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KROKIKI SEJMOQE 

„Dartyjay“ blok współgracy 1 rądem 
PUŁKOWNIK SŁAWEK. 

Na jutrzejszem sobotniem posiedze- 

niu plenarnem Sejmu są dwie sprawy 

dość ważne dla rządu, t.j. sprawa 

kredyłów dodatkowych na okres ой 1 

kwietnia 1929 do 31 marca 1930 r. i 

sprawa nowej serji pożyczki premjowa- 
nej. Możemy być spokojni: i kredyty 
zostaną uchwalone i w sprawie pożycz- 

ki opozycja rządowi pójdzie na rękę. 

Opozycja sabotuje coprawda, jak to 

twierdził nasz warszawski  korespon- 

dent w pewnych sprawach dobrą wolę 

rządu, ale też dba bardzo, aby p. Bar- 

tel nie poobijał sobie skrzydeł zawcześ- 

nie i aby się do swojej myśli współpra- 

cy z Sejmem nie zniechęcili. 

  

W klasycznie angielskich  stosun- 
kach rząd kieruje większością parlamen 

tarną i jest pewny, że czego zażąda, to 

większość mu nie odrzuci, że spotka 

przy wykonywaniu swego politycznego 

programu ową 'większość parlamentar 
па zgraną i zdyscyplinowaną po swojej 

stronie. Po-pierwsze więc rząd kieruje 
parlamentem, po - drugie, większość 

parlamentu bierze za pracę rządu pełną 

odpowiedzialność na siebie i broni rząd 

przed opinją kraju. U nas obu tych fun- 

damentów rządów parlamentarnych 

brak. P. Bartel nie jest w stanie kie- 

rować parlamentem, tak jakby chciał, 

a niema w Sejmie większości parlamen- 

tarnej, któraby chciała za rządy p. Bar- 

tla wziąć odpowiedzialność na siebie, 

Frakcje sejmówe wolą czerpać wszel- 

kie zyski, które im daje opozycyjność, 
jednocześnie aż piszcząc ze strachu, 
aby p. Bartlowi coś złego się nie stało. 
Stąd płynie ta niekonsekwencja, że naj- 
oficjalniej opozycyjne pisma w niepro- 

szoną biorą obronę p. Bartla, wszędzie 

odnajdując jego nieprzyjaciół. 

Opozycja lewicowa wyraźnie pod- 
kreśla swój zupełnie inny stosunek da 
premjera, a inny do klubu BB. Dowody 
mamy, najjaskrawsze. Oto nikt nie wąt- 
pi, że na jutrzejszem posiedzeniu opo- 

zycja dopomoże p. premjerowi do kre- 

dytów dodatkowych, a jednocześnie 

dość było, aby poseł BB. wystąpił na 

komisji z inicjatywą ratowania Bibljo- 

teki Jagiellońskiej, aby komisja budże 

towa Sejmu większością głosów ten 

wniosek odrzuciła. Mówiąc nawiasem, 

ten ostatni przykład jest prawdziwym 
skandalem nawet na tle galerji innych 

przykładów partyjnej przezorności i 
wspaniałomyślności 'w | traktowaniu 

spraw. państwowych. Jest to naprawdę 

skandal nad skandalami. Bibljoteka Ja- 

giellońska to chluba kultury narodu. 

Odrzuca się wniosek jej ratowania, mó- 

wiąc wyraźnie, otwarcie: niech lepiej 
zginie Bibljoteka, niżby się miało BB. 
chwalić, że ona jedno przypomniało 
sobie, że należy w Polsce ten pomnik 
kultury ratować. Nawet bolszewicy dziś 
dbają o muzea į bibljoteki, znajdują pie 

niądze nietylko na konserwację książek, 
ale i pamiątek po Mikołaju ll-im. Sta- 

nowisko: „oni będą się tem chwalić” 
— cóż to za psychika, cóż to za dale- 
komyślność i przezornoSć partyjna o 
państwowej, o mocarstwowej skali! To 
pan marszałek Rataj . ma takie gesty 
męża stanu. Kopuła komisji budżetowej 
a płótno straganu na rynku kieparskim 
w Krakowie. ! 

Proszę mi wierzyč, že gdybym nie 
był sceptykiem, co do parlamentu pol- 
skiego, tobym po tej obrzydliwej sce- 

nie z Bibljoteka Jagiellońską nim zo- 
stał. Powiem więcej: jakkolwiek nie je- 
stem przyjacielem opozycji, ale jako 
Polak, dużobym dał, aby ta scena nie 
miała miejsca. Jest coś tak odrażające- 
80 w tym rozumowaniu: wolę się skom 
promitować odrzuceniem wniosku o ra- 
towaniu Bibljoteki, niż pozwolić, aby 
SIĘ przeciwnik .mógł tą sprawą pochwa- 
lić. I ta rezygnacja i ta podejrzliwa 
przezorność są równie małoduszne. 
Jakieś pokractwo myśli, jakaś ułom- łach całość swego charakteru mogą się 
ność moralna, jakaś, — jak mówią Li- 
twini "— ropuszastość. Jakże trzeba być 
odważnym aby mieć iluzje, że ludzie 
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DEBATA BUDŻETOWA 
BUDŻET MINISTERSTWA PRACY 

OP. SPOŁ. 

WARSZAWA. 24. 1. (PAT). Na nocnem 
posiedze niu sejmowej komisji budżetowej, w 

toku dalszej dyskusji nad budżetem Minister- 
stwa Pracy i. Opieki Społecznej, po przemó- 

wieniu posłanki Praussowej i posła Potocz 

ka z Piasta, poseł Kwapiński (PPS) wnosi o 

wyłonienie specjalnej podkomisji do zbada- 

nia, czy minister miał prawo rozwiązywania 

kas chorych. 
Рос. Wyrzykowski (Wyzw.)  zaznacza- 

jąc, iż ma na myśli stronnictwa robotnicze— 
PPS, NPR i Ch. D—zapytuje min. czy wiado- 
mo mu jest jakie stronnict. politycz. korzystały 
z funduszów kas chorych na akcję wyborczą 
i ile wzięły na ten ceł z kapitałów kas cho- 
rych. 

PRZEMÓWIENIE MIN. PRYSTORA. 

Po przemówieniu pos. Pająka (PPS) i 
pos. Kozłowskiego (B) zabrał głos p. mini- 
ster Prystor, dziękując na wstępie tym, któ- 
rzy iobjektywnie a spokojnie krytykowali je 
go działalność, prosi nadal o takie wskazów- 
ki. Pan minister wyraża zdziwienie, że spra- 
wa kas chorych zajęła prawie cały czas dy- 
skusji, chociaż są w tym resorcie sprawy da 
leko ważniejsze, jak np. sprawa bezrobocia. 
Niektórzy mówcy skarżyli się, że z kas cho- 
rych wyrzuca się PPS—owców. Ministra nie 
obchodzi wyznanie polityczne jego urzędni- 
ków. Jednym warunkiem jest, żeby pracowali 
oni lojalnie na rzecz instytucji. Podczas jed- 
nej ze swych wizytacyj p. minister pochwa 
lił kasę chorych w Dolinie, że może być wzo- 
rem dla wszystkich innych, a jest ona całko- 
wicie w. rękach PPS. Odpowiadam — oświad 
cza dalej minister — całkowicie za swoich 
urzędników, ale muszę przyznać, że nie wszy 
stka na czas jest mi znane, co taki urzęd 
nik zrobi dobrego lub złego. Jeżeli kto, obje- 
ktywnie zapatrując się na sprawę instytucji, 
zechciałby mnie uprzedzić o takich wypad- 
kach, to bez wątpienia, nie pozostawiłbym 
ich bez reagowania. Były skargi, że kasy cho 
rych czeka niedługo bankructwo. Pan mini 
ster odczytuje zestawienie stanu kasowego 
niektórych kas, z czego okazuje się, że bądź 
to niedobór zmienił się na poważną nadwyż 
kę, bądź tęż zmalał bardzo znacznie. Mini 
sterstwo Pracy nie prowadzi wogóle żadnej 
polityki, a tem bardziej narodowościowej i 
nie robi żadnych różnic między obywatelami. 
Bezrobocia na wsi istątnie nie rejestruje się i 
trudno byłoby chwilowo znaleźć metodę te 
go rejestrowania. Co do opieki nad emigran 
tami, to zapewne jest ona niedostateczną, ale 
możemy tylko nastawać na państwa, przyj- 
mujące emigrantów o lepszą opiekę. Konwen 
cja z Francją ma być polepszona. Musimy 
dążyć do zapewnienia tym robotnikom, zwła 
szcza rolnym, odpoczynku niedzielnego. 

GŁOSOWANIE NAD BUDŻETEM 

MIN. SPRAW WOJSKOWYCH. 

WARSZAWA. 24. 1. (PAT). Na posie- 
dzeniu sejmowej komisji budżetowej w dn. 
24 bm. przed przystąpieniem do głosowania 
nad preliminarzem budżetowym Ministerst- 
wa Spraw Wojskowych zabrał głos pos. Pa- 

„jak (PPS), który w imieniu centrum i lewi- 
cy oświadczył, iż stronnictwa te głosować 
będą przeciwko poprawkom referenta o zni 
żenie wysokości zapomóg do 1 proc. uposa- 
żeń „lecz do 3-go czytania przedstawią wła 
sne propozycje. Po krótkiem oświadczeniu 
płk. iPetrażyckiego i referenta  Czetwertyń- 
skiego, którzy wypowiedzieli się o popraw- 
kach przystąpiono do głosowania. Przyjęto 
wniosek referenta o zmniejszenie w zarzą. 
dzie centralnym pozycji na wydawnictwa o 
70 tys. zł., inne wydatk i— o 60 tys. biuro 
— o 398721 zł. Wydawnictwa, urzędowe w 
dziale utrzymania wojska zmniejszono o 34 
tysiące. W tym samym dziale „Inne wydatki 
zmniejszono o pół miljona. Pozycję na wy- 
żywienie ludzi zmniejszono na wniosek refe- 
renta o 3824121, a na wyżywienie zwierząt— 
o 3.233.270 zł. Fundusz dyspozycyjny zmniej 
szoną o 2 miljony. Inne wnioski, wśród nich 
i wniosek pos. Pająka o zmniejszenie liczby 
szeregowych niezawodowych o 60 tysięcy od 
rzucono. Po krótkiej przerwie przystąpiono 
do preliminarza budżetowego 
spraw Zagranicznych. 

BUDŻET MINISTERSTWA SPRAW 
ZAGRANICZNYCH. 

Pierwszy zabrał głos p. minister spraw 
zagranicznych Zaleski, który oświadczył, że 
wzorem lat ubiegłych korzysta z okazji dy- 
skusji budżetowej w komisji, aby omówi: 
pracę tego resortu z „punktu widzenia admini 

stracyjnego, oddzielając od tej debaty kwe- 
stję polityki zagranicznej państwa, Stosow- 
nie do życzeń wyrażonych roku zeszłego prze 
prowadzono szereg zmian organizacyjnych 
lub technicznych. Uznając doniosłość spraw 
gospodarczych dla polityki zagranicznej po. 
sunięto nąprzód w ostatnim roku tworzenie 

M istotnych do pracy ekonomicznej. W 
lutym 1929 roku odbył się w Warszawie 
zjazd radców. handlowych, przy udziale Mi- 
nisterstwa Przemysłu i Handlu i Instytutu Ek 
sportowego. 
tam nadzwyczajnie. Przechodząc do omówie 
nia cyfr budżetowych, p. minister podnosi, że 
cyfra dochodów wynosi -13.150 tys. zł., su- 
ma wydatków — 56.440 tysięcy zł. czyli o 
1.049.139 zł. więcej, niż w roku ubiegłym. 
Gdy się jednak weżmie pod uwagę 15 proc. 
dodatek dla urzędników oraz na świadczenia 
to ostatecznie suma wydatków będzie o 525 
tys. zł. niższa, niż w roku ubiegłym. To zni- 
żenie budżetu narzucone nam zostało przez 
ogólną oszczędnościową politykę rządu. 

  

  

Ministerstwa 

GŁOS MINISTRA MATUSZEWSKIEGO 

Przy dyskusji w komisji skarbowej nad 
nowelizacją ustawy o podatku od kapitałów 
i rent p. kierownik Ministerstwa Skarbu Ma- 
tuszewski wygłosił przemówienie, w którem 
powiedział SERC innemi: 

W ciągu 10 lat niepodległego istnienia 
Polska rozwiązała już dwa podstawowe zaga 
dnienia finansowe. Mianowicie stworzyła i u- 

nych tez tego artykułu z jego okolicz- nym blokiem współpracy z, rządem p. ciw ideologji politycznej, _ programom 

nościowemi dygresjami. Premjera Bart- Bartla". Myśmy poszli za „Bezpartyj pracy w państwowej skali, czy nawet 

nym blokiem współpracy z rządem Mar doktrynom socjalnym. Bezpartyjność 

) : była reakcją przeciw  malostkowošci 

Bezpartyjność nie była reakcją prze- partyjnej w której przez kilka lat gu- 

ujawniający w takich małych szczegó- 

kiedyś wyrobić na ludzi myślących pań- 

stwowo. 

Zróbmy teraz pewien węzeł z istot- 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
rękopisów nie zamówionych, nie. zwraca. Administra- 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do 

/ŁZAKORDONÓW Deb 
Demonstracje bezrobotnych w Nłojpedzie 

Dowiadujemy się o demonstracji 
bezrobotaych w Kłajpedzie, która się 
odbyła 20 stycznia. W demonstracji 
brało udział około 400 osób, w tem 
wiele kobiet. W podaniu, jakie bez- 
robotni doręczyli pręzesowi Dyrekto- 
rjum, proszą Oni o zwiększenie zasił- 
ku dla bezrobotnych od 18—40 It. ty- 
godniowo. Prezes Dyrektorjum oświad- 
czył delegacji bezrobotnych, iż udzieli 
odpowiedzi na ich żądania w ciągu 
3 dni. 

abiegi Równa 
o pozyskanie nowych rynków 

„Elta* podaje, iż w związku z 
wamożoną konkurencją na rynkach 
światowych, rząd kowieński pragnąc 
zaoewnić normalne warunki rozwoju 
dla eksportu litewskiego, zabiega o 
nawiązanie stosunków handlowych z 
emigracją litewską. Niedawno nawią- 
zane stosunki handlowe z kolonjami 
litewskiemi w Ameryce Pn. wskazują, 
iż istotnie zachodzi praktyczna możli- 
wość rozwinięcia eksportu tego ro- 
dzaju. Pizesłana Litwinom amerykań- 
skim wędlina litewska okazała się w 
dobrym stanie, została szybko wy- 
przedana i już obecnie obstalunki na 
wędlinę czynione są regularnie. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
rozesłało w tych dniach 
dla wszystkich posłów i konsulów li- 
tewskich w tych krajach, gdzie są 
większe skupienie litewskie. Minister- 
stwo zaleca mianowicie rozwinąć 
akcję w kierunku pozyskania rynków 
miejscowych dla towarów litewskich i : 
wogóle zabiegać o to, aby w każdym 
większym ośrodku emigracji litew* 
skiej istniały sklepy, w których mož- 
na byłoby nabyć np. wędlinę litewską, 
wszelkiego rodzajn konserwy, masło, 
cukierki, zapałki, bursztyn i inne to- 
wary litewskie. 

1 prasy kowieńskiej 
Polemika między organem 

dowców a urzędówką 
„Liet. Żin.* w artykule wstępnym 

p. t. „Ciągle jeszcze na rozdrożu" 
polemizuią z urzędówką z powodu 
ostatniego jej artykułu, którego stre- 
szczenie podaliśmy we  wczoraj- 
szym numerze. 

Zdaniem pisma, 
oswiadczenie urzędówki 
ctwie faszyzmu w Litwie. 

Można stąd wyciągnąć wniosek, iż 
narodowcy zdecydowali się zwrócić 
ster państwa w innym kierunku. Wy- 
bory bowiem prezydenta, zwołanie 
sejmu — są to stare żądania kół 
demokratycznych. Im prędzej one z0- 
staną urzeczywistaione, tem prędzej 
życie kraju wróci na nofmalne tory i 
rozpocznie się postęp. Jednakże zda- 
niem pisma, urzędówka nie wykazała 
jednej rzeczy, bez której nie do po- 
myślenia jest proces,tworczy, a mia: 
nowicie — woli i energji. Okclicz- 
ność tę pismo tłumaczy brakiem uf- 
ności we własne siły. 

„Nie dość jest mówić — kończy 
swe wywody pismo — należy two" 
rzyć. Naturalnie mówić jest łatwiej 
niż tworzyć. Obecnie narodowcom, 
jak się zdaje, łatwiej byłoby wykazać 
swą siłę twórczą, skoro na rozstaju 
znaleziono drogę i wyrzeczono się 
niejako dróżek bocznych", 

stabilizowala walutę i zrównoważyła budżet 
państwowy. Jak długo te dwie sprawy nie 
były rozstrzygnięte i ugruntowane, tak długo 
wszelka racjonalna praca finansowa była ilim 
zją. Bez własnej stałej waluty niema i być 
nie może oszczędności. W chwili obecnej 
kolejnem zagadnieniem finansowem, którego 
rozwiązanie zdaje się być najbardziej pałą- 
cem, jest sprawa kredytu. Jest rzeczą Oczywi- 
stą, że im kredyt jest dla wytwórczości czy 
wymiany dostępniejszy i tańszy, tem waTun- 
ki pracy dla wytwórczości czy wymiany do- 
stają się łatwiejsze, konkurencyjność w zna- 
czeniu światowem większa, produkt tańszy, 
płaca robotnicza większa. Bezstronna obser 
wacja doprowadza do wniosku, iż najwięcej 
najsumienniej oszczędza mały, drobny czło- 
wiek. Jako. przykład minister przytacza 
wzrost drobnych wkładów  oszczędnošcio- 
wych w PKO. Następnie minister omawia 
sprawę oszczędności na wsi i stwierdza, że 

lu- 

znamienne jest 
o bankru- 

wieś składa swe oszczędności w kasach ko- | 
munalnych i spółdzielniach, składa je w ilości 
nieznacznej, nie znaczy to, że mało oszczędza 
Przeciwnie, mam wrażenie, że drobny rolnik 
w Polsce jest tą jednostką, która w ciągu 
całych dziejów najuporczywiej, najtwardziej 
pracowała nie dla użycia, ale dla przyszłoś- 
ci, dla lepszej dołi nie swojej, lecz swych 
dzieci. A 

la — popiera — nie popiera, lecz ota- 

cza opieką opozycja sejmowa, którą 

ochrzcił dowcip warszawski  „partyj- 

rozmieszczenia ogłoszeń. 

wskazówki - 

sadę parytetu 

szałka Piłsudskiego. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE, — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — T-wa „Ruch“. 
ERA — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 

— tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jedność*, 

LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski, 
MOŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaliow: 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa miimetr 

ożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do Zagraniczne 50 proc. 

