzny złożyła hołd żyjącym 

Pim zadam ka AA й > 
MOSKWA, 23. I. PAT. Kolegium wojskowego trybunału najwyższe- ai koła ać przy Zwiakj : 

go w Leningradzie wydało wyrok w sprawie 5 monarchistów, byłych oii- 
cerów carskich Oskarżenie o akcję szpiegowską i rozpowszechnianie łałszy- 
wych czerwońców uznane zostało za słuszne, wobec czego Sziller, Gajer, 

ku Legjonistów, obiad. Po przemówieniach 
i po części artystycznej odbył się uroczy 

Kartaszew i Fedotow skazani zostali na karę Śmierci, zaś ostatni oskarżo: 
ny Bitkin — na 10 lat więzienia. 

sty akt wręczenia insygniów orderu Polo- 

Sirajk profesorów w Madrycie 

mia Restituta pani Mackiewiczowej, zesła- 
nej na Sybir za udział w ruchu powstań- 
czym.. 

Rowy senafor 

MADRYT. 23.1. Pat. Profesorowie uniwersytetu centralnego zwrócili WARSZAWA, 23-1. PAT. Biuro Sena- 
się do rządu z wezwaniem, aby w ciągu 24 godzin uczynił zadość ich żą- 
daniom. Po upływie tego terminu profesorowie opuszczą zajmowane ka- 
tedry, pozostawiając je do dyspozycji rządu. 

O czem mówili prezesi delegacyj 

  

tu zawiadamia, że ma miejsce zmarłego 
senatora Ś- p. ks. Jana Albrechia wchodzi 
Leon Marchłewski, profesor uniwersytetu © 
Jagiellońskiego w Krakowie, & 

„Ap 
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TURMONT. 

— Zebranie organizacyjne Ogniska Kole 
jowego. W dniu 19 stycznia r.b. na ogółnem 
zebraniu pracowników kolejowych uchwalo4 
mo otworzyć Ognisko kolejowe, zadaniem 
którego będzie: organizowanie zabaw, odczy 
tów, pogadanek, przedstawień teatralnych, 

'_ obchodów narodowych, popisów gimnastycz 
nych i t. p. imprez dostępnych dla pracowni- 
ków państwowych i miejscowej tudności, w 
tym celu polecono wybranemu zarządowi 
zwrócić się do p. prezesa dyrekcji kolejowej 
w Wilnie o przyśpieszenie przydzielenia obie 
canego swojego czasu lokalu, , gdyż tylka 
brak jego stol na przeszkodzie rozpoczęciu 
mormalnej |pracy  kułturalnofoświatowej na 
tut. terenie. 

Należy |przypuszczać, iż ze względu na 
cel, |p.. prezes dyrekcji kolejowej prośbę tę 
uwzględni, zaś wybrany zarząd w osobach 
przewodniczącego p. Kobuza i członków p.p. 
Sawickiego, Dowgiałło, Kucznera, Sypniew- 
skiego i Cybulskiego już w niedługim czasie 
pokona wszystkie inne trudności i przyczyni 
się do, zorganizowania jakiegokotwiek życia 
towarzyskiego w Turmoncie, potrzebę które- 
go odczuwają wszyscy imieszkańcy. N. 

  

Opłatek nauczycielski w Budsławiu. 

Tam, gdzie Serwecz toczy wody 
I okrąża Budsław wraz, 
Błogo płynie wiek nam młody 
W pracy szybko mija czas! 

Śladem lat ubiegłych odbył się w poło 
wie stycznia „Opłatek nauczycielski* w Bud 
sławiu, urządzony staraniem Koła Stowarzy- 
szenia Chrześc.INarod. Nauczycielstwa, na 

__ który przybyło grono nauczycielskie całej 
_._ gminy, by tradycyjnym zwyczajem naszych 

ojców złożyć sobie. życzenia, spędzić współ. 
nie kilka chwil, zamienić kilka zdań. 

| Zaczęto naturalnie od jedzenia, bo ; od 
czegoż zacząć, gdy się przejechało kilka kilo 
metrów i czuje się „głód. Nic. więc dziwnego, 

_ że dopiero przy winie przewodnicząca Koła 
złożyła obecnym życzenia, kończąc je słowa- 
m: 

  

„Niech to Dziecię jezus na gło Wasze 
Żsyła: swoje faski ŻA, 

f niechaj życia urodzajne niwy 
MW tęczowe szczęście opromienia blaski. 
Niech, co zrobicie dobrego dlą łudzi, 
'Radością niebo w trójnasób Wam zwraca, 

* Iskier zapału niechaj czas nie studzi 
I w plon obfita będzie Wasza praca. 
Pracujcie dalej na życiowej roli, 
'Wszechpomyślności niech Wam los udziela 
A Bóg, Ojczyzna i przyjaciół. koła 

° №1ейсет radości ozdobią Wam czoła!* 
|, Pojprzyjęcjiu „Gosposia“ imieniem bud. 
stawskiego grona prosiła nauczycielstwo 0 
zatrzymywanie kię w szkale,, gdy przyjeżdża 
ia do miasta w. różnych,sprawach, a zawsze 

: ЁЁ. i serdecznie będą widziani przez wszyst 

      

+ „4 kolei nastapily špiewy i gry towarzy- 
| skie, które przeciągnęły wieczór, a w końcu 
Poe pożegnanie, bo każdy z obecnych зач 

ał, że „czas do domu czas-' 4 wspominał 
swą (drogę, która go dzieli od tej wioski mó. 
tej wśród pół i asów łeżącej, od tej sżki 

ч ‘&ч\ч_аге‹:ітпе; — swej placówki w 
skiej 

|. » Wieczór minął, lecz miłe wspomnienia 
pozostawił i mici Koleżeńskiego współżycia 

Ik sieci pajęcze omotały wioski, z miastecz 
kiem ku wspólnej pracy i zabawie. 

„M. Witkówna. 

  

    

    

     

  

    
    

    
      

    
         

   
              

     
    

      
   
    

     

    
    

    

  

MOŁODECZNO. 

| ‚ — Zaczarowane Koło — Rydla, Po ja: 
/_ sełkach wystawionych w dniach 4, 51, dł 

mies. z dużem powodzeniem w Ognisku Ko. 
tejowem, dnia 11, 12 b. m. Koło Amatorskie 
urzędników starostwa j; urzędników kolejo- 
wych, 'wystawiłĄ dramat w ,5 aktach Rydla 

P. „Zaczarowane Koto“. 
Przyznać trzeba, że mimo trudnych wa- 

unków technicznych sztuka wypadła nadspo 
dziewane dobrze i w przepełnionej sali, pu- 
bliczność miała, możność podziwiać duży 
wysiłek |całego zespołu amatorskiego. Barw 
„wne ar T e i odpo4 
wiednie reflekcje świetlne dały całości poż 
dany rezultat. ” Sa 

Na wyróżnienie zasługują specjalnie p. 
— w 1oli głupiego Maciusia, p. dó 

  

ostowa — Maryna, p. Skorėwna — wojewo 
ch dzianka i panowie: Urbanowicz — 55.00) 

"Janką Žukowski — mwojewoda, Katin — dzia 
dek leśny, Gumiński — Kusy, Kondratowicz 
— drwal i Gołost — organista. Reszta: zespo 

_ tu grała dobrze, jednak z pewnem wahaniem 
_ «ię, spowodowaniem niśdostatecznem opano- 
waniem swej roli. Sledziewski o ile jest do. 
skonażym dekoratqrem, (posiadającym „duży 
zapas fantazji i staranności, o tyle w roli Bo 
uty może przez swój liryczny i cichy ton 
OW był słaby. i 
„._Nie mogę pominąć pracy p. Sidorowicza 
Ro R e i przejęciem się Aa 

| ie ce wchodzące (w zakres 
techniki elek hmicznej Е 

__ Z przyjemnością stwierdzić należy, 
placówki kulturalno ź oświatowe 
„skie, zawdzięczając inteligencji w 
nich, _ pracującej przez zrozumie- 

doniosłości, szerzenia kultury na na- 
Kresach, dokładają wszelkich starań, 

  

й 

že 

fenomenalnym graczu 
Sprawa IPetkiewicza byłaby komicz 

a gdyby nie to, że jest bardzo smutna. 
. Z. Ł. A. (polski związek lekko-atle- 
czny) wystawił bowiem sobie šwia- 
ectwo zupełnej ignoracji.. Okazało się 

raz dowodnie, że ludzie zasiadający 
w tej naszej najwyższej instancji lek- 

“ko tletycznej na niczem się nie znają. 
85 pioszę.“ ; 

„ Otrzymnują telegramy od jakiegoś 
 Quista zapraszające, naszego mistrza 
na tournee po Ameryce — zwrot kosz- 
tów podróży i utrzymania dla dwuch 

4 

   

  

       

    

     
   

  

   

    
    

    
    

    

  osób. Chwila radości i dumy — ani 
-_ chwili namysłu. 
kn Jazda. 

| Dopiero na miejscu, w Stanach, wy 
zło na jaw, że tamtejszy związek lek- 

 kocatletyczny nie pozwala zawodnikom 
rzybywającym na czyjeś prywatne za 

pos nie, startować w ogólnych kon= 

    kurencjach wespół z krajowymi amato- 
mali aidą ich za zawodowców. I 

_ słusznie —— Quist przecie nie sprowa- 
dził Petkiewicza dla przyjemności po- 
_ rozmawiania z mim, ale w celu zarobie- 

nia ładnej sumki: publiczność tłumnie 
 poszłaby przecie oglądać , „pogromcę 

urmiego. — (Zatem Quist chciał zro- 
__ bić interes, chciał pokazywać . motło- 

    

sę ini 

    

    

by połskość stawić na pi ym  płanie i 
przez dobór odpowiednich sztuk, znealizować 
plan, dla wszystkich dobrze zrozumiany. 

HODUCISZKI, POW. ŚWIĘCIAŃSKI. 

— Nasze życie. M. Hoduciszki położone na 
prawym rwzgórzu rzeki Komajki, prowadzi 
ożywiony handel zbożem z Wilnem. W dni 
czwartkowe |odbywają się wielkie zjazdy tar 
gowe w centrum miasteczka, lecz z powodu 
szczupłości, placu rynkowego stałe są шсе @ 
podwórze załadowane podwodami, a przeto 
nie może być utrzymana należyta czystość. 
Kiikakrotnie prosiła ludność okoliczna 1 miesz 
ikafcy mm. Hoduciszek o usunięcie targowiska 
z centrum na plac obecnego targowiska — @ 
zwierząt, przy, ul. iPostawskiej, gdyż ten dru- 
gi 2 i pół razy jest większy od, obecnegojprzy 
tem jest równy i dogodny dla dojazdu, ponie 
waż — położony jest przy dwuch drogach: 
Postawy — Hoduciszki i. Hoduciszki — Ko- 
maje. Pomimo dobrego położenia placu tar 
gawiska dla zwierząt i szeregu odbytych w 
tym celu komisyj, z nieznanej mikomu przya 
czyny, wstrzymuje się przeniesienie, a mia- 
steczko tonie w błocie i brudach. Może przy 
czyną tego jest niezaradność p. wójta, albo 
niewwaga władz? z? 

Aby uniknąć stałego zabłocenia miastecz 
ka przez zjazdy OWE, w sąsiednim pow. 
Postawskim w m. Duniłowiczach, — targo- 
wisko zostało 'wyniesione z centrum ma 
przedmieście miasteczka, 

Rozwój Hqduciszek nie postępuje, a za- 
miera, gdyż na ul. Postawskiej, gdzie m 
ułożony „przed 30 laty bruk utonął w bło 
cie, a dałej tą ulicą do urzędu gminy z bra 
ku bruku — błoto nie do przebycia, na do- 
jezdzie (do istacji kolejowej! takoż; chodników 
niema i nie projektuje się ich ułożenie. A 
chociaż dziatwa szkolna po wsiach obsadziła 
ulice drzewkami, lecz dla m. Hoduciszek ten 
komfort nie nadaje się. 

Wogóle życie w Hoduaiszkach to chiński 
raj., Należy spodziewać się, że odpowiednie 
władze zechcą do Hoduciszek zajrzeć i te 
braki stopniowo usunąć: 

Jeszcze kilka słów należy udzielić nowo. 
powstał. w Hoduciszkach gmachowi a miano 
wicie nowej murowanej powszechnej, szkole, 
której styl tak jaskrawo odbija się od innych 
domów, jakby żywcem przeniesiony został z 
Palestyny. Nawet ażeby nie uchylić się od 
całokształtu synagogi, otwory, okienne do 
klas z frontu zostały zamurowane i to ze 
strony południowej, Szkolny okres trwa zi. 
mą, kiedy tak mało bywa słonecznych dni, 
łecz i tego światła dziatwa będzie pozbawio- 
na. Widz. 

BARANOWICZE. 

jemnicza znikinięcie pieniędzy z 
ambulansu., W dniu 14 stycznia o godz. 17 
m. 15 do ambulansu w pociągu , lokałnym 
zostały załadowane pieniądze w sumie 842 
zł. 75 gr. z kasy biletowej! celem przesłania 
dod kasy stacyjnej na st. Baranowicze — 
osobowe. 

Kasjer p. Ślizień wbrew przepisom nie 
włożył pieniędzy osobiście. a przesłał je przez 
tragaża Bulwę. 

Przy załadowaniu jpieniędzy niby to był 
obecny nadkonduktor, Taszkan. Po przybyciu 
pociągu na stację osobową, także wbrew 
przepisom wysłano pa odbiór pieniędzy woź 
nego kasy Zarożnego. 

W ambulansie pieniędzy nie okazało się. 

Dziwna rzecz, iż w. pociągu, który jest 
w biegu 15 minut, mógłby ktoś ukraść pie 
niądze, wydaje się to nieprawdopodobnem, 
trudno Inarazie posądzać kogokolwiek, ale“ 
najp ewniejszem wydaje się, 1ż pieniądze nie 
zostały załadowane. KG 

Opieszałość jednak urzędników P.K.P. i 
powierzanie pieniędzy ludziom nieodpowied- 
nim, jest niezrozumiałe *. Ślizień tai Za- 
wieszony w swych czynnościacit. 

(Dochodzenie w tej całej sprawie dość 
komicznej prowadzi policja,. która mamy na. 
dzieję wkrótce wykaże mam prawdziwego 
sprawcę tej groteskowej kradzieży. 

‚ Zaznaczyć wypada, iż ambulans na sta- 
cję przybył w zupełnym porządku. 

— O budynek gimnazjum. Od, czasu. od 
zyskania niepodległości w Baranowiczach ist 
nieje gimnazjum ipaństwowe, które nie posia- 
da własnego gmachu. 

a Lon si: gnieździło się w budynku 
kolejowym, obecnie w. bardzo ciasnym, wy- 
majętym gmachu, obok którego brak jest po- 
dwórka, dzieci na pauzie albo kręcą się po 
korytarzach, albo biegają po ulicy. а: 

Nie wiemy, czem należy tłumaczyć i 
komu, przypisać winę, iż dotychczas nie ту- 
šli się o wybudowaniu gmachu, ale wiemy, 
iż sprawa budowy była już bardzo aktualną 
była nawet |przyznana zapomoga kilka łat 
temu, a obecnie 
o JO, 

„Sprawa jest tem dziwniejszą, iż zarząd 
Polskiej Macierzy Szkolnej później i 
starania w sprawie budowy szkoty handlo- 
wej i dziś stoi okazały gmach, zbudowany 
według ostatnich wymagań techniki, 

„Wiemy, iż, zarząd, Macierzy otrzymywał 
dość spore subsydja na budowę od Min. W. 
Rel. i O. P.., czyżby zatem nie można otrzy. 
mać tych zapomóg na budowę gimnazjum. 
Można. Potrzeba tylko więcej inicjatywy, ‚ & 
czas. już na to. В G. 

