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Mit o wszechoładzy 
" narodu 

Komisja Konstytucyjna Sejmu ob- 

raduje a nad nią wisi zmora demokra- 

cji. Słowo to jest na. ustach każdego, 

kto nie chce być posądzonym O WSZeTe- 

cznictwo. Popełnia się tu jeden zasadni 

czy błąd. Nie rozróżnia się demokracji 

politycznej jakę określonej ideologii u- 

strojowej od dęmokracji moralnej jako 

afirmacji człowieczeństwa w każdej 

jednostce. Demokracja polityczna opie- 

ra się na idei/równości na mechanicz- 

nem zrównaniu wszystkich od genjusza 

do idjoty i stłamszeniu ich w jedną ma- 

sę koszarowej | miernoty. Demokracja 

moralna wie, żk ludzie są nierówni ale 

chce, by każdy) w państwie czuł się jak 

w swym A chce tež, by z každego 

wydobyć wszystko, co jest w nim 

wzniosłe twórcze i dobre, i dlatego 

właśnie pragnfie oprzeć życie społeczne 

na sprawiedlifwości, na zasadzie hierar 

chji i organifcznej nierówności. Miarą 

bowiemi społiecznej wartości obywatelą 
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jest nie sam |nagi fakt istnienia lecz je: 

go wartość letyczna, zdolności, twór: 

cza prężność jego indywidualności. Pa- 

radoks - sytuacji tkwi w tem że demokra- 

cia palitycžna wyklucza — moralną. 
Dziś dćmokracja polityczna jest już 

staruszką, (którą admiruje każda szanu- 

jąca się kpnstytucja. A tym gestem re- 
werencji (jest zasada wszechwładztwa 
narodowe LSZH 

Art. 2 konstytucji marcowej brzmi? 

zwierzchnicza w Rzeczypospoik 
{ 

„Wiadza 
| należy do narodu“. tej Polskiej | 

Powtafza się wyprane z dawnej me 
lodyjnościę i mocy echo Rewolucji Fran 

cuskiej. Pówtarza się, bo tak chce do- 

' bry ton demokratyczny. Wszak mało 
naiwnych, którzyby w głę- 

bi duszy Wierzyli w rzeczywistość słów 

o wszechywładzy narodu. Ukuł się a- 

ksjomat. Jest on potrzebny, bo przysta- 

nia w elonem interesy i brutalność poli 

tyki oraz) jej wychowańców. Nie wypa- 
da szczėrze powiedzieć, że władza 

zwierzchłia w Rzeczypospolitej  Pol- 

skiej nalgży do partji, która uzyska ary 

   

    

   

  

) 
(73 juž jest 

stach szłi walczyć z „pomazańcem Bo- 
žym“ i burzyć tron Bourbonów, mówić 
li tylko 40 obražonych interesach mie- 
szczaństwa. Stworzono więc mit o 

wszechwiładzy narodu. | zdawało się 

wówczaś a i dziś się jeszcze zdaje nie- 
którym faiwnym idealistom, že wyna- 
leziono formulę rozwiązującą problem 

demokrącji a tymczasem jest to tylko 

sofizmatł 

Wszak; zagadnienie państwa prawo 
rządnego polėga nie na tem, kto spra- 
wuje władzę awierzchnią lecz, jak się 
ją sprawuje. Wepchnięcie kartki wybor 
czej w rękę kążdego obywatela, choć- 

-by to był skońógony matoł lub łotr, nie 

gwarantuje jeszcze praworządności. 

Zależy ona od wartości moralnej tych, 
co rządzą, i od należycie zorganizowa- 
nej ich kontroli. Może bowiem więk- 
szość parlamentarifa, będąca prawowi- 
tem dzieckiem „woli narodu rządzić 

w sprzeczności z elementarnem poczu- 

ciem prawa, może zrujnować gospodar 
stwo publiczne i społeczn , zniszczyć 

dobrobyt społecny , a wypełnić kasy 

partyjne, może stać się dla obywateli 

plagą gorszą od dawnego państwa po- 

licyjnego a wszystko to w imię wszech 
władzy narodu. Chyba: więc sam ty- 
tut pięcioprzymiotnikowych wyborów 

nie może usprawiedliwić gwałtu i nie- 

sprawiedliwości społecznej. 

iLegitymacją władz” państwowej 

— jest nie „wola narodu cz' postępowa 
* nie zgodne z prawem. Mogą jedni wi- 

"dzieć ty prawo, maczelnz regułę w 

przeżyciach prawnych obywateli, dru- 

dzy w etyce Chrystusowej de pewnem 
jest, że państwo jest porządsiem praw 

nym, urzeczywistniającym dóbro po 

wszechne, dobro ogółu obywaeli a nie 

ich większości arytmetycznej. To też 

władz a państwowa jedynie i wyłącz- 

nie usprawiedliwioną _ jest.  ówczas, 
gdy realizuje ten porządek prawny. Sa 

mowola i despotyzm monarchy niczem 
nie różni się gd samowoli i cespotyzmu. 
wybrańców ludu. 

DEBATA BUDŻETOWA 
GŁOSOWANIE NAD BUDŻETEM MIN. 

PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ. 
WARSZAWA. 25.1. (PAT). Na dzisiej 

szem posiedzeniu komisji budżetem Minister 
stwa Pracy i Opieki Społecznej. Przyjęto 
wniosek posła Żuławskiego (PPS) przeciwko 
któremu wypowiedział się p. minister Prystor 
o skreślenie 80 tysięcy złotych z kredytu na 
pracowników kontraktowych, czasowo przy- 
jętych. Dalej przyjęto wniosek referenta po 
sła Kuśnierza (Ch. d.) o skreślenie 11 milį. 
wydatków osobowych i drugi wniosek  re- 
ferenta 6 zwiększenie kosztów na rekrutację 
emigrantów o 25 milj. Napo przyjęto 
wnicsek posłanki Praussowej (PPS fr. rew.) 
o zwiększenie pozycji na opiekę nad młodzie 
за i dziećmi o 100 tysięcy. zł. Przy pozycji, 
noszącej 18 milj. — na dopłaty do zabezpie 
czenia na wypadek bezrobocia oraz pomoc 
dla bezrobotnych — posłanka  Praussowa 
wniosła o asygnowanie dodatkowych 25 milj. 
a pos. Stypiński (BB) o asygnowanie 24 milj 
Pan minister Prystor sprzeciwia się obu tyim 
wnioskom, wnosząc w imieniu rządu popraw 
kę o preliminowanie dodatku w wysokości 15 
miljonów zł. Po dyskusji wnioski posłów Pra 
ussowej i Stypińskiego zostały odrzucone, a 
wniosek rządowy o preliminowanie dodatko- 
wych 15 miljonów zł. przyjęto. 

GŁOSOWANIE NAD BUDŻETEM MIN. 
SPRAW ZAGRANICZNYCH. 

Pa przerwie przystąpiono do głosowania 
nad budżetem Ministerstwa Spraw Zagrani 
cznych. Przed głosowaniem zabrał głos p. 
minister Zaleski, który udżielił wyjaśnień ©- 
raz zajął stanowisko co do pewnych pozycyj 
skreślonych w preliminarzu Min. Spraw Za- 
granicznych. 

Głosowanie rozdzielono. Naprzód 18 gło 
sami przyjęto wniosek o zmniejszenie fundu- 
szu dyspozycyjnego o 3 miljony zł., a następ 
nie 20 mi uchwalono jeden miljon zł. 
na fundusz reprezentacyjny. Po krótkiej 
przerwie przystąpiono do dalszych punktów 
porządku dziennego. 

OBNIŻENIE OPŁAT ZA PASZPORTY ZA- 
GRANICZNE. 

Z kolei przystąpiono do Sprawy paszpor 
tów. Wiceminister p. Grodyński oświadczył 
że niedługo ukaże się rozporządzenie, zniża 
jace opłatę za normalny paszport z 250 zł. 
na 100 zł., za wielokrotny paszport z 750 na 
250, na paszport ulgowy w celach przemysło- 
wych i handlowych na 25 zł., na wielokrotny 
handlowy na 150 zł, za ulgowy na kształ 
cenie się poratowanie zdrowia lub udział w 
zjazdach na 20 zł., wielokrotny ulgowy na 
100 zł. Emigrecyjue paszporty pozostaną na- 
dal bezpłatne, Pozatem zniesione będą wszel 
kie dodatkowe CDR. oprócz stemplu za 
blankiety. Przewidziane są również inne u- 
proszczenią. 