NIEŚWIEŻ — ul Ratuszowa, |7sięgarnia jażwińskiego. 
| NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia 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 — ul. Mickiewicza 24, Е. juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. , 

ROA ITT AINA 
na sronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 

gr. Wnumerach świątecznych - oraz) z, prowincji o 25 proc. drożej. 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację ziiieniane dowolnie. Za' dostarczenie numeru dowodowego 20. groszy. 
  

  

Konferencja Morska w Londynie 
Przyjęcie @а delegacji u Lord-majora Londynu 

„ _ LONDYN, 24. I. PAT. Lord-major Londynu i korporacji City londyń- 
skiej wydali wczoraj wieczorem wspaniałe przyjęcie na cześć delegatów, 
przybyłych na konierencję morską. 

W przyjęciu wzięło udział 750 osób, w 
rządu i dyplomacji. Lord major wzniósł toast na cześć konferencji, na co 
odpowiedział Tardieu, prosząc o zaufanie dla prac delegacji. 
Ło z. pran zz A jego samego = Tar- 
'dieu—trudno przypuścić, ażebyśmy mogli nie porozumieć się co do środków, partyjności pojętej A Ru 
które do tego celu prowadzą. ` T + pojętej „tak jek WYSELUE 

Mac Donald wzniósł toast na cześć lorda majora_ i korporacji miej- 
skiej. W przemówieniu jego zawierała się jedynie krótka wzmianka o kon- 
ferencji, stwierdzająca, że uczyni wszystko, co leży w jego mocy dla wyko- 
nania swego zadania. 

Przybycie delegacji włoskiej 

LONDYN, 24. 1. PAT. Po konferencji francusko-brytyjskiej, która się 
odbyła dziś rano, na Downing Street przybyła delegacja włoska. 

Posiedzenie delegacyj brytyjskiej i francuskiej 

LONDYN, 24.1. PAT. Dziś rano delegaci brytyjscy i francuscy. od-- 
byli posiedzenie na którem kontynuowano dyskusję na podstawie memo- 
randum francuskiego z 20 grudnia i odpowiedzi angielskiej. 

Dyskusja dzisiejsza dotyczyła dwóch zagadnień: 
memorandum francuskiem zagadnień politycznych, dotyczących zwiększenia 
bezpieczeństwa i stosunku do prac Ligi Narodów, 
dów pomiędzy francuską tezą globalnego ograniczenia tonażu a brytyjską 
tezą ograniczenia tonażu w poszczególnych kategorjach 
wych, 

Rozpatrzono w tym względzie raport specjalnie wyłonionej na środo- 
wem posiedzeniu komisji ekspertów brytyjskich i francuskich, 
cych pomyślny wynik prac tej komisji w kierunku wyrównania obu poglą 
dów. Polecono komisji dalsze kontynuowanie tej pracy. 

Wynik pierwszego tygodnia konferencji 

LONDYN. 24.1. Pat. U schyłku pierwszego tygodnia prac konierencji 
morskiej rezultat jej przedstawia się nader ubogo. Konferencja dotąd pra- 
wie nie posunęła się poza granice ogólnych 
ustalenie metod działania i programu prac konferencji. 

Żadna ze stron nie wystąpiła dotąd z jakąkolwiek 
pozycją. Cechą charakterystyczną jest wyraźne unikanie zgłaszania jakich- 
kolwiek konkretnych żądań i propozycyj. Rekoru pod tym względem biją 
Japończycy, którzy zachowują maksymalne milczenie, ograniczając się na- 
razie wyłącznie do roli obserwacyjnej i interesując się jedynie stanowi- 
skiem Amerykanów. Amerykanie ze swej strony, wysunąwszy jedynie za- 

angielsko - amerykańskiego, 
wę, obserwując rozgrywkę państw europejskich uczestniczących w kon- 
ferencji. 

Faktycznie więc konferencja do tej pory. robi wrażenie konferencji 
angielsko-francusko włoskiej. 

Krytyczne głosy o konferencji 

PARYŻ. 24.1. Pat. Nieosiągnięcie dotychczas konkretnych rezultatów 
przez konferencję morską wywołuje w prasie 
komentarze. Przeważa w nich nuta pesymistyczna co do przyszłych wyni- 
ków konferencji. 

W „Action Frangaise"* Jacques Bainville zaznacza, że konferencja 
cierpi przedewszystkiem na brak szczerości co do motywów, które były 
podstawą jej zwołania. Należy najpierw wyraźnie postawić kwestję wza- 
jemnego stosunku Stanów Zjednoczonych, Anglji, Francji, «Włoch i Japo- 
nji. Czy możliwy jest konflikt zbrojny między temi państwami—oto kwestja 
zasadnicza, której nikt nie chce postawić otwarcie i od odpowiedzi, od któ 
rej zależy właściwie cała sprawa rozbrojenia. 

Przerwa w pracach konferencji morskiej 
LONDYN, 24 I. PAT. Oficjalne prace konferenc 

dzi$ przerwane i będą kontynuowane od poniedziałku. zali 
jalnych toczyć się będą w dalszym ciągu rozmowy wyjaśniające. Dziś popołudniu ta- 
kie rozmowy odbyli Stimson i Grandi z jednej strony oraz Tardieu i Briand z Japoń- 

czykami z drugiej. Krążą pogłoski, że Tardieu wbrew pierwotnemu planowi nie wyje- 
dzie na sobotę i niedzielę do Paryża. : 

Grožny požar 
WARSZAWA, 24—1. Dziś późnym wieczorem przy ul Kolejowej 69 powstał 

groźny pożar w domach składowych firmy „Industria”, s. a. Ogień strawił jeden z 

drewnianych magazynów, zawierający około 50 wagonów mąki. Akcja strąży ognio- 

wej ograniczyła się do niedopuszczenia ognia !do innych. budynków. Mąka była ubez- 

pieczona na 500 tys. zł. 

TEARERSNPANPZSRA 

esza min. Zaleskiego do Bolicji i Paragooju 
WARSZAWA. 24.1. Pat. Z polecenia p. ministra Zaleskiego, 

jako przewodniczącego Rady Ligi Narodów, sekretarz generalny 
Ligi Narodów p. Drummond wysłał 23 bm. następującą depeszę 
do Boliwii i Paragwaju: 

Poruszony nowinami, dotyczącemi Chaco i Boreal, jako pre- 
zes Rady Ligi Narodów proszę o przypomnienie rządom Boli- 
wji i Paragwaju, że po grudniowej sesji Rady 1928 roku ówczes- 
ny prezes Rady, Briand, oraz wrześniowe Zgromadzenie Ligi 
składali powinszowania obu szlachetnym narodom z racji przy- 
jęcia procedury pokojowego załatwienia ich sporu, zgodnie z 
przyjętemi zobowiązaniami. Sądzę, że wypowiadam dziś przeko- „partyjnym bloku współpracy z rządem 
nanie Rady i całej Ligi Narodów, prosząc o wyrażenie obu rzą- 

'sdom naszego zaufania, iż żaden poważny incydent nie narazi 
na szwank osiągnięcia powodzenia rozpoczętej pokojowej pio- 
cedury. 

biono Polskę w ten sam identycznie 

sposób, jak ta komisja budżetowa go- 

towa jest gubić Bibljotekę Jagiellońską. 
Bezpartyjność była reakcją przeciw 

tej małostkowości, która parlamen 
taryzm, demokrację republikę, tak 

chciała wykorzystać, aby możliwie 

smacznie swoją pieczeń z kartofelkami 

przy ogniu władzy upiec, a od odpo 

wiedzialności za losy państwa dokład 

nie się uchylić. 

Te wszystkie tendencje tak jaskra 
wie wystąpiły z powrotem, teraz w 

p. Bartla". Poto było deklamować z lie- 

bermanowskim  patosem o panteonie, 
uciśnionego i sponiewieranego pas- 

lamentu, aby sobie prawdziwy panteon 

własnóręcznie odbudować w tej Bibljo 
DST TK TTRRINIKETELO 

tece Jagiellońskiej. 

Nam monarchistom wileńskim  za- 
rzucają sympatyzowanie z „pułkowni- 

nego terminu. Nie wiemy, gdzie się ta 
grupa zaczyna, a gdzie się kończy, bo 

ci którzy o niej piszą zakreślają jej co- 

raz to inne, a bardzo zmienne granice. 

Oto nie lubimy p. Kaden - Bandrow- 
skiego, nie wiemy czy tego pisarza ma- 

my regestrować w grupie pułkowni- 

ków,czy nie. Ale dla nas wyrazem bez- 

tej liczbie przedstawiciele 

dzie pułkownik Sławek, przedwojenny 

i przedrewolucyjny jeszcze przyjaciel 

Marszałka Piłsudskiego, kierownik Blo- 

ku Bezpartyjnego. 

I do tej bezpartyjności Sławka ma- 

my nietylko szacunek, lecz i zaufanie. 

Historja odkryje zasługi pułk. Sław- 

ka w budowaniu Bloku Bezpartyjnego. 

Nie chcę w czambuł bronić tego klubu, 

Jėcz pochylam głowę przed tym cemen 

tem, którym go Sspajał pułk. Sławek. 

Cementem tym było wywyższanie po- 
trzeby państwowej ponad interesy so- 

cjalne, klasowe, materjalne, personalne, 

partyjne. Ktoś mi zarzuci że te potrze- 

by państwowe były źle pojęte. Odkła- 
dając do innego razu dyskusję na temat 

merytoryczny, powiem, że gdyby tak 
było, że gdyby 10 razy kierowany przez 

pułk. Sławka Klub Bezpartyjny w wy- 

padkach poszczególnych pomylił się i 

minął z potrzebą państwową, to jeszcze 

nie miałoby to znaczenia wobec tego, 

że metodę myślenia państwowego nie- 

tylko głosił jako hasło, czy przynętę de- 

koracyjną, lecz zrobił z niej w prakty- 

ce instrument uzgadniania sprzeczno- 
ŚCI. 

1) wysuniętych w 

2) rozbieżności poglą- 

jednostek  bojo- 

stwierdzają- 

rozmów, mających na celu 

konkretną pro- 

W polityce mamy wyraz „polityka« 

ma'*. Określamy nim człowieka żyjące- 

go polityką i czerpiącego zyski z poli- 
tyki. jest to epitet raczej pogardliwy. 

Niewola zostawiła nam w spadku stra- 

szne ciężary na naszej psychice z któ- 

rych po dziś dzień uleczyć nasze społe- 

czeństwo nie możemy. Ale zostawiła 

nam ludzi, którzy tem byli do „„polity- 

kana“ podobni, że żyli polityką, tem 
od nich byli różni, że politykę pojmo- 

zachowują również rezer- 

trancuskiej najrozmaitsze 
przedmiot wymagający ciągłych ofiar, 

wymagający ciągłych osobistych cier- 

pień i zaparcia się siebie. Żyć polity- 

ką w zaborze rosyjskim przed woj- 

ną to znaczyło chcieć żyć jako Polak. 

Z łańcucha ofiar, których żądała Pol- 

ska wyrobił się pewien instynkt. Oto 
jest to zimne, powiedziałbym kupieckie 

wyrachowanie, na którem opiera się za- 

ufanie do pułk. Sławka. Wie się o nim, 
że wyszedł z ofiary dla Polski, wie | 
się o nim, że potrzebę państwową zro- 

bił jedyną metodą swego myślenia. ł 

dłatego n*e można się dziwić, jeśli ktoś 
powie: konserwatyści chcą być twardzi 

w targu z Witosem, a będą miękcy w 

pertraktacjach ze Sławkiem. Odrzućmy 

teraz na bok moją tezę, że konserwaty- 

ści reprezentują wyłącznie państwowy 

interes, ponieważ ideologja państwo» 

wa, a konserwatyzm to jedno i to sa 

mo. Odrzućmy tą tezę, przeciwnie stańs 

my na gruncie naszych przeciwników, 

nawet uznajmy za słuszne najgorsze z 

ich insynuacyj, że bronimy tylko ma- 

terjalno - klasowych interesów żubrów 

litewskich. Ale i wtedy będzie dla nas 
stanowiło wielką różnicę, czy rozma- 

wiamy z p. Witosem, reprezentującym 

klasowe interesy chłopskiego wyborcy, 

czy z pułk. Sławkiem. Cat, 

ji, w bieżącym tygodniu zostały 
Niezależnie jedażk od prac ofic- 

kami“. Nie chcemy znać tego politycz-, 

wali nie jako źródło zysku, lecz jako 
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LIDA. 

— Prelekcje Į. Stemt'era. Dzięki inicjaty 

wie ruchliwego Koła Ziemianek okręgu lidz- 

kiego, społeczeństwo miejscowe miało moż- 

ność przeżycia czterech dni w atmosferze 

tak bardzo odbiegającej od pospolitej sza- 

rzyzny codzienności, iż bez przesady nazwać 

je można było świętem podniesienia ducha 

obywatelskiego. A wszystko to stało się dzię 

ki czterodniowym prelekcjom naczelnego dy- 

rektora Macierzy Polskiej prof. Józefa Stem- 

lera, który nie wahając się, poświęcić swego 

drogiego czasu przyjechał do Lidy, by roz- 

płomienić nurtujące w „głębi Serc wszystkich 

uczucia rzetelnego umiłowania kraju i wła 

ściwego pojęcia obowiązków obywatelskich. 

Kto choć raz posłyszał, te słowa proste, 

gorące, serdeczne, a tak bardzo wymowne 1 

zrozumiałe dla wszystkich sfer od najwyż- 

żej intelektualnie stojącej inteligencji u 

szczytu hierarchji społecznej, do zbiedzo- 

nych nizin wyrobniczych, ten moż Józefa 

Stemlera, nie zapomni nigdy. Tyle w tem 

było prawdy życiowej mieklamanego entu- 

_ zjazmu bezpośredniości, a wszystka ujęte w 

" formę tak bardzo literacką w najczystszem 

tego słowa znaczeniu. I czuło się na sali, iž 

pośród setek zgromadzonych i zasłuchanych 

gości nie było ani jednego, któryby prele- 
genta nie rozumiał i słów Jego do serca nie 

wziął. Н 

"Ne będziemy dalecy od prawdy, jeśli 

powiemy iż czcigodny profesor zdołał przez 

czas swego pobytu w Lidzie  magicznem 

swem słowem zatrzeć wszelkie różnice sta- 

° поче 1 nawet polityczne i czuło się wyraźnie 

iż wszystkim jego słuchaczom przyświecała 

jedna ólna myśl, jak przed narodem nieść 

oświaty kaganiec należy. i 

* Na zakończenie dodać trzeba iż w trze- 

-_cim dniu prelekcji podniosły nastrój wywo- 

tany żywem słowem uwypuklił nie bez po- 

wodzenia, obdarzony p tonem skrzy- 

k amator major Aleksander Ripper. Czwar 

tego dnia, odbyła się uroczysta akademia w 

sali Nirwana, zapełnionej formalnie po brzegi 

rozentuzjazmowaną publicznością, żegnającą 

_ czcigodnego gościa i ufająca, iż będzie go 

mogla w przyszłości równie entuzjastycznie 
powitać, Akademję uświęciia swym udziałem 

orkiestra 77 p. p. pod znakomitym kierun- 
kiem kap. Wiłtosa. Za te dni prawdziwie 

wzniosłe i niezapdmniane prof. Stemlerowi 
J. Žaliūska. - Cześć! - 

: STOŁPCE. 

graniczne, Wybrał krótszą — Nowinki a 
podróżują- : a do piekła. Solidny bagaż i 

cych Niemeczek. Wieści ku pocieszeniu eni" 
grantów z ly. Ożywiło się jakoś 
jycie graniczne na początku tego roku. Naj. 

Śro zdarzeniem na granicy, było skró 

(cenie sobie drogi* do piekła, przez jakiegoś 

tajemniczego osobnika, który w dniu 18 
m. usiłował na odcinku granicznym pow. 

stołpeckiega przekroczyć granicę do Rosji 

sowieckiej. Osobnika tego dostrzegły -patrole 

— КО.Р. i poczęły ścigać. Amator raju boisze- 
sickiego natknął się na zasieki drutów gra- 

czasu 

    

> micznych, a ponieważ nie miał już z 

В drzeć się przez druty i nie chcąc widać 

dostać się w ręce ścigających go kopistów 
— więc poderżnął sobie brzytwą gardło. — 
Musiał mieć Ek grubo nieczyste sumie 
nie, skoro zdecydował się na tak desperacki 

|| krok, — jak samobójstwo. 
a 25. Do powszedniejszych już należy wyda- 

czeń, małe nieporozumienie z p.p. Elżbietą 
Wojko i Editą Baumgarten, młodemi „stu- 

_ dentkami* nauki komunistycznej, które po- 
wracały pa ukończeniu swych studjów z 

Rosji sowieckiej do rodzimego Berlina, wio- 
' ząc że sobą solidny zapas wykwintnej Titera- 

t propagandowej, dwa nowe, haftowane 
' złotem czerwone sztandary, oraz cały zapas 

_ odznak cywilnych i wojskowych (gwiazdy i 
+ a pięcioramienne) dła swych ziom 

ów, oczekujących miecierpliwie na: udłeko- 
rowanie za położone zasługi na „chlubnej“ 
niwie komunistycznej. — Cóż, kiedy policyj 
no-celne władze |polskie, cały ten niewinny a 
solidny bagaż przytrzymały, mimo gorących 
protestów Niemeczek, którym na dalszą po- 

_ dróż nie pozostawiono ani jednego egzempla 
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Ё rza budującej lektury! į 

z Sensacyjną zaś nowością, przed tygod- 
    

    

    
    

ciem, była obiegająca pogranicze wieść, że 
bolszewicy, wzamian. za przypadające z tytu- 
lu traktatu ryskiego Sumy, ustępują Polsce 

30 kilometrowej szerokości pas graniczny 
ińszczyzny. Zapewne niejeden emigrant 

Minszczanin oblał tę cześć solidnie, 
zanim wytrzeźwiał, echo dobrej wieści sko- 

, nało pod strzechami wieśniaczych chat i po- SA: 

6 pońróży do Argentyny :: 
Н 
ЁЪЪ 6 Czwartek, 2 stycznia 1930 1. 
s Gdynia! miasto — grzyb wyrosły 

po deszczu ograniczeń i zastrzeżeń 
prawnych, wymyślonych i wprowadzo- 
mych w życie przez zazdrosnego 0 
wpływy Francuzów i ich aljantow 

wschodnich Lloyda Georges'a. . Miasto 
nieca w ostatnim roku wstrzymane w 
swym rozwoju, niemniej jednak impo- 
nujące rozrostem swego portu i 
swych technicznych- urządzeń, służą- 
cych do przeładunku. 