— Taj 

  

pokazuje w cyrku uczoną świnkę. Wol 
no mu. Ale świnka krygująca się przed 
publicznością nie robi to dla przyjem- 
ności, robi bo musi. Podobnie Petkie- 
wicz musiałby biegać w hali, bo wziął 
za to pieniądze (pod postacią zwrotu 
kosztów podróży) — mniejsza czy du- 
żo czy za mało. Zatem jest zawodow- 
oem i jako takiemu nie wolno mu współ 
zawodniczyć z amatorami. Stanowisko 
amerykańskiego związku lekko-atletycz 
nego jest więc — z pewnego punktu 
widzenia — zupełnie słuszne, i uzasad- 
nione. Gdy się gdzieś jedzie trzeba naj 
pierw upewnić się czy gospodarz przyj 
mie, czy. też wyrzuci za drzwi. A nikt 
chyba nie zaprzeczy, że gospodarzem. 
dla lekko-atletów, przybywających do 
Ameryki jest tamtejszy związek. Czemu 
więc nasz nie porozumiał się z nim w 
tej materji? * 

Nasi mąd.ale przydali mocnemu w 
nogach — nie w głowie — Petkiewi- 
czowi za towarzysza i opiekuna p. We- 
intala, który był reklamowany jako Sa- 
lomon i dyplomata niezrównany., Teraz 
widać, że kwalifikacje jego zupełnie za- 
wiodły. 

Już dwa miesiące siedzi bezczynnie 
iPetkiewicz w New-Yorku — kto będzie 
płacił za ten pobyt?. Nie ździwimy się 
wcale jeśli ten dolarowy obowiązek 
przypadnie naszemu związkowi. w 
udziale. 

A co wtedy? 
howi Petkiewicza, jak treser zwierząt 
w rę PST Gr ŁA 

GENEWA. 23. 1. (PAT). Poseł paragwajski w Paryżu z polecenia swego rządu za- 

wiadomił sekretarjat generalny Ligi że dnia 16 stycznia patrol bolwijski zaatakował wt 

prowincji Chaco oddział paragwajski, sprzyczem zabito jednego szeregowca. Odtąd ru. 
chliwość patrolu poliwijskiego nie ustaje i wydaje, się, że rząd boliwijski poszukuje okazję 
do krwawych starć, by w ten sposób uniemożliwić toczące się obecnie zabiegi komisji, 
pojednawczo . arbitrażowej w celu załatwienia konfliktu między Paragwajem i Boliwją. 
W liście swym poseł paragwajski donosi że rząd jego raz jeszcze pragnie dać dowód po- 
kojowego charakteru swej polityki. Wczoraj sekretarz generalny przesłał treść pisma pa. 

ragwajskiego rządowi Boliwijskłkmu. Dziś jednakże nadszedł drugi telegram od posła 
paragwajskiego w Paryżu,-w którym ten komunikuje, że rządowi, paragwajskiemu udało 
się przejąć i odcyfrować telegram szefa sztabu generalnego wojsk boliwijskich p. Kundta, 
datowany 16 stycznia i adresowany do 4 dywizji. Telegram ten zawiera dyspozycje woj 

skowe o charakterze zaczepnym. Z telegramu tego wynika, że dwie dywizje boliwijskią 
zostały postawione na stopie woja _ przyczem dowódktwu pozostawiono możność wcie 

lania wolontarjuszy. Wobec powyższej wiadomości rząd parag wajski zrzucą z siebie od_ 

powiedzjalność za możliwe konsekwencje i protestuja przeciwko potajemnym: przygotą, 

waniom zamachowym ze strony Boliwji. Po o: trzymaniu tego protestu posła paragwajskie- 

go sekretarz geńieralny natychmiast zakomunikował treść jego wszystkim członkom Rady 
i rządowi boliwijskiemu (Konflikt paragwajsko boliwijski datuje się od grudnia 1928 r.) 

  

  

Debaia budżetowa w komisji Sejmu 
Budżet Min. Pracy I Opleki Społecznej 

WARSZAWA. 23. 1. (PAT) Komisja bu- 
dżetowa Sejmu w obecności p. ministra Pry- 
stora przystąpiła do obrad nad preliminarzem 
budżetowym Ministerstwa Pracy i Opieki S 
łecznej. Sprawozdawca poseł Kuśnier (Ch D), 
zaznacza, że jeśli uwzględnić 15 proc. doda- 
tek dla urzędników, to okazuje się, że preli.. 
minarz Ministerstwa jest w roku bieżącym 
niższy od poprzedniego. Dalej referent omą 
wia poszczególne działy pracy Ministerstwa, 
zwracając uwagę, że inspekcja pracy spełnia 
zadanie intensywnie i że w dziedzinie sądów 
pracy nastąpiła poprawą. Sprawozdawca za- 
proponował w końcu parę drobnych zmniej. - 
szeń i postawił w zakończeniu referatu na- 
stępującą rezolucję. + 

Wychodząc z założenia że samorząd ubez 
pieczonych i pracodawców zastrzeżony został 
odnośnemi ustawami, które dotychczas nie 
zostały zmienione, Sejm wzywa rząd do przy 
wrócenia samorządu i przeprowadzenia wybo 
rów, zarówno w zakładach ubezpieczenia dłu 
goterminowego, jako i w kasach chorych. 

PRZEMÓWIENIE MIN. PRYSTORA. 

Po przemówieniu referenta zabrał głos 
p. minister pracy i opieki społecznej Prystor, 
który, podziękowawszy referentdwi za ana- 
lizę budżetu, stwierdza, że od początku swe- 
go urzędowania spotyka się w prasie pewne 
go kierunku z, potępieniem swej działalnoś- 
ci, co się streszcza w konkluzji, że zaprzepa- 
ścił ministerstwo. O ile w pierwszych latach 
istnienia państwa niektórzy uważali istnie- 
nie ministerstwa pracy za szkodliwe, to dziś 
jest ogólnie zrozumiane, że ministerstwo to 
jest ważnym trybem maszyny państwowej i 
zaprzepasźczenie gd odbiłoby się niewątpli- 
wie na życiu państwowem. Zarzut więc zaprze 
paszczenia ministerstwa jest nieuzasadniony. 

Minister porusza następnie sprawę hygje- 
ny pracy. Mówiąc o sądach pracy, zauważa 
że robotnicy zwłaszcza w byłym zaborze 
rosyjskim, gdzie ta sprawa jest nowości: 
odnoszą się do sądów pracy bardzo žyczli 
wie. Nawiązując do konferencji węglowej w 
Genewie, minister wyraża uznanie przedsta» 
wicielom robotniczym za stanowisko jakie 
zajęli na tej konferencji. Przytaczając cyfry 
stopniowego wzrostu bezrobocia, które rosną, 
najbardziej w okręgu łódzkim, na Śląsku i w 
Warszawie, minister stwierdza jednak, że tem 
po tego wzrostu w ostatnim tygodniu zmniej 

Zasiłki ustawowo otrzymuje u nas 118 
tys. bezrobotnych. Na Radzie Ministrów u- 
chwalono zwiększenie zakresu zapomóg dla 
bezrobotnych, przyczem najwyższa wysokość 
zapomogi wynosi 90 zł. miesięcznie. Minister 
omawia następnie prace ministerstwa w. za 
kresie opieki społecznej, podkreślając między 
innemi, że powstało 46 nowych stacyj opieki 
nad matką i dzieckiem. Dłuższy ustęp po- 
święca minister sprawie emigracji, kre- 
ślając ogromny wzrost emigracji do Francji, 

Z kolei minister porusza kwestję emigracji 
polskiej do Niemiec, Belgji, Kanady i ošwiad 
cza, że dążenie nasze idzie w tym kierunku, 
aby naszych wychodźców przekształcić z rox 
botników na właścicieli gruntów. Do tego 
zagadnienia ministerstwo przywiązuje dużą 
wagę. Teraz mp., mamy wysłać pewną grupę 
do Peru. Wyślemy ich, nie jako robotników, 
lecz jako osadników. Następnie minister prze 
chodzi do sprawy ubezpieczeń społecznych. 
Nowy projekt ubezpieczeń społecznych wpro 
wadzi ubezpieczenia na starość o tyle zmie- 

*szyło się. 

nione, że granica wieku obniży się z 65 na 
60 lat. W sprawie budownictwa mieszkanio- 
wego minister zaznacza, że będzie można w 
ciągu 5 lat zbudować 25 — 30 tys. izb mie- 
szkalnych w których komorne wynosić bę 
dzie około 30 zł. miesięcznie. Co do kas cho- 
rych minister oświadczył: Nie jestem wro- 
giem' samorządu Kas Chorych.Rozwiązywanie 
ich uważam za smut.ną konieczność, która 
zresztą ujawniła się już i za poprzednich rzą- 
dów. Za mego urzędowania przybyło tylko 
31 komisarzy, nie rozumiem więc tego krzyku 
który się koło tej sprawy robi. 

Budżet roczny kas chorych wynosi w Su- 
mie około 250 miljonów. Są to sumy poważ- 
ne, ściągane ze społeczeństwa, z życia go- 
spodarczego. Dla takiego grosza trzeba mieć 
należyty szacunek. Nie wolno go lekkomyśl 
nie i niecelowo wydawać, administrować nim 
powinni ludzie z wysoko rozwiniętem poczu- 
ciem odpowiedzialności społecznej. 

Niestety, tak nie jest. Minister dla zobra- 
zowania stosunków w kasach chorych przy- 
tacza kilka przykładów z lustracyj i ze spra 
wozdań kamisarzy. Między innemi wspomina, 
że ikasy zatrudniały komunistów. Warszaw- 
Ska kasa powiatowa miała na stanowisku dy. 
rekt ra komunistę, który na to stanowisko 
dostał się odrazu z ławy więziennej. W listo- 
padzie roku 1929 kasom chorych groziło ban 
kructwo. Obecnie po wprowadzeniu komisa- 
rzy stan jest zadawalniający. Gdzie były nie 
dobory, teraz są nadwyżki, chociaż w tej dru 
giej połowie 1929 roku liczba ubezpieczonych 
z natury rzeczy jest mniejsza. Reorganizacja 
kas chorych zasadnicza pod względem udzia- 
łu lekarzy w zarządzie dotychczas była spy 
chana na ostatni plan. Naczelny lekarz był 
dotychczas referentem zarządu. ja w porożu- 
mieniu. z wielu lekarzami i organizacjami le- 
karskiemi aaa do przekonania, że 
ten czynnik lekarski należy wysunąć na wyż 
sze stanowisko i zrobić odpowiedzialnym za 
cały stan lecznictwa. W listopadzie została 
zwołana pierwsza ogólna konferencja przed- 
stawicieli izb lekarskich wraz z przedstawi- 
cielami wydziałów medycznych uniwersyte- 
tów i przedstawicielami t.zw. ubezpieczeń- 
ców, t,.zn. administracyj kasowych. Wyniki 
tego zjazdu miały swój wyraz w okófniku 
ministerjalnym do okręgowych urzędów u. 
bezpieczeniowych, aby przeprowadziły — те- 
organizację lecznictwa w kasach chorych i 
oparły ja na t.zw. domowych lekarzach, któ 
rzyby mieli poruczony pewien zespół ubez. 
pieczonych i dbali nietylko o chorych, lecz i 
o zdrowych. Po przemówieniu p. ministra 
rozwinęła się dyskusia. 

Pos. Żuławski (PPS) jest zdania, że w 
budżecie ministerstwa należy skreślić pozy- 
cję 80 tys. zł. na urzędników kontraktowych. 

Mówca dowojdzi, że z budżetu wynoszące 
go 65 miljonów 1/3 jest oddana do całko- 
witej dyspozycji ministra który w ten spo- 
sób uzyskuje fundusz dyspozycyjny 20 miljo- 
nowy. Byłoby to możliwe przy pełnej gwa- 
rancji bezstronnego rozdziału funduszu. Pra 
ktyka jednak tego zaufania nie wzbudza. Da- 
lej pos. Żuławski zarzuca ministrowi że sa 
mowolnie powiększył ten swój budżet o pół- 
miljarda, poddając swej władzy wszystkie za 
kłady ubezpieczeniowe i gospodarując temi 
pieniędzmi, nie podlega w. tem żadnej kon 
troli i przed nikim nie odpowiada. Mówca 
kończy oświadczeniem, że albo minister sam 
sobie powie, że obrał złą drogę i wejdzie na 
inną drogę pracy, albo wyciągnie konsekwen- 

* cje i stanowisko opuści. 

jakoś cicho ż nic nie słychąć | GTK KONNE ZE ZE D WROC 
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Nasi, hokeiści wyjechali już na mi- 
strzostwa Europy do Davos. Przed roz 
poczęciem rozgrywek reprezentacja zło 
żona z najlepszych graczy wszystkich 
drużyn zmierzyła się z Kanadą. Od nas 
grali Stogowski, Kowalski i Adamow- 
ski. Rezultat 9:0 dla Kanady.,. 

Jak oni grają ci Kanadyjczycy? To 
muszą być jacyś djabli nie ludzie — 
biją bez bólu drużynę europejskich su- 
per-asow! ; 

Reprezentacja Polski , to poprostu 
cała drużyna A.Z.S.'u warszawskiego z 
wyjątkiem bramkarza. I słusznie — je- 
śli bowiem kto umie w Polsce obcho-- 
dzić się z krążkiem, to tylko azetesiacy. 
Między sześciokrotnym mistrzem Pol- 
ski ą pozostałemi najlepszemi drużyna 
mi jest cała przepaść — nigdy żadna 
polska ekipa. nie wyszła z A.Z.S'em 
choćby na remis, przegrana 0:2 wpra- 
wia przegrywających w zachwyt: „a 
tośmy pokazali klasę — mówią sobie 
— tak mato oberwališmy“. 

+ „Kiedy sie patrzy na mecz A. Z. S'ų 
z jakimś krajawym, wyrobem, różnica 
klasy rzuca się w oczy: Każdy akade- 
mik objeżdża przeciwników, strzela, 
popycha, kiwa — tamci pętają się bez- 
radnie patrząc z podziwem: jak on to 

„robi? 
Główna, to zasługa Adamowskiego. 

Parę lat temu A.Z.$ trenował na Śliz- 
gawce na Karowej ulicy. Pewnego dnia 
przylazł jakiś długi, chudy drab, przed 

Dzieci, odżywiane 

FOSFATYNA 

Ę mają zawsze świeże różowe policzki, dobrze 
rozwinięte mięśnie i zdrowy 

Niezrównanej dobroci mączka 

FALIERA 
ląd. 
a jest 

wszędzie do nabycia.   
stawił się jako Adamowski i zapytał 
czy nie przyjętoby go do klubu, — 
umie troszkę grać więc... Czemu nie — 
można. Mistrzowie - trenowali dałej i 
nie zwracali uwagi na rudawego mło- 
dzieńca o bladej, pociągłej twarzy, 
który: |powoli,, systematycznie ,,przekła 

'dankami'* objeżdżał boisko dookoła. 
Nikt się nie interesował co to za jeden 
— zwłaszcza, że wymowę miał nie- 
szczególną: cedził każde słówko godzi 
nami, kto tam miał ochotę słuchać bet- 
kotu, szeplenienia rudawego wymoczka 

, Nazajutrz zjawił się znowu. Właś- 
nie grano do dwu bramek. Czaplicki, 
Kulej, Kowalski, Tupalski, Krygier, Ry 
bak, pokazywali klasę —łoili w sposób 
niiemiłosierny, drugą drużynę, starającą 
się napróżno stawić jaki taki, opór. Ada 
mowski ubrał się i skromnie stanął za 
bandą. Zaproponował jękliwym głosem 
swoje usługi raz i drugi — gdzie tam 
— też nachał, pchać się odrazu do, gry. 
z mistrzami! Ani myślano wpuszczać 
go na boisko — niech się uczy gdzieś 
w kącie i nie przeszkadza. 