Przewodniczący posel Byrka wywodzi że 
wyrażone życzenia szeregu mówców winny 
być dyrektywami dla Rządu, jak ma stoso- 
wać swój okólnik. Chodzi mianowicie'o usu 
nięcie utrudnień przy wydawaniu paszpor- 
tów normalnych jednorazowych. Najważniej 
sze jest, że ustawa pozostaje w dalszym cią- 
gu w komisji, nie przechodzimy nad nią do 
porządku dziennego, będziemy czuwali nad 
wykonaniem tego rozporządzenia ; w chwili 
odpowiedniej będziemy mieli możność wpro 

A tej ustawy znów na porządek 
obrad. 

REFERAT W SPRAWIE B.KU GOSP. 
KRAJOWEGO. 

Komisja przeszła do referatu posła Rybar 
skiego w sprawie Banku Gospodarstwa Krajo 
wego. Referent oświadcza, że Bank Gosp. 
Kraj. według statutu zajmować się ma w 
pierwszej linji kwestjami, kredytu długotermi 
nowego, sprawami banków państwowych i 
przedsiębiorstw państwowych i ma prawo 
zajmowania się innemi czynnościami dopiero 
w, drugiej linji, W dziale kredytów długoter 
minowych — jak podkreśla referent — by- 
ło rzeczą jasną, że w kraju Bank G.K. nie 
znajduje dostatecznych rynków lokacyjnych i 
głównem jego zadaniem było zdobycie dła 
polskich papierów rynków zagranicznych. Z 
powodu różnych przyczyn Bank Gosp. Kraj. 
tego zadania nie spełnił, nie zdołał zdobyć 

  

  

rynków zagranicznych, napotkał tam na pe 
wne przeszkody i na pewne niechęci sfer 
finansowych. Mówca zwraca uwagę, że za- 
A nie ma uznania dla tego typu banku, 

tóry jest jednocześnie bankiem kredytu dłu 
goterminowego hipotecznego zabezpieczenia, 
z drugiej strony zajmuje się finansowaniem 
przedsiębiorstw przemysłowych. 

Co do działalności kredytowej Bank G. 
Kraj. nie powinien rozszerzać zanadto pe- 
wnego rodzaju kredytów, które są zbyt ry- 
zykowne. ||| ; 

Dalej mówiąc o funduszu dyspozycyjnym 
który został uchwałą Rady qadzorczej pod 
wyższony z 50.000 zł. na 100.000 zł. i za- 
twierdzony przez ministra skarbu, mówca u- 
waża, że tak pojęty fundusz dyspozycyjny i 
w takiej wysokości jest rzeczą niewłaśicwą. 
Zarzuca zbytkowność w budowie głównego 
gmachu Bańku Gosp. Kraj, Mówca wnosi 
rezolucję, wzywającą rząd, aby upoważnił 
Najwyższą lzbę Kontroli. do ej 
kontroli Banku Gosp, Krajowego. 

ZŁOŚLIWE WNIOSKI P. TRĄMPCZYŃ- 
SKIEGO, 23 

WARSAWA. 25. 1. (PAT). Natychmiast 
po plenarnem posiedzeniu Sejmu zebrała się 

przeprowadzenia 

2 ZA KORDONÓW 
Rowieński plan gospodarki krajowej 

na 19.0 rok 

Z Kowna donoszą: Gabinet Mi- 
nistrów na szeregu ostatnich posie- 
dzeń rozważył i przyjął ostatecznie 
plan pracy w dziedzinie gospodarki 
krajowej na rok 1930. Stwierdzono, 
iż w pierwszej linji należy zwrócić 
uwagę na podniesienie rolnictwa: 
meljoracje, niesienie pomocy osadni- 
kom i td. W dziedzinie handlu i 
przemysłu niezbędnem jest udosko- 
nalenie komunikacji oraz zwiększenie 
eksportu. W tym celu ma być doko- 
nana naprawa; portu Kłajpedzkiego 
oraz Szos w kraju. 

Dla zrealizowania powyższych ce- 
lów Gabinet Ministrów uchwalił zało- 
żenie Banku Hipotecznego i Banku 
dla handlu i przemysłu. 

Jako fundusze dla powyższych 
celów postanowiono użyć nadwyżki 
budżetowej od r. 1925—1929 włącz: 
nie ogółem około 40 miljonów lit, 
Sumy te mają być podzielone w spo: 
sób następujący: 

12 milj. ht. dla udoskonalenia ko: 
munikacji (naprawa portu Kłajpedz- 
kiego, naprawa szos Oraz rozpoczę- 
cie budowy kolei żel. Telsze — Kre- 
tynga). 

6 milj, lit. na meljoracje rolne. 
3 milj. lit. jako zapomogi dla 

osadników. 
1,5 milį, lit. dla odbudowy gospo- 

darki w miastach i miasteczkach (pra- 
ce kanalizacyjno-wodociągowe, budo- 
wa i naprawa mostów, chodników 
etc.). 

13 milį. It. asygnowano do fondu 
emerytur i zapomóg. 

1 pray kowieńskiej 
„Liet. Aidas“ o reformie rolnej. 

„Liet Aidas“ w artykule wstępnym p. 
t „O warunkach działalności katolickieį“ 
pisze m. in.. nawiązując do ogólnego 
upadku moralności, jaki nastąpił po woj: * 
nie: 

„„„Co się czynito u nas w Litwie dla 
naprawienia lub odbudowania świadomości 
prawa? Jak się zdaje, nic. Kaczej czyniono 
wiele, aby świadomość tę jeszcze bardziej 

przytłumić. reforma rolna, której sens 
polegał na tem: od posiadającego odjić a 
dla nieposiadającego dodać — nie przyczyni 
ła się do podniesienia prawa,— jest to fakt, 
któremu zapewno nie będą przeczyli na- 
wet najzawziętsi zwolennicy reformy  rol- 
nej. 

W owych szczęśliwych dla niejednego 
czasach przeszkody, jakie czynione Ssą- 
dom w realizacji sprawiedliwości nie mo- 
gły się również przyczynić do! podniesienia 
świadomości prawa. A gdy w ostatnich 
czasach nieskrępowana przez nikogo Te- 
mida zaczęła $gorliwiej dziąłać, wówczas 
„Rytas*, który się ogłosił katolickim, po- 
śpieszył uczynić teorję z tego p'awnego 
relatywizmu, a nawet anarchizmu, który 
naówczas, gdy rządy kraju  spcczywały 
w rękach prawdziwych katolików, rozpa- 
noszył się w życiu codziennem. Dla dzien- 
nika, który się ogłosił jako katolicki, 
który należy do Centrum Akcji Katolickiej 
w Litwie, głoszenie anarchizmu prawnego, 
wzorem wyklętego przez kościół Emila 
Zola, nie jest prawdopodobnie równoznacz- 
ne z podnoszeniem świadomości prawnej; 
nie jest zdaniem Centrum Akcji Katolickiej, 
aby ten anarchizm prawny miał w sądzie 
gorliwego obrońcy w osobie adwokata ka- 
tolickiego. 

ponownie komisja budżetowa, która przystą 
piła do głosowania nad budżetem Minister 
stwa Poczt i Telegrafów. Przy poprawce 
posła Trąmpczyńskiego o skreślenie 30 tys. 
zł. z pozycji na podróże służbowe i przesied- 
lenia w zarządzie centralnym przemawiał min 
Boerner, sprzeciwiając się jej, gdyż przesie- 
dlenia te są w związku z awansami, zmniej 
szenie więc pozycji uniemożliwi awansowa- 
nie urzędników. Mimo to wniosek pos. Trąm 
pczyńskiego uchwalono. Przyjęto dalej wnios 
ki pos. Trąmpcz. © zmniejszeniepar. na in- 
ne wydatki o 70 tys. zł. i rozdział pozosta- 
łej kwoty na pozycję muzeum 25.600, fun- 
dusz reprezentacyjny 12 tys,. drobne 16.480. 
mod skreślono 225 tys. na zebezpieczenie per 
sonelu na wypadek akcji gazowej. 