`° „Światowid”, którym mam się pu- 
cić w daleką podróż od wczesnego 

- cana stoi przy głównym magazynie, w 
- tem samem miejscu, gdziem go 10 paź- 

dziernika pożegnał, gdy w poprzednią 
ruszał drogę do Buenos Aires. i 

_U stóp drabiny spotykam ujmują- 
cego swą grzecznością dyrektora P. A. 
_M. (Polskiej Agencji Morskiej) p. Ko- 
lata. Wspinamy się razem. P.“ Kolat 

rezentuje (mię komendantowi statku. 
ęczam temu ostatniemu list  war- 
iwskiego biura Towarzystwa Char- 

geurs Reunis, list który ma mi służyć 
za bilet wolnej jazdy tam i z powrotem. 
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wymowny ruch ręki i krótkie słowa 
Soyez les bienwenus. Od tej chwili je 
stem u siebie na miesiąc. 

_ Kabina obszerna, o trzech łóżkach; 
będę sam jeden w niej aż do końca. 

fak mię zapewnia przystawiony do 
'mej osoby służący Roger. Statek odej- 

"dzie dopiero jutro rano, w godzinę po 
 aczekiwanem na godz. 9 nadejściu po- 

i z 560 ernigrantami. Mam czas. 
- Krótkie skupienie w małym, lecz 
hludnym kościołku gdyńskim. Parę 
zyt w mieście, między innemi u p. 

  

      

tralnym (istotnie w centrze miasta 
jołożonym) — poczem mokry śnieg i 

Ciemność zagnały mię do niezbytkow- 
nych lecz przyjemnych i dostatecznie 
ogrzanych i oświetlonych apartamen- 

_ tów Światowida, . 
| Dyrektor Kolat na statku o 8 wiecz. 

. wyprawić małą pożegnalną ucztę. 
oaleta i szczegółowa wizyta ubikacyj 

_ okrętowych, czas mi do godz. przezna- 
| czon as ten późny obiad zajęły. 
| Oboje konsulostwo francuscy, pań- 

r] ik Sao, keis 

     
   
   

        

se; Komendant czyta, poczem następu-“ 

'rektora Kolata. Śniadanie w hotelu - 

został w utęsknionych duszach jeszcze więk- 
szy żal po doznanem rozczarowaniu. St. K. 

POSZUMIEŃ, POW. ŚWIĘCIAŃSKI. 

— Ognisko oświatowe w Poszumieniu. 

W korespondencji z Poszumienia w „Nr. 14 

„Słowa” z dn. 18.1 b. r. omawiającej zorga 

nizowanie Koła Młodzieży Wiejskiej w Po- 

szumieniu podano niezgodne z rzeczy wisto- 

ścią fakty, a mianowicie: „młodzież (tutejszej 

wsi i wieś nasza po paru latach na nowo 

obudziła się do pracy społeczno-obywatel 

skiej4. Podkreślenie świadczyłoby, że niby 

tu żadnej pracy społecznej nie było, a tylko 

zorganizowane Koło ma ją wziąć w swe 

ręce i poprowadzić, | W. imieniu Ogniska 

oświatowego i organizacyj w niem skupio- 

nych, zmuszony jestem to sprostować, po 

twierdzając daiszy opis samych prac na ze- 

braniu organizacyjnem, opisanych przez T. 

— Ażęby nie być gołosłownym, w samem 

zaprzeczeniu przytączę tu w skróceniu prace 

tut. Ogniska oświatowego i organizacyj, któ 

re je tworzy. — IPrace swe ognisko oŚwia- 

towe opiera o Kółko Rolnicze, Kasę Stefczy- 

czyka, Koło Gospodyń Wiejskich i zespoły 

przysposobienia rolniczego... Organizacje „te 

skupiają się koło szkoły powszechnej, mając 

siedzibę zarządów w lokalu szkolnym, a nau 

czycielstwo bierze czynny „udział w pracach. 

Prace te możnaby podzielić na dwie części t. 

j. ściśle zawodowo praktyczne i oświatowo 

zawodowe, np. Kółko Rolnicze przeprowadzi 

ło w ubiegłym roku kurs 3 dniowy rolniczy, 

założyło 3 gospodarstwa wzorowo pokazowe 

przeprowadzio kilka doświadczeń ze sztucz. 

nemi nawozami, przeprowadziłj wzorowa 

pokazowe odżywianie trzody chlewnej, pro- 

wadzi u siebie w 4 gospodarstwach rachun 

kowość rolniczą, a prócz tego prawie stale 

korzysta z fachowych referatów p. p. agro- 

nomów na zebraniach odbywających się 2 

razy jmiesięcznie. Kało Gospodyń prowadzi 

u siebie kurs kroju, szycia i robót ręcznych 

od 5 listopada z nauką codzienną dla dziew 

cząt po 8 godzin dziennie, na którym to 

kursie prócz prac fachowych odbywa się na- 

uka ogólnokształcąca i pogadanki organiza- 

cyjne, pozatem Koło zorganizowało dwa ze- 

społy konkursowe, jeden wychowu kur ra- 

sowych, a drugi hodowli kwiatów. Zespoły 

konkursowe rolnicze zostały zorganizowane 

jako wynik prowadzonych kursów dokształ. 

cających przy szkole w roku ubiegłym z tego 

muszę nadfmienić, że dwa zespoły otrzymały 
pa 3 nagrody na wystawie za swe płody. 

To króciutkie streszczenie prac z ostat- 

niego roku może być już wystarczającym 
obrazem prac oświatowych i społeczno-oby 
watelskich, jak również może określać 

wszechstronność ich ponieważ nawet człon- 

kowie tut, Ogniska nie opuścili sposobności 
zwiedzenia P.WiK. w Poznaniu, prócz tego 

b. zajmują się czytelnictwem, a zorganizowanie 
Koła Młodzieży Wiejskiej jest tylko jeszcze 
jednym szczeblem wyższym w pracy tut. 
Ogniska i wsi. . 

„Jan Brzozecki 
Kierownik Ogniska Oświat. w Poszumieniu. 

  

— (y( Organizacje b. wojskowych z pow 
postawskiego przystępują do Federacji b. 
wojskowyci Postawach odbyło się Or- 
ganizacyjne zebranie przedstawicieli organi 
zacyj b. wojskowych, istniejących na terenie 
pow' postawskiego: jakto: Związku Ofice 
rów Rezerwy, Związku Podoficerów Rezer 
wy, Inwalidów Wojskowych, Legjonistów i 
Osadników Wojskowych. Na zebraniu tem dy 
skutowano nad przystąpieniem A organi 
zacyj do Federacji b. wojskowych. Dyskusja 
wykazała iż większość | delegatów "wypowie- 
działa się za GR Spis do felieracji. 

— (y) Wybuch duru plamistego w pow. 
dziśnieńskim. W ostatnim tygodniu wybuch- 
ła epidemja duru plamistego we wsi Luczaj 
ki, gm .zaleskiej (16 przypadków) i we wsi 
Zaleski, gm. głębockiej (12 przypadków). W 
powyższych wsiach dotychczas, jak i w roku 
„ubiegłym przypadków duru plamistego nie 
notowano. Chorych umieszczono w szpitalu 
epidemicznym w Głębokiem. Na miejscu w 
tych wsiachodkażanie mieszkań przeprowa- 
dza kolumna epidemiczna. Prócz powyższych 
przypadków, zanotowano jeden przypadek du 
ru plamistego w gminie mikołajewskiej. 

m |-tj Doroczny Dal Centrali Ūpiek ht 
stwo Rumiane z synem, komendant, 
doktór okrętowy i ja — oto goście dy- 
rektora, Kolata. Menu iście francuskie: 
pieczeń z jarzyną, indyk, szparagi 
polędwica wołowa, suflet, ser owoce. 
Wina tyleż butelek co gości przy stole. 
Od szparagów do końca uczty dobrze 
zamrożony, i bardzo smaczny szampan 
eksterytorjalny, bo z Francji przywie- 
ziony, a jako że na łąd nie wyładowa- 
ny, więc nieoclony. A 

Wesoło i gwarno. Wszyscy goście 
prócz mnie we wszystkich prawie byli 
już częściach świata. Wesoły a dobrze 
wychowany i dowcipny komendant 
zgóry mię uprzedza, że jako nowicjusz, 
na równiku, różnym będę musiał ułec 
chrztom i ceremonjom, podczas, któ- 
rych będę ofiarą, zapewne chętnie pod 
dającą się losowi całej załogi i jej 
figli. — Śmiać się będę z wami i nie- 
mniej od was wesoło, pomyślałem. — 
jedno słońce, pionowe swe promienie 
ku nam rzucające, już mię do śmiechu 
usposobi. Bo od szarzyzny jesiennej 
naszego nieba dobrze uciec w krainę 
kolorów i jaskrawego światła. 

Rozmowa toczy się gwarno. Konsul 
mówi ośmiu językami, i w Gdyni czuje 
się równie u siębie jak w Patagonii, 
Partugalji, (Peru lub Stanach Zjedno- 
czonych. Po polsku mówi z lekkim tyl- 
ko 'akcentem, i to raczej rosyjskim niż 
irancuskim. Mówi bowiem biegle i ję- 
zykiem naszych. byłych gnębicieli. — O 

rozchodzi, 
względnie rozjeżdża. 20 minut spaceru 
na pokładzie dla wyszumienia wina. 
Oko się cieszy rzęsistem oświetleniem 
miasta, a z drugiej strony portu han- 
dlowego, położonego |portu wojennego. 

godz. 12 towarzystwo się 

Przypomina mi to w małem Trijest. 
Pierwsza noc w kabinie okrętowej. 

— Sen bez przerwy do godz. 8. 

Piątek 3 stycznia, . 

; Przebudzenie. Cicho, jeszcze. Po- 
ciąg z emigrantami jeszcze nie nad- 
szedł. Pogodny choć szary poranek. 

Krótka chwila myśli poświęconych 
domowi i rodzinie. Kwadrane: ani 
ki Miillera. Toaleta, śniadanie — į po- 
tem na pokładzie w oczekiwaniu nadej 
„ścia: pociągu z emigrantami i odjazdu. 

Prócz mnie, rannej przechadzki ttžy 
"wa doktór Kaufmans, Francuz, miły i 

przy- wygląd s” staruszek, na 
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© Delegacja samorzątów prowintyj wschodnich 
UBIEGA SIĘ © UREGULOWANIE KWESTJI KORYTARZA POMORSKIEGO U PRE- 

ZYDENTA HINDENBURGA. 

BERLIN. 24. 1. (PAT). Prasa prawicowa; powołując się na biuro Wolffa,, ogłasza 

komitnikat, zawierający pewne; szczegóły rozmów, jakie toczyćj się miały w! czasie wczo. 
rajszego przyjęcia przedstawicieli samorządów| prosvincyji wschodnich Rzeszy przez prezy 

denta Hindenburga. W! czasie przyjęcia delegaci) przedstawić mieli prezydentowi Hinden- 

burgowi krytyczną sytuację niemieckich prowincyj wschodnich, kładąc szczególny nacisk 
na żądania rolnictwa miejscowkgo. Następnie, p q zakomunikowaniu; swojego stanowiska 

w sprawi4 traktatu handlowego z Polską, de legaci — jak] utrzymuje komunikat —| zwró 

cić mieli uwagę prezydentą na domiosłk. znaczenią uregulowania kwestji t.zw. korytarza 

pomorskiego przyczem delegaci apelować mieli do prezydenta Hindenburga aby prezydent 

któremu wschodnie prowincje) niemieckie, zawdzięczają już ra4 swoje ocalenie, również: i 

na przyszłość interesował się głównie: wschodniemi Nłemcami. Według komunikatu, pre 
zydent Hindenburg, w, odpowiedzi na to podkreślić miał, żą należy, próbować wszystkich 

środków: pokojowych, aby doprowadzić do porozumienia w kwestjij korytarza, Prezydent 

wyrazić miał zgodę na poparcie tej sprawy i przyrzekł, żą ze swej strony dołoży wszelkich 
starań, aby życzenia, Niemieq wschodnich zostały spełnione. Następnie delegacja) przyjęta) 

została przez premiera prskiegą Braunsa, który w dłuższej rozmowie przyrzecj miał dele 

gatom, iż państwo pruskie ii na przyszłość walczyć będzie frontem zwróconytm] na Wschód 

ponieważ przyszłość, Prus; leży na Wschodzie., Ministe4 spraw zagranicznych Rzeszy dr. 
Curtius z powodu pilnych rokowań delegacji niej móg! przyjąć. ! 

Proces Lbitwinowa 
PARYŻ, 24.1. PAT. Tocząca się od wtorku przed sądem przysięgłych 

sprawa Litwinowa. brata komisarza spraw zagranicznych Związku  Socjali- 
stycznych Republik Rad nabiera charakteru wielkiego procesu  politycz- 
nego, 

" Więcej mówi się w nim o rządzie sowieckim, © presji wvwieranej 
przez ten rząd na Świadkach w celu użyskania pożądanych zeznań, niż o 
Samych wekslach, wystawionych przez Litwinowa w myśł tezy oskarżenia 
już po opuszczeniu zajmowanego przezeń stanowiska i przeznaczonych we- 

dług zeznań Litwinwa, na dostarczenie środków dla propagandy Komin- 
ternu. ° 

Zeznania każdego niemal šwiadka wywolują gwałtowne dyskusje mię- 

dzy obroną i przedstawicielami powództwa. Wobec tego rozprawa przedtu- 

ży sie znacznie. 
Główny oskarżony Litwinow pochodzi. jak się okazuje, z Białegosto- 

ku i prawdziwe jego nazwisko brzmi Wałach 

Nominacja kardynała Wawrzyńca Lauriego 
wysokim protektorem sióstr mniejszych kongregacyj Nie- 

pokalanego Poczęcia N. M. P. 

„CITTA DEL VATICANO, 24 —1.) PAT. Dekretem apostolskim Ojciec Święty 

mianował wysokim protektorem sióstr mniejszych kongregacyj Niepokalanego Poczę- 
cia N. M. P., której cacamadre znajduje się w Polsce, byłego nuncjusza ap?stolskie- 

go w Warszawie kard. Wawrzyńca Lauriego. 

Konferencja komunikacyjna 
Z. $. R. R., Niemiec i Litwy: 

KOWNO, 24. 1. PAT. Wczoraj rozpoczęła się w Leningradzie kon- 
ferencja komunikacyjna Z. S. R: R., Niemiec i Litwy. 

  

  

Książka o wyprawie gen. Nobile 
RZYM, 24 1. PAT. Wobec ukazania się książki gen. Nobile oraz książki drugie- 

go uczestnika wyprawy podbiegunowej Czecha dr. Biehunka w tej wyprawie minister 
marynarki w porozumieniu z Mussolinim nakazał ogłoszenie drukiem rezultatów ba- 
dań komisji śledczej ekspedycji sterowca „italja”. 

Kafastrota kolejowa pod Ezerniowcami 
BUKARESZT, 23 L. Pat. Z powodu złego nastawienia zwrotnicy wykoleiły się 

pod Kosmeni niedaleko Czerniawiec dwa wozy trzeciej klasy, 9 pasażerów odniosło 
rany, w tej liczbie jeden—ciężkie. | 

1 \ . 

Mróz w Jugosławii 
’ WIEDEN, 24 —L PAT. Prasa wiedeńska donosi z Białogrodu, że po dłuższym 

okresie łagodnej zimy zapanowały w Jugosławii ostre mrozy. W okolicach górskich 
Serbji temperatura spadła do 15 stopni poniżej zera. 

najmniej, Bo w czasie wczorajszej we- szych emigrantów bezpośrednie po- 
sołej kołacjii wyszło na jaw, że nesto- twierdzenie. Jeden z nich przypadkiem 
rem jestem całego towarzystwa, co mi zabłąkał się na pokład I klasy. Spyta- 
się niestety, coraz częściej przytrafia. łem o nazwisko i miejsce pochodzenia. 
Doktór przyznaje się do lekkiego bólu Józef... z gminy Wasiliskiej, powiatu 
głowy i złej nocy po winie. Wstydzę  Lidzkiego. Sprzedał dwa morgi ziemi, i 
go trochę tem, że młodszy, jestem co- z żoną poślubioną przed pół rokiem w 
najmniej o lat ośm, dawniej od niego, i stanie oczekiwanego macierzyństwa 
że mimo to parę kieliszków wina po- będącą, rusza do Santos. W kieszeni 
nad ilość niezbędną do ugaszenia prag- ma 22 dolary. „Czy macie tam krew- 
nienia mnie nie zaszkodziły. —— Ale nych lub znajomych, lub choć kogoś o 
ruch się robi na dole. którym byście coś wiedzieli?'* Nie! 