Długi, młody człowiek okazał się 
bardzo cierpliwym — stał i patrzał 
spokojnie — jak tamci partolą. Docze- 
kał się wreszcie, że jeden z graczy dru 
giej drużyny został tak solidnie sfaulo- 
wany, że aż, zeszedł z lodu; „Czy mo-gę 
go za-stą;pič?“ zaklekotał wtedy. 

„Chodź pan do djabła, zezwolono 
mu uprzejmie, ale tylko na chwilę — 
póki tamten nie wróci, i na swoją od- 

Bradleć obaadw 1 nozem 
(ZK) Wszystkie prawie wydarze- 

nia w świecie, następują po sobie ko- 
lejnemi serjami, przychodzi passa na 
śmierć sławnych ludzi, to znów kata- 
strofy, aeronautyczne automobilowe lub 
budowlane idą serjami, dziwna jakaś 
serjowa kolejność, przechodzi przez ró- 
żne dziedziny życia. 

Nie minęło jeszcze parę tygodni od 
czasu gdy wiadomość o tajemniczym 
zniknięciu obrazu Van Dycka podczas 
przesyłki z Brukseli do Londynu, obie- 
gła prasę europejską, a tu czytamy już 
o kradzieży dwóch małych obrazków te 
goż mistrza z muzeum w Aix—en Pro- 
vence. 

Eix=en Provence, miasto położone o 
25 kilometrów od Marsylji, pod wzglę 
dem ruchu handlowego zamiera powoli 
przytłoczone bogactwem i ruchliwością 
wielkiej swojej sąsiadki. Pomimo tego 
Aix jest siedliskiem arcybiskupstwa, są 
du i bogatego muzeum, z którego wła- 
śnie skradziono przed kilku dniami dwa 
małe obrazki Van Dycka i jeszcze jeden 
obraz innego mistrza flamandzkiego z 
16-go wieku. Muzeum jest. pilnowane 
przez jednego stróża, który twierdzi że 
podczas robienia jporządkówsw piątek 
rano, obrazy były jeszcze na miejscu, 
kradzież zauważono w niedzielę, a więc 
musiano jej dokonać w piątek po połud- 
dniu albo w ciągu soboty. Z całą pe- 
wnością złodziejem był jedyny, zwiedza 
jący w ciągu tych dwóch dni, ponieważ 
obrazy były wyjęte z ram, więc nie 
przedstawiało najmniejszej trudności 
złodziejowi ukrycie płócien mniejszych 
niż, metr rozmiarów pod paltem. Cieka- 
wem byłoby wykrycie czy autorem obu 
kradzieży jest ten sam złodziej, który 
tą drogą postanowił dojść do kolekcji 
obrazów Van Dycka. 

Kiba wyjaśnień Biesiadowskiego to do 
5000 dalarów 

ZK. Odpowiedzią na' żądanie So- 
wietów wydania im Besedowskiego, 
jako zwykłego defraudanta, który zo» 
stał skazany zaocznie, za sprzeniewie- 
rzenie 5000 dolarów na dziesięć lat 
ciężkiego więzienia, było jak wiemy 
opublikowanie w prasie francuskiej 
obszernych wyjaśnień, byłego attachć 
sowieckiej ambasady w, Paryżu. Czek 
podpisany przez niego i przez pana Ju 
kowa w dniu 24 września ubiegłego 
roku opiewający na sumę 5000  dola- 
rów znajduje się dotychczas iw banku, 
w którym pieniądze zostały| przez Ju- 
kowa podjęte. Pan Besedowski nie za 
przecza, że otrzymał awe pieniądze i 
że wystawił na nie pokwitowanie na 
blankiecie noszącym nadpis: „„,Bez- 
względnie poufne' i „,Do wydania na 
cele sekretne, podługy ostatniego spe- 
cjalnego paragrafu”. Ta formułka do« 
tyczy wydatków Kominternu, które 
jedynie Ahrens tajny 'ajent ambasady 
ma prawo uskuteczniać. Aby się nie 
narazić Ahrens nic nie podpisuje otrzy 
muje on na sekretne cele' pieniądze z 
ręki do ręki bez pokwitowania. Jemu 
też została wręczona wyżej. wymienio 
na suma 5000 dolarów, podniesiona 
czekiem w dniu 24 września. 

W dalszym, ciągu swojego wyjaś- 
nienia pan Besedoiwski nadmienia, że 
w ten sam sposób otrzymywał , on i 
wręczał znacznie większe sumy, gdyż 
kredyt jakiego Komintern udzielał na 
tajne cele w Paryżu, dosięgał 150.000 
dolarów podczas urzędowania, Bese- 
dowskiego. 

Wyjaśnienia |Besedowskiego naro- 
biły wiele 'wrzawy w prasie francuskiej 
która pragnęłaby nakłonić rząd francu 
ski, do wyciągnięcia konsekwencji, z 
udowodnienia faktu, że Sowiety wyda 
ja 150.000 dolarów na propagandę we 
Francji i że działalność korupcyjna III 
Międzynarodówki odbywa się za po- 
średnictwem ambasady, a więc oficjal 
nego przedstawiciela sowieckiego rzą- 
ud. 

Zdaniem, ogėlu pan Besedowski po 
winienby jeszcze dopowiedzieć, z ja- 
kiego banku podnoszono pieniądze. 
ogólną cyfrę sum !wręczonych przez 
niego Ahrensowi i osoby Iub instytu- 

powiedzialność — nie odpowiadamy 
za wybicie zębów *. 

Na to tylko czekał Adantowski. Pew 
ną ręką ujął kij, zgiął się we dwoje i 
-— rozpoczął koncert. Boże! co to się 
dziać zaczęło! Tupalski, nie, Tupalski, 
Kulej nie Kulej — poprzez Kowalskie- 
go, Krygiera i Rybaka nieznajomy roz- 
jeżdź ał jak poprzez powbijane kołki. 
Kiiwał ich po dwóch, trzech, czterech 
naraz był szybszy, zwrotniejszy,, przy* 
tomniejszy. jak chwycił krążek, nie 
można mu go było odebrać — jeździł 
z nim jak z pieskiem na smyczy — tam 
ci padali ha pysk i nic —— zawsze im 
się wymigał. 

W przeciągu pięciu minut „Mańka 
(oficjalnie zwany Czaplicki) wyciągnął 
pięć razy krążek ze swojej bramki — 
ten djabelski nowicjusz tak strzelał, że 
się widziało dopiero krążek, gdy trze- 
potał już w siatce. 

Staulowany gracz 
Adamowski to zauważył, podziękował 
grzecznie i zamierzał się wycofać. 
„Czyś pan zwarjował — zawołano — 
wszyscy zejdziemy, ale nie pan“. I 
przez pozostałe do końca 20 minut 
Adamowski palnął jeszcze z tuzin bra- 
mek ku powszechnemu zachwytowi. 

Po tym historycznym treningu gra- 
cze zebrali się w szatni celem. podzie- 
lenia, się wrażeniami. Oświadczyli zgod 
nie: ' 

Cholera-! i 
Odtąd Adamowski był wyrocznią 

już był zdrów. 

cje, które korzystały we Francji z ta- 
kiej hojności Kominternu. 

Opinja publiczna domaga się od 
rządu i parlamentu, wyświetlenia tych 
spraw, twierdząc, że gdyby podobny 
wypadek zdarzył się w Waszyngtonie 
nie w Paryżu, to senat amerykański, 
który nie żartuje w sprawach korupcyj 
nej propagandy obcych mocarstw, daw 
noby już ustanowił komisję dla prze- 
prowadzenia śledztwa i zlikwidowania 
całej sprawy. 

Oczywiście, że nie można przepro- 
wadzić rewizji w obcej ambasadzię, 
ale cóż łatwiejszego jak wybadać 
świadka, który nie wzdraga się przed 
mówieniem prawdy, a przeprowadzenie 
rewizji w banku znajdującym się na te" 
rytorjum francuskiem, nie przedstawia 
żadnej trudności. Wreszcie można w 
kurtuazyjny sposób poprosić pana 
Ahrens, żeby się przeniósł na inny te- 
ren, uprzedzając ambasadora Dowga- 
lewskiego, że a ile nie zaniecha grać w 
ambasadzie roli pośrednika III Między 
nłarodówki, to spotka go ten sam los, 
co jego poprzednika, ambasadora Ra- 
kowskiego. 

Czas najwyższy, by rząd francuski, 
korzystając z wyjaśnień Besedowskie- 
go położył wreszcie kres propagandzie , 
komunistycznej we Francji prowadzo- 
nej przez sowieckich agentów za mo- 
skiewskie pieniądze. 

Mowy damosły suktos W postępie 
telefoni hez druta 

Z.K. Dzień 13 stycznia jest dniem 
historycznym dla inżynierów  francu- 
skich, prowadzących w obecnej chwili 
doświadczenią nad telefonją bez drutu, 
na pokładzie okrętu „Olimpic. Inżynie 
rowie francuscy przeprowadzają swoje 
doświadczenia równocześnie z inżynie- 
rami angielskimi i amerykańskimi, znaj- 
dującymi się na „Lewjatanie* i na „Be 
rengarji', będąc z nimi w kontakcie i 
w, scisłym porozumieniu. Otóż właśnie 
w dniu 13 stycznia o godzinie 18 przyję 
to w Paryżu w redakcji Matin'a zwyk- 
lym laparatem telefonicznym, rozmowę 
telefoniczną profesora Le Mee, powra» 
cającego z Ameryki na pokładzie paro- 
wca „Olimpic. Głos przesłany. telefo- 
nem bez drutu słychać było w Paryżu 
zupełnie czysto i wyraźnie, pomimo iż 
okręt znajdował się wówczas na ocea- 
nie, w odległości 3000 mil morskich od 
Szerburga, czyli o 5500 kilometrów od 
wybrzeży. francuskich. 

Jest to pierwszy wypadek, osiągnię 
cia: tak swietnego rezultatu w tak trud- 
nych warunkach, gdyż trzeba pamiętać 
że telefonowanie z płynącego okrętu co 
chwila zmieniającego pozycję, przed- 
stawia znacznie jwiększe przeszkody, 
aniżeli połączenie telefonem bez drutu' 
New Jorku z Paryżem, gdyż na lądzie 
miejsca nadawcze są stałe i- zaopatrze- 
ne w najsilniejsze motory i najwyższe 
anteny. Rozmowa prof. le Mee z Mate- 
nem jest świetnym sukcesem misji inży- 
nierów pracujących na „Olimpic“ pod 
kierunkiem inž. Debriester. % 

„Pierwszy tak świetnie udany ekspe 
ryment, ma doniosłe znaczenie w inte 
resach handlowych, a przedewszyst- 
kiem w sprawach naukowych i medycz 
nych. 

3 Tel. Goa Tel. i 

(0 едТе! = Kols, 
Pierwszorzędnych kopalA  Gėrnoslą- 
skich z dostawą do domu własnym 
taborem konnym lub samcchodowym 

od, 500 kig. 

D. H.-P. „MERKANT“ 
Sp. z ogr. odp. 
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A.Z.S'u. Szepienienia Ralfa słuchano ' 
w pobožnem. skupieniu. Zanotowano 
sobie każdą jego , radę, wskazówkę. 
'Uczorto się jego metod, techniki,  tri- 
cków. Nawet wožny klubowy  dowie- 
dział się, iż pan Ralf przebywał długie 
lata w Kanadzie i grał tam w klasie B. 
‚ К5а A.Z,S'u podniosła się wybit- 
nie — Adamowski nauczył swych part- 
nerów prawdziwego hokeja —— wszyst 
kie polskie drużyny zostały zdystanso- 
wane o kilometr. 

Dziś, choć upłynęło ładnych parę 
lat, Rali Adamowski, jest jeszcze zaw- 
Sze najlepszym, zawsze niedościgłym 
wzorem. Nikt mu nie dorównuje w drib 
lingu, szybkości, siłe strzału... Gdy on 
gra, wszyscy po dawnemu rozdziawią 
Ja gęby. Asy, 

A. Z. $., przez pamięć na niemrawe 
go, rudawego, niepozornego przybysza 
wypróbowuje teraz odrazu każdego 
zgłaszającego się i zapewniającego, że 
„troszkę umie grać”. A nuż to jaki ge- 
njusz? Niestety wszystkich' adeptów 
szybko usuwa się z powrotem za bandę 
— ich „troszkę“ — jest stale zbyt opty 
mistyczne. 

Trudno —. Adamowski 
w Polsce. 

jest jeden 
- Karol 
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КОМЕ СОЗРОВААСТЕ ЛЕМ МСНОВИТС 
Uipadłeść Biura Urządzeń Rolnych 

W dniu 4 grudnia ubiegłego roku 

została, jak wiadomo, ogłoszona: upad- 

łość Biura Urządzeń Rolnych w War- 
szawić, Biuro to zajmowało się sporzą- 

dzaniem planów meljoracyj rolnych „i 

wykonywania robót meljoracyjnych i 

posiadało swoje oddziały w poszcze 

gólnych miastach, również w Wilnie. 

Szereg organizujących się i już ist- 

niejących spółek wodnych, skutkiem 

poprzedniej działalności, Biura oraz pó- 

źniejszego ogłoszenia upadłości znała- 

zło się w bardzo ciężkiej sytuacji, a na- 
wet w: obliczu kompletnej ruiny mater 

jalnej. „Nadmienić należy, że członkami 

spółek wodnych byli przeważnie drobni 

rolnicy, piómerzy ruchu meljoracyjnego 

_ wśród mniejszej własności. Przypusz- 

 czać należało, że okoliczności związane 

z historją Biura Urządzeń (Rolnych na 

dłuższy czas fpowstrzymają rolników od 

chęci zakładania spółek wodnych i wo- 

: góle przeprowadzania meljoracji w о- 

bawie przed tego rodzaju ewentualnoś 

ciami, — o ile zawczasu nie będą obmy 

_ slane środki zaradcze. 
ó To też władze, państwowe dążąc do 

ratowania, zachwianego zaufania do ak 

| cji meljoracyjnej a-chcąc jednoczešnie 

| w granicach jmożliwości przyjść z po- 

| 
mocą tym spółkom wodnym, które bez 

własnej winy zostały poszkodowane, 

— powołały przy Państwowym Banku 

_ Rolnym międzyministerjalną komisję 

| opinjodawczą. ' W pracach iej komisji 

| 
INFORMACJE | 

| Z działalności Towarzystwa  Lniarskiego w 
: Wilnie, 
; Wobec dającego się odczuwać braku w 
" Polsce specjalnego czasopisma poświęcone- 

_ go sprawom iniarskim, Towarzystwo Lniar- 
skie w (Wilnie, doceniając potrzebę istnienia 
takiego czasopisma, weszło w porozumienie 

/ z redakcją Tygodnika Rolniczego w Wilnie, 
| w celu wydawania przy każdym numerze 

wspomnianego pisma specjalnego działu pod 
nazwą: „Przegląd Lniarski*, kkóry to dział 
„redagowany przez Towarzystwo Lniarskie w 

ilnie, będzie stanowić organ tego Towarzy 
stwa. > 

Do współpracy uzyskana została zgoda 
całego szeregu osób zajmujących się  Iniar- 
stwem praktycznie i teoretycznie. й ы 

Prenumerata „Tygodnika Rolniczego” 
tącznie z przeglądem  lniarskim — wynosi 

4 rocznie zł. 16,.-—.półrocznie zł, 8 — kwartał 
| nie. zł. 4. 
| Adres redakcji i administracji: Wilno, ul. 

| Sierakowskiego 4. || ‚ 
{ Na żądanie administracja wysyła numer 

+ okazowy. 