Następnie komisja przystąniła do dalszej 
rozprawy nad działalnością Banku Gosp. K. 
Wszystkie zarzuty odpierał w dłuższem prze 
mówieniu . min. Matuszewski. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE, — Bufet A | ROD SS || 
DUKSZTY — Bufet Kołejowy. į 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — T-wa „Ruch“. 
BORODZIE] — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyūski. 
IWIENIEC — tytoniowy S. Zwierzyński. j 
KLECK — sklep „Jedność*, 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpalto 
nadesłane milimetr 50 gr. Kroniką reklamowa miimetr 6 

STOŁPCE — Ksi 
ST. ŚWIĘCIANY — uł. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 
WOŁKOWYSK — 

| dotad сс 
na s ronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 

gr. Wnumerach świątecznych oraz; z, prowincji 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia: . Lubowskięgo, ul. 

Naucz. 

0. Labowskię Mickiewicza 12. 
-Ма ) Г, 

Rynek 9. N. Tarasiejski. 
Juczewska. 

„Księgarnia T-wa „Ruch*. , 

0.25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cytrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej, Adininistracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Adrministrację zmieniene dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Konferencja Morska w Londynie 
Zbliżone stanowiska stron 

LONDYN. 25.1. Pat. Według agencji Reutera dotychczasowe narady 
konferencji morskiej wskazują, że stanowiska stron,  biorcych udział w 
konferencji, są o wiele bardziej zbliżone, niż to pierwotnie przypusz- 
czano. 

Jak sądzą, ostatnie rozmowy, które najbardziej interesowały Francję 
i Włochy, dotyczyły żądania: włoskiego zrównoważenia sił morskich Włoch 
z siłami najpotężniejszego państwa kontynentalaego. Ze źródeł kompetent- 
nych donoszą, że konferencja odbywa się obecnie w atmosierze jak naj- 
zupełniej przyjaznej. : 

Kwestjonarjusz w sprawie programu morskiego 

LONDYN, 25 I. PAT. Korespondent dyplomatyczny „klavasa" podaje, że sekre- 
tarz konferencji londyńskiej Honnkey rozdał wczoraj wieczorem delegacjom memo- 
randum, zwracając się do nich z prośbą o udzielenie przed poniedziałkiem odpowie- 
dzi na wyczerpujący kwestjonarjusz w sprawie programu morskiego. W ten sposób w 
przyszłym tygodniu problemat morski będzie postawiony w całej swej rozciągłości. 

  

  

: Proces Lifwinowa w Paryżu 
Szczegóły akcji korupcyjnej Kominternu zagranicą 
PARYŻ, 25 I. PAT. Wczorajsze posiedzenie w głośnej sprawie Litwinowa po: 

święcone było wyjaśnieniu panujących w państwie sowieckiem stosunków. Szereg 
świadków, wezwanych na żądanie obrony, przedstawiło sędziom przysięgłyn charak- 
ter etyki sowieckiej oraz rolę którą odegrywa Komintern, w całem życiu państwo- 
wem rosyjskiem. Badania te miały na celu dowieść, że Liiwinow, który twierdzi, iż 
wystawił iakryminowane weksle z rozkazu niejakiego Turowa, wybitnego członka Ko 
minternu, nie mógł bez narażenia swego życia na niebezpieczeństwo odmówić speł- 
nienia rozkazu Turowa, 

‚ Prawdziwy wykład o stosunkach sowieckich, a w szczególności o etyce sowiec- 
kiej, wygłosił Mirkin: Gecewicz, profesor uniwersytetu paryskiego i akademji prawa 
międzynarodowego w tladze oraz autor szeregu prac o prawie sowieckiem. Według 
niego, cały regime sowiecki opiera się na kompletnej negacji proworządności. Prawo 
podporządkowane jest t. zw. zgodności z celami rewolucji. Cyrkularz z roku 1920 
komisarjatu sprawiedliwości zaleca interpretowanie ustaw z punktu widzenia intere- 
sów rządowyco, czyli partji komunistycznej. lnnemi słowy prawo jest na usługach 
partji. 

Sensacyjne zeznania Biesiadowskiego 
Wielką sensację wywołało zeznanie Biesladowskiego, wezwanego na żądanie 

obrony. Jeden z przedstawicieli powództwa cywilnego adwosat Berten, poseł komu- 
nistyczny do parlamentu zaprotestował przeciwko dopuszczeniu Biesiadowskiego do 
składania zeznań wobec wyroku sądu moskiewskiego, skazującego go na 10 lat wię- 
zienia za nadużycia pieniężne. 

O wiadczenie to wywołało gwałtowne protesty zarówno ze strony samego Bie- 
siadowskiego, jak i obrony. Przewodniczący jedaak odbiera przysięgę od Biesiadow= 
skiego i dopuszcza go do składania zeznań. 

Te ostatnie, z wyjątkiem ogólnego streszczenia roli kominternu w całym ustro- 
ju sowieckim, dotyczą różnych szczegółów sprawy, a w szczególności roli Turowa, 

a dł A SON, rż rd a Weksle te byly dyskon 
wane, a pieniądze otrzy! zą nie przeznaczone na wzmożenie propagand 

komunistycznej zagranicą. Świadek Piatkow odwiedcatjtł0 rząd sowiecki miał vns 
nie zamiar zapłacenia inkryminowanych weksli, lecz okazało się, że trzeba będzie za- 
płacić tak dużą sumę, iż wolał zapłacenia odmówić: 

Dziś nastąpią przemówienia prokuratora, przedstawicieli powództwa cywilnego 
oraz adwokatów, Wyrok oczekiwany jest dziś późną nocą. 

Rząd boliwijski odpiera oskarżenia Paragwaju 
GENEWA. 25.1. Pat. Późnym wieczorem nadeszła depesza do rządu 

Boliwji, która jednakże nie stanowi jeszcze odpowiedzi na telegram mini. 
stra Zaleskiego. W depeszy tej Boliwja odpiera oskarżenie, skierowane pod 
jej adresem przez rząd paragwajski. ‚ 

Komitet finansowy Ligi Narodów zakończył prace 
GENEWA, 25 1. PAT. Komitet finansowy Ligi Narodów zakończył 

swe prace, rozpatrzywszy raz jeszcze projekt umowy w sprawie pomocy 
finansowej państwom napadniętym. : 

Konferencja międzynarodowa w sprawie rzeki Odry 
BERLIN, 25 I. PAT. « Wczoraj otwarta została we Wrocławiu, pod 

przewodnictwem posła niemieckiego dr. Seligera międzynarodowa konie- 
rencja w sprawie rzeki Odry. Pierwszy dzień obrad poświęcony był spra- 
wom formalnym. Delegaci nie stawili się w komplec e. Obrady toczą się w 
języku niemieckim i francuskim. 

Książki Mussoliniego na indeksie wafykańskim 
CITTA DEL VATICANO, 25 I. PAT. „Osservatore Romano“ ogłasza 

dekret nuncjusza kongregacji świętego officium, mocą którego wniesiono na 
indeks następujące książki: Mussoliniego „Oddajcie cesarzowi”, rzecz o po- 
lityce religijnej oraz Mussoliniego i Ignotusa p. t. „Państwo faszystowskie, 
kościół a szkoła" wydane przez księgarnię partji faszystowskiej. 

Zamach dynamitfowy na pociąg pośpieszny 
BUKARESZT, 25.1. PAT. Na pociąg pośpieszny, zdążający z 

Bukaresztu do Gałacza usiłowano dokonać zamachu. Dynamit, 
położony na torze kolejowym wybuchł przed nadejściem pocią- 
gu, niszcząc szyny na przestrzeni 75 cm. Uszkodzenie naprawio- 
no natychmiast tak, że w dwie godziny po wybuchu pociąg 
mógł udać się w dalszą drogę. 