Na brzeg, tuż, tuż przed statek. Minęła godzina. Wszystko gotowe. 
wolno podchodzi pociąg złożony z Holownik „Tur* bez szumu przypływa 
dwóch brankartów i ośmiu pulmanow- i zarzuca linkę stalową. Syrena. Żałoś 
skich, porządnych i nowych wagonów ny. smutny, ale jednocześnie dumny i 
III klasy. Okna zapełnione głowami. To jakby zwycięski głos. Zwolna odbija- 
emigranci. Sprawnie a w porządku za- 'my.; Po dziesięciu minutach minęliśmy 
czyna się ich przechodzenie na statek. cementowe budowle ochronne portu. 
Kran ładuje kosze i kufry. Emigranci „Tur* zabiera pilota i odchodzi. Znowu 
ręczne niosą tobołki, przeważnie waliz syrena. Swiatowid 17500 tonn wody 
ki fibrowe i kosze. Nie brak tu i ówdzie (miljon pudów) wmieszczający, porli- 
naiwnego bagażu. Tu chłopak za ojcem szony ośmiu tysiącami koni parowych 
idący niesie latarnię podwórzową z nie- majestatycznie rusza o własnych siłach. 
toperzem. Tam dwoje dzieci niesie każ „Po zawrotnej szybkości komunikacji 
de po jednej „urnie'* emaljowanej o jed lądowej — owe 14 węzłów na godzinę 
nem uchu. Kobiety w chustkach jaskra- wydają się ruchem raczej wolnym. Mi- 
wych i pantofelkach. Mężczyźni róż- mo to południowe wybrzeże. Helu 
nych typów i stroi. Na pierwszy rzut „wzdłuż którego się posuwamy mija 
oka nie mogę odróżnić wyrobnika prędko. Majestat, siła i powaga jest w 
miejskiego od chłopa. Antek! tu ze 'Ww tym ruchu. Morze spokojne, jak ol- 
mną! słyszę w jednym końcu licznej brzymia sztuka ciemno zielonej lub sta- 
grupy. Naogół jednak panuje milczenie, lowej miejscami mory wokoło nas. 
łecz pogodne, bez cienia niepokoju, lub Godz. 12. Dzwonek na drugie snia 
rezygnacji, danie. W małym salonie dla elity prze- 

„Czyż Polska nie jest w stanie wy- Znaczonej stół o pięciu tylko / nakry- 
żywić tych ludzi?'* słyszę koło siebie ciach. Oficerowie młodsi i elewi jedzą 
zapytanie doktora. asobno. Tut zbierać się będą tylko ko- 

Owszem, tłomaczę, ilość pozbawio- mendant, komisarz, doktór, pani Biskup 
nych pracy (nie znoszę utartego wyra- Ska, konwojentka emigrantów i ja. 
zu: bezrobotny) w Polsce znacznie _ Komendanta dziś przy stole niema. 
mniejsza jest niż w innych krajach. Odjazd czas mu zajął i zje później. Sia- 
Ale każden szuka poprawy bytu, a pol- damy we czworo. , 
ski chłop łatwa emigruje, a co gorzej, —— Że też rząd Połski zezwala na 
łatwowiernym jest w stosunku do na- tę dziką emigrację — wtrąca komisarz 
mowy różnych agentów. Dużo w tłu- —-Wszak ci ludzie tam zginą. : 
mie brunetów o orlim nosie i twarzach _, Nie po raz pierwszy słyszę to zdanie 
blado oliwkowych: mniejszość narodó- Już za ostatniem odpłynięciem Swiato- 
wa! * ER wida do Argentyny w październiku ro 

Ilu z was tam znajdzie chleb, prą- ku zeszłego podobne zdanie wygłosił 
cę i nową ójczyznę? myślę w duchu. przedemną doktór okrętowy. W dalszej 
lit zginie, lub żebrać będzie o darmo- rozmowie potwierdził mi komisarz zda- 
wy powrót już w tydzień, a najdalej nie p. Włodka, konsula polskiego w Bu 
w miesiąc po dotknięciu stopą niego- €nos Aires o tem, że Ameryka łacińska 
ścinnej ziemi argentyńskiej? __ nie jest krajem wskazanym dla emigra- 

Zanim skończyła się wędrówka te- Cji polskiej. Hiszpanie i Włosi, łatwiej 
go stadka ludzkiego z wagonu na sta- mogący się rozmówić w Argentynie 
tek, pierwsze miałem tej odwagi na- mają tam w poszukiwaniu pracy pier. 
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Sąd paryski skinai ma dożywotnie 
„dlężkie roboty pana Bajlea 

ZK. Drugi niemniej sensacyjny pro 
ces jak, Marty Hanau, miał przed paru 
dniami swój epilog w Paryżu. Przed 
sądem |przysięgłych stanął Philipponet, 
który przed pół rokiem wystrzałem z 
rewolweru zabił pana Bayle'a szefa biu 
ra kryminalnego, będącego równocześ- 
nie znakomitym detektywem. Morder- 
stwo to odbiło się bolesnem* echem 
wśród całego społeczeństwa francuskie 
go, gdyż zamordowany cieszył się po- 
wszechnem uznaniem i szacunkiem i 
był popularnie nazywany francuskim 
Szerlokiem Holmsem. 

Philipponet dokonał zbrodni z zem- 
sty, zamordował p. Bayle za to, że ten 
jako rzeczoznawca, wydał opinię, która 
zdecydowała, że uznano  Philipponeta 
za fałszerza i oszusta. Philipponet twier 
dził, że cyfra wpisana na pewnym akcie 
była wpisana po sporządzeniu rewersu, 
po wyskrobaniu pierwszej , znacznie 
mniejszej kwoty. W pierwszej instancji 
Philipponet wygrał proces, jednakże 
przeciwna strona apelowała i zwróciła 
się z prośbą (0 ponowną ekspertyzę da 
pana Bayle. Ten po skrupulatnych mi 
kroskopowych badaniach udowodnił że 
cały rewers wraz z kwotą był wysta- 
wiony równocześnie. Z tego powodu 
Philipponet przegrał proces, ale po- 
przysiągł zemstę szefowi policji. Po 
kilkodniowem wyczekiwaniu w klatce 
schodowej sądu, spotkał wreszcie pana 
Bayle, i trzema wystrzałami położył go 
na miejscu trupem. 

Obrońca Philipponeta, naznaczony 
z urzędu, miał bardzo trudne zadanie, 
gdyż opinja publiczna skierowana była 
przeciwko zbrodniarzowi, który nietyl- 
ko nie wykazywał żadnej skruchy, ale 
z całym, cynizmem twierdził, że czynu 
swego nie żałuje, gdyż był on ręką 
sprawiedliwości, karzącą nieuczciwego 
człowieka i niesumiennego urzędnika. 
Takie zachowanie podsądnego, wzbu- 
dziło najwyższe oburzenie publiczno- 
ści, która z żywem zadowoleniem przy 
jęła wyrok sędziów przysięgłych,, ska- 
zujących Philipponeta na idożywotnie 
ciężkie roboty, gdyż wszyscy spodzie- 
wali się kary śmierci. 

Na rozprawie obecną była żona za 
mordowanego z pięciorgiem dzieci, z 

poważnej „operacji z uratowaniem 
Profesorowi JAKOWICKIEMU, a 

a : 
z oraz za troskliwą opiekę całemu Personelowi. 
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piją tylko angiels 

AEDZUNANENSEGOKNUZDNOWYZNNAGUUGZEGOG ERU О З Н С 3 Р НВ ) | 
Tą drogą składam najserdeczniejsze podziękowanie za dokonanie 

В 

u Herbafa Lyons'a 
* DO NABYCIĄ 
Er wszystkich pierwszorzędnych handlach kolonialnych gag 

których najmłodsze liczy zaledwie kif- 
ka lat. Nietylko wśród najbliższej ro- 
dziny i przyjaciół, ale w całem społe- 
czeństwie pan Bayle pozostawił opinię 
kryształowo 'fuczciwego i sumiennego 
człowieka, to też żal po nim jest szcze- 
ry i głęboki, a fałszywe zarzuty i insy 
nuacje Philipponeta wywołały tylko 
tem większy wstręt i pogardę dla za- 
twardziałego zbrodniarza: 

RUNAKUBANZANAZANACAREKNONAEM 

$-ilasowe Roednkacjjne Gimnazjom 
im. J. I. Kraszewskiego 

Wilno, Ostrobramska 27. 
Egzaminy dla nowowstępujących od 
28  etycznia. Podania przyjmuje 

ancelarja codziennie. -0 
16 9 М #З К 65 33 29 29 025 10 К Е 053 9 03 0 2 

w  Warszawie, 
Grand hotel "Chmieina 5, 
pzzy N. Swiecie. Tel. 7-96, 406-33 i 
336-30. 75 pokoi z nowoczesnym kon 
fortem urządzonych od zł.5.50 na dobę 
wraz z pościelą,bielizną,i oświetleniem 
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Ostrze nożyka de- 

cyduje o dokladnem 

ogoleniu 

+ dlatego nożyki Gillette wykonane 
z najlepszej sali i wyostrzone z ma- 
iematyczną dokładnością, golą wieio- 
krotnie i znakomicie. 

Wier zawsze zapas nożyków 
Gillette. 

  

życią mojej żonie i dziecku: Panu 
Panu  Doktorowi JAŽWINSKIEMU, 

Wacław Andrukowicz. 
Zamkowa 10. a 

ką herbatę Lyons'a 

eser-o || 
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stycznia r. b. w lokalu 

wszeństwo. Miejscowi pracodawcy 
chętniej ich używają nietylko dla wzgłę 
dów łatwości porozumienia ale i przez 
solidarność rasową. 

Ustrój społeczny i gospodarczy Ar 
gentyny, tendencja do zcalania własnoś 
ci ziemskiej w duże łatyfundja, eks 
tensywność produkcji rolnej, zajmują- 
cej w miarę zaniku drobnych gospo- 
darstw coraz mniej rąk roboczych, 
wszystko to wpływa na wzrost ilości 
ludzi pozbawionych-pracy i żyjących w 
nędzy obok wiełkich lecz coraz mniej 
licznych fortun, właściciele których, da 
lecy są od troski o tworzenie ośrodków 
dntensywnej produkcji i pracy, zadawał 
niają się bezmyślnem używaniem przy 
roziaczaniu ogromnego zbytku. Współ 
biesiadnik mój przepowiada nawet nie 
zbyt odiegłą zdaniem jego, poważną 
rewolucję socjalną o silnem zabarwie- 
niu sakiai pas Hasłem tej rewolu 
cji ma być zdaniem komisarza, ział 
latifundjów, podział ziemi | A 

„Hasło to, wspólne wszystkim rewo- 
lucjom współczesnym, ma' w Argenty- 
nie mieć wyjątkowo sprzyjający grunt 
pod nogami, właśnie z racji ekstensy4 
wności produkcji a co zatem idzie, ma- 
łej ilości ludzi żyją cych z eksploatacji 
dużych fortun ziemskich. 

Nie umiem narazie ocenić dozy słu- 
szności mieszczącej się w tym pana ko 
misarza przemówieniu. 

Rozmowa naturalnym biegiem koja- 
rzenią się myśli zeszła na bolszewizm, 
na skutki Wielkiej Wojny, na obronę 
Europy od zachłanności Amerykańskiej 
i ad wschodniego od Dniepru do brze- 
gów Pacyfiku gotującego się niebezpie- 
czeństwa. 

— Granice celne, to wszystko, co 
robią rządy Francji, Polski, Włoch, Ju 
gosławji i td. będą przyczyną przysz- 
łych wojen — mówi komisarz. I w 
przewidywaniu groźnych powikłań mię 
dzynarodowych na tle gospodarczej za- 
chłanności jednych i obrony drugich, cy 
tuje nasz współbiesiadnik, Francuz "an 
tymilitarysta i pacyfista szereg posu- 
nięć różnych rządów i narodów, ani ra- 
zu nie potrąciwszy rozmową o Niem- 
ców. | 

Pytam go wreszcie, czy nie widzi w 
tym ostatnim narodzie źródła wszelkich 

przyszłych jak i przeszłych powikłań i 
czy nie sądzi, że Wielki Marszałek 
Foch jednak zbłądził zapominając lt 

ya      

średn, zakł. naukowych odbędzie się w dniu 25-g0 

ul. Mickiewicza 13. Początek o godz. 22. 

listopada, 1918 roku o napoleońskiej za- 
sadzie zniszczenia doszczętnie przeci- 
wnika zanim mu się pokój podyktuje. 

„ — Widziałem w Hamburgu mani- 
fesiację 10.000 robotników z hasłami 
socjalistycznemi. Niemcy, ci Niemcy 
przynajmniej którzy w Wielkiej Wojnie 
brali udział wojować nie będą. Kapitał 
irancuski kuma się już w zagłębiu Sa- 
ary i nad Renem z kapitałem niemiec- 
kim, i stamtąd żadne niebezpieczeń- 
stwo nie grozi! i 

— A gdzie pan podział dwa miljo- 
ny młodzieży, która po wojnie już da 
szła do wieku poborowego, która okrop 
nosci wojny nie widziała, której wmó- 
wiono że Niemcy pobite nie zostały i 
która tylko myślą odwetu i nowej woj- 
ny żyje? — zapytałem. z 

Interlokutor mój zeszedł na inny te- 
mat. Jak Jankes, który w niemieckim 
ruchu socjalnym widział gwarancję po 

koju i łudził się odmową robotników 
niemieckich stanięcia do mobilizacji 
tak pacyfista ten, jak Struś odwraca 
wzrok od istotnego niebezpieczeństwa 
by w kwietyźmie pokojowym w drugo 
rzędnych rzeczach szukać przyczyn о- 

gólnego niepokoju. > 
Charakterystyczne to 

Foch wojownik, Foch w: 
wany generał niżej stoi, 
sarza, od Focha człowieka, 
lu oszczędzenia jeszcze 10 
kich Niemców nie dobił. 

— A czy pan sobie zdaje sprawę z 
tego — zapytałem, — że gdjby Miega 

Kasyna Garnizonowego 

la Francuza. 
z i utalento- 

     

    tóry, w ce 
żyć ludz 

cy zwyciężyły z Paryża by nie zostało 
kamienia na kamieniu i 
los Kartaginy? 

— Tak, zapewne, —— od*zekł ko- 

podzieliłby on 

misarz. — Ale każdy naród kiedyś się skończyć musi, i w tem widziałbym tyl- 
ko normalny przebieg dziejów wszel- 

A 
1 gadaj tu z takim panem! Umysł wość to godna Remarque'a į Romain 

Roland'a, fi na nich wychowany. Szko- 
da! : : 

Po obiedzie wyszedłem na pokł EG e wj ad. Mijaliśmy: właśnie dziob Helu i Lhragio 
śmy w kierunku otwartego morza. Pa godzinie brzeg znikł z oczu. Zmrok za- 5 
padał. Zdaleka tylko błyszczało przery 
wane światło odległej latarni morskiej 
Byliśmy sami pomiędzy wodą a nd: 
bem! 

Szymon h       
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AURJER G0$PODARCZY ZIEM WSCHODNICH 
Polityka zbożowa w świetle mowy premiera Bartla 

W mowie premjera Bartla ustępy 
poświęcone rolnictwu zajęły obszerne 
miejsce, jakby: proporcjonalnie odpowia 
dając znaczeniu kryzysu rolniczego dła 
całokształtu życia gospodarczego Pań- 
stwa. 

Ca do spraw zbożowych, specjalnie 
charakterystyczne było zdanie następu- 
jące: ,...system stosowania premij Wy- 
wozowych będzie, poddany rewizji pod 
tym kątem widzenia, aby płynące z nie- 
ga korzyści stały się głównym  udzia- 
fem producentów rolnych''. 

Zdaniem tem zakończył premjer kry 
tyczną ocenę dotychczasowych rezulta 
tów systemu prefnij wywozowych i 
działalności organizacji zajmujących się 
eksportem zboża. 

Brzmienie tego zdania upoważniać 
może do wyciągania wniosków  pier- 
wszorzędnej wagi. Skoro mowa była o 
rewizji systemu, to znaczy, że będzie 
on kontynuowany i ulepszony ca jest 
w rządowej polityce zbożowej doniosłą 

_ zapowiedzią ciągłości i tak niezmiernie 
ważnej dla dziedziny specjalnie czułej 
na wszelkie wahania i zmiany w nasta- 
wieniu gospodarki państwowej. Powyż 
sze oświadczenie jest tem ;donioślejsze 
że system premij zbożowych  aczkol- 
wiek powszechnie stosowany z niewąt 

_ pliwym skutkiem w wielu krajach miał 
w naszych sferach rządowych / wielu 
przeciwników, których pierwsze nieza- 
dawalniające wyniki mogły ich niechęć 

       

      

     

   

W dnłu wczorajszym zaszedł 
w Wilnie bezprzykładny wprost 
wypadek niefortunnych wystę- 
pów komunistycznych posłów 
na Sejm z Białoruskiego stron: 
nictwa  Chlopsko-Robotniczego 
Dworczanina I Greckiego. 

й Jak władomo dziś odbywała 
się rozprawa sądowa w sprawie 

4,b. posła Taraszkiewicza, leadera 
nnej „Hramady“ komunis- 

tycznej. Posłowie Dworczanin i 
Grecki postanowili okoliczność 
tę wyzyskać dla celów komuni- 
słoboiijch manifestacji ulicznych. 

j'owłedziawszy się, że około 
“| Ratusza odbywa się rejestracja 

  
bezrobotnych, zjawili się tam i, 

' poczęli wśród 200 obecnych 
' bezrobotnych wznosić okrzyki 
| antypaństwowe. Ku ich wszakże 

  

      

   

  

SOBOTA 

25 Dziś Wschód, sł. g.7 m 28 

  
„św. Pawła] _ Zachód sł. g. 16 m. 9 

jutro 

J Polikarpa | 

|. Spostrzeżenia Zakładu Meteorológji 
й U. S. B. w Wilmie 
A z dnia 24 —| 1930 r. 

- Clśnienie 
średnie w mm 166 

Tem eratura | __ 
„średnia | sce 

|. Temperatura najwyższa: — 3°С. 
+, Temperatura najniższa: — 6°С, 

ad w milimetrach: — 

Wiatr 
V przewažający 

      

    
) Południowy 

й Uwagi: półpochmurno, mróz, niglisto. 

la KOŚCIELNA 

— (k) Rozkład nabożeństw niedziel- 
. nych. 

  

В. Bazylika Metropolitalna. Godz, 6 -Pry* 
е ry] 

| marja w kaplicy św. Kązimierta, godz. 8,30 
= św. z suplikaciami, godz. 9,30 — Wo- 

  

   

  

| tywa, godz. 10, 
prałat Wolodžko, 
 nonik Żebrowski. Godz. 1 
Pisma św. Godz. 16 —Nieszpory. 

'marja, godz. 9—Msza św. dla dzieci i o tej 
Samej inie Msza św. Stowarzyszenia 

KRONI 

Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia 

10,15 — Suma, celebruje ks. 
kazanie wygłosi k5. ka- 

0 — wykład 

Kościół Świętojański. Godz. 6 — Pry- 

do samego systemu umacniać. Jednak- 
że z przemówienia pana premjera wy- 
nika, iż ujemne rezultaty przypisuje on 
błędom funkcjonowania nie zaś same- 
mu systemowi. 

Zapowiedź rewizji pod kątem widze 
nia udziału producentów w korzyścjach 
płynących z premij powinna być przy- 
jęta z uznaniem i to nietylko w samych 
sierach rolniczych. Wszakże powszech 
nem jest dzisiaj przeświadczenie, że po 
lepszenie się sytuacji producentów rol- 
ników wpłynie dodatnio na inne sfery 
gospodarcze. Zmonopolizowanie zaś, 
tak jak dotychczas, korzyści z świa- 
dectw wywozowych w rękach kilku u- 
przywilejowanych organizacyj czy je- 
dnostek było niechętnie widziane zaró 
wno w sferach rolniczych jak i w. szer- 
szych kołach kupiectwa. 

Ponadto troska o producenta wyra- 
żona w mowie premjera będzie przyję- 
ta z żywem zadowoleniem w szerszych 
kołach społeczeństwa jeszcze ze spe- 
cjalnych względów. 

Uważać ją można bowiem za równo 
znaczną z odsunięciem się od tak zwa- 
nej polityki obrony konsumentów i 
wszystkiego co z tą polityką się wiąże, 
polityki, której niecelowość i bezskute 
czność, zwłaszcza w odniesieniu do re- 
zerw zbożowych, równowagi cen i rze- 
komo taniego chleba, praktyka życiowa 
tak dobitnie wykazała. 

Cały jeden ustęp mowy Pana Prem 

posłowie na rynku bukiskim. 

zdumieniu bezrobotni zajęli sta- 
nowisko wręcz wrogie wzglę- 
dem komunistów, wołając: 
„precz”, „do Moskwy!!* i t d. 
Wówczas nilefortunni mówcy ru- 
szyli ulicą Wielką 1 Zamkową 
przed gmach województwa, gdzie 
ponownie usiłowali przemawiać. 
Naskutek tego zebrał się tłum 
przechodnłów, który do tego 
stopnia zajął wrogą względem 
posłów postawę, iż groził zlyn- 
czowaniem. Nadbiegła policja, 
wyratowała posłów i odprowa- 
dzila Ich, až do ulicy Piwnej, 
gdzie mieści się  sekretarjat 
stronnictwa. 