  

  

  

KRONIKA MIEJSCOWA 
| — — Kto ma prawo przyjmowania i kształ 

| genia terminatorów. lenarne zebranie Izby 
| Rzemieślniczej w Wilnie w dniu 29 bm. u- 

( chwaliła przepisy regulujące sprawy termina- 
| torskie. Przepisy te zawierają cały szereg 
I nowych norm regulujących sprawę przyjmo- 
| wania i kształcenia uczni, opartych Ściśle na 

| wymogach obecnie obowiązującej Ustawy, 
/ Przemysłowej, Ponieważ omówienie wszyst- 
/ kich zmian jakie te przepisy wyprowadzają 
| zajęłoby) dużo; miejsca, przeto omówimy na- 
| razie tylko sprawę związaną z prawem przyj 

|. mowania terminatorów na naukę i kierowa- 
| nie ich ac wykształceniem. 

W myśl odpowiednich artykułów Ustawy 
Przemysłowej prawo to przysługuje tylko 
pełnoprawnym mistrzom rzemieślniczym (dy 

| ,plomowanym), w okresie zaś przejściowym, 
tj. trzyletnim od idnia wejścia w życie wspo 

- mnianej Ustawy Przemysłowej (do 15 grud- 
_ wia 1930 r.) także tym osobom pełnoletnim, 
- które: 1) — po złożeniu egzaminu czeladni- 

' czego, pracowały przynajmniej 5 lat w da- 
nym rzemiośle danego rądzaju lub gałęzi. 

| Obok tego prawo to przysługuje również 
tym osobom, które posiadają świadectwo u- 
kończenia jednej jze szkół technicznych, szkół 
mistrzów, zdobniczych, przemysłu artystycz- 
tego, -— przy stwierdzeniu conajmniej trzy 
= samoistnego prowadzenia danego rze 

Na terenie z. Wileńskiej mistrzów pełno- 
prawnych /(dypłomowanych jest zaledwie nie 
znaczny procent, — to też ogromna więk- 
szość imistrzów rzemieślniczych kształci о- 
becnie terminatorów w oparciu jedynie na 
przysługujące im prawo ksztatcenia z tytułu 
tstnienia w: nianego «okresu przejściowe: 
go. Zrozumiałą jest rzeczą, że z i5- gruda 

|» 

okres ten skończy się (w dniu 15 grudnia 
1930 r.) — mistrzowie c: będą zmuszeni dal. 

. sze kształcenie uczni przerwać. W ten spo- 
sób ogromna jlość terminatorów straci mo- 
žnošč zdobycia wiedzy fachowej a mistrzo- 
wie niedyplomowani tę pomoc jaką od termi 

| natorów posiadają, jako też wszystkie te pra 
wa jakie przysługują im z mocy istnienia o- 

| kresu przejściowego. 
|. Specyficzne warunki w jakich znajduje 
( się rzemiosło w woj. Wiłeńskiem i jego ni- 
| ski poziom, niewróży możliwości doprowadze 
mia w krótkim czasie do stanu wymaganego 
śprzez Ustawę Przemysłową t. zn. posiadania 
przez wszystkich mistrzów dyplomów upra4 
wniających jch do kształcenia uczni, to też 
Okres_przejściąwy o którym wspominaliśmy 
wyżej ma dla z. Wileńskiej specjalne i znacz 
nie większe, niż w innych dziełnicach Rzeczy 

litej Polskiej, Znaczenie. 

   
   

  

_. Rozumiejąc doniosłość powyższego zagad 
fienia zarząd Izby Rzemieślniczej w Wilnie 

_ awrócił się do Pana Ministra Przemysłu i Han 
dlu z prośbą: : RA) 
„J. przedłużenia okresu przejściowego 'dla 

j Ne rzemieślników, którzy: 
bn: s . 
„tnie obowiązującej Ustawy Przemysłowej, 
Sat samodzielnej praktyki, | : 

—. „Б) posiadają zdany egzamin czeladniczy 
„5 lat samodzielnej praktyki, przed wejś- 

_ Ciem w życie obowiązującej Ustawy Przemy- 
| šlowvej. : 4 

2. wprowadzenie uproszczonych egzami- 
„ mów dla tych rzemieślników, którym nicprzy- 

prawo przejściowe a którzy przed 
wejściem w życie Ustawy Przemysłowej pro 
Wadzili samodz ielnie rzemiosła i _ posiadali 

+ u pozytywnego załatwienia po 
siero as przez Pana Ministra Prze- 

Nysiu i Į ine) — należy przepuszczać, iż da 
u w systematyczny sposób tą skomplikowa 

ą w ia co niewątpliwie tyl- 
miiosła na terenie z. Vis, AN 

14   
) posiadają przed wejściem w życie o- oś 

bierze udział delegat Centralnego To- 
warzystwa Organizacyj i Kółek Rolni- 

czych, który w imieniu Towarzystwa 

zgłosił gotowość współpracowania ,Z 

komisją tak w, Warszawie jak na pro- 
wincji przez organa Towarzystwa. 

Komisja uznała przedewszystkiem 

za wskazane powiadomić, za pośredni- 

ctwem powiatowych starostw, zainte- 

resowane spółki wodne. o możliwoś- 

ciach udzielenia im pomocy przez Bank 

Rolny oraz spowodować odroczenie wy 

znaczonych egzekucyj do czasu wyjaś- 

nienia rozmiaru pomocy, jaką poszcze- 

gólne spółki będą mogły uzyskać. Egze 
kucje,o których mówimy związane są 

z nieprawnem puszczaniem w obieg 

przez Biuro Urządzeń Rolnych zamien 

nych i gwarancyjnych weksli. 

Dalej da wiadomości poszkodowa- 

nych spółek zostało: podane, że nie jest 

w mocy Banku Rolnego unieważnienie 

takich weksli, ponieważ tego rodzaju 
sprawy należą do kompetencji sądów. 

Natomiast pretensje swoje z tytułu 

czynności Biura zainteresowani: winni 

kierować do Masy Upadłości Biura U- 

rządzeń Rolnych (Warszawa, , Zielna 

19) Komisja opracowała również sze 

mat odnośnych podań, który wraz z 

wzorem podań do PBR za pośrednict« 

wem starostw został przesłany poszko- 

dowanym spółkom. : 

Ponadto w komisji poruszona była 

sprawa zawierania przez spółki związa- 

ne umową z Biurem nowych umów. 

By zabezpieczyć spółki przed możliwo» 

ścią powtórzenia się wypadku z Biu- 

rem,, uchwalono, że Bank Rolny będzie 

kredytował wyłącznie takie roboty mel- 
joracyjne, których prowadzenie powie- 

rzone zostanie inżynierom  meljorato- 

rom, posiadającym odnošne upowažnie 

nia Minisierstwa Rolnictwa i dającym 

moralną i materjalną gwarancję sumien 

nego załatwienia sprawy. 2 

Te pierwsze kroki międzyminister- 

jalnej komisji opinjodawczej wykazują 
ze strony władz państwowych pełnię 

zrozumienia potrzeby tak przyjścia Z 

pomocą poszkodowanym spółkom wod- 

nym jak zapobieżenia załamaniu, się 

akcj meljoracyjnej. 
I na terenie wileńskim nie, zbrakło 

analogicznych wypadków. Jest tu kilka 

spółek wodnych poszkodowanych w 
związku z operacjami Biura Urządzeń 

Rolnych. h. 

B. posła Taraszkiewieza 
Dziś w tutejszym Sądzie Okręgowym rozpoczyna się 

przywieziono do Wilna 
proces prze: 

ciwko b. posłowi Taraszkiewiczowi oskarżonemu o zorganizowanie w po- 
łowie roku 1926 wiecu w kinematograiie „Heljos“, gdzie jak głosi akt 
oskarżenia dopuścił się on przewinienia przewidzianego w art. 129 cz. 1 
p. Il który mówi o podburzaniu. 

W związku z tym procesem Taraszkiewicz został przetransportowany 
z Wronek na Łukiszki, 
procesu. (c) 

gdzie będzie przebywał aż do Zzakończenia 

  

KRONIKA 
PIĄTEK 

9Й Dziś 
Tymoteusza 

Jutro 
św. Pawłaj 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorológji 
U. S.B. w Wilnie 

z dnia 23 — 1 1930 r. 

Wschód, słŁ g.7 m 31 

Zachód sł g. 16m. 5 

  

Ciśnienie 
średnie w mm ) a 

Temperatura (|| 
średnia j 2 

Temperatura najwyższa: -I- 19C. 
Temperatura najniższa: — 79C. 
Osad w milimetrach: — 

Wiatr 
przeważający 

Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia 
Uwagi: pochmurno, 

KOŚCIELNA 
— Wizytacja jE arcy . W niedzieg 

ię 26 styčznia 0 godz. 6.15 JE arcybiskup me- 
tropolita wileński wizytuje wszystkie stowa- 
rzyszenia, istniejące przy kościele św. Jana. 

izytacja potrwa do godz. 8.15, poczem w 
mieszkaniu księdza proboszcza odbędzie się 
„raut”. W związku z tą wizytacją odbędzie 
się w sobotę 25 stycznia zebranie zarządów 
wszystkich organizacyj, parafji Świętojańskiej 

URZĘDOWA 

— (y) Przy ia do przyjęcia Pana 
Prezydenta Rzplitej. W związku ze spodzia. 
wanem w czerwcu br. przyjazdem Pana Pre. 
zydenta Rzeczypospolitej na Wileńszczyżnę, 
wszystkie tutejsze tokalne władze państwowe 
nadesłatły już programy przyjęcia Głowy Pań 
stwa, opracowane na miejscach. am 
ten będzie przedstawiony na pierwszem po- 
siedzeniu Komitetu Obywatelskiego. | 

dm nai PRAGA | SĘ 
MIEJSKA 

— (9) Budżet wydziału opieki społecznej 
Magistratn. Na posiedzeniu DS komisji 
do spraw apieki spolecznej, odbytem w dn. 
22 'stycznia, uchwałony został budżet wy- 
działu opieki społecznej Magistratu na rok 
1930 — 31 w sumie 2597.000 zł., -przyczem 
został przyjęty wniosek Magistratu o zorgaj 
nizowanie nowego OE dla kobiet cię 
žarnych i karmiących. ia 

— (9) Przymusowa rejestracja zakładów 
handiowo | przemysłowych. Jak się okazuje, 
dotychczas nie zgłosiło się do rejestracji do 
wydziału, przemysłowego Magistratu około 
1400 zakładów przemysłowo i handlowych. 
Wobec tego, wydział przemysłowy ma zwró- 
cić się do policji w celu zmuszenia właści 
cieli tych zakładów do stawienia się do re- 
jestracji. : 

POCZTOWA 

— (y) Zmiana w agencji Rybnica. Dyrekš 
cja Poczt + Telegrafów faber iż w 
agencji pocztowej Rybnica k-Grodna z dn. 14 
bm. zaprowadzono służbę telegraficzną i te- 
lefoniczną. szko. 

— (y) Ti sk instruktorów 
j.. Wczeraj rozpoczęła się 

trzydniowa konfereńcja instruktorów oświaty 
pozaszkolnej Kuratarjum Okręgu Szkolnego 
Wileńskiego, 'w której bierze udział 18 instruk 
torów. W konferencji której przewodniczy ku 
rator p. Pogorzelski, bierze udział naczelnik 
Wydziału oświaty pozaszkołnej Ministerstwa 
'WR i OP. Godecki, przedstawiciele obu urzę 
dów wojewódzkich wileńskiega i nowogródz 
kiego oraz p. Moyzner wybitny znawca w 
zakresie śpiewu ludowego. Na porządek 
dzienny składają się referaty: 1) nauka oby 
watelska, ka propaganda Polski współcze- 
snej, 2) akcja śpiewaćza jako pamoc pracy 
oświatowej, 3) ujęcie organizacyjne pracy 0- 
światowej jpozaszkołnej. Zostanie omówiony 
płan pracy i (budżet, rejestracja pracy oświa 
towej pozaszkolnej, i praca instruktorów. W 
trzecim dniu wygłoszone zostaną komunikaty 
o programie i metodach pracy przedstawicie 

| Potudniowy 

  

R 1929 r. 140 
Składki członkowskie oraz zapisy kandyda | 

„ tów na członków przyjmują się w sekretarja- 

li wszystkich organizacyj społecznych, W 
tem ujęciu konferencja będzie miała zasadni- 
czv wpływ na dałszy rozwój pracy oświato. 
wej pozaszkolnej. 4 

— W Liceum jm. Filomatów egzaminy 
wstępne do kl. IV włącznie OO, się w 
dniach 28, 29 i 30 stycznia r. b. odania 
przyjmuje kancełarja szkolna (Żeligowskiego 
1 m. 2) codziennie od godz. 10— 2. 

—Przedszkoła PMS. na Snipiszkach przyj 
mują zapisy dziatwy w wieku przedszkolnym 
na II półrocze br. szk. (przy uł. Wiłkomier- 
skiej 1 i Kałwar. 73) 

AKADEMICKA 

— Wileńskie Akademickie Koło Esperanfl 
tystów przy USB niniejszem zawiadamia, że 
otwarcie "kursu języka międzynarodowego 
Esperanto odbędzie sję.w lokali koła w nie- 
dzielę dn. 26 stycznia br, Zapisy przyjmuje se 
kretarjat koła przy ul. Jagiellońskiej 3 m. 2 
w niedziele i środy godz. 8 — 10 w. 

męskiej chorągwi harcerskiej 
przeprowadza rejestrację akademików  har- 
cerzy w celu zorganizowania akademickiego 
ośrodka harcerskiego w Wilnie. Rejestracji 
dokonuje harcmistrz Ludwik Bar, w lokalu 
Bakszta 1ł m. 42 od godziny 10 — 11, we 
wtorki, środy i piątki”, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Dni. 25 stycznia rb. w sobotę o godz. 

5 pp. w sali Związku Ziemian ul. Zawalna 9 
odbędzie się zebranie (Organizacji Zachowaw 
czej Pracy Państwowej, na którem przema- 
wiać będą: senator Stanisław Wańkowicz i 
pp. posłowie Konstanty Rdułtowski oraz Sta 
uisław Mackiewicz. 

— Walne zebranie wileńskiego towarzystii 
wa muzycznego „Lutnia”. We wtorek dnia 
28 bm. w lokalu prób „Lutnia przy ul. A. 
Mickiewicza 6 o godz. 8 wieczorem odbędzie 
się walne zebranie członków Wileńskiego 
Tow. Muzycznego „Lutnia”. 

Porządek dzienny między innemi obejmu- 
je następujące sprawy: 1) sprawozdanie z 
działalności T-wa, 2) wybory do zarządu i 
komisji Rewizyjnej, 3) wolne wnioski. 

| Członkowie życzący wziąć udział w zebra 
niu winni uregułować skłądki przed: walnem 
zebraniem przynajmniej za b<sze półrocze 

— 9.30 wiecz. i we wtorki 28 bm. od g. 
8 wiecz. przed zebraniem. 

Nauk odbędzie się w sobotę 25 bm. o godz. 
19 w Dziekanacie Wydziału Sztuki. Porządek 
dzienny: prof. ]. Otrębski — W  sprawie 
skrótów A aka polskim, prof. St, Glixelli — O klasytikacji rekopisėw w šwietle kr tył 

ki Bediera. Wstęp wolny. Goście mile widzia. 
ni. 

z Zebranie członków Chrześc. Zw. Zaw. Piekarzy odbędzie się w niedzielę 26. 1. 30 r. © godz. dziewiątej rano w łokalu związku 
przy ul. Me italnej 1» 

— (k) Stowarzyszenie mężów i E stowarzyszenia mężów katolickich 
parafji po yńskiej odbędzie się 26 sty = o godz. 12.30 pp. w sali Ligi sea ej. 