Gdybyś to jednak była jeszcze ta 
woła narodu i jego rządy. Ale owa 

wszechwładza narodu jest tylko bajką 
opowiadaną wieśniakom i rozagitowa- 

nym robotnikom. Faktem jest, że w 

państwie Z natury rzeczy rządzi zawsze 

elita, grupa najsilniejsza. Do Rewolu- 

cji Francuskiej rządzili ci, których siła 

płynęła z sakry religijnej bądź z auto- 

rytetu moralnego, badź wreszcie z fi- 

Zycznej lub gospodarczej przewagi. Eli 

tą zaś dzisiejszej demokracji są ci któ- 

rzy zyskają największy poklask wśród 
tłumów. Jeszcze bardziej demokratycz- 

nem byłoby, gdyby wyboru wodzów 
państwa dokonywano drogą losowania 
tak, jak to było w Atenach. 

Ciekawy jest ten mechanizm wyła- 
niania demokratycznej elity. Demokra- 

cja widzi w państwie nie organiczny 
związek lecz proszek jednostek — аю- 

mów .Dła uniwersalisty państwo jest 

hierarchicznie ułożonym porządkiem 

wartości znajdujących swój wyraz w co 

raz to szerszych formach uspołecznie- 
nia. Jednostka wchodzi do państwa nie 

bezpośrednio lub za pośrednictwem 

partji lecz przez rodzinę, zawód, stan, 
warstwę społeczną i inne społeczności 

istniejące w organizmie państwowym. 

Demokrata indywidualista widzi tylko 
równe sobie i suwerenne  |ednostki. 
Gdzie zaś jest jednolita szara masa ró- 
wnych jednostek, tam decydować może 
tylko arytmetyczna większość. Więk- 
szość ta to wydma piaszczana, ciągfe 
zmieniająca kształt i formę. I dlatego 
paqłament reprezentujący jest « wolą 
większości narodu przez pięć lat 

jest fikcją. I dlatego jedynie konsekwen 

tną jest demokracja bezpośrednia Rous- 
seau, bezpośrednie wiecowe rządy tłu- 

mu. Ale też dlatego demokracja kon- 
sekwentnie przemyślana jest  utopją, 

aa 

gramów ;mających na celu dobro pań- 
bajką o ludziach - aniołach. Rzeczywi- 
stość życia zbiorowego układa się nie 
na zasadzie większości lecz na podsta- 

wie wartości: łeczyć może tylko lekarz, 

sądzić tylko prawnik, prowadzić fabry 

ki tylko inżynier, rządzić w państwie 
— tylko elita prawdziwa to znaczy ci, 

którzy są wodzami w życiu duchowem, 

kulturalnem, gospodarczem, a nie ci któ 

rzy uzyskają największą ilość głosów. 
Większość bowiem sama w sobie nie 
jest żadną wartością, może być jedynie 

czemś ujemnem. 

Wyznawcy zwierzchnictwa narodo- 

wego wierzą, iż rzeczywista wo” jedno 

stek głosujących stwarza wołę zbioro- 

wą, ową sławną  „vołonte generale". 
Ma ona być wolą większości. Ale właś- 

nie tragedją demokratów jest to, że 
tej woli większości w rzeczywistości BREE» 

js 4 
zy «аё ss 2 

niema. jest ona rusałką, którą stwarza 

nie tyle wyobraźnia ile demagogja Jea- 
derów partyjnych. Przecież chcieć cze- 
goś, mieć sprecyzowaną woję, można 
wówczas, gdy się wie, o co chodzi. Nie 
można ustosunkowywać się do zagad- 

nień, o których się nie ma pojęcia. A 
czyż lud wieśniaczy i robotniczy może 

ocenić samodzielnie skomplikowane za- 

gadnienia współczesnego państwa, czy 

może orjentować się w arkanach polity- 

ki gospodarczej, finansowej, społecz- 

nej, lub zagranicznej. jeżeli nie — to 
jak można mówić o zbiorowej woli 

większości narodu. Trzeba tę wolę 

stworzyć, a stwarza ją agitacja przed- 

wyborcza i jej wszechwładni monarcho 

wie partyjni, politycy, kandydaci na 

posłów. Ci którzy mają być wyrazem. 
woli ludu, sani tę wolę wyrabiają. A 

jak wyrabiają, to już rzecz zbyt dobrze 

stwa i wzmożenie pracy produkcyjnej 
społeczeństwa. Na pierwszy plan wy- 

suwają się zagadnienia podziału dóbr, 

kwestje użycia, spekułowanie na naj- 

ciemniejszych instynktach tłumu. I tu 

jest straszna, kainowa rola demokracji. 
Demoralizdje ona lud, zamiast łączyć 

przy produkcyjnych warsztatach, za- 

miast przez wzniesienie pracy osiągać 

dobrobyt uczy go wołać „panem et 

circenses', wmawia mu, że przez od- | 

danie głosu może stać się panem wszy 

stkich dóbr, rozwija najniższe uczucia | 
nienawiści i zazdrości a wszystko to 

poto, by zamknąć błędne koło zasady 
wszechwładztwa narodowego. Ci, któ- 

rych naród ma powołać do rządów, sa- 

mi wolę tego narodu wytwarzają. Przy 

pomina mi się spirytystyczna zabawa w 

tajemniczy spodek. Spryciarze wodzą 

sobie bezczelnie spodeczek po literach 
alfabetu a potem z wielkim mistycyz- | 

mem ogłaszają wołę ducha. 

Ale gdyby nawet zgodzić się na ist- 

nienie samodzielnej wołi większości, to 

pozostanie jeszcze wieczystą tajemnicą 

tych, co wszechwładztwo narodowe | 
wymyślili, dlaczegó arytmetyczna więk | 

szość ma reprezentować wolę całega : 

narodu. : 
* 

Tak więc wszechwladztwo narodu | 

jest fikcją, manewrem politycznym. Ale 

jaki jest utajony cel tego manewru? | 

Niech o tem mówi Kelsen, obrońca par | 

Jamentaryzmu i demokracji. 
„„„punktem wyjścia dla demokracji a w 

szczególności dła parlamentaryzmu może 
być chyba tylke krytyczny relatyzm a ni 
gdy metafizyczno - absolutny punkt widze- 
nia. Relatyzm wychodzi z założenia, że pra- 
wdy i wartości absolutnej paznać nie może- 

"1 tu właśnie filozoficzne źródło de- 
mokracji politycznej. Chodzi jej a 

nsunięcie z życia publicznego moralno | 
ści Chrystusowej, chodzi 6 przeciwsta | 
wienie absolutnym wartościom  etycz- 
nym umiłowań t miłostek tłumu. Za- © 

Sada zwierzchnictwa narodowego nic 

innego nie znaczy jak to, że naród jest 
władzą, która nie potrzebuje uzasad- 
niać słuszności swych władczych аК- | 

tów. Według 'niej więc nie ma już żad 
nego prawa ponad wołą leadera partji | 
mającej za sobą cyfrową większość. A | 
przecie jest to zasadniczo sprzeczne 2 

typem myślenia religiinego. Dla kato-, 
lika prawo i dobro społeczeństwa nie || 

są wypadkową egoizmów ludzkich. Po | 
nad sejmem i jego większością, ponad | 
paragrafami konstytucji jest jeszcze coś | 

wyższego, jest dobro państwa, jako ca | 
łości, prawo Boże, moralność Chrystu- | 

sowa. Nie może ona być usunięta żad | 
ną uchwałą sejmową. ł choćby których 

czterdziestu suwerenów jednogłośnie 

uchwaliło, że nie ma Boga, to On jed- 
nak istnieć nie przestanie. To też dzi- 

wnem się wydaje, jak mogli ludzie, któ | 
rzy się przyznają do katolicyzmu, M vy 
chwalać par. 2 konstytucji marcowej z | 
istoty swej areligijny. j 

Powoli jednak dokonuje się wyłam | : 

w myśleniu demokratyczno - Нбега- | 

nem. ' 
„.„„Zródłem władz w_ Rzeczypospolitej : A 

Polskiej jest Naród. boa aCze A R, ‚ 
dobro |" bržmi odnośne miejsce pro 
jektu konstytucji B.B, " 

Jest tu jeszcze dyg w stronę demo- 
kracji politycznej ale sformułowano już 

naczelne prawo, prawo wyższe od. 