Za policją wszakże postępo- 
wał tlum, który za wszelką cenę 
usiłował pobić komunistów. 

Koło Ostrej Bramy doszło do 

CZEEIĘSZIEPOCJS BIPENCEGTE DR 

św. cicha, godz. 9 - msza św. dlą wojsk. 
godz. 12--Msza św. i 

Kościół św. Kazimierza. Godz. 6 -msza 
św. cicha, godz. 7 — prymarja, godz. 8— 
msza św. cicha, godz. 9—msza św. Czytana, 
godz. 10—msza św. uczniowska, godz. 11— 
suma, godz. 17—nieszpory. 

Kościół św. jerzego, Gadz, 6—Prymar- 
ja, godz. 930—Msza św. uczniowska, ;godz. 
11— Msza św. czytaną z kazaniem: 

Kościół św. Stefana. Godz. 6 —Prymar- 
ja, godz. 10—Mszą św. uczniowska, godz. 
10—Suma, godz. 16—nieszp ry. 

Kościół Wszystkich Świętych. Godz, 6 
—Prymarja, godz. 9—wotywa, godz. 11— 
Suma, godz. 15,30—wykład z, pisma św. i 
nieszpory, г 

Kościół św. Piotra i Pawła godz. 6— 
prymarja, godz. 1l-suma, godz. 16,30— 
wykład z Pisma Św. godz. 17 -nieszpory. 

Kościół Bonifratrów. Godz. 6,30—Pry- 
marja, godz. 8-Msza św. cicha, godz. 10— 
Suma, godz. 17—nieszpory i litanją do M B. 

Kościół św. Anny, godz. 10—msza św. 
czytana' 

Kościół św. Trójcy, godz. 7—prymarja, 
godz. 11,30—suma,"godz. 18—nieszpory. 

Kościół św. Katarzyny, godz. 6.30—. 
msza św. czytana, 

/Kościół św. Michała, godz. 10,30—msza 
czytana. 
Kościół Niepokalanego Poczęcia N. M. 

P. godz. 7—prymarja godz. 10,30—suma, 
godz. 15.30—wykład z Pisma św. godz. 
16 - nieszpory. MIEJSKA 

s — o eik | Lęki 
'ółnocn, oraz wa przyszły. argów 
Wilnie. We AA las 23 stycznia 

jera poświęcony był sprawom rezerw 
zbożowych. Podkreślił w nim Premjer, 
iż tak powszechnie skrytykowane i w 
życiu skompromitowane rezerwy zbożo 
we były postulatem niektórych sfer rol 
niczych, które, jak również premjer za- 
znaczył, pogląd swój na tę sprawę kil- 
kakrotnie zmieniały, utrudniając mu w 
ten sposób powzięcie właściwej decy- 
zji. 

Należy przypuszczać, że poczynio- 
ne doświadczenia w pierwszym rzędzie 
oraz stała niezmiernie przeciwna rezer 
wom zbożawym postawa organizacyj 
ziemiańskich i również kupiectwa zbo- 
żowego będą dla premjera dostateczną 
podstawą do zdecydowania i ostatecz- 
nego zaniechania tych koncepcyj. 

W mowie Premjera Bartla brak je 
szcze sprecyzowania zamierzeń rządu, 
wszakże z podniesionych wyżej momen 
tów można wnioskować, że decyzje je- 
go pójdą w myśl przeważającej opinii 
sfer gospodarczych. (—) 

KRONIKA MIEJSCOWA 

— Taryfa dla drzewa okrągłego. Na wnio 
sek lzby Przemysłowo Handlowej w Wilnie 
z dniem 1 lutego rb. wprowadza Ministerst- 
wo Komunikacji wyjątkową A dla dowo 
zu drewna okrągłego do tartaków, położo- 
nych w okręgu Dyrekcji Wileńskiej Kolei 
Państwowej; taryfa ma zastosowanie, o ile 
drewno dowozi się z odległości od 50 do 200 
Kilometrów i przyznaje dla tych przewozów 
zniżkę w wysokości około 10 proc. w poró- 
wnaniu z taryfą, mającą zastosowanie ogólne 

  

Pobicie posłów komunistycznych © Odilnie 
- Jak wilnianie zareagowali na wywrofową agifację. — Awanfura pod Ostrą Bramą. — Zmasakrowani "kowano jako nadających się na wyjaza 157 

nowej awantury, bowiem posło- 
wie nie chci:li zdjąć kapeluszy 
przed Cudownym Obrazem Matki 
Boskiej Ostrobramskiej. Z tłumu 
wyskoczyło kilku wyrostków, 
którzy pałkami strącili komunis- 
tom okrycia głowy. 

Po kilku godzinach obaj po- 
słowie komunistyczni udali się 
na Plac Łukiskł przed gmachem 
Sądu i korzystając z odbywają- 
cego się tam co piątek targu, 
zamierzali poraz 10-ty przema- 
wiać. Tu doszło do poważnych 
awantur, ale manifestacja wbrew 
zemiarom posłów przybrała cha- 
rakter antykomunistyczny, pod- 
czas której obaj posłowie omal 
nie postradali życia. Mianowicie 
obecny na tsrgu tłum i przyjezd- 
ni chłopi rzucili się na komu- 
nistów, bijąc ich dotkliwie. Po- 
sel 'Dworczania został ciężko 
ranny w głowę, zaś Greckiemu 
kliku uderzeniami rozkwaszono 
twarz. Przekupki obrzucały ko- 
munistów błotem i jajami. W 
podartych ubraniach, okrwawło- 
nych i zabloconych komunistów 
wyrwała z rąk rozwśieczonego 
tłumu policja, Charakterystycz- 
nem też jest, że anł jeden z kil- 
kunastu stojących w pobliżu do- 
rożkarzy nie chciał zawieść ko- 
munistów do domu, tak że 
nieszczęsnych posłów zmuszona 
byla policja eskortować aż do 
ulicy Wileńskiej. 

siedzeniu z udziałem przedstawicieli ze sfer 
przemysłowo handlowych. 

— (o) Roboty kanalizacyjno - wodocią- 
gowe. Obecnie Magistrat prowadzi roboty ka 
nalizacyjne na ul. Słowackiego i Bakszta, wo 
dociągowe na zaułku Bemardyńskim i na 
odcinku uł. Nowogródzkiej. Ogółem zatrud- 
niono przy tych robotach 208 robotników. , 

SAMORZĄDOWA. 

— (y) Zjazd wójtów i burmistrzów. W 
dn. 22 bm. odbył się zjazd wójtów i burmi- 
strzów z pow. dziśnieńskiego. Na zjeździe 
tym wypowiedziano się za koniecznością 0- 
brania Głębokiego na siedzibę sądu okręgo 
Mi i uznano za niezbędne wstawienie do 
budżetu każdej gminy przez. władzę nadzor- 
czą po 500 zł. na powyższy cel. Omawiano 
sprawy działalności komisji opieki społecznej 
sprawę dokarmiania (dzieci, sprawy wykorzy- 
stywania szarwarku i inne sprawy PE 
Prezes tutejszego Oddziału Towarzystwa Kra 
joznawczego Józefowicz zreferował zjazdo- 
wi sprawy działalności tego towarzystwa na 
terenie powiatu dziśnieńskiego, prosząc ш- 

czestników zjazdu, aby akcję towarzystwa 
ze względu na doniosłe znaczenie jej dla po- 
wiatu, propagowali w swoich ośrodkach i 

trówskiego wyjeżdżała do st. Radoszkowicze 
(ZSSR) celem sprawdzenia sowieckich wag 
kołejowych na tej stacji. 

SZKOLNA 

— (y) Zmiany personalne w szkolmctwie 
P. St. Chruściel, kier. 7 kl. szkoły publicznej 
w Wilnie mianowany został zastępcą inspek- 
tora szkolnego w Nowogródzku. 

— Kurs wychowawczy dla nauczycieli 
szkół średnich. Staraniem Okręgu Wileńskie- 
go Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich 
i Wyższych (TNSW) przy współudziale 
Związku Zawodowego Nauczycieli Polskich 
Szkół Średnich, Stowarzyszenia Nauczyciel- 
stwa Polskiego oraz Stowarzyszenia Nauczy- 
cieli Szkół Zawodowych odbędzie się w Wil 
nie w dniach 31. 1. — 5. 2. rb. sześciodniowy 
kurs wychowawczy dla członków wspomnia- 
nych organizacyj, uczących w szkołach śred 
nich ogólnakształcących, zawodowych i semi. 
narjach nauczycielskich. ) 

(Wykłady na kursie obejmą następujące 
zagadnienia: psychologja wychowawcza, o0r- 
ganizacja pracy wychowawczejw szkole, ko- 
ganizacja pracy wychowawczej w szkole, ka 
sunek domu do szkoły, organizacje szkolne, 
jak samorząd, teatr szkolny, koła krajoznaw 
czę, harcerstwa i t.d. technika pracy umy- 
sSłowej, czytelnictwo młodzieży szkolnej, pa- 
tologja i psychologia wieku szkolnego, hy 
gjena szkolna i współpraca nauczycieli - wy- 
chowawców w tej dziedzinie, 3 

W charakterze  prelegentow  przyrzekli 
swój udział: z Warszawy — pp. prof. uniw. 
warszawskiego S. Baley, wizytatorka Min. 
WR i OP j. Michałowska, . Groslikowa 
(Wolna Wszechnica); z Wilna — p. kurator 
S. Pogorzelski oraz p 5 dr. Brokowski, . 
Domaniewska, prof. W. Dziewulski, prof. Ja 
sinski, prof. M. Limanowski, dr. Odyniec, dr. 
Safarewicz, prof. dr. J. Szmurto, 

by nie należące do oznaczonych wy- 
żej organizacyj będą mogły wziąć udział w 
kursie za opłatą wynoszącą 5 zł. za cały 
kurs. 

Bliższe szczegóły w sprawie nabywania 
kart wstępu dla: niestowarzyszonych zarówno 
jak i w sprawie lokalu, gdzie ma się odbyć 
kurs, rozkładu godzin, podane będą w naj. 
krótszym czasie. A: 

i-Jednocześnie odbędzie się Doroczny Wal 
RECE delegatów . Okręgu Wileńskiego 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

— (a) Rekrutacja robotników. Ostatnio 
na terenie powiatów mołodeczańskiego, dzi 
śnieńskiego, oszmiańskiego i postawskiego 
odbyła się rekrutacja robotników do Francji 
na roboty kopalniane. 

iReilektujących na wyjazd zgłosiło się o0- 
koło 500 osób 

Po dokonaniu przepisanych badań zakwa- 

UNIWERSYTECKA 

— й Штішегв{\еш- W sobotę dnia 25 bm. 
odz. 13 w Auli Kolumnowej Uniwersytetu 

odbęda się promocje na doktora wszechnauk 
iekarskich następujących osób: Zawadzkiego) 
Kazimierza Jakóba i Paszkiewiczówny Zobfji. 
Wstęp wolny. AE „Aš 

odziękowanie. Niżej wyszczególnio- 
nym nabywcom albumu z z obchodu 350 
lecia Uniwersytetu Stefana Batorego w Wil- 
nie zarząd Stowarzyszenia Bratnia Pomoc 
Polskiej Młodzieży Akademickiej Uniwersyte- 
tu Stefana Batorego w Wilnie składa swe go 
rące podziękowanie: pp. sędzia Ludwik An- 
drzejewski, prezes Lucjan Bochfic, notarjusz 
Seweryn Bohuszewicz, Ignacy Bohdanowicz, 
rezes Kazimierz Bzowski, dyr. Stanisław 
iałas, J. Biszewski, Bank Ziemski, Bank Han 

dlowy, Bank Bunimowicza, Bank Kleck i Le 
win, wiceprezydent Witold Czyż, mecenas 
Mieczysław Engiel, dyr. Epsztejn, mecenas 
Zbigniew Jasiński, Janina Kirfiklisowa, RZ 
Józef Korolec, Edmund Kowalski, zarząd Ka- 
sy Chorych m. Wilna. Prezes Stanisław Łą 
czyński, dyr. Kazimierz Mrozowski, mecenas 
Kazimierz Petrusewicz, Arsenjusz Pimonow, 
Wanda Piper, prezes Roman Ruciński, Pro 
fesor Jan Szmur to, Samson Kaszuk, K. Wa 
gner, dyr. Aleksander Zelwerowicz, Jan Žej- 

© ZEBRANIA I ODCZYTY 
— 0 Turandof! W niedzielę dn. 26 stycz 

nia o godz. 11 15 w łokalu seminarjum po- 
lonistycznego (Zamkowa 11) odbędzie się 
zebranie sekcji hist.literackiej Koła Poloni 
stów. Na porządku dziennym dyskusja o 
„Księżniczce Turandot*. Goście mile wi- 

"dziani. 
— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 

11 grudnia r. ub. na dorocznem walnem ze- 
braniu członków Wileńskiego Tow. Lekar- 

skiego AA został zarząd towarzystwa 
na rok 1930 w składzie następującym: pre- 
zes prof. dr. J. Szmurto, wiceprezesi: dr. Łu 
kowski i dr. Lewando, skarbnik: dr. Bądzyń 
ski, bibljotekarz: doc. dr. Safarewicz, sekre- 
tarze roczni: doc. dr. Czarnecki i dr. Wą- 
sowski. Komisja Z E dr. Wirszubski, 
dr. Bujalski i dr. Zawadzki. Do Komitetu 
Redakcyjnego Pamiętnika Wil. Tow. Lek. we 
szli: redaktorowie: prof. Jasiński, doc. Safa- 
rewicz, redaktor EAC dr. Min- 
kiewicz, członkowie kom.: Bądzyński, doc. 
dr. Czarnecki, prof. Trzebiński, prof. Schil- 
ling-Siengalewicz, prof. Szmurło, dr. Wir 
szubski. 

—Zebranie Związku Adwokatów Polskich 
W dniu 2 p.m. o godz. 5 po południu w mie 
szkaniu adwokata Mieczysława Engiela w 
Wilnie przy ul. Mickiewicza 19 m. 11 odbę- 
dzie się zwyczajne Walne Zgromadzenie Od 
działu Wileńskiego Związku Adwokatów Pol 
skich, z następującym porządkiem dziennym: 
1) odczytanie protokułut poprzedniego Walne- 
go Zgromadzenia, 2) sprawozdanie zarządu, 
3) wybór władz Oddziału: a) zarządu, b) są 
du koleżeńskiego i c) komisji rewizyjnej, 4) 
wybór delegatów na Walne Zgromadzenie 
Związku, 5) sprawa nowego statutu Palestry 
Polskiej, 6) wolne wnioski. 

1— (k) Z życia Stowarzyszeń katolickich. 
Zebranie Stowarzyszenia matek chrześcijań 
skich parafji Świętojańskiej. odbędzie się w 
w poniedziałek 27 
sali parafjalnej. 

o 

KOMUNIKATY. 
— 175 rocznica Uniwersytetu Moskiew- 

sikego- 25 stycznia 1930 r. w lokalu gimna- 
zjum WTR. (Trocka 7) odbędzie się Uroczy 

stycznia o godz. 7 w. w Je 

Sąd umorzył sprawę b. posła Taraszkiewicza 
W duiu wczorajszym na wokandzie Sądu Okręgowego w Wilnie zna- 

lazła się sprawa b. posta „Hramady* Bronisława Taraszkiewicza oskarżo 
nego o udział w antypaństwowej demonstracji zorganizowanej przed loka- 
lem kinematografu „Meljos* po rozwiązaniu wiecu odbywającego się w 
tym lokalu. 

Taraszkiewicz usiłował wygłosić wówczas agitacyjne przemówienie i 
dopiero energ'czna interwencja policji położyła kres niefortunnym wystą- 
pieniom wywrotowców. 

Sprawa ta odraczana już była Kilkakrotnie 
Świadków i dopiero wczoraj doszła do skutku. 

z racji niestawiennictwa 
“ 

Ponieważ ujawnione zostały uprzednio ulotki nawolujące do manlfe- 
stacji antypaństwowych z okazji tego procesu, Sąd postanowił rozpoznać 
sprawe przy drzwiach zamkniętych. 

Ponadto przedsięwzięte zostały inne Środki ostrożności m. in. oskar- 
żony dostarczony został do gmachu 

Sprawa została umorzona, gdyż Sąd uznał, 
minowane posłowi Taraszkiewiczowi 
aktu oskarżenia „Hramady*. (y) 

sądowego pod silną eskortą. 
że przestępstwo inkry- 

w tej sprawie było już włączone do 

ków ,(mistrzów), którzy dotychczas się nie 
rejestrowali do zgłaszania się w Izbie Rzemie 
ślniczej w Wilnie, ul. Niemiecka nr. 25, w 
godzinach od 9 dó 15 w celu wypełnienia. 
odpowiednich  kwestjonarjuszy  rzemieślni- 
czych. + 

— (у) W ławrynówce pow. Dziśnieńskie. 
£ powstaje sanatorjum _ przeciwgruźlicze. 

a walnem zebraniu członków tutejszego To- 
warzystwa  Przeciwgruźliczego omawiano 
sprawę budowy sanatorjum _ przeciwgruzii- 
czego,w Ławrynówce koło Głębokiego i u- 
stalono sposób uzyskania środków na budo- 
wę. W skład zarządu wybrani zostali dr. Po 
likowski, dr. Reyro, dr. Stetkiewiczowa, dr. 
Lemiszewski i p. Polikowska. 

— (a) Zamknięcie targowisk, Wobec roz 
szerzającego się pqmoru świń z polecenia 
władz starościńskich zamknięte zostały tar- 
gowiska w Mirze, Turcu, Dėrewnie i Stolp- 
cach. Sprzedaż nierogacizny na tych terenach 
może się odbywać jedynie za specjalnem ze 
zwoleniem władz i pod warunkiem że nabyte 
świnie będą natychmiast zabite. 

— Podziękowanie. Komitet Rodzicielski 
przy gim. im. j. Słowackiego składa serdecz 
ne podziękowanie panu prof. Weysenhoffowi 
i całemu personelowi firmy „Start“ za bezin- 
teresowne udzielenie lokalu dla urządzenia lo 
terji fantowej w dniu 19 na potrzeby tegoż 
komitetu. 

— Podziękowanie. Zarząd  Kuratorjum 
nad ociemniałymi w Wilnie składa serdeczne 
podziękowanie wszystkim łaskawym ofiaro- 
dawcom za składki na choinkę dla dzieci 
ociemniałych. % 

Zarząd również serdecznie dziękuje pani 
Bolesławowej  Sztrałlowej za ofiarowane 
przez nią w listopadzie ub. r. 200 zł. z sum 
oddanych do jej dyspozycji z okazji jubileu- 

2 podzięko Pani Zofji B 3 ani Zofji Bortkiewicz 
Wyleżyńskiej, Pp. Łudmile i Witoldowi Jod- 
kom, panu dyr. Franciszkowi Rychłowskiemu 
oraz p. Władysławowi Trockiemu — Inflan- 
cka Młodzież Akademicka tą drogą składa 
serdeczne podziękowanie za całkowicie bez 
interesowny wyjazd poza granice państwa i 
wystąpienie z tak świetnym koncertem w @@ 
4 stycznia rb. na Polskim Balu Akademickim 
w. Dyneburgu. 