— (k) Z życią stowarzyszeń M.P. Plenar 
ne zebranie S.M.P. żeńskiej im. E* Orzesz- 
kowej odbędzie się 26 stycznia o godz. 3 pp. 
wte własnym Ognisku przy parafji po Ber- LTS - Program zebrania: odczyt o pok ii przeciwgružlicznych, deklamacje i 

ji я ` 

‚ Plenarne zebranie Stowarzyszenia M. P. 
im. św. Alojzego i zarazem walne odbędzie 
się 26 stycznia w sali parafjalnej kościoła 
św. Ducha. 

Zebranie ogólr.= stowarzyszenia M. P. im 
kr. Dąbrow ki odbędzie się 26 stycznia w 
sali parafji św, Ducha. i 

cie „Lutni* w poniedziałki i czwartki od 5 8 

KOMUNIKATY. 
— Sobėtka w kole pol. Mac. Szk. im. T. 

Kościuszki odbędzie się jutro 25.1. w lokalu 
koła przy uł. Turgielskiej 12. W programie 
przedstawienie „Kajcio* kom. w 1 akcie. Po 
Cczątek o godz. 8 wiecz. Wstęp na zabawę 
taneczną za zaproszeniami. 

RÓŻNE 

— (y) Epidemja duru zaniesiona została 
z terenu Litwy. W sprawie panującego w 

о ме 
* 

MALARSTWO 
W ubiegłą niedzielę grono zapro- 

szonych osób miało możność oglądać 
ostatnie akwarele pan: Anny Romero- 
wej. 

„To są obrazki dla swoich —,to 
nie są obrazki dla obcych..." Taka pa- 
rafraza wiersza lłłakawiczówny nasuwa 
się sama. Jest wiele podobieństwa po- 
między twórczością tych dwóch pań z 
Inflant. Te same proste niewyszukane 
tematy.. Skromne, ogołocone wnętrza 
starych dworów, brzozowe gaje, w na- 
szem delikatnem, północnem słońcu, 
proste kwiaty: czerwone lilje, żółte gie 
orginje, bławatki. Ci sami ludzie: pro- 
ste dziewczęta z pod Rzerzycy czy Kra 
sławia, takie same jasnowłose dzieci. I 
to samo, przenikające wszystko, uczu- 
cie: uczucie serdecznego przywiązania 
do tego skrawka ziemi za Dźwiną, któ- 
rego się Polska wyrzekła, 

Jest jednak pewna różnica w tych 
uczuciach, Iłakowiczówna na warszaw- 
skim bruku swoje Inflanty widzi i opie 
suje, bo tęskni po nich. Rómerowie sie- 
dzą na okrojonym do kilkudziesięciu 
hektarów zredukowanym przez Łotwę 
Janopolu, w: ojcowskim dworze, który 
się teraz stał, — za duży. Siedzą mi- 
mo wszystko. W akwarelach pani Ro- 
merowej widzimy kilka razy powtórzo- 
ny motyw wielkiego komina z okapem. 
Na kominie — herb. I napis w otoku: 
„J'y suis — j'y reste". Trwają na ojco- 
wiźnie. I całe słoneczne umiłowanie 
Inflant — całe to żywe uczucie do pro- 
stego: ludu — te roześmiane, ustrojone 
w kwiaty dziewczęta — to nie wyide- 
alizowane tęsknotą uczucie. To żywe, 
codzienne, promienne życie. 

Akwarele p. Rómerowej są wzorem 
wysokiego umiaru, prawdziwej, wieko- 
wej kultury. Mimo całą żywość, całą 
bezpośredniość — niema w nich nic, 
coby nie było, opanowane, coby była 
hałasliwe, krzyczące. "Wszystko jest 
delikatne, subtelne — choć mocne i ja- 
sne. Na tych jedynych w swoim rodzaju 
akwarelowych portretach żyje żywem 
życiem nietylko wiejska kobieta i dzie- 
cko — żyją prawdziwie i ksiądz biskup 
Bandurski, i ambasador Skirmuntt, į Jó- 
zef Weyssenhof. A w serji minjaturo- 
wych kOpij z portretów rodzinnych, tak 
wiernie oddających: ducha swoich wzo- 
rów, żyją ci wszyscy! senatorowie i 
marszałkowie, żyją prababki w robro- 
nach. 

To nie są obrazki dla obcych... Szko 
da ich dla obcych, bo tylko najzew- 
nętrzniejszą szatę obcy ocenić potrafią. 
Ale i ta zewnętrzna szata nie mało mu- 
si być warta, gdy takim powodzeniem 
cieszyły się akwarele te właśnie u, ob- 
cych, w Paryżu. Niejeden gotów myśleć 
że szkoda taki talent zostawić na In- 
flantach... 

jest jeden obraz. pani Rómerowej, 
któryj daje odpowiedź na taką myśl. 
Wielka majolika, któregoś tam della 
Robbia, na błękitnem tle białe postacie 
świętych. A pod nią grupa. Prosta sta- 
ra kobieta w, białej chustce na głowie, 
z książką do nabożeństwa; obok niej 
druga, młoda, podobnie ubrana, trzyma 
bawiące się czerwonym, koralikowym 
różańcem dziecko. W rękach obu ko- 
biet — nasze, z jarmarku Kazimierzow- 
skiego, strojne,, kolorowe palmy. Połą- 
czenie włoskiej, starej majoliki z ludo« 
wą naszą palmą. Zebranie trzech po- 
koleń, w modlitwie, pod wizerunkiem 
świętych. Zlanie w jedno sztuki ludo- 
wej w klasyczną sztukę włoską, złącze- 
nie dawnych i nowych lat, skierowanie 
wszystkiego ku sprawom wiecznym. 
Czy nie jest to dalszy ciąg myśli tych 
senatorów, co fundowali na Inflantach 
kościoły? I czy to złączenie nam nie 
tłómaczy sensu trwania na posterunku, 
prawdziwego, sensu dewizy: „„J*y suis— 
jy reste“. X. W. M. 
CZESI POSADY OIS NSO ANNA CRY ASTRA TNT V TT TASTE 

Groźny bandyla zbiegł z bifwy do Polski 
wtorek z więzienia w Koszedarach uprzedniem: łamania krat 

przeciąg CY lat Poza zła w bwoim zaa na terenie 

W ubiegły 
zbiegł osadzony tam na 
Ra koszedarskiego i: 

taj jest znany ze swych krwawych występów w, latach 1921 — 1923. 
icz mimo 

drugi dzień t.j. w środę litewska, zaalarmowana 1 ' w tow. orkiestry symfonicznej pod. dyr. A. — 
cieczką Iigiewicza ji | 1e przygotowania na granicy zauważyła koło Koltynian Wyleżyńskiego: Orkiestra symf. wykona pię | 
pewnego osobnika który usiłował) przekroczyć icę do) Polski. | jomy mimo pości  kną symfonię nr. 7 oraz a „Egmont“ | 
gu i strzałów przeszedł na naszą stronę i alot de W okolicznych M, Początek o g. 12 w południe. Ceny miejsce 

pałek komendant straży litewskiej] naytym odcinku zwrócił się do placówek  znižone. jeż ucząca się korzysta ze zni 
KOP z powiadomieniem o ucieczce Ilgiewicza prosząc o wszczęcie poszukiwań i w razie  żek 50 proc. Biłety do nabycia w kasie teat 
so a © tem władz litewskich. : 3 8 ru w Lutni od 11 do 9 w. 

zyniąc zadość tej prośbie komenda policji w Święcianach nadesłała odnośne tele. a 
fonogramy do wszystkicił komend policji podając tyczące się lgiewiczaj szczegóły i do- CO GRAJĄ W KINACH 

kładny: rysopis. W kilka godzin potem do komendy, kie kobiety 0 _ Trocki przy @ 
ulicy Dobocz' zgłosił się młpdy męż w towarz; obiety, który podał; że uciekł Słońce — Sońka Złota Rączka. “ z Łitwy i prosił © załatwienie po! ch! formalności. ы Lux — Ojczet... 

„_„ Rysopis przybyłkgo w: zupełności się zgadzał z rysopisem poszukiwanego, przez Lit- Światowid — Piomień winów. Nie przeczuwając, widocznie nic złego zapodał on że się nazywa Kazimierz Ilgie. — Maski Erwina Reinera. wiecz i że uciekł z więzienia gdzie odsiadywał karę za a natury politycznej. Heljos — Pieśń 
llgiewicza i towarzyszącą mu kobietę która rzekomą razem 

ymania go, ligiewicz zabrał zabitemt4 wsz: 'tkie papiery i ubranie. 

NO LS NISSAN PILIES 
2 < Te. 

z ŻEBROWSKICH 

Longina Rewienska 
po krótkich cierpieniach opatrzona Św. Sakramentami zmarła w dniu 

22-go stycznia 1930 r. w wieku lat 78, 
„Nabożeństwo żałobne za spokój jej duszy odbędzie się w kościele 

paratjalnym w Wielkich Solecznikąch w sobotę: 25 go stycznia r. b. © 
godzinie 10 m. 30 rano, poczem nastąpi złożenie zwłok na cmentarzu 
miejscowym. 

O tej bolesnej strecie zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 
Syn, córki, synowa I wnuczki. 

udzielał odpowiedzi i informacyj na pytania 
68 Środa biferacka i uwagi, zadawane przez p. prof. Glikxelle- 

- Р iai . || -Ochenkowską i innych. ! (ZK.) Program 88-ej Środy literackiej £9 P. Romer-Ochenko 
składał się z dwóch ać W dei „Na takos AEA p: NA 
części muzycznej: był transmitowany zyFil- Pi wypowie Sy: gar a: = WAY. Hen asa 
harmonji warszawskiej; koncert na lutni. a SA Tas s kołach 
Z powodu zbyt silnego głośnika transmi- wana z żę pos н 
sja niezbyt dobrze wypadła, gdyż ;nie dała młodych literatów warszaw byci Wi 
wiernego obrazu džwigku i tonu Intni. nie tychže, na trudnošci zdobycia prac Wi 

Słowo wstępne o pochodzeniu _roz- Nian na rynkach księgarskich. Jedynym ania 

woju i rozkwicie lutni wygłosił pan Stani- kiem zaradczym na te pa 
sław Węsławski. Instrument muzyczny lutnia Zorganizowa = Mine de Sia = аК 
był znany w starożytności, w Egipcie, literatów wile ch ie L "ap W aka R Róż 
Asyrji, Grecji, do nas i Europy zachodniej miast kresowych, w wa w = te, 
przywędrował on ze wschodu. Epoką naj- Bantu, A dai, tyż wd 
większego rozkwitu lutni był wiek XVI i Projekt takich wycie: 4 das 
XVII, lutnia była wtedy powszechnie uży- 7 Zorącym ot w ILE . 
wana, na niej wykonywano muzykę ta- warszawskich, to Wi akc CD. a 
neczną, jak też i akompanjament do śpie- Związek EE ‚ ti R wł I ii wo. 
wu fi dopiero fortepjan zdołał lutnię komp- Bliższym czasie ułożył progr Ra 
letnie wyrugować, tak że obecnie bardzo Cieczek. 
mało mamy wirtuozów na lutni, Aa 

Butnia-jest instrumentem wielostrun- to program już. jest ułożony, w początkach 4 Z l jest wycieczka do nym, 3 przy każdej zmianie tonacji, trzeba Czerwca postanowiona jes 
całą lutnię o co jest niesłychanie Grodna, a jeszcze OE 
skomplikowane i wymaga wiele czasu. Ta. maja p-Helena Romer: Ochen ееа 
właśnie okoliczność stała się jedną z przy- Pińska z dwoma odczytami, jednym pop а 
czyn zaniedbania przez muzyków współ- larnym: „O pismiennictwie mais a de” 
czesnych lutni. W epoce swego rozkwitu DYĆ.w Związku kolejarzy i drugim „Dzi 
miała lutnia znakomitych kompozytorów i Si£! 
wirtuozów, jednym z najsławniejszych, któ- 
ry najwię-ei partytur pozostawił był żyją- 
cy w XVII wieku Denis Gaultier: Z pol- 
skich najbardziej znanym był Bekwark 
łutnista Zygmunta Augusta, Długoraj Iut- 
nista Stefana . Batorego i i 
mieszkający we Francji, który pozostawit 
dużo o: tańców polskich. 

PO przerwie na herbatę, tw drugiej 
części programu pan prof. Ehrenkreutz 
udzielił kilku eniem sli informacyj, co 
do nagrody literackiej miasta Wilna. Ma* 
gistrat wileński ustanowił 5000 złotych DWIE SPRAWY PRASOWE. 
nagrody zą najlepszy utwór $literacki! na- k 
grodę tę będą otrzymywać co 2 lata litera- _ Wczoraj Sąd Okręgowy rozpoznał w trybie 
ci za utwór polski, co! 2 lata za utwór uproszczonym (sędzia Eydrygiewicz) ie 

Wreszcie p. Romer-Ochenkowska przy- 
pomniała o mającym się odbyć w czerwcu 
w  Warsząwie międzynarodowym zjeździe 
„Penklubów*, w którym pożądanem by była 
żeby wzięli udział wszyscy członkowie. war: 

  

Z SĄDÓW 
  

literatur obcych i co 4 lata, za dzieło w Sprawy prasowe. W pierwszej na ławie oskar | 
plastyce. Byłoby pożądanem utworzenie żonych zasiadł red. 
nagród za prace naukowe, ale na razie nika Wileńskiego" p. I \| P 
niemą ną to środków. Nagrodę otrzymać wywołana została umieszczeniem w_nr. 

i i. i i ykułu p.t. „Jak staro może kazdy, jednak aby nagrodę związać wspomnianego pisma artykuł. we 
z Wilnem pierwszeństwo będą mieli bądź Sta Mydlarz ułatwia Žin BW „“ Urząd, 

ini: ; i i kule tym ustępy rodowici wilnianie, bądź też twórcy prokuratorski znalazł w artykule ; 

utworów o kolorycie lokalnym i regjonal- Znieważając starostę R: Bid urzędni- 
nym, oczywiście że Bre x wszys, kiem brą- KA państwowego i wytoczył pi 
ne w rachubę będą dzieła wyszłe w ostat- : : 
nich czasach. Aby umożliwić pracę sądu W) WY: o: SZARĄ R 
konkursowego, jest ustanowiona data pre: 1") (Z zamianą Ža 300 2 
kluzyjna zamknięcia konkursu. R AC EA aga оат Gks gos 

W skład jury konkursowego wejdzie BEL -: zasiadł redaktor czasopisma „Póczta* p. Wł. 

Literatów, 3. W. ans p. W. > Gotustawski. Chodziło tu o treść artykułu p.t 
iwna stabilizacja” uwłaczającego naczel 

wicz i p. prof. Srebrny) od Uniwersytetu ok że SE ox 4 teh no II p. 
prof M. Zdziechowski i prof. Kolbuszew- 4 Me(ierowi. W tym wypadku sąd zastoso- 
ski, Gd Magistratu p. Młodkowski, n. Iwasz- wał karę 100 zł. grzywny oraz 25 zł. jako ka 
kiewiczowa i prof. Ehrenkreutz. Jury prze- rę pieniężną. (y) 
wodniczy p. prezydent miasta Folejewski. 
Sąd ukonstytuuje się ostatecznie w przysz- WYRAZA RAIT 
ły poniedziałek i zacznie działać we wtorek. 