wszełkich uchwał i woli parlamentu lub 

narodu. jest uznanie wartości bezwzgli 
dnej. Ale braknie kropki nad i. Jeżeli 

bowiem dobro państwa ma byč czemš 4 
bezwzględnem, to ono musi się oprzeć. 4 
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o sprawdzian absołutny. | tę kropkę: 
nad i stawia prof. Władysław Leopold 
Jaworski. W par. 1 swego projektu kon | 
stytucji proponuje następującą normę 

„Władzę wykonywa Prezydent wedle za- 
sad moralności Chrystuso: i nie 2 
w tem žadną 22 ograniczonym 2 

Oto z całą odwagą i z konsekwen- | 
cją podane rozwiązanie zagadnienie te- 

go, jak powinna być sprawowana wła- 
dza, A teraz kto powinien rządzić? PoE 

wne jest, że nie arytmetyczna więk= а5. 
szość lecz najlepsi, elita. Jak się dobór | 
tej elity ma odbywać? — przez dobór | 
najlepszych w każdym zawodzie, w ka- 
żdej dziedzinie twórczej pracy społecz- | 

nej. Państwem przyszłości jest pań- | 
stwo syndykalne, państwo oparte na | 
„stanach zawodowych* wyposażonych | 

w samorząd. Wiek demokracji lilsgt|- / 
nej ma się już ku końcowi. A 
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ECHA K 
i POSTAWY. 

— Prawdziwa szkola. W niedzielę dnia 
19 stycznia r. b. odbylo„się w Domu Ludo- 
wym P.M.Sz. święto „choinki*, zorganizowa 
ne dla dzieci szkolnych staraniem zarządu 
siedmioklasowej |polskiej szkoły powszechnej 
w Postawach. Na program święta złożyło, się 
rozdawanie podarunków przez „św. Mikoła- 
ja”, Śpiewy i zabawa przy pięknie udekoro 
wanej i oświetlonej choince. 

Bra krótką notatką sprawozdawczą na- 
leży wspomnieć, jż święto to odbyło się wzo 
rem lat ubiegłych, a najważniejsze iż w zna 
czeniu swem winno być podkreślone jako 
wyraz stałej opieki pozaszkolnej zarówno nad 
dziatwą uczącą się, jak też i nie należą. 
cą do szkoły, opieki tej, która stale i zaw- 
sze jest roztaczaną przez zarząd szkoły Z 
prawdziwem addaniem się i całkowitem zro- 
zumieniem ważności tego zadania. K 

Jeśli przyjrzėč się dzialalnošcį nauczyciel 
stwa, omawianej przez:nas szkoły od jej 
istnienia, za wszystkie jego  niestrudzone 
działania i prace na polu kulturalno-oświato 
wem i społecznem,. należy wyrazić najwyż- 
sze uznanie i niekłamaną pochwałę. 

W uzasadnieniu tego dość wspomnieć 
tylko o organizawanych poprzednio kursach 
pozaszkołnych, które przeprowadzane z Su- 
miennością i na podstawie starannie opraco- 
wanych programów niosły i szerzyły wiedzę 
i oświatę wśród tych, którym lata wojny 
światowej i walki przyfrontowe nic poza 
ciemnotę i barbarzyństwem nie dały. Liczne 
przedstawienia szkolne, jak również organi. 
zowane przy współudziale miejscowej inteli- 
gencji przez ZA nauczycieli, ode- 
grywane często sztuki teatralne stojące na 
"wysokim poziomie artystycznym przyczynia 

"w ły się do podniesienia kultury wśród ogółu 
' mieszkańców, budząc jednocześnie zapał do 

pracy w kierunku polepszenia nietylko stanu 
materjalnego, lecz co najważniejsze pobudza 
Лу również do pracy nad pogłębieniem mo- 
walności i wiedzy. Branie czynnego udziału 
przez ogół nauczycielstwa w miejscowych 
organizacjach społecznych į kulturalno-ošwia 
towych, wpływ |na umiejętne i pedagogiczne 
wychowanie powoduje, że członkowie tej lub 
imnej organizacji, rekrutującej się z młodzieży 
będącej nieraz w największym stopniu analfa 
betyzmu pod każdym, względem, stawali się 
ludźmi godnymi zaufania i prawdziwymi ob, 
wątelami, znającymii swe prawa i obowiązki. 

s Owoce tej.użytęcznej j godnej być po- 
stawioną za wzór (pracy * nauczycielskiej 
dadzą się zaliważyć w: Postawach każdemu 
bez: trudności, chociaż niejeden może nie 
zdaje sobie sprawy dlaczego w Postawach 
nie kwitnie pijaństwo, warcholstwo, niezgo- 
da, a panuje wśród wszystkich mieszkańców 
m. Postaw największa zgodność w pracy i 
dążeniach do polepszenia drogą indywidualną 
dobrobytu ogólnego i kraju. Słusznem więc 

   

__ jest i całkowicie należnem, że polską szkoła 
powszechna w Postawach darzoną jest przez 
ogół społeczeństwa postawskiego bezwzględ 
em zaufaniem i ciesz 

"dziwem uznaniem. 
  y się szczerem i praw» 

M. 

  

— Z Sejmiku Wileńsko-Trockiego. 

Sejmik wileńsko trocki należy niewątpli- 
wie do najruchliwszych w naszem wojewódz 
twie. Zdaje on sobie bowiem sprawę z tego, 
że powiat jest terenem reprezentacyjnym i 
koniec. Niech-n0 np. tas jaki wysoki 
dygnitarz do Wilna z Warszawy i niech zech 

„ ce nabrać pojęcia o naszych „Kresach. Cóż 
uczyni? A no, siądzie w auto i wio gdzieś 
za miasto, przypuśćmy do Rudomina, czy 
Skorbucian. Tam obejrzy drogi, mosty, szko- 
ty it. d. i t. d. i zależnie od tego co zobaczy 
urobi sobie obraz o nas tutejszych. Tutej- 
szym nazywam każdego, kto tylko przebył 
tu zeszłoroczną, 40 stopniową zimę). To też 
Sejmik nie drzemie: kupuje „bitwargeny* i 
inne dziwolągi, rzuca je na złe drogi, mobi- 
lizuje całą ludność powiatu, rzekłbyś pospo- 

© lite ruszenie. Armją tą dowodzi osobiście p. 
Piekarski, który zręcznie skacze z odcinka 
na odcinek. Ba, nawet wojsko tu pracuje. 
Prawdziwe, stoprocentowe wojsko polskie! 
Wszystkie mosty w pawiecie — to dzieło 
ich rąk. Sam pan starosta podaje tam ko- 
mendę. Ostatnio, 14 b. m. odbyło się przy- 
įecie mostu w Darkuszkach, 4 Mejszagol- 
skiej, zbudowanego przez K.O.P. 

Od 15 lutego r. b. rozpoczną się kursy 
dla drogomistrzów gminnych. Jest już moc 
'zgłoszeń. Sprawy szarwarkowe w roku bie- 
żącym opracowanę są już jak w zegarku. 
Zaprojektowano wybudowanie dobrej *drogi 
Rudomino—Turgiele i połączenie Olkienik z 
szosą grodzieńską na przestrzeni 10 klm. co 
ma ogromne znaczenie dla rozwoju Olkienik. 
Możliwą jest rzeczą, że Sejmik upora się z 
©udową tych dróg już przed 15 czerwca T. 
b. albowiem w tym czasie przejeżdżać będzie 
tędy Pan Prezydent Rzeczy ej prof. 
lonacy Mościcki, który najprawdop niej 
odwiedzi gen. Żeligowskiego w Andrzejowie, 
pod Turgielami. A że Sejmik się upora, uwie 
szyć w to łatwa gdyż wszelkie roboty ze- 
szłoroczne zostały wykonane co do dnia i 
EM według planu. Oczywiście zasługa 
o p. Piekarskiego, kier. robót sejmikowych. 