Sfudjująca Polska' Młodzież Inflancka nie 
zapomni © poświęceniu się i ofiarności dla 
dobra tejże młodzieży Sz. Państwa. r 

BALE I ZABAWY. 

— Bal kowieński. Raz jeszcze przypomi 
namy, że dzisiaj w salonach hotelu Georgea 
odbędzie się Bał Kowieński urządzany przez 
sympatyków akademików koła Kownian, na 
który wybiera się elita naszego spoleczen- 
stwa. 

— 5-ty Doroczny Bal Centrali Opiek Ro- 
dzicielskich «śred. zakł. naukowych odbędzie 
się w dniu 25 stycznia rb. w lokału Kasyna 
Garnizonowego ul. Mickiewicza 13. Początek 
a godz. 22. 

TEATR I MUZYKA. 

Teatr miejski na Pohulance. Dziś w 
dalszym ciągu baśń groteskowa Gozziego 
„Księżniczka chińska 'Turandot" ilustrowana 
muzyką Bussoniego. Niezwykle barwne to wi 
dowisko wzbudza [powszechny zachwyt. Pod 
kierownictwem reżyserskiem Zygmunta No- 
wakowskiego odbywają się codziennie przy- 
gotowania do wystawienia sztuki „Krakowia 
cy i górale* w oryginalnej pomysłowej kon 
cepcji reżyserskiej. 4 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś ukaże się 
pa raz 12 doskonała komedja Pagnola „Pan 

fopaz* odznaczająca się satyrycznym uję- 
ciem pewnych zagadnień życiowych. Wykona 
'mie tej sztuki stoi na wysokim poziomie ar- 
tystycznym. W roli tytułowej K, Wyrwicz 

ichrowski. Pozatem role główne sad 
„Wasilew - ją w rękach J. Werniczówny i R. 

skiego. 
— „Królewicz Rak”. Dziś o godzinie 3.30 

pp. dla młodzieży i szerokich warstw społe- 
czeństwa wystawioną zostanie piękna baśń 
ludowa Wandy Stanisławskiej _ „Królewicz 
Rak* urozmaicono muzyką, śpiewami i tań 
cami. Ceny miejsc zniżone. 

iedzielne i ne pi | popoludnio- 
we. Jutro w niedzielę odbędą się w obu t 
atrach miejskich przedstawienia popołudnio- 
we po cenach zniżonych. W teatrze na Po- 
hulance o godz. 4.15 poraz ostatni w sezonie 
wesoła „„Rewja noworoczna” składająca się z 

piosenek, YO skaetchów 1 produk- 
cyj tanecznych. teatrze Lutnia o godzinie 
3.30 pełna humoru komedja Fodora „Mysz 
kościelna* z A Zelwerowiczem w roli głównej 

— „Grzesznica z wyspy Pago - Pago. 
W teatrze Lutnia pod kierunkiem zonetia 

rzego Wałdena odbywają się codziennie 
próby ze słynnej sztuki Somerset Maughama 
„Grzesznica z wyspy Pago - Pago" która z 
niebywałem powodzeniem obiegła wszystkie 
niemal sceny Europy. Niemniejsze powodze- 
nie zapewne uzyska ta sztuka i w Wilnie 
zawdzięczając je, aietylko wybitnie interesu 

Z SĄDÓW 

SPRAWA BANDY RYSIA W SĄDZIE NAJ- 
A: WYŻSZYM. 4 

ąd Najwyższy rozpoznawał onegdaj 
wę bandy Rysia į Szałkowskiego. akc, 

Obaj przywódcy ci skazani byli przez sąd 
okręgowy na karę śmierci. Sąd Apelacyjny | 
złagodził karę w stosunku do Rysia zamienia 
jąc mu karę śmierci na bezterminowe cięż- , 
kie więzienie, łagodząc ponadto karę kilku 
innym oskarżonym. 

Sąd DY w Warszawie rozpoznaw- 
szy tę sprawę uchylił wyrok skazujący Szał. 
kowskiego na karę śmierci, przekazując spra 
wę co do niego do ponownego rozpatrzenia. 

Skargi kasacyjne pozostałych współoskar 
żonych zostały oddalone, wobec czego: wy- 
roki w stosunku do nich uprawomocniły się. 

Obronę Szałkowskiego wnosił adw. E Pa 
schalski. у 

Jak wynika z tej decyzji Sądu Najwyższe- 
goa sprawa Szałkowskiego rozpoznana dędeja 
jeszcze raz przed Sądem Apelacyjnym w Wil. 

  

nie na ten raz w innym składzie sędziowskim. - 

ECHA ZAJŚĆ W MAMAJACH. w 

W -dniu 20 bm. wyznaczona była na wo- 
kandę sądu grodzkiego w Głębokiem rozpra- 
wa spowodowana zajściem między ludnością 
prawąsławną a katolicką w Mamajach. ‚ 

iRozprawa została odroczona gdyż sąd u- 
znał za konieczne powołanie do sprawy kilku 
nowych świadków. (y) nie 
  

  

SPORT. 
— Zebranie organizacyjne łyżwiarzy. 

niedzielę dn. 26 styczrila br. o godz. 10.30 
w parku sportowynt (ślizgawka 
się zebranie organizacyjne Wileńskiego Ta- 
warzystwa Łyżwiarzy. Organizując si To ‹ 
warzystwo ma początek swej działalności za 
mierza uruchamić bezpłatny kurs jazdy fi- 
gurowej dla bywalców šlizgawki, dążąc do“ 
podniesienia i rozwoju zaniedbanej u nas ja- | 
zdy. figurowej. 

Łotysze w Krakowie, Polacy w | 
: Budapeszcie. 

Drużyna koszykówki studentów łotew- 
skiego uniwersytetu w spotkaniu z zespo- 
łem YMCA w Krakowie zwyciężyła w sto- 
m 37:22, x 

o przegranej w Warszawie z drut 
AZS'u łotysze poprawili swoje akcje. я 

Połski Zw Bokzerski postanowił Bwziąć 
udział w czwórmeczu* bokserskim Czecko- 
słowacja — Węgry—Polska—Austrja w dniach 
10 -13 kwietnia w Budapeszcie. 

Reprezentacja nasza będzie miała nie” 
lada zadanie gdyż będzie musiała walczył 
po kolei ż każdą inna, a o wygranej za- 
decyduje ogólna ilość osiągniętych pun- 
któw. €y) ; + 

„KURJERZY DYPLOMATYCZNI“ W 
SPORCIE Ą 

Sprawa startu polskiego szybkobiegacza | 
Sake w Ameryce zaczyna być humory | 
styczn, 

Amateur Athletic Association (Zw. Lekko 
atletyczny) nie zezwolił początkowo na start 
Petkiewicza stawiając pod znakiem zapyta- 

  

okibędzie | 

  

    

  

      

     

    

   
   
   

  

   
   

  

та jego amatorstwo. Kwestja, czy Petkie- З 
wicz jest sportowcem - amatorem czy też 
zawodowcem Saugo była przedmiotem obrad 
aż ostatecznie załatwiona została pomyślnie 
dla Petkiewicza. + 2 

Jak się okazało obecnie poselstwo polskie 
w Waszyngtonie stwierdziło urzędowo, że 
Petkiewicz przybył do Ameryki w charakte- 

rze M OR WE MSZ. 
„ten s| westja powodu przyjazdu 

'Petkiewicza do Ameryki Ak załatwiona 
i wkrótce, 9. 2. zmierzy się on w biegu na 

" оЕ p В, to pierwszy  „dyplomata” polski“ 
broniący „interesów Bas A bieżni. ó 

— Grypę, 
stematycznem , picierń szczawnickich wi 
kruszcowych „Stefana“ i „Jozefiny“. Choro- 
by żołądka i przemiany materji usunie Ci 
szczawnicka „Magdalena“ i „Wanda“. Do 
nabycia w aptekach ; składach aptecznych., 

  

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— (c) Wypadki za dobę. Za czas od 

23 do 24 b. m. do godziny 8 rano zano- 
towano w mieście 58 wypadków. W tej 
liczbie było kradzieży 7, zakłóceń ga 
i nadużycia alkoholu 12, przekroczeń admi- 
nistracyinych 29,1 

— (c) Pożar w sklepie ” obuwia, 
Wczoraj w nocy w sklepie obuwia Maksa 

mieszczace, ; 

   

     
   
   
    

   

   

  

kaszel bronchit uleczysz Sy» | ° 

  

iącemu tematowi i oryginałnemu tłu ale za- 
razem i pierwszorzędrćj obsadzie, a mianowi 
cie: Werniczówny, Małyniczówny, Kozłow- 
skiej oraz dyr. Zelwerowiczowi, Białoszczyń 
skiemu, Kreczmarowi i innym. 

— Poranek symfoniczny w Lutni. Jutrzej 
szy poranek symfoniczny w teatrze miej- 
Skim Lutnia zapowiada się nadwyraz cieka- 
wie ze względu na program poświęcony twór 
czości Beethovena oraż ze względu na u- 
dział utalentowanej pianistki Margerity Trom 

Niemenczyńskiego 20 
ulicy Rudnickiej 6 wybuchł "> który 
jak okazało się powstał z powodu zbyt | 
bliskiego ułożenia! koło pieca pudełek tek- | 
turowych z; kałoszami. Pożar został zau 
ważony w chwili gdy gęste kłęby dymu. 
poczęły wydostawać się przez okna na 
zewnątrz, Wezwana straż ogniowa natych- 
miast przystąpiła do m ratowniczej i 
ogień w ciągu 2 godzin zlikwidowała. FH 

Straty narazie nie są obliczone nie- 
mniej są znaczne. Sklep Niemenczyńskiego 

„1 ste posiedzenie przedstawicieli wszystkich ro- 
syjskich organizacyj społecznych m. Wilna ku 
uczczeniu 175 rocznicy istnienia uniwersytetu 
w Moskwie. 

Początek o g. 7 wieczór. 

  

' Matek Chrześcijańskich, godz. 10 Msza Św. 
Uczniowska, godz. 10—Msza św. akademic- 

‚ ka recytowana z kazaniem, godz. 11 Suma, 
z. 16,30—wykłady z Pisma św., godz. 17 

_ Nieszpory. 

Kościół PZN, me RODZ 
„Marja, godz. 8— w. w kaplicy „O. 

" godz.9—Wotywa, godz. 10- Msza św. ucz- 
| Miowska, godz. 11 — Suma, godz. 15,30 — 
a] Wykład z Pisma św, godz. 16.30 Nieszpo- 
; W godz. 17--Litanja w kaplicy. 

zachęcali jak, największą złość osób do zapi- 
sywania się na członków wspierających to- 
warzystwa. Na zjeździe wójtów przewodni 
czył M. jankowski. 

KOLEJOWA. ,— (k) Kursy dla zarządów SMP. W 
3 miesiącach styczniu lutym, marcu związek 

— (9) Inże S. Łaguna dyrektorem Kołei Młodzieży Polskiej w Wilnie organizuje kurs 
Państwowych w Radomiu. Jak się dowiadu- dla zarządów — skupieniami po kilku stwo 
jemy wicedyrektor kołei Państwowych w Wił rzyszeń. Na kursa winni przybyć wszyscy 
nie inż. Stanisław Łaguna mianowany został członkowie zarządu wymienionych  ponižėj 
dekretem ministra komunikacji p.o. dyrektora stwarzyszeń lub w razie niemożności conaj- 

  

w 
odbyła się w Magistracje = przewodnict- 
wem prezydenta miasta p. Folejewskiego, po 
siedzenie komitetu wykonawczego I Targów 
Północnych w Wilnie. 

Na iedzeniu tem zostały ogłoszone spra 
0 Aaa 1) ogólne Ge DŁ TOGkOŚ I). 

2):z A regionalnej (ref. prof. Rusz- 
czyc); 3) z wystawy rolniczo hodowlanej 
(ref. inż. Gzemiewskij: 4y z komisji konkur- 
sowej (ref. p. J. Korolec); 5) finansowe 
(ref. p. A. Jankowski). 

  

   
   
   
   

   

  

   
   

     
   

    

Ze sprawozdania finansawego wynika, że Kolei Państwowych w Radomiu. mniej prezes, sekretarz i skarbnik bini - Kazuro. Interesuj ) - Г > 2 2 "B У S, $ 238 : > į sujący ten koncert god- a 
Kościół po-Bernardyński. Godz. 6 -Pry- koszta R. Targów Północnych i ь „Na kurs przybywają zarządy SMP. mę. nym jest polecenia w celi hęppapowania: za: kpr Sg tacy sasas Marja, godz, 8—Msza Św., godz. 9 — Msza wystawy przemysłowo rolniczej wynoszą 92 ZA pine odznaczenie. Kontro- skiej i żeńskiej. Uczestnicy kursu dłu zarządów znajamiania się z takimi utworami muzyki s0- czasie gaszenia pożaru w Sako z ludźmi św. uczniowska, godz, 11 — Suma, godz. 5 6000 zł. i działu wii regjonalnej 12000 iex Dyr. Kolei Państwowych w Wilnie p. R. SMP, winni zabrać ze sobą żywność na dwa lowej i symfonicznej jak Symfonia 7, kon- Nie belo, uko ypadków : й 

16,30—wykład Pisma św., godz. 17—Niesz- BOS około | zł. Otrzymano subsy l. Dchnelow odznaczony został srebrnym dni. Herbata dla wszystkich zapewniona. No. cert fortepianowy Egmont i t:d. Początek 0 I (c) Rozprawa: nożow 4 i Pory. jów od sejmików, banków, tak państwo- krzyżem zasługi za pracę na polu społecznem clegi bdą przygotowane. W niektórych miej godzinie 12 w południe. Bilety po cenach zni Sąwicz. W ubiegły czwartek == = į 
wych jak i prywatnych 103000 zł., uzyskano 
za biłety i stoiska 98000 zł. subsydjum m. 
Wilna stanowiło 90000 zł., wobec czego Ko- 
mitet obecnie posiada około 24000 zł. gotów 

pory. ką na wydatki, związane z zapoczątkowa- 
niem akcji dla urządzenia przyszłych targów 

i oświatowem. scowościach odbyły się wspomniane kursa. — (y) Sowiecija komisja kolejowa spra W najbliższych dni i widza wig kojom na s. Oechnowicze, R a Mia y iach odbędą dla okręgu wi 

st. koł. Olechnowicze przybyła ze stacji Ra- Kurs i i 
doszkowicze ZSSR sowiecka komisja kolejo- M aa A S Ne 
wa w celu dokonania sprawdzenia wag ko 

żonych do nabycia w kasie teatru miejskiego 
w Lutni od godziny 11 do g. 9. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kościół św. Ducha. Godz. 7 —prymarja» 
8.30—wotywa, godz. 11—suma; godz. 

ulicy Sawicz u wylotu ulicy Wielkiej zo- 

. 1830--wykiad z Pisma św., godz: 16—niesz- 
stał ciężko ranny nożem Eljasz Glincis к 
(Żydowska 7) znany ik: W chaii hwili 
gdy Glinciszek wraz z kilku kamratami host, Idołta, odbędzie się 28 ji 29 styczni: wyszedł z jex i rozsia- Kurs w Bieniakoniach dla SMP. Bienia. Lux — Ojczek.. m ae Ee? 

   

on ady r Wo- Ogółem zwiedziło Targi 178605 osób, o- lejowych. Światowid — Płomień miłości. ch na tej niespokojnej ' uliczce podszedł Ar dz. 9— Mszą św.ącicha, godz. 10—W0- —„Ogoler gi I ób, o- tejowych. konie, Pomiadž, Butrymań i i ń į AAS POZIE». e ywa, godz. 11 — Suma, 2 16—wykład prócz wejść bezpłatnych z których korzystały | Komisją złożona z przewodniczącego kon odiekdzie: 2 a = — Maski Erwina Reinera. do niego jakiś osobnik, "z którym Glinci- || 
z Pisma św., poczem nieszpory. szkoły, wycieczki i wojsko. | _ ._ Biełajewa ! majstra wagonowego przybyła 1 . Heljos — 0. „szek widocznie się znał i wszczął z nim AŻ 4 : l „Po wysłuchaniu sprawozdań i przyjęciu pociągiem złożonym z lokomotywy wagonu RÓŻNE Piccadilly — Cohn i Kelly w haremie.  Sprzeczkę. W rezultacie wywiązała się po- Ar Kościół św. Rafała godz. 6—prymarja, ich do zatwierdzającej wiadomości, komitet osobowego i wagonu do sprawdzania wag. ` ino i wej areny. między nimi bójka w trakcie której prze- 
is 9—msza św. uczniowska, godz: 11 dokonał 2 komisji rewizyjnej w skła. Po załatwieniu swych czynności komisja - — Rejestracja rzemieślników. Uzupełnia. 'anda — Dzwonnik z Notre - Dame.  ciwnik Glinciszka zdołał pierwszy wyciąg- | 
uma, godz. 16,30 — wykład z Św., dzie 3 osób. : 3 odjechała do Rosji. * : ]Ёгюргошабшпа rejestrację zakładów rze Kino — Lunatyk. nąć nóż i zadał nim cios w ramię. ы 

Zodz. 17—nieszpory, у i 43 ai = Algis at tele io = 2 tem = SE ana 4 m RA A PY Cechów—- 22 „Apollo R Romans Panny Opolskiej T. Glinciszka ulokowano w. ch 
т I d erech kolejarzy przewodnictwem sta rząd Iz! emieślniczej w Wilnie wzywa gnisko — Powojenn: а й 'рг k Kościół Św. Ignacego. Godz. 8 — Msza sprawę tę szerzej omówić na następnem po-szego technika do spraw wagowych p. Pio wszystkich tych aaiozieiych. zs ni- Słońce — Wampiry Wala : рои.сЁ. A ч WIE + 1 Е A 2 : Ek RT ** PRN AV п » `оа а          
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—'(c) Włamanie. Nieznani sprawcy 
dostali się do sklepu Bazyla Kanona we 
wsi Stsre Turki „gminy  parafjanowskiej i 
wynieśli towar na przeszło tysiąc złotych. 

— (c) Zuowu ujawniono trup dziecka. 
W stajni Milewicza w Dziśnie znaleziono 
zakopane tam zwłoki dziecka w wieku 
kilku tygodni.] 
— () Tym razem nie udało się, Nago0- 

rącym uczynku kradzieży 100 zł. na szkodę 
Pesi Bober (Makowa 15) ujęto Wiktorję. 
Szymysz (bez stałego miejsca zamieszka- 
nia). R wnież ujęto Edwarda Prokopowi= 
cza (Beliny 32) za kradzież masła na ryn- 
ku i Annę Rymkiewiczową (Montwiłłowska 
11) za okrądzenie lreny Slesse (Dąbrow- 
skiego 7) z zapasu płótna. 