P. prof. Ehrenkreutz udzielił również 
informacyj w drusiej niesłychanie interesu- 
jącej sprawie. Mianowicie w sprawie „In- 
stytutu badawczego nauk Europy wschod- 
nieį“. Strefa badań naukowych Instytutu 
obejmować będzie kraje położone pomię- 
dzy Bałtykiem a morzem Czarnem. Insty= zbierają zasłużone oklaski. 
tut będzie z jednej strony prowadził po- — „Królewicz Rak". Jutro o godź. 3.30 pp 
ważne prace badań naukowych o tych kra- ukaże się 
jsch i wydawał z rezultatów tych prac, oprócz baśń ludowa Wandy Stanisławskiej „Króle- 
poważnych dzieł, również popularne ksią-, wicz Rak* urozmaicona spiewami i tańcami. 
żeczki, z drugiej strony, ma powstać w In- _ —- Grzesznica z wyspy Pago Pago. Naj- 
stytucie wyższa uczelnia z kursem trzech- bliższą premjerą w teatrze Lutnia bi 4 
letnim, poświęcona studjom krajów Europy śna sztuka Somerset Maughama „Grzesznica 
wschodniej. Instytut będzie organizował zjaz- z wyspy Pago Pago". Wybitnie interesują- 
dy, wycieczki, Instytut ma na celu stworze+ ca akcja tej sztuki przeniesie widza na egZ0- 

odpowiedzialny „Dzien- 
Ko Hałaburda. AE 

— Teatr miejski Lutnia. Dziś po raz 11 
ostatnia nowość repertuaru teatrów paryskich 
świetna satyra Pagnola „Pan Topaz“ odzna 
czająca się pierwszorzędnym dowcipem i hu 
morem. W rolach głównych J. Werniczówna 
K. Wyrwicz Wichrowski i R. Wasilewski 

nie w Wilnie centrum, w którem będzie się tyczne wyspy polinezyjskie, na tle których re 
odbywała wymiana zdobyczy naukowych po zegra się decydująca walka midzy pogłądami 
między Polską a krajami Europy wschod= etycznemi, reprezentowanemi przez pastora 
niej. W Instytucie będą się odbywały cykle (Białoszcz ński) i dziewczyną lekkich 
wykładów profesorów polskich i obcych. czajów (]. Wernićż > 
Instytut toczy obecnie pertraktacje z bibljo- šcičiela oberży kreuje A. Zelwerowicz. 
teką imienia Wróblewskich 0 współpracę. — Niedzielne pi tawienia 
Otwarcie Instytutu w pałacu Tyszkiewicz0- we. W niedzielę inadchodzącą w obu teatrach 
wej iest projektowane na koniec lutego. miejskich odbędą się prz. 

Z całą uprzejmością prof. Ehrenkreutz dniowe po cenach zniżonych. W teatrze na 
Pohulance o g. 4.15 poraz ostatni w sęzonie 
„Rewja noworoczna”, która zdobyła ogólne 
uznanie i cieszy się nadzwyczajnem powodze 
niem. W teatrze Lutnia a godz. 3.30 pp. peł 
na humoru i zabawnych sytuacyj doskonała 
komedja Fodofa „Mysz košcielna“ z A. Zel 
werowiczem w Tóli głównej. 

— Koncert Seethoywacw adi: Na poranku 
niedzielnym 26 bm. w teatrze miejskim w Lu- 

'tni poświęconym twórczości L. v. Beethove- 
na usłyszymy swietną pianistkę prof. kon 
serwałorjum warszawskiego, Margeritę Ka- 
zuro. Artystka grać będzie koncert Es - dur 

icz rodem z Wilna,. który, również i 

przybyła z nim z Litwy 
natychmiast aresztowano i pod. silną do dyspozycji ch władzą Ognisko — Pomszczofta obelga. : które po stwierdzeniu okoliczności ucieczki, zatrzymanego! zadecydują co do i Kino Miejskie —Bohater krwawej д losów. Jeśli okaże się, że Ilgiewicz faktycznie jest |. zostanie Dada twe Wanda — Dzwonnik z Notre Dame.“ 

„A0m. (c) 

  

pow. brasławskim duru plamistego dowia- 
dujemy się, iż w roku zeszłym w powiecie 
tym nie było ani jednego wypadku duru pla- 
mistego, który zawleczony został do tego po 
wiatu dopiero w m-cu PA rb. W ciągu 
Stycznia zanotowano w brasławskim powie 
cie 16 wypadków wyłącznie na terenie opes 
kiej i jodzkiej gmin. Walkę z epidemią pro- 
wadzi na miejscu kolumna epidemiczna, przę 
niesiona tam z powiatu postawskiego na sku 
tek zarządzenia 'wydziału zdrowia urzędu wo 
jewódzkiego. Podczag gdy chorzy przewie- 
zieni zostali do szpitala w Brasławiu wspomnia 
na kołumna przeprowadza powszechne odka! 
żenie mieszkań. х 

Epidemja duru zaniesiona zostala na te- 
ren paw, brasławskiego z Litwy R: jedne- 
go leśnika, który po powrocie z Litwy zacho 
rował. Od chorego zaraziła się jego rodzina, 
a pie już sąsiedzi. 
„x Podziękowanie. Zarząd Pol. Mac. Szk. 
im. Sienkiewicza niniejszem składa serdeczne 
„Bóg zapłać” 

instytucji — za ub. rok te ofiary stworzyły 
sumę 314 zł. 75 gr. ) a s. 

  

ma będzie w dalszym ciągu efektowna baśń 

wszystkim współpracownikom na tle przepięknych dekoracyj i kostjumów. 
Okr. Urz. Ziemskiego w Wilnie za ich dro Widowisko to czyni na widzach AZ A: 
bne comiesięczne datki na, rzecz powyższej ne wrażenie. 

w, oryginai 

ona wydany Litwż- 
į Kino Miejskie — Lunatyk. 

nz 
WYPADKI I! KRADZIEŻE. 

BALE I ZABAWY. | ' 
— (c) Wypadki za dobę. Za czas ой 22 —. Bal kowieński. Dnia 25 stycznia odbę- KSM и dzie się w sałonach hotelu Georgea bal Ko. do 23 bm. zanotowano w mieście 56 różnych 

wieński pod protektoratem JM rektora księf 
dza Falkowskiego, ministra Aleksandra Me- 
ysztowicza i prof. Władyczki który zapowia- 
da się swietnie. й 

— Dancing - Bridge. Dowiadujemy się, 
że dancing bridge Patronatu na rzecz schro 
niska dła jdzieci więźniów pod protektoratem 
pana wojewody Wł. Raczkiewicza odbędzie 
się 15 lutego br. w salonach inżynierostwa 
lwaszkiewiczów. Bilety u pań gospodyń. 

TEATR I MUZYKA. 

i na Pohulance. Dziś gra- 

dużycia alkoholu i zakłóceń spokoju publicz. 
nego 15, przekroczeń administracyjnych 30., 

— (c) W sprawie aresztowania fak 
go rabina. Okazuje się, że aresztowan: 
dworcu oszust podający się za rabina Zelik 
'Rozenberg zdołał również oszukać firmę „Re- 
prezentant* przy ul. Niemieckiej 35 w której 
pobrął większą ilość farb drukarskich i pa- 

* р!еги podając się za współwłaściciela drukar 
ni prży ul. Żawalnej 30. * е 

Rozenberg dla nadania sobie wiekszej 

— Teatr 
wać wyniósł się z hotelu i wynajął mieszka- 
nie przy ulicy W. Pohulanka 27. Wszystkie 
weksle wystawianie iprzez niego nie miały 
żadnego pokrycia. Dojwiedziawszy się przy- 
padkowo że został zdemaskowany Rozenberg 
nątychmiast mieszkanie swoje zlikwidował i 
usiłował zbiec. Nie przypuszczał, że jest śle- 
dzony bowiem został aresztowany tuż przed 

т 

i TK NES UJ 

  
  BOSKA, Gozziego „Turandot* z muzyką 

usoniego oraz groteskowemi jntermedjami 

w PA „Krakowiacy i górale” 
nem i pomysławem opracowaniu. 

i narzeka 

Co do wycieczek do miast kresowych, 

ciolecie twórczości literackiej w Wiłnie*. 

  

Jani Polak, Szawskiego Penklubu zamieszkali w Wilnie: . 

ad po zapoznaniu się z materjałem spra- } 

po cenach zniżonych fantastyczna — 

ie gło- | 

oby- 
i6z). Znakomitą rolę ia 

tawienia popołu- | 

wypadków. W tej liczbie było kradzieży 4, na 

Resztę podajemy w skróceniu w tej samej 
rubryce. ; i 

po- 
wagi rozgłaszał, że pozostaje w Wilnie dłuż | 
szy czas + by te twierdzenie czemś upozoro- |   

          

w
 

ot
 R
Ey



  

5 Ł owo 
  

odejściem .pociągu do Warszawy, (gdzie ne 
ralnie miat zamiar w dalszym ciągu grasow4č 

— (c) Zginęła cenna tora. Z mieszkania 
rabina Grodzieńskiego (Zawalna rog W. Po- 
hulanki) wśród tajemniczych okoliczności zgi 
nęła bardzo cenna tora wykonana przed 1 
laty. Brak tory zauważono dopiero wczoraj 
* rabin Grodzieński nie może wyjaśnić w ja- 
kich okolicznościach mogło to nastąpić bo- 
wiem złodzieje żadnych po sobie śladów nie 
zostawili a szafka gdzie tora była przechowy : 
wana została wcale nienaruszona. 

— (c) Złowiono łódź z trupem rybaka. 
Na jeziorze koło Dukszt zatrzymano łódz w, 
której znaleziono zwłoki mężczyzny średnich 
lat. Dopiero powiadomiona policja ustaliła, że 
zmarjym jest mieszkaniec Dukszt Eljasz Po- 
tasznik, który od dfuższego czasu cierpiał na 
serce. 

Bdąc na środku jeziora w trakcie łowienia 
ryb Potasznik dostał ataku i nim zdołał dopły 
nąć do brzegu zmarł. 

— (c) Pożar. W osadzie Łuszki- gminy 
Derewno spalił się dom mieszkalny J. Błony 
sza. Straty według obliczeń poszkodowanego 
wynoszą 10 „tys. zł. 

(Powodem pożaru była nieostrożne obcho: 
dzenie się z ogniem. 

— (c) Epidemja dzieciobójstw. Znowu u- 
jawniono dwa wypadki zabicia naworodków 
przez matki. 

W Holszanach pod „mostem *koło młynu 
Sznajera znałeziono zwłoki noworodka z 
skrconą główką. Sprawczyni mimo że została 
zauważona w chwili gdy dziecko zrzucała z 
mostu korzystając z nocy zbiegła. 

Również we wsi Gimbuty pod Lidą „are- 
sztowano Stanisławę Wińczównę która już 

po raz drugi zamordowała swe nieslubne dzie 
eko. 

— (c) Przywłaszczenie. Do 
nęło zameldowanie Wenecjusza Łacińskiega 
zamieszkałego przy ulicy Piwnej 9, który 
twierdzi że pracownik jego Edward Macieso- 
wicz (Beliny 22) podjął nieprawnie w firmie 
„Osram'' 260 żarówek R 800. zł. które 

ępnie przywłaszczył sobie. 
Pe (c) Defraudacja leśna. Z lasu majątku 
Markucie został skradziony dąb wartości 100 
zł.. Okazało się że kradzieży okonał Antoni 
Bo: mieszkaniec wsi Kropiwnica 5 (II kom 

— (c) Zatrzymanie Portnowny. Jak do- 
wiadujemy się podejrzana o współudział w 
morderstwie swego dziecka Rywa Portnów- 
na o której krążyły wersje, że na wieść o u- 
jawnieniu zbrodni popełniła samobójstwo, zo- 
stała odnaleziona. 

„ Onegdaj w dzień przybyła ona do mieszka 
nia ojca w Ejszyszkach zupełnie wycieńczona 
i rozbita moralnie. я 
„ Policja tamtejsza natychmiast dowiedziała 

się o zjawieniu się poszukiwanej i zarządziła 
jej aresztowanie. 

Wobec tego, że Portnówna robi wrażenie 
że jest poważnie chora narazie ograniczono 
się do wystawienia w mieszkaniu jej ojca po- 
sterunku policyjnego który ma baczyč by 
Portnówna znowu nie usiłowała wymknąć 
się z rąk policji, 

— (c) Ciężkie poranienie, We wsi Micžy 
szki gminy ejszyskiej Jan Uszyłło j Jan We- 
reszko, wszczęli bójkę z innym mieszkańcem 
tej samej wsi Rudolfem |Mierzyńskim w trak 

policji wpły 

SPORT 
CO SŁYCHAĆ o HOCKEISTACH I PET. 

KIEWICZU. 
W: dalszych LE naszych hocke- 

istów rozegranych w Davos szczęście, na 
ogół dopisało. Reprezentacja nasza w spot 
kaniu z Eishockeyclub Klosters wygrała w 
wysokim stosunku 8:0. 
wNajlepszym graczem okazał się Sabiński. 
Następnego dnia wynik reprez. Warsza- 

wy i Wiednia był 2:1 dla Wiednia. Decydują- 
ca bramka padła w trzeciej tercji. 

'Po spotkaniach tych drużyna polska wyje 
chała na kilka dni do Szwajcarji. 
PE z tem nadeszła wiadomość, 

że Petkiewicz startować będzie w sobotę na 
bieżni Boston Garden w Bostunie. Dystans 
320 mtr. Zawody rozpoczną się o godz. 10 
wieczorem. Przeciwnicy Petkiewiczą nie są 
jeszcze znani, (y) 

  

Zwycięstwo: reprezentacji war- 
szawskiej w zawodach hockej'o- 

wych w Szwajcarji. 
DAVOS. 23—1. PAT. Dzisiaj odbyłzsię 

w Gstaad w zachodniej Szwajcacji mecz 
pomiędzy reprezentacją Warszawy a miej- 
scowym klubem hockey'owym tRosey za- 
kończony pięknem zwycięstwem : Polaków 
w stosunku 6:1. W piątek zespół polski 
gra mecz rewanżowy z kłubem Rosey. 

: RADJO 
Piątek, dnia 24 stycznia 1930 r. 

11,55- 12,05: Sygnał czasu z Warszawy. 
12,05—13,10: Poranek muzyki popularnej w 
wyk. Orkiestry Polskiego Radja: 1) Heine- 
cke—Walc romantyczny, 2) Czajkowski — 
duet z op. „Pikowa Dama“, 3) Sarasate— 
Romans andaluzyjski, 4) Verdi- fant. z op. 
„Rigoletto“, 5) Muzyka taneczna. 13,10— 
13,20: Komunikat meteorologiczny z War- 
szawy. 16,10 — 16,15: Program dzienny. 
16,15-17,00: Retransmisja stącyj zagranicz- 
nych. 17,00 17,15: Komunikaty L.O.P.P. 
17,15—17,40: Audycja dla dzieci. Opowiada- 
nia Cioci Hali. 17,45— 18,45: Transmisja kone 
certu z Warszawy. 18,45—19.15: Audycja 
wesoła: „Cudowny wynalazek* pióra Hali- 
ny kiohenalingerówny w wyk. Żesp. Dram. 
Rozgł. Wil. 19,15--19,40: „Skrzynka pocz- 
towa Nr 99" odpowiedzi na listy wygłosi 
Witold Hulewicz, dyr. progr. P. R. w Wil- 
nie. 19,40—20,05: Program na sobotę, sygnał 
czasu i rozmaitości. 20,05—23,00 Traasmisja 
z Warszawy; Koncert symfoniczny, feljeton 
i komunikaty. 23,00 — 24,00: Muzyka ta- 
neczna z płyt gramofonowych. 

  

  

cie której ten ostatni otrzymał kilka ciężkich 
ciosów kłónicą w głowę. Z pękniętą czaszką 
odwieziono go do szpitala w, Ejszyszkachą 
Sprawcami poranienia zajęła się. policja. 

— (c) Ujęcie złodzieja. W a z me 
lin złodziejskich został zatrzymany lzydor 
Kalinowski bez stałego miejsca zamieszkania, 
poszukiwany 'za kradzież krzjeseł w -lokalu 
Magistratu. 

GIEŁDA WILEŃSKA 
dnia 23 stycznia 1930 r. 

Listy zastawne. 
4i pół proc. Wil. Banku Ziemsk. 