Słusznie przeto Sejmik uchwalił mu remine- 
rację za szybkie i oszczędnościowe wykona 
mie wszelkich prac — tysiąc zł. Skoro jesteś 
my już przy remuneracji (aż ślinka ciecze) 
wspomnijmy też i o innych, a mianowicie: 
wójtowi z Turgiel Aleksiukowi przyznano 
150 zł. za wybrukowanie 28 wsi, wójtowi 
Rympie z Rey Solecznik (mój znająmy) 
100 zł. za wybrukowanie 14 wsi i. wójtowi 

RAJOWE 
z Szumska 100 zł. (nazwisko zgubiłem) za 
wybrukowanie 7 czy 8 wsi (dokładnie nie 
pamiętam). Inni wójtowie są kandydatami na 
rok 1930—31. A więc za dzieło panowie wój 
towie, nagroda zapewniona! > 

Tak, dobry gospodarz pozna się zawsze 
na swym pracowniku i zawsze go wynagro- 
dzi — czem chata bogata. ; 

l o szkołach Sejmik pamięta — zakupuje 
a raczej pożycza od Sejmiku święciańskiego 
maszynę, robiącą t. zw. pustaki, z których 

projektuje Sejmik wybudować w tym jeszcze 

roku 6 szkół powszechnych w różnych punk 
tach powiatu. Prosta to rzecz: zajadą gdzieś 

z taką maszyną, narobią pustaków, zwiną 

manatki i wio dalej robić znowu pustaki! w 

ten sposób rozwiąże się może drażliwa 

kwestja budownictwa szkół, która mi do 
siwości głowę przyprawiła. ч 

Nawet ze szkołą rolniczą w Bukiszkach 
Sejmik wyszedł zwycięsko. (A trzeba wie- 

dzieć, że szkoła ta upadała już zupełnie). 
Zmienił się personel, wszystko się zmieniło na 

lepsze. Tylko z gruntem, którego jest 106 
hektarów nie wie, narazie Sejmik co począć, 

gdyż jedni członkowie radzą sprzedać, 

(oczywiście część, bo jakieś 30 ha _ trzeba 

zostawić dla praktyki) drudzy nie. Podobno 

jeden Z członków ma udać się do znanego 

wróżbity w Warszawie w tej sprawie. Jabym 

zaś radził 76 hektarów sprzedać, gdyż zadą- 

niem Sejmiku nie jest prowadzenie interesów 

dochodowych, įprzytem Sejmik nie znajdzie 

nigdy człowieka, któryby, gospodarząc na 

106 Peach dbał szczerze o kieszeń, raczej 
kasę sejmiku. ; ; z 

Zresztą, to rzecz nie moja, mnie pozo- 
stało tylko... pądpisać się: Hopko. 

NIEŚWIEŻ. 

  

— Walne zebranie „Strzelca*. 9 b. m. w 
Świetlicy sejmikowej odbyło się walne zebra 

nie Strzelca. Posiedzenie zagaił prezes ustę- 

pującego zarząd p. Śliwiński, charakteryzu= 

jąc w swem przemówieniu działalność tej 

organizacji na terenie powiatu i podkreślając 

jej ciężki stan materjalny. Na zakończenie 

zgłosił dymisję zarządki. (Na propozycje obwo 

dowego komendanta p. Narońskiego zebrani 

rzez aklamację wybrali nowy zarząd, do 

kó weszli p. Henryk Malukiewicz, reie- 
rent bezpiecz. publicznego jako prezes, (p. 

Y Aleksander Pławski, naczelnik kancelarji sta- 

rostwa — skarbnik, jp. Kazimierz Packiewicz 

urzędnik starostwa — sekretarz i p. Śliwiński 

— referent AA ZĘ Na zakoń 

czenie zebrania p. Śliwiński zabierając głos 
życzy nowemu zarządowi lowocnej pracy. 

— Jednodniowy kurs dla opiekunów spo 
łecznych- Dnia 9 stycznia r. b. z inicjatywy 
nowogródzkiego Urzędu Wojewódzkiego od- 

był się w Nieświeżu jednodniowy kurs dla 
opiekunów, społecznych pow. Nieświeskiego, 
pragram którego był następujący: ogólne 
zarysy opieki społecznej ochrony pracy i 
ubezpieczeń Ak przepisy prawne 
o opiece społecznej, wytyczne opieki poza 
zakładowej, obowiązki i prawa opiekunów 
spajecznych i ich stosunek do władz komu 
nalnych, podstawowe zasady higjeny. Punk- 
ty I i 3 programu zreferował p. Stanisław 
Kostrzyca — delegat OE ek Urzę- 
du Wojewódzkiego, punkt 2 — p. Jan Pod 
horski-.Okołow — urzędnik wydziału powia 
towego w Nieświeżu, punkt 4 inspektor 
samorządu gminnego sejmiku nieświeskiego 
p. A. Błażewicz, punkt 5 lekarz powiatowy 
p. Karol Przysiecki. Przy omawianiu obowiąz 
ków i prawa opiekunów społecznych prze- 
dyskutowano regulamin czynności dla opie- 
kunów opracowany komisyjnie przez wydział 
powiatowy w Nieświeżu, oraz wniesiono kil 
ka zmian i poprawek. Stopień zainteresowa- 
nia omawianemi sprawami jak również wy- 
sokość poziomu dyskusji podczas debatowa 
nia nad instrukcją Świadczą, że opiekunowie 
społeczni zdają sobie sprawę z doniosłości 
roli, jaką mają wypełnić na stanowisku 
opiekunów. Na ogólną liczbę 29 przybyło na 
kurs 21 opiekunów. 

— Rewja bal. Dnia 1 lutego odbędzie 
się w salach ratuszowych rewja-bal na ko 
rzyść szkoły powszechnej. Od godz. 10—12 
występy estradowe, obrazek sceniczny, śpiew 
«skrzypce, kuplety i monologi na tematy aktu 
alne. Siły pozamiejscowe, od 12 tańce — 
bufet. , 

  

Bursa Św. Jedwigi 
'S.S. Urszulanek S. J. k. 
przyjmuje uczenice szkół średnich 

na całkowite utrzymanie. 

Adres: Skopówka 4, tel. 1395. 
  

Glos królewski w Radjo! 
Z okazji odbywającej się obecnie konfe 

rencji rozbrojeniowej w Londynie, wypowie. 
dział król Jerzy VII mowę. Rzadka ta okazja 
słyszenia bezpośrednio głosu angielskiego 
monarchy, została wyzyskana przez angiel. 
skie Towarzystwo Radjofoniczne  (B.B.C.) 
przez nadanie mowy królewskiej oraz całego 
przebiegu otwarcia konferencji na cały 
świat. Mimo niekorzystnej pory nadawania 
(godz. 12—2-w południe), odebrała  tów- 
nież stacja radjofoniczna warszawska, za po 
średnictwem znanej i niesłychanie  czułej 
Ekradyny Marconiego, przebieg całej uroczy 
stości z niesłychaną precyzją i umożliwia 
przez to odbiór jej posiadaczom radjo apara 
tów i to nawet aparatów detektorowych. 

Dookoła „redlzji“ 
Debata w komisji sejmowej 

WARSZAWA. 25.L Pat. Sejmowa 
Komisja Konstytucyjna przystąpiła 
dzisiaj nad wnioskiem nagłym w spra: 
wie rewizji artykułu 25 konstytucji, 
przekazanym komisji przez Sejm 
uchwałą z dnia 15 bm. 

Sprawozdawca poseł Komarnic- 
ki (K. N.) zaznacza, że nagłość wnio- 
sku została przez Sejm uchwalona, w 
konsekwencji czego sprawa musi być 
załatwiona, a sprawozdanie O tem 
przedłożone Sejmowi przed załatwie- 
niem innych wniosków w sprawie re- 
wizji konstytucji, W danym wypadku 
chodzi o usunięcie wątpliwości co do 
czasu trwania budżetowej sesji Sej- 
mu. W sprawie tej odmienne jest sta- 
nowisko Sejmu i Rządu a to po- 
twierdza, zdaniem referenta, koniecz- 
ność uregulowania sprawy. Mówca 
wspomina, że kierownik min. skarbu 
Matuszewski wyraził pogląd, że wy* 
starczyłoby do artykułu 25 wstawie- 
nie zdąnia, że „odroczenie sesji zwy- 
czajnej wymaga zgody Sejmu". Refe- 
rent odrzuca to sformułowanie. Wnio- 
Sek nagły w tej sprawie ogranicza się 
do przepisu, że „w razie odroczenia 

sesji sejmowej bieg terminów wstrzy- 
muje się na cały czas odroczenia". 
Mówca wywodzi, że przyjęcie zdania, 
przeciwnego, t. j., že „w razie odro- 
czenia trwania sesji skraca się o ilość 
dni, na które była odroczona' — pro- 
wadziłoby do trudności nie do poko- 
nania. Wniosek nagły domaga się 
również, ażeby dw razie nieuchwale- 
nia budżetu przez ciała ustawodaw- 
cze nie był wprowadzany projekt rzą- 
dowy w drodze rozporządzenia P. 
Prezydenta, lecz zastosowany był 
budżet zeszłoroczny. Celem wniosku 
jest zaprowadzenie ładu budżetowego 
przez Ściślejsze współdziałanie Rządu 
z Sejmem. 