— (c) Odnalazła się zaginiona. Po- 
wróciła do domu Zofija Sołomonowa 
(Kasztanowa 3) która zbiegła przed mie- 
siącem wraz z narzeczonym. W drodze w 
świat narzeczony „zgubił* Sołomonową, 
która chcąc nie chcąc musiała wrócić do 
matki. 

— (c) Kradzież torebki w sklepie Ja- 
nuszewicza. W sklepie win i towarów ko- 
lonjalnych Januszewicza przz ul. Zamkowej 
nieznany sprawca: ściągnął z lady torebkę, 
w której znajdowało się 60 zł. gotówką, 
zegarek złoty oraz kolczyki. 

Torebka była własnością żony właści- 
ciela sklepu Anny. Januszewiczowej. 

— (c) Śmierć w trybach sieczkarni. 
We wsi Zarwiny gminy orańskiej 13-letni 
Józef Tamulewicz bawiąc się. w pobliżu 
sieczkarni wskutek własnej nieostrożności 
zawadził o maszynę, która była w tym 
czasie w. ruchu'i zostął porwany przez 
tryby i kilkakrotnie przekręcony, Chłopak 
odniósł tak poważne obrażenia, że w dro- 
dze do szpitala zmarł. 3 

(c) Złe nastawienie zwrotnicy 
przyczyną katastrofy. W dūiu 22° bm. © 
godzinie 3 po południu na stacji kolejo- 
wej Mołodeczno wykoleiłą: się lokomoty- 
wa manewrująca, prowadzona przez ma- 
szynistę Stanisława Krupowicza. W czasie 
wypadku nikt z ludzi nie ucierpiał. Tak sa- 
mo lokomotywa nie odniosła poważaiej- 
szych uszkodzeń. Przyczyną wykolejenia 
było wadliwe nastawienie zwrotnicy przez 
zwrotniczego Sołowskiego z Mołodeczna. 

— (c) Samobójstwo nauczycielki. We 
wsł Zadubienie gminy krzywickiej powiatu 
wilejskiego wystrzałem z floweru w skroń 
odebrała sobie życie 22-letnia Karolina Gaj- 
go nauczycielka tamtejszej szkoły pow- 
szechnej. Przyczyną rozpaczliwego kroku 
był zawód miłosny. 

— (c) Nagły zgon. Wczoraj w dzień 
zmarł nagle 70 letni Feliks Biskupski za- 
mieszkały przy ul. Zakretowej 20. Przyczy- 
czyną zgonu była najprawdopodobniej wa- 
da serca. 

— (c) Dwie kobiety usiłowały popeł- 
nić samobójstwo. Z powodu nieporozumień 
rodzinnych targnęła się na życie 22-letnią 
Cvana Rotenberg (Dynaburska 19), która 
wypiła denaturatu. Również usiłowała odė- 
brać sobie życie Flelena Bekier (Połocka 40) 
przyjmując większą dczę esencji octowej. 
Ubie niedoszłe samobójczynie ulokowano 
w szpitalu żydowskim. 

— (c) Brat podpalaczem. Od dłuż- 
jo czasu pomiędzy braćmi Witkowski 

ichalem i Piotrem mieszk. folw. Usza 
gminy kraśniewskiej dochodziło do częsty ch 
kłótni na tle podziału majątku. Ostetnio 
starszy, Michał nawet nie mieszkał z bra- 
tem. W ubiegły wtorek, gdy w folwarku 
wszyscy spali w zabudowaniach powstał 
pożar, który zniszczył dom mieszkalny po- 
wodując straty 6 tys. zł, jak okazało się 
pożar powsta: wskutek podpalenia, którego 
dopuścił się Michał Witkowski, chcąć wy- 
wrzeć na bracie swą zemstę. Podpalacza 
policja a.esztowała. 

sze, 
mi 

RADJO 
Sobota, dnia 25 stycznia 1930 r. 

° 11,55—12,05: Sygnał czasu z Warszawy 
12,05—13,10: Muzyka z płyt gramofono- 
wych. 13,10—13,20: Komunikat meteorolo- 
giczny z Warszawy. 16,10 16,15: Program 
ózienny. 16,15—17,05: Muzyka z płyt gra- 
mofonowych. 17,05—17,20: Komunikat Wil. 
Tow Organizacyj i Kółek Rolniczych. 17,20 
—17,40: „W świetle rampy* przegląd nowo- 
ści teatralnych wygł. T. Łopalewski. 17,45 
—18,45: Transmisja z Krakowa. Słuchowisko 
dla dzieci. 18,50—19,05: pozacanka mutycz- 
na. 19,05 - 19,30: Program na następny ty- 
czień. 19,30— 20,05: Rozmaitości i sygnał 
czasu. 20,05— 20,30: „Z szerokiego Świata” 
najciekawsze zdarzenia tygodnia omówi 
Henryk Tok:rczyk. 20,30—23 00: Transmisja 
z Warszawy. Koncert, felieton i komunika- 
ty. 23,00 - 24,00; Spacer detektorowy po 
Europię“ retransmisja stacyj zagranicznych. 

GEORGE GIBBS, ‚ 

a żółty ptak 
—— Oczywiście wojna jest nonsen- 

sem, któż z niej korzysta? Moje polo- 
wanie na, niedźwiedzi zostało odwołane 
nigdzie niema sezonów, wszędzie panu- 
je nuda i smutek... 

— Nie mówiłby pan tego, 
był w okopach, — zauważył 
Byfild. 

— Dzięki Bogu, že tam nie jestęm, 
— odpowiedział spokojnie Cyryl. — 
Co innego polować na niedźwiedzie, a 
co innego na ludzi. Mnie się to nie po- 
doba. To niema nic wspólnego ze spor 
tem. Zresztą cóż są winni nieszczęśliwi 
Niemcy? й 

— Ohydni ludzie! — oburzyła się 
lady Betty, która była szowinistką. — 
Nie rozumiem pana zupełnie. 

Hammerslay spojrzał na nią, lecz 
uprzedziła go w odpowiedzi lady Joylif. 

— Pani zapomina, że pan Hammer- 
slay spędził kilka lat w Hajdelbergu. 

— Wiem o tem, ale nie mogę uwie 
rzyć, by Cyryl był przyjacielem Niem- 
ców. ! 

— A jednak tak jest! — odrzekł 
spokojnie, podrzucając na dłoni monokl 

— Nie radziłbym panu przyznawać 
się do tego, — zauważył oschle Kiphe 
ven. 

Rizzio roześmiał się: 
— O, Cyryl jest niebezpieczny, jest 

on typowym Anglikiem: zrównoważo- 
ny, zajęty wyłącznie sportem, pozba- 
wiony nerwów, nigdy nie traci głowy, 
w majtrudniejszej nawet sytuacji. Wi- 
działem, jak śpieszył z parlamentu na 
gol. * 

— Nie czas teraz na golfy, — przer 
wał Kipheven — potrzebujemy ludzi z 
karabinami, a nie pałkami. 

Hammerslay „je zwrócił uwagi na 

gdyby 
kapitan 

GIEŁDA WILEŃSKA 
dnia 24 stycznia 1930 r. 

Listy zastawne w walucie zagranicznej. 
5 proc. Pożyczka Pr Ii 1926 emj. ser. r. 

5 dol. 70 w złotych 

Czeki i wpłaty. 

Akcje. 
Wileński Bank Ziemski ZŁ. —164 

Berlin 212,80 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
24 stycznia 1930 s. 

Dewizy i waluty: 
: Trana, Sprz. Kupno 

Dolary 8,68 8,90 26, 
Belgja 124,15, 124,46, 123,84 
Kopenhaga 238,38, 238,98, 237,78 
Budapeszt 5,31 5,33 5,29 
Holandja 358,50 35 7,40 357,60 

Londyn 43,39, 43,40, 43,28, 

Nowy York 8,90, 8,92, 8,88, 
Wypłaty telegr. 8,918, 8,938, 8,898 
Oslo 238,25 238,85 237,65 
Paryż 35,02,5 35,11, 34,04, 
Praga 26,38. 26,44, 26,32, 
Szwajcarja 172,27, _ 172,70, 171 84 
Bukareszt 5,3125 5,3137 5,3119 
Stokholm 239,35, 239,95 _ 238,75 
Wiedeń 125,41 125,72, 12510 
Węgry 155,57 155,74 155,17 
Włoch» 46,68 46,80 46,56 
Marka niemiecka 213,05, 
Gdańsk 173,42. 

Akcje. 

Bank Polski 183—182,75 , kazn 
Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowyci 
18.50. Puls 8.50. Elektrownia w. Dąbrowie 
60. Cukier 27.00 Cegielski 49 —. Mo- 
drzejów 18— Norblin 81. Ostrowiec - 63.00 
Starachowice 211.00 —, — Zieleniewski 60, 
—80. Parowozy 20. Węgiel 50— Paro- 
wozy 20, —. Borkowski 7.25 Spiess 102. 
Lilpop 27-— B. Zachodni 79. Kijewski 60, 
Klucze 8.50 III em. 73.50. Siła i Światło 
93— Firley 34. Bank Dysk. 124.Nobel 11,00 
Rudzki 28,50 Haberbusch 104.50 Bank Hiand- 
lowy—117, Wysoka 145 Majewski 60, Eazy 
6,50. Gdański Monopol Tyt. 279.33. 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 120.50. Prem- 
jowadolarowa 72.00 5 RE konwersyjna 
49,12 6 proc.dolarowa 
jowa 102,50, 5 proc. kolejowa 44,50. 8 proc. 

„ Z. B. Gosp Kraj. i Banku Roln., obli- 
gacje B. Ciosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 
83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 50,25 
8 proc. warszawskie 70,75. 5oroc.warszaw- 
skie 53.75 8 proc. Łodzi 63:75. 10 proc. 
Siedlec 7325 8 proc. obligacje P. B 
Komunalnego 93, Stabilizacyjna 88.25 10proc. 
Radomia 75. 8 proc. ziemskie 79. 4,5 proc 
ziemskie 50.25 6 proc. poż. konw. Wargz. 
50.50 4 i pół proc. warsz. 49,25 Kalisz 59.25 
8'proc. T. K. Przem. Polskiego 81,50 
8 proc. Piotrkowa 61. - 8 proc. Częstocho- 
wy 62.50, 8 proc. Lublina 6,25. 

  

2 mieszkania 
415 pokoi zaraz do wynajęcia. Ma- 
kowa 15. Dowiedzieć się u dozorcy. | 

- pali torto LA I 

  

PRZETARG PUBLICZNY. 

3 Okręgowe Szefostwą Budownictwa, 
ogłasza przetarg na roboty stolarskie w bu- 
dynkach baonowych — w Wilnie 2 budynki, 
w Mołodecznie 1 budynek, na dzień 4 lutego 
1930 roku. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 
10 min. 15 w 3 Okr. Szef. Bud. w Grodnie, 
ul. 3 Maja 6. 

Szczegóły przetargu podano w gazetach 
Monitor Polski i Polska Zbrojna. h 

3 Okręgowe Szefostwo Budownictwa, 
L. dz. 100/Bud. 

3193 — VI—2 

EA) SP т ь о т BM BA GA AAA FAN 
NIE NAZWĄ lecz * JAKOŚCIĄ zdobył 

i moj napoj KOLOSALNV SUKCESI 

PREGZ 2 PALSYFIKATAMII, 
W celu ochrony przed falsyfikatami 
mego słynnego orzeźwiającego na- 
poju znanego dotychczas pod nazwą 
„SINALCO* ten sam napój ukaże się 

a ° FRUID" opiteriowany 

Żaeie FRUID” Bernsztojn p 
„ z oryginalną etykietą i kapslem 

W W е Е р т Wa KA 

impertynencki ton hrabiego i z uśmie- 
chem spojrzał na obecnych, ale wszy- 
scy unikali jego wzroku. Hrabina od- 
wróciła się i zapytała kapitana: 

— głyszałam, że w ministerstwie 
dzieją się rzeczy niezbyt pocieszające? 

Kapitan Byfild spuścił oczy: 
— Pani 0 tem słyszała? . 
— Mówiona o tem w klubie mego 

męża. 
Kapitan wypił trochę wina. 
— Nic o tem nie wiem, — rzekł. 
— O co chodzi? — zapytali obec- 

ni chórem. 
— Podobno nieprzyjaciel ma tajne 

wiadomości. W ministerstwie panuje 
panika. Trudno zrozumieć, jaką drogą 
dochodzą informacje. 

— Okropne! — czy kogo podejrze 
wają? ' 

„— Właśnie to jest najgorsze, że 
Niemcy przewąchali pewne plany, o 
których wiedzieli tylko najwyżsi dostoj- 
nicy sztabu. 

— Szpiedzy wśród sztabowców, to 
niebywałe historje! — oburzał się hra- 
bia. 

— Na szczęście sytuacja, zdaje się 
nie jest tak rozpaczliwa. Podobno wia- 
domości, dostarczone naszym wrogom, 
były nieprawdziwe, chodziło o wprowa 
dzenie ich w błąd i wyłapanie szpie- 
gów. : 

— Ale w jaki sposób szpiedzy ko- 
munikują się z Niemcami? — zapytał 
Rizzio. 

— Nikt tego nie wie. Zapewne ło- 
dzią podwodną, a potem samochodem 
lub aeroplanem. Wogóle dzieją się 
dziwne rzeczy. Angielskie okręty wi- 
działy kilka razy nad morzem duży 
„Taube'* wymalowany na żółto. Przy- 
czem zawsze ukazanie się „żółtego pta 
ka" wypadało w okresie gdy wrogie 
wojska rozpoczynały nową akcję. | 
— „żółty gołąb* — powtórzyła hra- 

.25 10 proc. kole-' 

CENY W WILNIE. 

Z dnia 24 stycznia r. b. 

Ziemiopłody: pszenica 35 - 38, żyto 22— 
22 i pół, jęczmieć na kaszę 20—20i pół, bro- 
warowy 21 — 22, owies 19 — 20, gry- 
ka 28—30, otręby pszenne 18—20, żytnie 
15—15 i pół, ziemniaki 7- 8, siano 10—12, 
słoma 8-9, makuchy Iniane 42—43. Ten- 
dencja w dalszvm ciągu zniżkowa. Dowóz 
dostateczny, brak nabywców. 

Mąka pszenna 80—90, żytnia razowa 
30-33, pytlowa 36—40 za klg. 

Kasza jęczmienna 50—65, jaglana 70— 
85, gryczaną 80 90, owsiana 85—100 
erlowa „60 - 80, pęczak 50 — 60 za 
kg. manna 100—140. 
Mięso wołowe 200—240, cielęce 180 

200, baranie 240—250, wieprzowe 280—320, 
słoniną świeża 380—400, solona 380—420, 
sadło 380—400, smalec wieprzowy 420— 
440. 

Nabiał: Mleko 45—50 gr. za litr, śmie- 
tana 220—250, twaróg 120—140 ха 1 kg. 
ser twarogowy 160—180, masło niesolona 
650 — 740, solone 560 — 650. 

Jaja: 250—250 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: fasola biała 140 —160, 

kartofle 9 — 10, kapusta świeża 9 — 
10, kwaszona 25-30 marchew  15—20 
(za klg.) buraki 10 15 (za kilogram) 
brukiew 15—20, ogórki 10-12 zł. za 100 
sztuk, cebula 40—50, kalafiory 80—120 za 
główkę. 

Owoce: Jabłka stołowe 100—180 za 1 
kg., kompotowe 50—80, gruszki I gat, 150— 
200, Il gat. 100—20, м 

Drób: kury 6—8 zł. xa sztuką, kurczą" 
ta 3 4, kaczki 8—9, bite 6— 7 
gęsie 18—20, bite 15 - 18, indyki 20—25 
bite 18 20 zł. 

Ryby: liny żywe 500— 550, śnięte 380 — 
450, szczupaki żywe 550—600 śnięte 350 -- 
408, leszcze żywe 500—520, śnięte 380 — 400, 
karpie żywe 500 550, śnięte 380 400, ka- 
rasie żywe (brak), Śnięte (brak), oko- 
nie żywe 480-520, śnięte 380—400, wąsa- 
cze żywe 500 550, śnięte 380—400, siela“ 
wa 320-350, sumy 300-350, węgorze 600—700 
miętusy żywe 350—380, „Sniete 250—280, 
stynka 170-200, sandacze mrożone 380— 
400, płocie 200—220, drobne 80—100. 

Len: Len surowiec 1 gat. 230 — 2.40 
dolarów amerykańskich za pud, len trze- 
pany 3.30 — 3.40 dol. za pud. Siemię 
lniane o czystości 87 i pół proc. 1.20 dol. 
za pud. (n). 

  

OFIARY. 
Na schronisko dla dzieci im. Jezus 'Su- 

bocz 20 Józefa Wimborowa zł. 25 złożone na 
jej ręce przez urzędników Starostwa Grodz.. 
kiego ku uczczeniu trzeciej rocznicy śmierci 
ś. p. Kazimierza Wimbora. 

| Samochód "| 
B 

į 

odkryty marki europejskiej 
Iš amerykańskiej, chcę KUPIĆ OKA- 

ZYJNIE. Oferty z podaniem ceny, 
roku budowy, Oraz szczegółowym 
opisem maszyny, kierować listownie 

  

do aim. „Słowa”. 1 
SESI "OR GTE REZTAGODETA 2 

Akwizytorzy 
do rozpowszechniania czasopisma i 
zbierania ogłoszeń potrzebni. Zgła- 
szać się do Stow. K. P. Nowogródek, * 
Bazyliańska 37 20 
  

Lnana wróżka Chiromantka 
Przepowiada przyszłość, Sprawy 'Są- 

dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od 
10-ej do 7-mej wieczór. Adres: ul. 
Młynowa Nr 9 m. 6, naprzeciw 
Krzyża, w bramie na prawo schody. u

a
z
a
n
a
d
n
u
n
n
u
n
s
z
a
z
e
D
a
 

    

u
u
n
u
z
s
i
n
u
n
a
z
d
n
a
n
z
n
a
g
 

Na
a 

NNUNUNNUsansa nas nas aknnususanaso = 
w 

# ż BB 4 ŁĄDAJCI 
we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych zńańego 

środka od odcisków 

Prow, A, PAKA g 
KEE EEB. 

bina Kipheven — żółte ptaki przynoszą 
zawsze nieszczęście. 

— Nie rozumiem w jaki sposób 
aeroplan może spuszczać się na ziemię 
nie zauważony i podnosić się, bez zwró 
cenia czyjejś uwagi — dziwił się hra- 
bia. 

— O, — roześmiał się kapitan, — 
gdyby można było odpowiedzieć na to 
pytanie, zadanie byłoby rozwiązane. 