100 Zł. — 51,80 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
23 stycznia 1930 r. 

Dewizy | saluty: 
Tranz,  Śprz. Kupoo 

Dolary 8,88 8,90 £6, 
Belgja 124,15, 124,46, 123,84 
Kopenhaga 238,38, 38,98, 237,78 
Budapeszt 5,31 5,33 5,29 
Holandja 358,50 35740 837,68 
Londyn 43385 43505 43,28, 
Nowy York (czeki) 8,899, 58,919, 8,879, 
Wypłaty telegr. 8,917, 8,937, 8,897 

Oslo 238,25 238.85 237,65 
Paryż 35,03, 35,12, 34,4, 
Praga 26,37. 26,44, 26,31,5 

Szwajcarja 172.31, 172,74, 171.88 
Bukareszt 5,3125 53137 + 5,3119 
Stokhołm 239,30, 239,86 238,76 
Wiedeń 135,41 125,72, 125.10 
Węgry 155,57 165,74 155,7 
Wło hy 46,68 46,80 46,56 
Marka niemiecka 212,94, 
Gdańsk 173,41. 

Akcje. 
Banx Polski 183—180,50. Powszechny 

Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowych 
18.50. Puis 8.50. Elektrownia w Dąbrowie 
60, Cukier 27.00 Cegielski 49 —. Mo 
drzejów 18.— Norblin 81, Ostrowiec « 63.00 
Starachowice 21.00 —, — Zieleniewski 60, 
—80. Parowozy 20, Węgiel 50,— — Раго- 
wozy 20, s» Borkowski 6.25 Spiess 102. 
Lilpop 27— B. Zachodni 80. Kijewski 60, 
Klucze 8.50 I em. 73,50. Siła i Światło 
93— Firłey 34. Bank Dysk. 125.Nobel 11,00 
Rudzki 28,50 Haberbusch 104.50 Bank kiand- 
lowy—117, Wysoka 145 Majewski 60, Eazy 
6,50. Gdański Monopol Tyt. 279.33. } 

Ряр!егу procentowe 

Pożyczka inwestycyjna 119.00. Prem- 
jowadolarowa 64.00 5 proc. konwersyjna 
50,— 6 proc.dolarowa 79,50 10 proc. kolė- 
Jowa 102,50, 5 proc. kolejowa 44,50. 8 proc. 

„ Z. B. (iosp Kraj. i Banku £oln., odli- 
cja B. Gosp Kraj. 94 Te sasić 7 proc. 
25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 50,25 

8 oroc. warszawskie 70,00. 5proc. warszaw- 
skie 54.— 8 proc. Łodzi 64:25. 
Siedlec 7350 8 proc. obligacje P. B 
Komunalnego 93, Stabilizacyjna 85.25 10ргос. 
Radomia 75. 8 proc. ziemskie 79. 4,5 proc 
ziemskie 42.— 6 proc. poż. konw. Warsz. 
50.50 4 i pół proc. warsz. 49.25 Kalisz 59,25 
8 proc. T. K. Pizem. Polskiego 82,00 
8 proc. Piotrkowa 61.25 8 proc. Częstocho- — — — — — — —————————— — — —— 
wy 62.50, 8 proc. Lublina 6,25. 

  

Kino Miejskie 

SALA MIĘJSKA 

uł, Ostrobramska 5, Komedi   
„LUNA TY IG 

Komeają w 2 aktach. W roli głównej: REGINALD DENNY. Nad program: „NIEUDANY SEANS*. 
a w 3 aktach Kasa 

program: „GÓRĄ KAWALERSKI STAN", 

od asia 24 do 27 stycznia 1430 r. włącznie vędą wyśw a lase simy: 

czynna od godz. $ m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny 

  

Dziś! Znakomity JOHN GILBERT i czarcjąca piękność EWA von BERNE w obrazie według śłosnej powieści 

JAKÓBA WASSERMANA p. t. KASKI ERWINA REINERA 
IPascynująca kreacja GILBERTA, odtwarzającego postać uwodziciela 

BALALAJEK i MANDOLIN, 

KINO-TEATR 
„MOLLYWGGO" 
Mickiewicza 22, |DODATKOWA ORKIESTRA 

Początek 0 godz. 4, 6, 8, 10.25, 

Rekordowy sukces! Nebywałe powodzenie! Tryumfalny przebój kinematografji światowej! 

PIEŚŃ © ATAĄ4ANIE 
Romantyczne dzieje słynnego atamana, jego miłość ku księżniczce perskiej i tragiczne przygody ną tle 
wielkiej rzeki rosyjskiej. W rol. ki e  pedsłajel +... HALL-DAVVIS i RUD. KLEJN-ROGE. 
Od godz 6-ej powiększona Orkiestra bałałajek i mandolin która wyk й i 
i romanse — 2 ORKIESTRY. — Wszyscy miłośnicy kina ORA Ma dł 0 
Publiczność o przybycie na początki seansów o godz. 4, 6, 3 i 10.15. wiecz. 

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

Г bez sumienia. Od godziny 6-ej 
Dyrskeja MOCZ > Publiczność o przybycie 
o minut przed rozpoczęciem seansów. 

2 ORKIESTRY. — 

winni ten arcyfilm widzieć! Uprasza się Sz. 

  

Kino - Teatr 

„S'ońee” 
ul. Dąbrowskiego 5 

„$SOŃKA ZŁOTA RĄCZKA 
W rolach głównych fenomenalna VILMA BANKY i GEORG ALEKSANDER. Dramat w 10 aktach. „Sońka 
Złota Rączka" obiegła wszystkie ekrany Świata i jest niewątpliwie głównym przebojem sezonu, 
głęboki urok rzetelnej miłości, bogata wystawa, świetna reżyserja, pomysłowa inscenizacja, 
czynione z tego_ obrazu najciekawsze widowisko współczesnego kina. 

Żywość akcji 
cudowne zdjecia 

  

KINO- 
TEATR „SPORT“ 

LUDWISARSKA 4. 
Czynny w soboty, nie: 
dziele i święta 00 В. 2 p.p. 
Ceny m.: od 30 gr. do 1 zł. 

w dniu 4.XII. 29.1. ' 1 
11201. A. I. „Edward Rawa — przedsiębiorca robót 

kolejowych i 
Prowadzenie robót budo- 

kolejowych + meljoracyjnych. 
Firma istnieje od 1924 roku. Właściciel Rawa Edward, zam. 

budowlanych,  drogomostowych, 
aych* w Wilnie, ul. Moniuszki 27. 
wlanych,, drogowosmogtowych, 

tamże; 

Jestru Spółdzielni Sądu Orkęgowego w Wilnie w dniu 
11.XII 29 r. pod Nr. 182 WCREMRÓ | wpis dodatkowy: 

R., Ma V. — 182 „Spółdzielcze Stowarzyszenie Spo 
żywców, S. POMOC w Nowo-Święcianach'". 
Hkwidację spółdzielni. Na likwidatorów powołano zam. w No- 
wouyŚwięcianach, pow. Święciańskiego: „Józefa 

Do re 

Wacława Swirżewskiego i Juljana Gudelisa. 
108/06. 2522 i i jai a i SS to SĘ RZ 0 

Do rejestru / Spółdzielni Sądu Orkęgowego w Wilnie w dniu 
30.XII 29 r. pod Nr, 601 wciągnięto wpis dodatkowy: 

R. H. Sp. V. — 601. „Spółdzielnia Mieszkaniowa Urzęd 
śików |Państwowych w Wilnie z odpowiedzialnością udziała: 
mi“, Siedziba spółdzielni została przeniesiona na ul. Domini. 
kańską 17—15 w Wilnie., 

11177. A. I. „Rotmaa Wolf“ w:Woronowie, pow. Lidz 

W sobotę 25 i w niedzielę 26 stycznia b. r. wyŚwietlany zostanie niezwykły film 

„KOLLYWOGO' — (Szał 
Udział biorą najwybitniejsze gwiazdy ekranów amerykańskich: POLA NEGRI, MARY PICKFORD,. 
CHARLIE CHAPLIN, DOUGLAS FAIRBANKS, CECIL B. de MILLE (genjalny reż.) i wielu sk 
a tym widzimy oszałamiającą precyzję gry, techniki i reżyserji. Widzimy ulubionych arty- 
stów w czasie i 
1) INSTRUKCYJNY FILM PRZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEGO. 2) ZAWODY SPORTOWE. 

filmow y) w 10 aktach. 

ich pracy, zabawy, a przedewszystkiem uprawiających sporty. Nad program: 

Wyprzedaź polnwenfarzowa 
niebywała okazja nabycia 

sukien. obuwia, bielizny, trykotarzy, 
ornz£ wszelkiej galanterji po cenach 
niezmiernie niskich 

Śniegowce po cenach ściśle fabrycznych 

11W.JANIKOW SKI | $-1a | 

za
 

meljoracyj į 

2998 —VI 

Zgloszopo 

Polkowskiego, 
3116 — VI Wilno, Wielka 42 

  

RAZA Wilno, Ponarska 77, tal. 5-04, 
BOCZNICĄ WŁASNA. 

* 

Rejestr Handlowy 
D6 REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W 

WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 22. 10. 1929 r. 1 
„10957. A. I. „Zajdel Fajwusz“ w Swięcianach, Rynek 15 — 

Sktep kolgnjalno - galanteryjny. Firma istnieje od 1923 roku. 
Właściciel Zajdel Fajwusz zam. w Swięcianach, ul. Wileńska 15 
RAA AP PIB „dip, I UNE, Cię PO СОЛ 

10958. A. I. „Arx - Abram Grunberg:* Siedziba w Wilnie, ul. 
Mickiewicza 5. Skład apteczny. Firma istnieje od 1929 roku. 
Właściciel Grunberg Abram zam. tamże. 2906—VI. 

"10950. A. I. „Necha Bak* Siedziba w Widzach, pow. Bra 
sławskiego. Sklep spożywczo „ kolonjalny. Firma istnieje od 
1928 roku. Właściciel Bak AE zam. tamże. 2907—VI. 

10960. A. I. „Berzon Rafał* w Prozorokach, pow. Dziśnień- 
skiego. Piwiarnia ze sprzedażą zakąsek i domową sprzedażą ty- 
toniu. Właściciel Berzon Rafał zam. tamże. Firma istnieje od 
1927 roku. 2908 — VI. 

10961. A. I. „Młyn paroSY i elektrownia Mojżesza Bimb:- 
da", w Dziśnie, Aleje Poniatowskiego 6. Przedmiot — młyn 
parowy i elektrownia. Firma istnieje od 1926 roku. Właścicieł 
Bimbad Mojżesz zam. tamże. 2909 VI. 

10962. A. I. „Biregguską Marja* w Giębokiem, pow. Dzi- 
śnieńskiego. Sklep wódczany i wyrobów tytoniojwych. Firma ist- 
nieje od 1924 roku. Właściciel Butwiłowska Marja, zam. tamże. 

A 2910 — VI. 

10963. A. I; „Chazan Mendel“ w Szarkowszczyžnie, pow, 
Dzišnienskiego. Sklep zboža i towar6ėw spožywezych. Firma ist- 
nieje od 1906 roku. Właściciel Chazan Mendel zam. tamże. | 

2911 — VI. 

10964, A. l. „Chidekel Dina* w Szarkowszczyźnie, pow. 
Dziśnieńskiego. Sklep OE towarów. Firma istnie- 
je od 1925 roku. Właściciel 'Chidekel Dina, AS w 

10965. A. I. Chlawnowicz Rejza* w Prozorokach, pow. Dzi. 
śnieńskiego, sklep spożywczy i innych drobnych towarów. Firma 
istnieje od 1914 roku. Właśc:cici Uniamowiez Rejza, zam. tamże. 

2913 — VI. 

10966. A. I. „Czeriok Leja" Siedziba w Wilejce pow. ul. 
Porsiańska 4. Sklep drobnych towarów. Firma istnieje od 1924 
roku. Właściciel Czertok Leja zam. tamże. 2914 — VI. 

10967. A. I. „„Drejzensztok Szejna* w Szarkowszczyžnie, 
pow. Dziśnieńskiego. Sklep towarów łokciowych i bakalejnych. 
Firma istnieje od 1929 roku. Właścicieł Drejzensztok Szejna 
zam. tamże. 2915 — VI. 

10968. A. I. „Estrin Awsiej* w Szarkowszczyznie, pow. 
Dziśnieńskiego. Sklep towarów żelaznych. Firma istnieje od 1890 
roku. Właścicieł Estrin Awsiej zam. tamże. 

10969. A. l. „Fejgelsaa Josiel* w Głębokiem, pow. Dziśnień 
skiego. Sklep mąki, zbaża i soli. Firma istnieje od 1918 roku. 
Właściciel Fejgelson Josiel zam. tamże. 2911 — VI. 

10970. A. I. „Gerszman Icek - Aron* w folw. Lipówka, gm. 
Mikołajewskiej, pow. Dziśnieńskiego. Sklep spożywczy ; wyro- 
bów tytoniowych. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Ger- 
Szman Icek Aron zam. tamże. 2918 — VI. 

w dniu 3.XII 1929 r. r 
11200. A..l. „Hercog i S-ka, Biuro techniczne, właści- 

ciele N. Hercog 1 $. Kac, inż.* Biuro techniczne. Siedziba w 
Wilnie, ul. W. Pohulanka 3. Firma istnieje od 27 września 
1929 roku. Wspólnicy, zam. w Wilnie: Naftali Hercog — przy 
ul. Słowackiego 4, i inż. Saul Kac przy ul. W. Pohulanka 3. 
Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 18 listopada 
1929 roku na Cżas nieokreślony. Zarząd należy do obydwuch 
wspólników. Wszelkiego rodzaju umowy, tranzakcje, zobo- 
wiązania (weksle i żyro w imieniu spółki i plenipotencje na 
prowadzenie spraw w instytucjach administracyjnych, komu- 
nalnych, sądowych i innych podpisują obaj wspólnicy. Do 
otrzymywania z. poczty i ze, stacyj kolejowych ładunków, 
przesyłek i korespondencji pieniężnej, wartościowej i poleco- 
mej, adresowanej na imię spółki, upoważniony jest każdy ze 
wspólników ze swoim podpisem pod stemplem . firmowym. 
Każdy ze wspólników uprawniony jest również, do podpisywa 
nia listów urzędowych. 2997 — VI 

kiego, sklep spdżywczy i galanteryjny. Firma istnieje od 1928. 
Właściciel Rotman Woli, zam. tamże. 2818 — VI 

wpis dodatkowy,*w dniu 11.XII 1929 r. 

9230. A. I. „Dom Handiowy Kazimierz Zdanowski i Ska 
spółka firmowa". Wspólnicy Kazimierz Zdanowski i Czesława 
Zdanowska, zam. w Wilnie, przy ul. Św. Jakóbskiej 4. Współ 
nik iKazimierz Zdanowski zmarł. Wspólnicy  Eugenjusz_Franci 

„szek Fręchowicz i Dymitr Fiszkin zbyli swe udziały na rzecz 
Czesławy Zdanowskiej i wystąpili ze spółki. Do czasu zatwier- 
dzenia spiadkobierców w Sprawach spadkowych po zmarłym 
Kazimierzu Zdanowskim zastępuje zmarłego w spółce w charak 
terze pełnomącniczki Czesława Zdanowską z zakresem upraw 
nień przysługujących zmarłemu. Wszelkie akty notarjalne, wek 
sle, żyra wekslowe, wszelkiego rodzaju pokwitowania podpisuje 
Czesława Zdawowska pod stemplem firmowym. 2971 — VI 

524, A. II. „Bukatman Basta". Przedsiębiorstwo zostało 
zlikwidowane 1 wykreśla się z rejestru, 2972 — VI 

1001. A. I. „S. Nadel, Z. Rubin, M. Awerbuch, Ch. Klacz 
kin, J. Tejtelbaum p. i.: „Progres “. Firma brzmi: „PRO- 
GRES — Nadel, Awerbuch i Rubin S-ka“. Przedmiot — handel 
towarami kolonjalnemi i farbami. Spółka: firmowa istnieje nadal 
na mocy umowy z dn. 5 listopada 1929 r. Pierwotną "umowę 
spółkową z. dn. 3 stycznia 1922 r. unieważniono. Czas trwania 
spółki określa się na 4 lata i dwa miesiące licząc od dn. 5 listo 
pada 1929 r. z automatycznem przedłużeniem jeszcze na jeden 
rok, o ile przed 1 stycznia 1924 r. nikt ze wspólników nie zade 
klaruje swego wystąpienia. Zarząd należy do wspólników 
Mowszy Awerbucha i Załmana Rubina. Weksle, umojwy i zobo 
wiązania w imieniu spółki podpisują pod stemplem firmowym 
wspólnicy Mowsza Awerbuch i Zaiman Rubin łącznie: wszelkie 
go rodzaju korespondencję zwykłą, poleconą, wartościową, prze 
syłki t przekazy, wpływające ma imię firmy ma prawo otrzymy 
wać każdy z zarządców spółki natomiast prawo prowadzenia 
praw spółki w instytucjach sądowych i odministracyjnych nale 
ży do wspólników Mowszy Awerbucha i Załfmana Rubina łącznie 

/ 2973 — VI 

w dniu 11. 12. 1929 r. 
653. A. II. „Gaiperin Josiel* Przedmiot: sklep: zbożowy i 

bakalejny. 2974 — VI. 