Oświadczenie wiceministra 
Sieczkowsklego 

Wiceminister sprawiedliwości Sie- 
czkowski oświadcza, że między po- 
jęciem „zmiany” a „rewizji* powinna 
zachodzić istotna różnica. 

W chwili, kiedy przystępuje się do 
rewizji całokształtu konstytucji, nie 
można opracowywać zmian fragmen- 
tarycznych. Rzecz musi być traktowa- 
na w łączności, a to tembardziej, że 
sprawa Okresu budżetowego zawarta 
jest już i w projektach kBezpart. Blo- 
ku i lewicy. Tymczasem przyjęcie te- 
go lub innego terminu traktowania 
danego wniosku może wywołać po- 
ważne konsekwencje. W imieniu Rzą- 
du wiceminister oświadcza, że wnio- 
sek ten może być traktowany tylko 
w ramach ogólnej rozprawy nad re- 
wizją konstytucji w związku z pro- 
jektami już zgłoszonymi a obejmują- 
cymi całokształt. 

Dyskusja 

Pos. Bagiński (Wyzwol.) propo- 
nuje wybór podkomisji, złożonej z 
5 członków, (pięciu), któraby rozwa- 
żyła zasadniczo możliwość fragmenta- 
rycznej zmiany konstytucji na pod- 
stawie art. 125 ust. 2 a tymczasem 
komisja przeszłaby do dalszej dysku: 
sji nad rewizją konstytucji. Rzecz 
nie jest już nagła, bo komisja bud. 
żetowa i Sejm dokonają swego za- 
dania i tak w terminie. 

Poseł Piłsudski zaznacza, że 
istotna nagłość już Pnie istnieje, bo 
Sejm jest w swoich pracach budżeto: 

0 w 

am. 25 Konstytucji 
wych już dobrze zaawansowany. Dla 
kontroli pozostaje też czas, a co do 
utarczek z rządem, to lepiej, żeby ich 
nie było. W zasadzie poseł nie miał- 
by nic przeciw wnioskowi pos. Ba- 
gińskiego, który jest kompromisowy 
lecz lepiej byłoby całkiem tę kwestję 
odłożyć. 

W projekcie B.B. znajduje się ter- 
min budżetowy. Stawiamy zasadę, 
ażeby czasu odroczenia sesji nie wli- 
czać, lecz tylko wtedy, gdy odrocze- 
nie trwało 60 dni a nie 30. 

Pos. Bitner oświadcza, že prze- 
ciwko wnioskowi Klubu 'Narodowe- 
go i innych przemawiają 'względy po- 
ak prawnicze i względy celowo: 

ci. 
Pos. Stroński prosi, aby podko- 

misja zajęła się odrazu 'nietylko zba- 
daniem, czy wniosek może być oso- 
bno załatwiany, lecz ijego treścią i 
żeby przyszła ze sprawozdaniem do 
siedmiu dni. Referent pos. Korrarni- 
cki odpowiedział na wywody posłów 
Bitnera i Piłsudskiego. : 

a 

Głosowanie. 

Po dłuższej dyskusji, w której za- 
bierali jeszcze głos posłowie Bagiń- 
ski, Makowski, Piłsudski i Butner 
przystąpiono do głosowania. Przyję- 
to wniosek posła Bagińskiego, aby 
wybrać podkomisję, któraby rozpa- 
trzyła możliwość zmian fragmentarycz- 
nych i przezsła do dalszej dyskusji 
nad rewizją. Przyjęto też według 
wniosku pos. Strońskiego, że podko- 
misja rozpatrzeć ma także meritum 
wniosku Klubu Narodowego i innych. 
Do podkomisji zostali wybrani po- 
słowie Niedziałkowski (PPS), Graliń- 
ski (Wyzw.), Komarnicki (Kl. Nar.), 
Dębski (Plast), Podoski (BB). Prze- 
wodniczyć podkomisji ma w zastęp- 
stwie pos. Makowskiego pos. Piłsud- 
ski, 

Wspólne cechy wniesionych pro- 
jektów. 

Z kolei przystąpiono do dalszej 
dyskusji nad wnioskiem o rewizję 
konstytucji. Głos zabrał pos. Pia- 
seckł, podkreślając wspólne cechy 
wniesionych projektów, a mianowicie, 
że wszystkie stoją na stanowisku re- 
formy ustroju parlamentarnego i 
nigdzie niema mowy ani o zmianie 
ustroju republikańskiego, ani o znie- 
sieniu parlamentaryzmu, ani nawet 
kontroli _ parlamentu nad rządem. 
Drugą cechą jest uznanie koniecznoś- 
ci opierania się na przesłankach, wy- 
pływających z realnych podstaw ży- 
cia polskiego. 

W obradach swych komisja nie 
powinna się rozpraszać, lecz skupić 
na kwestjach zasadniczych, jak nad 
kwestją wyboru Prezydenta, zwiększa- 
nia jego ingerencji w sprawie powo- 
ływania rządu i _ odpowiedzialności 
rządu przed nim, dalej nad obciąże- 
niem rządu obowiązkiem _— inicjatywy 
ustawodawczej i t. d. Dalej mówca 
omawia środki naprawy struktury 
parlamentu i kończy tem, że winniś- 
my się zastanowić, czy w obecnym 
stanie jesteśmy zdolni do pozytywnej 
pracy, bo gdybyśmy doszli do wnio- 
sku przeciwnego, to im później to 
stwierdzimy, na tem większe kłamstwo 
historji się narazimy, od dokonania 
zaś tego dzieła zależy odbudowa au- 
torytetu Sejmu. Na tem obrady ko- 
misji przerwano. Następne posiedze: 
nie we wtorek. 

a Tą drogą składam najserdeczni 
g poważnej operacji z uratowaniem # 

Profesorowi  JAKOWICKIEMU, Panu 
i oraz za troskliwą opiekę całemu Personelowi. 

Mus wos i W W W U EE CY I CA I O TOY ZY AS R VA U OJ ZE CO TE W ZY 

iejsze podziękowanie za dokonanie 
ycia mojej żonie i dziecku: Panu 

Doktorowi JAŹWIŃSKIEMU, 

Wacław Andrukowicz. 
Zamkowa 10. 

Wyjazd min. Filipowicza do Meksyku 
NOWY JORK. 25.1. Pat. Polski minister pełnomocny p. Filipowicz 

wyjechał stąd na parowcu „San Jacinto“ przez Vera Cruz do Meksyku, 
gdzie złoży prezydentowi republiki meksykańskiej listy uwierzytelniajace. 
„San Jacinto" spodziewany jest w Vera Cruz 1 lutego. 

_68-me Posiedzenie 
WARSZAWA. 25. 1. (PAT) Na początku 

dzisiejszego posiedzenia sejmu marszałek za 
wiadomił że sądy domagają się wydania 19 
posłów, Pozatem e pismo od wicemar 
szałka Sejmu pos. Marka, komunikujące, że 
zrzeka się swego stanowiska wicemarszałka. 
Na jednem z najbliższych posiedzeń odbędą 
się wybory uzupełniające. 