    

„ Wzdłuż brzegu ustawione straże, wszy 
scy urzędnicy: państwowi, aż do najńiż 
szych policjantów i pocztyljonów, mają 
rozkaz baczenia na wszystko i dawania 
znać natychmiast, gdy (dostrzegą coś 
podejrzanego... ale dotąd nikomu nie 
udało się odnaleźć skąd podnosił się 
„Żółty gołąb* i gdzie opada wracając 
z Niemiec. Przed tygodniem widziano 
go po raz ostatni, leciał nad morzem ku 
Anglji i zniknął szybko we mgle. 

— Zdumiewające! 
— Czy to jest duży aeroplan? — 

zapytał Rizzio. 
— Większy od wszystkich, znanych 

dotąd w Europie. Podobno w Ameryce 
zbudowano teraz maszynę o sile tysią- 
ca koni parowych, zapewne ten aero- 
plan jest w tym rodzaju. ° 

— Taki olbrzym nie może się ukry- 
wać nie zauważony w Angiji. 

— Takby się zdawało, @а jednak— 
dotąd nic nie odkryto. A dopóki nie od-- 
najdziemy, kryjówki „żółtego ptaka'. a 
pilot jego będzie mógł swobodnie po- 
dróżawać po Anglji, tajemnice nasze 
nie są zabezpieczone przed wrogami. 

— A to! — syknął Kipheven, z trud 
nością powstrzymując się od przekleń- 
stwa. 

— Kapitan torpedowca, z którego 
widziano aeropłan, twierdzi, że leciał 
on bardzo wysoko, ze zdumiewającą. 
szybkością.. Zniknął im z oczu w ciągu 
kilku minut. Jednem słowem „Żółty 
ptak* jest cudem techniki a pilot — jed 

  

Kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

ul. Ostrobramska 5, 

Od dnia 24 do 27 si exiia 1930 r. włącznie żędą wytwie lase timy: | 

„„. UN A TY kę. 
Komeaja w 9 aktach. W roli głównej: REGINALD DENNY. Nad program: „NIEUJANY SEANS". 
Komedja w 2 aktach Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek seansó: d g. i t 
program: „GÓRĄ KAWALERSKI STAN". O: 
  

Dziś! Znakomity JOHN GILBERT i czarująca piękność EWA von BERNE w obrazie według yłosnej powieści 
KINO-TEATR 

„KULLYWOOD* Dead A и 
Mickiewicza 22. | ORKIESTRA 

Początek o godz. 4, 6, 8, 10.25. 

Fascynująca kreacja GILBERTA, odtwarzającego postać uwodziciela 

BAŁAŁAJEK i MANDOLIN, o 
2 ORKIESTRY. 

JAKÓBA WASSERMANA р & “А‚К' ERWINA REINERA 
bez sumienia. Od godziny 6-ej 

Dyrekcja uprasza Sz. Publiczność o przybycie £ 
20 minut przed rozpoczęciem seansów. 

  

Rekordowy sukces! Niebywałe powodzeniel Tryumfalny przebój kinematografji światowej! 

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

gł. H. 

PIEŚŃ © ATAĄANIE › 
Romantyczne dzieje słynnego atamana, jego miłość ku księżniczce perskiej i 
wielkiej rzeki rosyjskiej. W. ral. Ł ) 

Od godz 6-ej powiększona orkiestra bałałajek i 
i romanse — 2 ORKIESTRY. — Wszyscy miłośnicy kina 
Publiczność o przybycie na początki seansów o godz. 4, 6, 3 i 10.15. wiecz. 

tragiczne przygody na tle wod 
SCHLETTOW, LILJAN HALL-DAVVIS i RUD. KLEJN-ROGE 

mandolin która wykóna 
winni ten arcyfilm widzieć! 

odpow. pieśni 
Uprasza się Sz. 

  

KINO- 66 
TEATR s: SPORT 

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

„KOLLYWOOD* — 

stów w czasie ich pracy, 

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

(Szał fiimowy) 
Udział biorą najwybitniejsze gwiazdy ekranów amerykańskich: POLA NEGRI, MARY PICKFORD, 
CHARLIE CHAPLIN, DOUGLAS FAIRBANKS, CECIL B. de MILLE (genjalay reż.) i wielu ionych. ! 
W filmie tym widzimy oszałamiającą precyzję gry, techniki i reżyserji. Widzimy ulubionych arty- i 

zabawy, a przedewszystkiem uprawiających sporty. Nad program: 
1) INSTRUKCYJNY FILM PRZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEGO. 2) ZAWODY 

w 10 aktach. | 

SPORTOWE. 

  

Kino - Teatr 

„Słońce 

Dziś! "Nowe wydanie wielkiego filmu przemysłu polskiego 

Wampiry Warszawy 
(TAJEMNICA TAKSÓWKI Nr 1051), Wspaniały dramat erotyczno-salonowo-*ensacyjny w 14 aktach reż. 

ul. Dąbrowskiego 5 Wiktora Biegrńskiego. W rolach głównych: urocza MARJA BALCERKIEWICZÓWNA, premjowana o 
HALINA LABECKA, Wiera Pogorzanka, oraz polski У 
wystawa. Bajeczna gra. Bogata treść. Piekne zdjęcia. 

Rejestr Handlowy 
DG REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO w 

WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 10. 11. 291. 

10943. A. I. „Polski Przemysł Chemiczny — KORONA — 
M. Pupko, S. Sawicki, Z. Kamieniecki, Z. Tajc — S-ka firmowa 
w Lidzie*. Wyrób przedmiotów przemysłu chemicznego i sprze 

AKOSZERKI 

Kkuszerkaśmiałowi 

szczki, piegi, wągry, 
łupież, brodawki, ku. 
rxxjki, wypadanie wło- 
sów. Mickiewicza 46. 

daż takowych. Siedziba w Lidzie, ul. Pereca 19. Spółka istnieje 
©d 24 września 1929 roku. Wspólnicy zam. w Lidzie: Mojżesz 
Pupko przy! ul. Krzywej 10, Szymon Sawicki przy uż. Krzywej 
10, Zelik Kamieniecki przy ul. Pereca 19i Zelik Tajc przy ul. Pereca 
19. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dnia 24 wrze 
śnia 1929 roku na czas nieograniczony. Zarząd należy do wszy- 
stkich wspólników. Każdy ze wspólników ma prawo samodziel- 
nie repreze ntować spółkę przed wszelkiego rodzaju władzami, 
instytucjami i urzędami: państwowemi, komunalnemi i społecz- 
nemi, jak również: podpisywać w, imieniu spółki rachunki, ko- 
respondencję i pokwitowania, odbierać dła jspółki z poczty i te- 
legrafu oraz ze stacyj kolejowych, komór celnych i kantórów 
przewozpwych wszelką korespondencję zwyczajną, towary ji 
przesyłki. Natomiast weksle, czeki, żyro na wekslach, wszelkie- 
go rodzaju akty w imieniu spółki podpisują Mojżesz IPupko lub 
Szymon! Sawicko! łącznie z, jednym z pozostałych dwóch wspól. 
ników pod stemplem firmowym. 

w dniu 18. 12. 1929 r. 
10943. A. II. „Polski Przemysł Chemiczny — Korona — M. 

Pupko S. Sawicki, Z. Kamieniecki, Z. Taje — Skm firmowa w 
Lidzie. 

Siedziba spółki została przeniesiona na ulicę Krupowską 8 
w Lidzie. 

= w dniu 10. 12. 1929 r. 
1563. A. II. „Weler Ernest“. Firma 

nicze i handel nasion /W. Weler, wlaš. 
nieje od 1860 r. 

w dniu 11. 12. 1929 r. 
3487. A. II. „NIOR* — Chaja Fiaks i S-ka". 
Firma obecnie brzmi: „Sklep materjałów piśmiennych 

NIOR — Chaja Flaks*. Jedyną właścicielką jest Chaja Flakso - 
wa. Wspólnik Ezro Truboczyst zbył swe prawa do przedsiębior 
stwa na rzecz Chai Flaks i wystąpił ze spółki. \ 

skiej Macierzy Szkolnej Z. W.*, 
Siedziba została przeniesiona na ul. Ludwisarską 1 w Wil- 

nie. Kierownikiem fachowym jest Stefan Rauba. 

, Dział B, 

w dniu 11. 12. 1929 r. 
177. B. Il. „PRZEMYSŁ OSIKOWY SPÓŁKA AKCYJNA W 

WIŁNIE*. Z! powodu przeniesienia siedziby spółki do Warszawy 
spółka wykreśla się z rejestru. 

ną z najciekawszych tajemnic obecnych 
czasów. 

— Ale czyż nasi lotnicy nie mogą 
na to nic poradzić? 

— Cóż mogą poradzić? Czy do- 
gonią wiatr? Gdzie go mają łapać, 
skoro nikt nie wie, skąd przyleci i do- 
kąd dąży? Wojska w okopach nazywa 
ją go „Widmem“, twierdzą, że nawet 
bomby, które rzuca są nierealne. Ani 
jedna jeszcze nie wybuchła i nie przy- 
czyniła najmniejszej szkody. 

— Cóż o tem myśli ministerstwo 
wojny? 2 

Byfild iwzruszył ramionami: 
— A cóżby państwo zrobili? 
— Można podstrzelić ptaszka, — 

zauważył leniwie Cyryl. 
— Równie dobrze mógłby pan strze 

lać, do księżyca. — zawołał rozdraż- 
niony hrabia, — przykro, doprawdy 
słuchać niemądre uwagi, szczególnie w 
takiej chwili. Jeśli kapitan Byfild nie 
przesadza, Anglji grozi wielkie niebez- 
pieczeństwo. Żaden uczciwy Anglik 
nie ma prawa spać spokojnie, dopóki 
niebezpieczeństwo nie zostało odkryte 
i zniszczone. i 

— Ale bo też ten „Żółty ptak* 
przypomina mi wiedźmę, wylatującą z 
komina na miotle. 

— Latający Holender, — uśmiech- 
nęła, się lady Joylif. 

— Proszę państwa, „sprawa jest 
zbyt poważna! — zawołał hrabia, ude 
rzając pięścią w stół. Żarty nie są na 
miejscu- 

ROZDZIAŁII . 

Podziemny prąd. 

ё Lady Hiscott wstała i z innemi pa- 
niami. przeszła do salonu. Panom poda 
noj kawę. Paląc cygara, rozmawiali da 
lej o, niezwykłym „Ptaku”. Hrabia Kip- 
heven twierdził uparcie, że skoro samo 
lot stale odbywa podróże do Anglji mu 

rzmi: „Zakłhdy Ogrod. 
rnest Weler.“ Firma ist 

6271. A. II. „Księgarnia i/skład materjałów pišmiennych P. 

R 
HR Kosmetyka 

Gabinet 
Racjonalnej Kosme- 

tyki Leczniczej. 
Wilno, 

Mickiewicza 31 m. 4. 
Urodę kobiecą kon- 

l serwuje, dosko- 
nali, odświeża, usuwa 
jej skazy i braki 
Sztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie wło- 
sów i łupież.  Naj- 
nowsze zdobycze k0- 
smetyki racjonalnej. 
Codziennie od g: 10—8 

W. Z. P. 43 

B_ hOKALE 

Mieszkanie 
5-cio pokojowe z 
kuchnią, wygodami do 
wynajęcia. Kalwaryj- 
ska 69 m. 1, Bara- 
nówski, tel. 11-10. -T 

PPOSADYJ 
SR 

w sile wieku, z małą 

  

2976 — VI. 

2977 — VI. 

2978 — VI. 

2980 — VI. 

rodziną, oraz z długo= 
letnią rolną praktyką 
poszukuje posady. 
Wilno, ul. Lwowska 
33 m. 2 B. S. I 

2981 — VI. 

  

si mieć jakiś plac ii skład benzyny co» 
najmniej. Skoro (dotąd tego nie wykry 
to, stąd jasny wniosek, że pilot musi 
mieć wspólników, wśród okolicznych 
mieszkańców. To było jego zdaniem 
najgorsze. 

— Mówię wam, — zrzędził Kiphe- 
ven, — cały kraj jest pełen szpiegów. 
Na jednego rozstrzelanego zostaje dwu 
nastu nietkniętych, którzy swobodnie 
przesyłają 'wieści naszym wrogom. Je- 
Śli to będzie trwało dłużej, zaczniemy 
się wszyscy wzajemnie podejrzewać. 
Skąd pewność, że jeden z nas nie jest 
agentem niemieckim? Czyż można być 
pewnym w salonie, gdy nawet w mini 
sterstwie jest pełno szpiegów. 

Rizzio uśmiechnął się. : 
— Podejrzani i skazani, na śmierć 

przez pana, wznieśmy toast za nasze 
zdrowie! — zawołął, śmiejąc się i pod- 
nosząc kielich. — A czy sobie samemu 
ufa pan dostatecznie, lordzie Kipheven? 

— Gdybym dowiedział się, że ktoś 
z obecnych jest szpiegiem, zabiłbym 
go własnoręcznie, jak psa. 

— Jeśli pan nie ma nic przeciw te- 
mu, — roześmiał się Byfild, — naj- 
pierw skończę, kawę! 

— A potem będzie pan gotów do 
podróży na tamten świat. — podtrzy- 
mał tym samym tońem Rizzio. 

— Przestańcie pańowie, — zmar- 
szczył się Hammerslay. — To są nie 
mądre żarty. 

— Tak, rzeczywiście jesteśmy głup 
cy! — gorączkował się hrabia. Głupcy 
bo Niemcy biją nas, a kwiat „naszej 

- młodzieży, ginie marnie. Potrzebujemy 
odważnych i silnych ludzi, Powinniśmy 
wysyłać na front wszystkich mężczyzn 
zdolnych do noszenia broni. A takich 
młodzieńców, co nie chcą bronić ojczy 
zny tu spojrzał znaczącą na Hammer 
slaya, trzeba mobilizować i zmuszać 
do pracy przy, reperacjach dróg i po- 

RUDOLF VALENTINO — IGO SYM. 

BE ES kilkoletnia 
Douuciszmz(i rolnictwa i hodowli, b. 

Świadectwa, poszukuje 
posady. 

orar Gabinet Kosme- oferty: Olszew, woj. 
tyciny usuwa zmar« Wileńskie „Janusz“, 

rożytnej 

Wspan ała 

iaktyka 3 

su RÓŻ NE 
MAWAAFM 

Gotówkę 
w różnych  walu- 
tach lokujemy raj. 
solidniej, zwrot 

Dzien nie terminowy 
10 złotych zarobią m H.-K „Zachę- 
osoby poboczną pra- 1 Mickiewicza 1, 
cą we wszystkich (El 9-05. —a| 
miastach Otferty „Par“ m 
Poznań, Aleje Mar- Don : : 
cinkowskiego 11, pod, pięknej stru- 
53 i 27. -0j kturze w dobrym 

3 stanie o 5 miesz- 

WO RORI, najlepsze 

Łąskawe 

    

—н 
drewniany 08 

  

p i kaniach 5i 3 po- 3 
мшпш Jm | kojowych placu į 

POŽYCZEK 720 sąžni sprzeda- 
ułatwia otrzymanie DŁ, A Ba; A - 

Wilenski“ Biuro || chsta | Miekiovi- 
Komisowo - Hanal. |! сга 15 tel. 9-05. | 
Mickiewicza 21 pima) koki a н 
tel. 52, =zl| Oszezgdnošci > 
  

gotówkowe lokuje 
na oprocentowanie 
szybko i najpewniej 
Wileńskie Втиго 
Komisowo - Handl. 
Mickiewicza 21, 4 
tel. 152. —z | 

ZGUBY 
gubioną _ kartę 
zwolnienia Nr 

MGAAWAM 
AUPŁO | SPRZEDKŹ 
MAVAYAM 
Do sprzedania 
pozosta e z licytacji: 
2 taksówki, 2 pianina, 
g:rnitur mebli maho- 
niowych i tremo, du- 
ży kredens, kanapa z 
obramowaniem, stół 
jadalny i krzesła, 2 „169, wyd. przez 
kandelabry bronzowe, Komisję Poborową w 
różne żona elekt- > RE 
ryczne, kilka pier- ‚ „Na mi 
Eanos z stats: Donata * Koreckiego, 
mi, broszka brylanto- unieważnia się — 
wa, dywan _ perski, EKSEL 
odkurzacz  „Elektro- i bez 
lux*, centryfuga, ser- OWY 
wis z porcelany Sta- kwotę 129 aa ać 
1.000 Kada Pat raźnie sto dwadzieścia 
beletrystyki, pzita fo- Paa I cz 

job baigs, NŚ Bronisława  Raksimo- 
с WYS as wicza, został zgubio- 

i Н ny, a więc takow 
Biskupia 12. 126 0 unieważnia się, SE 

    

1 

mocniczych zajęciach przy armji! 
Hammerslay podniósł brwi i upu- 

ścił monokl, . 
— Tak, tak, mówię to właśnie da 

pana! — coraz więcej denerwował się 
hrabia. — Pańska matka była Prusacz- 
ką. Znałem ją dobrze i pewien jestem 
że była wdzięczna Panu Bogu za męża 
Anglika. Starszy brat pana zginął na 
froncie, krwią swoją dając przywiąza- 
nie do ojczyzny ojca. Ale pan? Pan | 
Spędził kilka lat na uniwersytecie w 
Niemczech, a teraz głośno wypowiada | 
swe sylmpatje dla tego kraju. Jaki jest || 
stosunek pana, da wojny? Przyjaciele | 
czekają kategorycznej fodpowiedzi! 

Hammersley: bez pośpiechu wkładał 
papieros do bursztynowego ustnika. 

‚ — Ach, lordzie Kipheven, mam na- 
dzieję, że pan żartuje? 

x Nigdy w życiu nie mówiłem po- 
ważniej! Pragnę wiedzieć, jaki jest sto 
sunek pana do wojny i do obowiązków | 
obywatela angielskiego. pa 

— Hm, — mruknął niechętnie Су- j 
tyl. — Jestem Anglikiem i nikim więcej | 
ale bić się — ta niema sensu. To nie 
jest w, moim stylu... Nic więcej nie 
mam do powiedzenia! — zakończył 
oglądając sę dokoła, jakby szukając 
oparcia. |, Г 

Rizzio i Bytild ušmiechneli się, ale 
hrabia sarknął z oburzeniem, wzruszył — | 
ramionami i zwrócił: się da Rizzia, 
ostentacyjnie zmieniając temat rozmo- 
wy. i 

Cyryl i kapitan siedzieli na brzegu 
stołu, obok siebie. Kapitan Byfild śle- 
dzit zioka swego sąsiada, wreszcie trą- 
cił go w ramię: 

‚ — Jedzie pan podobno na polowa | 
nie na Północ? — zapytał. 

„__ Hammerslay wyrzucił monokti oczy 
ich spotkały się. 

   
› 

  

  

Drukarnia „Wydawnictwo Wiłeńskie", Kwaszelna 23,  