65 42. A. Il. „Gorfung Mowsza”. Przedmiot: sklep towarów 
galanteryjnych i obuwia. ! 2975 — VI. 

в 

Dom H - . Kde z» WILSPED >. 

Posznkającym ams jej 
POŻYCZEK - „a 5 —— 

ułatwia wt Przyjmujemy 
najrychie) b 2 

Wileńskie Biuro | GGREZBTKŚŚBAIAłOWSKA wizelie roboty de 
Komisowo - Handl. | orax Gabinet Kosme | Pzopaywania na 
Mickiewicza 21. |iycrny usuwa zmar-| wijedskie ių 
tel. 152. tzczki, piegi, wągry, Komiscwo Hanai 

sis kase, | Pls%, brodawki, ku- | Mickiewicza 21, S szajki, wypadanie wio- tel. 152. й 
GRĄ sów. Miciawicra 46. | (152 __ 2] 

SR Kosmetyka BA 

Racjonalnej Kosme- 
tyki 

Mickiewicza 31 m. 4. 

Dodę 
mali, odświeża, 

ry. Wypadanie wło- sagę samodzielną, lub 
sów i łupież. Naj-pod dyspozycję 

nowsze zdobycze k0- każdegu cza8u: T. We- 
smetyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8 W z P. 43 Grażyny 8. 

Podajemy do wiadomości iż z dniem 1 stycznia została 
otwarta bocznica kolejowa, celem załatwienia wszelkich 
czynności w zakres ekspedycyi krajowej i zagranicznej wcho- 
dzących jak to: wykupywanie listów przewozowych, załątwienie 
formalności ceinych, magazynowanie,oraz zwiezienie towarów 
własnym taborem NA WARUNKACH NA JDOGODNIE JSZYCH. 
Posiadamy ogromne magazyny murowane i duże place dla 

składania drzewa i innych towarów. 

Dla kupców leśnych  spęcjalne 
warunki. 

Hurtowa i detaliczna SPRZEDAŻ WĘGLA opałowego i 
koksu pierwszorzędnych kopalń górnośląskich. 

dogodne 

seb 

  

  

  

  

SRO E TS B INS + 

3 POSADY Ja 
Rzadca rolny, 
pierwszorzędna — siła 

z rolniczo - administra- 
kobiecą KON-cyjna, z poważnemi 
serwuje, doskO- długoletniemi  świa- 

USUW3 dectwami ze znanych 
skazy i braki wzorowych gospo 

uczne opalenie ce- garstw, przyjme po- 

D : 
рожиесе — па- 

Gabinet zkim majątek, 
obszaru około 200 

Leczniczej. ha, z łądnemi za- Wilao, 

pleinie zagospoda- 
rowany, w pobližu 
st. kol. do sprze- 
dania na dogod- 
nych  warunkach 
Wileńskie = Biuro 
Komisowo - kiandl. 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. —| 

od       sołowski, Lida, ulica 
ze 

  

budowaniami, kom- | . 

  

GEORGE GIBBS. 

5. żółty ptak 
„dl. Obiad u lady Betty. 

Obiady u lady Betty Hiscott byly 

znane jako, najprzyjemniejsze i najbat- 

dziej dystyngowane w świecie polity- 

ków, dypiomatów i literatów. Sławę 

swą zawdzięczały one nie wspaniało- 
ści dań.i przepychowi nakryć, lecz do- 

skońałemu doborowi zaproszonych go- 
ści. Lady Betty posiadała zadziwiający 
dar, łączenią swych gości, nawet nie- 
chętnych sobię wzajeninie i wytwarza- 
nia atmosiery“ przyjąžni, wśród zebra- 
ńych w jej salonie osób. W jej domu 

‚ czytano nowe utwory, które jeszcze nie 
ukazały się 'w księgarniach, dyskuto- 
wano nad premjerami. sztuk dotąd nie 
granych, życie biło tu żywem tętnem. 

Lady Betty posiadała żywy i bystry 
umysł, orjentowała.się doskonale w 
tem, że często bardżo goście, znużeni 
pracą i wysiłkiem umysłowym, szukali 
w jej salonie ciszy i spokoju. Przemę- - 
czeni ministrowie i politycy wiedzieli, 
że u lady Betty nikt nie będzie, zada- 
wać pytań niedyskretnych, ani dokucz- 
liwych. : н 

Wielka wojna nie mogła,nie wycis- 

nąć swego piętna na przyjemnych ze- 
braniach u lady Betty. Uczeni przestali 
się zajmować teoretycznemi zagadnie- 
niami # dyskutowali nad wynalazkami. 
w dziedzinie wojny. Literaci: i -dzienni- 
karze debatowali o polityce. Ministro- 
wie milczeli bardziej jeszcze tajemni- 
czo. Lady Betty była rozrywana: mia- 
ła bez liku dobroczynnych ;bazarów, zaj 
mowała się rannymi i t. d. 

Wiele tajemnic obijało się o, jej uszy 
ale była bardzo, ostrożna i nigdy nic 

"nie powtarzała wiedząc dobrze, że cza 
sy są zbyt niepewne, by nawet w tak 
ścisłem i dobranem kole znajomych, 
jakie się, zbierało u niej, mogła być 
zupełnie bezpieczna od osób niepożą- 
danych. Z wielką też uwagą sprawdza 
ła teraz listę osób, zaproszonych . na 
obiad, wykreślając nazwiska, mogące 
wzbudzić najmniejsze , podejrzenie. 
Rzadko też zgadzała się zaprosić, kogoś 
mniej znanego na prośbę: któregoś ze 
znajomych. 
„ Wyjątkowo, gdy pewnego razu 
urządziła obiad, na cześć swego daw- 
nego: przyjaciela. Johna Rizzio, pozwoli- 
rych miała zaprosić. 
łą mu ułożyć dowolnie spis gości, któ- 

Rizzio był kolekcjonerem, posiadał 
tak cenne zabytki sztuki, że Śmiała 
mógł konkurować z muzeami. Rizzio 
był dobrze znany w najlepszem towa- 
rzystwie, miał wszędzie przyjaciół i 
ustaloną reputację. 

Tego dnia, gdy lady Betty wydała 
obiad z okazji uzyskania przez Rizzia 
do zbiorów wspaniałej „„Venus Com in 
zoy*, skarbu, o który dawno już dobi 
jali się wszyscy znawcy, uprzejma go- 
spodynii zaprojektowała  kolekcjonero- 
-wi by sam ułożył spis, zaproszonych 
na obiad osób. 

Rozesłano więc zaproszenia do: 
hrabiostwa Kipheven, przedstawicieli 
świata arystokratycznego i literackiego 
do kapitana Byfilda — oficera rezerwy 
który został w czasie wojny przydzie- 
lony do tajnego oddziału przy minister- 
stwie wojny, do pięknej. lady Joylif, i 
miss Doris Mater, córki amerykańskie- 

go króla bawełnianego, która zadziwia 
ła wszystkich swą  ekscentrycznošcią. 
Jednym z najekscentryczniejszych jej 
wybryków była odmowa na prośbę Riz 
zia, o jej rękę. Wreszcie zaproszono 
Cyryla Hammerslaya, przedstawiciela 
znakomitego rodu, znanego dobrze w 
Londynie sportsmena i myśliwego. 

W jaki sposób ekscentryczna i pięk- 
na Amerykanka zdobyła swą głęboką 
wiedzę i nie pozostawiające nic-do ży- 
czenid wychowanie, tego nikt nie wie- 
dział. Faktem było jednak, że była bar 
dzo wykształcona, oczytana, znała się 
na malarstwie i literaturze. 

Przed obiadem u lady Betty obie 
przyjaciółki rozmawiały „w buduarze 
gospodyni o. tem, jakim powinien być 
typ idealnego mężczyzny. 

— Musi być bardzo mądry! — 
twierdziła Doris, „— powinien umieć 
pracować, być idealistą i być zdolnym 
do poświęceń dla dobra sprawy, jako 
patrjota powinien walczyć w obronie 
ojczyzny do ostatniej kropli krwi... 

* Lady Betty roześmiała się. 
— ld to dlatego wybrałaś Cyryla 

Hammerlaya? , ы 
Doris zacisnęła usta i zmarszczyła 

brwi. * 
— Nię mów głupstw Betty, przecież 

nie miałam wyjść, za tego starca. — 
Rizzio! 

— Wybacz moja droga, — odpo- 
wiedziała śmiejąc się Betty — ale nie 
mogłam się powstrzymać od tej uwagi. 
Z takiem, przejęciem mówiłaś o zale- 
tach, których Cyryl wcale nie posiada! 

Doris zamyśliła się, smutnie. 
— Ja myślę, że to tylko w marzeniu 

istnieją tacy mężczyźni! — dodała po przykrych myślach, Doris zeszła na dół się również zaciągnąć na ochotnika! 
chwili. 2 : 

Gospodyni wstala i wložyta  prze- 
śliczne perły na szyję. 

— Cyryl jest bardzo sympatyczny, 
ale wyjść za niego!.. To pionek, pozba 
wiony indywidualności. Czyż dopraw- 
dy zgodzisz się oddać mu swą rękę? 

Amerykanka milczała chwilę, pu- 
drując się zapalczywie. " 

— Doprawdy nie wiem sama. Nie 
mogę zrozumieč dlaczego on mi się tak 
podoba. Może dlatego, że to taki. mięk 
ki materjał, z którym można wszystko 
zrobić. Mam dla niego macierzyńskie 
uczucie. A przytem... — Doris spojrza 
ła wyzywająco na. przyjaciółkę — on 
jeździ konno, jak centaur! 

— Prócz tego jest doskonałym my- 
śliwym, szoferem, tancerzem i graczem 
w golfa, a więc posiada wszystkie ta- 
lenty, niezbędne «Па salonowego Iwa. 
A mimo to żal mi ciebie Doris. 

"IDoris spojrzała z wyrzutem na mó- 
wiącą i wstała. 

— Czy już jesteś gotowa 
Czas zejść na dół. i 

O sympatji, łączącej młodą Amery 
kankę z lordem Cyrylem wiedziały tyl- 
ko najbliższe jej przyjaciółki. Doris po 
stanowiła, że nie będzie narzeczoną 
pięknego chłopca dopóki on się nie 
zdecyduje na zmianę smokingu na mum 
dur wojskowy. Oburzało ją to, że pod- 
czas gdy wszyscy, najbardziej rózba- 
wieni i leniwi Anglicy, bili się już na 
froncie francuskim, Cyryl nie tracił swe 
go spokoju i ani myślał. o zaciągnięciu 
się do wojska. Ufundował znaczny od+ 
dział sanitarny i na tem zakończył pa- 
trjotyczną działalność. Pogrążona w 

Betty? 

ROEE RA . dao pocowiędzialny Witoid Woydylio - : 

pytanie, czyżby tylko 

'Ją również bardzo chciałam 

lecz gdy wśród zebranych dostrzegła 
Cyryla, nie mogła zapanować nad uczu 
ciem radości, które ją ogarnęło. 

Mimo nonszalancji i spokoju, mimo 
leniwego uśmiechu, który zastygł na je- 
o ustach, robił wrażenie człowieka, 

Prestawtajsgego wszystkich obecnych, 
jakąś siłą duchową, nie ujawnioną na 
zewnątrz. 

„Podszedł do niej ucieszony. 
— Strasznie Się cieszę, że panią wi 

dzę, 
Pochylił się nad jej ręką i ucałował 

koniuszki palców. , Doris ;zadała sobie 
piękność tego 

człowieka, wzbudza.'w niej tak, silne 
uczucia? Smiech i drwiny. lady Betty 
dźwięczały jeszcze w jej uszach. , 

— Dziękuję, — rzekła chłodno. — 
widzieć 

pana... aby powiedzieć mu, że wyjeż- 
dżam na front z. oddziałem sanitarnym 
Czerwonego Krzyża. ; 

Hammerslay spojrzał na nią ze zdu 
mieniem: 

— Pani... w oddziale Czerwonego 
Krzyża.. Doprawdy Doris, pani żartuje 
chyba!.... 

— Ależ mie, to prawda. Ojciec or- 
ganizuje taki, oddział sanitarny i obie- 
cuje, że mnic wezmie. 

W tej chwili zbliżył się do nich 
wysoki, piękny brunet — John Rizzio 
i z uśmiechem wmieszał się do rozmo- 
wy. — в 

— Teraz mundury są bardzo modne, 
kobiety gotowe są jść na kraj świata 
za mundurem. Smokingi już im nie do- 
gadzają. — Poklepał przyjaźnie Cyry 
la po ramieniu. — Niema rady, musimy 
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Cyryl mrugał oczami, jakby nie ro- 
zumiejąc o co chodzi. 

— Hm, — mruknął niewyraźnie. 
Gospodyni poprosiła gości do stołu. 

Jedną z tajemnic powodzenia, jakiem 
się cieszyły obiady u lady Betty, było 
td, że nie zapraszała więcej nad dzie- 
sięć osób, dzięki temu rozmowa mogła 
być ogólna. Gdy Rizzio oznajmił o za- 
miarach Doris, wszyscy zaczęli żywo 
dyskutować, - 

Hrabia 'Kipheven byt zachwycony. 
— Фозкопа! ту&!! — mówił. — 

' Pragnąłbym, aby wszyscy pani rodacy 
byli tego samego zdania co i pani. y 

— Sądzę, że większość czyni to,sa- 
mo co ja, — odpowiedziała z uśmie- 
chem, — ale Anglicy mie zawsze byli 
dla nas uprzejmi. Czasem korzystaliś- 
cie z praw starszego brata i,bywaliście 
dosyć okrutni. To się. mści teraz! 

— Słusznie! — roześmiał się Rizzio. 
— Nie pozostaje mi. nic innego, jak 

skłonić głowę przed panią, — odrzekł 
hrabia. 

— Słyszałam, że i pan jedzie 
front — zapytała Doris. 

— Tak, jutro. 
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Doris spojrzała ukradkiem na Cyry> 
la, zjadającego z apetytem zupę. 

W jakim celu pan jedzie? i 
— Będę pisał dla Ameryki, Włoch, | 

Szwecji, Holandji i Hiszpanii. Chociaż 
nie o, tem marzyłem, wolałbym walczyć 
z mieczem w_dłoni. ' id 

Cyryl podniósł oczy z nad talerza £ 
zadeklamował uroczyście: 

— Pióro rani boleśniej niż miecz! 
— Czyż naprawdę pan tak myśli? 

— uśmiechnął się hrabia. 
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