ODRZUCENIE. DEMONSTRACYJNE- 

GO WNIOSKU KOMUNISTÓW O VO 
TUM NIEUFNOŚCI DLA RZĄDU. 
Na pierwszym punkcie porządku dzienne- 

go był wniosek komunistyczny frakcji po- 
selskiej o odmówienie zaufania rządowi. 
Wniosek ten uzasadnił pos. Rosiak, komuni- 
sta, parokrotnie przywoływany przez marszał 
ka do porządku wskutek niewłaściwego wyra 
żania się. Mówca w dłuższych wywodach 
atakował także Polską Partję Socjalistyczną, 
nazywając ją partją polskich faszystów, a jej 
taktykę oszukańczą grą. Na to pos. Pająk 
(PPS) zauważył z miejsca, że jest to u- 
zasadnienie votum nieufności dla PPS., a nie 
dla rządu. W tej samej sprawie przemawiał 
jeszcze pos. Cham. (Selrob), poczem Izba 
przystąpiła do głosowania. W głosowaniu 
przez powstanie Izba odrzuciła wniosek ko- 
munistów za którym głosowały tylko klub 
komunistów j mniejszości komunizujące. 

1 

SPRAWA DOMU DLA POSŁÓW I SENA- 
TORÓW. 

Pos. Dąbski (St, Chł.) referował projekt 
ustawy w sprawie dodatkowego kredytu na 
uregulowanie zaległych należności z tytułu 
wykonanych robót przy budowie nowej sali 
sejmowej oraz domu dla posłów i senatorów. 
Izba bez dyskusji przyjęła projekt ustawy 
w drugiem i trzeciem czytaniu. 

REFERAT I PRZYJĘCIE PROJEKTU USTA 
WY O DODATKOWYCH KREDYTACH. 

Pos. Krzyżanowski (BB) referował nastę 
pnie projekt lustawy o dodatkowych kredy- 

tach za Czas od 1 kwietnia 1929 roku do 31 

marca 1930 roku. Kredyty te wynikają prze- 
ważnie z obowiązujących ustaw i ze wzglę- 
dów technicznych nie weszły do ustawy 
skarbowej. Największa pozycja dotyczy amor 
tyzacji i oprocentowania długów. Kredyt na 
ten cel należy podnieść o 11 miljonów. Na 
dotację samorządów potrzebnych jest 14 i 
pół miljona z czego jedna pozycja 7 miljonów 
ma charakter tylko rachunkowy. Ponadto: 
wobec wzrostu bezrobocia rząd w ostatniej 
chwili przedłoży inny wniosek o wyasygno- 
wanie dalszych 15 miljonów. Wydatek ten 
jest uzasadniony ustawowo. Referent prosi 
o uchwalenie ustawy wraz z tą poprawką. 
Pos. Potoczek (Piast) nie sprzeciwiając się 
poprawce rządowej, prosi aby rząd wziął 
od uwagę położenie drobnego rolnika. Pos. 
uśnierz w imieniu Ch. D. oświadcza, iż 

stronnictwo jego PNE się do wniosku 
rządu. Pos. Dąbski (Str. Chł.) stawia wnio- 
sek, aby sprawę 15 miljonów odesłać do ko 
misji budżetowej, gdyż wniosek ten nie był 
O 
uzyskał większości, proponuje dodatek, że te 
15 miljonów przeznacza się na pomoc dla 
bezrobotnych wsi i miast. 

Referent pos. Krzyżanowski stwierdza, 
że rząd w miarę sił stale uwzględnia potrze 
by drobnego rolnictwa w postaci kredytu 
krótkoterminowego, udzielonego przez Bank 
Rolny, który to kredyt wynosi obecnie 50 
miljonów zł. Co się tyczy poprawki, ażeby 
to było dla miast i wsi, referent nie sprzeci- 
wia się jej. W głosowaniu .odrzucono wnio 
sek pos. Dąbskiego o odesłanie do komisji 
wniosku rządowego, natomiast przyjęto wnio 
sek o dodanie słów „miast i wsi'. Projekt 
ustawy przyjęto w drugiem czytaniu, Końco 
wa suma dodatkowego kredytu wynosić za- 
tem będzie 51.606.106 zł. Przeciw odbyciu 
trzeciego czytania zaprotestował pos. Dąbski 

"Następnie pos. Krzyżanowski referował 
projekt ustawy, upoważniającej ministra skar 
bu do wypuszczenia serji IM premjowej po 
życzki dolarowej w wysokości 7 i pół miljo- 
nów dolarów, z czego 5 miljonów przezna- 
czonych będzie na wykup serji Il, a 2 i pół 
miljona dolarów na kredyty rolnicze. Projekt 
ustawy przyjęto w drugiem i trzeciem czyta. 
niu. 
SPRAWA PODSŁUCHU TELEFONI- 

CZNEGO. 
Nagłość wniosku PPS o zbadanie sprawy 

podsłuchu telefonicznego uzasadniał pos. Pra 
gier (PPS), stwierdzając, że min. Boerner 
oświadczy, jż poprzednik jego zniósł pod- 
słuch telefoniczny. Tem samem jednak mini 
ster potwierdził, że wbrew konstytucji pod- 
słuch ten do pewnego czasu istniał. Należy— 
zdaniem mówcy — ustalić, kto ponosi za to 
konstytucyjnie odpowiedzialność. Pozatem mi 
mo oficjalnego zaprzeczenia mnożą się wia 
domości © wypadkach podsłuchu. Dla konie 
czności wyjaśnienia tych zarzutów referent 
prosi o uchwalenie nagłości ; meritum wnio- 
sku o wybór nadzwyczajnej komisji śledczej 
do zbadania tej sprawy. 

Minister poczt i telegrafów Boerner, za- 
bierając głos, oświadcza, że rok temu min. 
Miedziński stwierdził w Sejmie, że od tego 
a tego dnia posłuch nie istnieje, Niesłusznem 
jest tedy twierdzenie pos. A jakoby 
do momentu urzędowania min, Miedzińskiego 
podsłuchy istniały, Zastanawiając się na czem 
oparte są fantastyczne wersje, minister stwier 
dza że pierwszą przyczyną jest psychoza po- 
dejrziiwości. Gdy jedno z > podało na żer 
szerokich mas wiadomość, że między gma- 
chem premjera a pałaceni w Spale 
zmowa została podsłuchana, zaraz 

wna ro 
lużo ludzi 

J CHWILĘ NIE ISTNIAŁ, NIE ISTNIEJE 

Gdyby zaś wniosek jego nie E 

+ 
Sejmu 

zaczęło sobie przy) inać, że gdzie, ktoś 
kiedyś, kogoś podsduchał i nabierało przeko- 
nania, że jakiś szpieg rządowy lub ©ortyjny 
podsłuchuje. Istoiuie, przy dzisiejszej te -żni- 
ce telefonicznej: mążliiwość przypadkowego 
podsłuchu jeszcze istnieje. A 

d AE. Pi a minister chciał 
loży! legendzie, jakoby istnial pod 

słuch oficjalny, ale nie wszyscy uwierzyli i 
stąd ten wniosek nagły, Komisja śledcza sej 
mu — oświadczył dalej minister — powinna 
zasadniczo zbierać się wtedy, gdy istnieją ja. 
kieś poważne poszlaki. Gdy PPS ша jakie po 
Szłaki, że popełnione zostały jakieś prziestęp 
stwo; podsłuchowe, to popieram wniosek w 
tej myśli, że może autorytet komisji położy 
areszcie koniec tej psychozie, tej iegendzie. 
OŚWIADCZAM Z ŻZUPEŁNEM POCZUCIEM 
KONSTYTUCYJNEJ ODPOWIE: 071ALNOŚ- 
CI I ZŁOŻONEJ PRZYSIĘGI, 2£ i) POD- 
SŁUCH OFICJALNY OD CHWILI GDY GO 
ZNIÓSŁ MIN. MIEDZIŃSKI ANI PRZEZ 

1 
JAK DŁUGO JA JESTEM MINISTREM IST- 
NIEĆ NiE BĘDZIE. 

2) Konstytucja oraz rozporządzenie Pre 
zydenta o stanie wyjątkowym przewidują 
czasowe zawieszenie prawa tajemnicy kore- 
spondencji, przesyłek telegramów, rozmów te 
lefonicznych i t:d. i nadają prawo władzom 
administracyjnym zarządzić między innemi 
kontrolę, lub też przerwanie rozimow telefo 
nicznych, zagrażających bezpieczeń 
stwa, lub porządkowi pu 
ja, jako odpowiedzialny mi: :, oświadczam 
że jestem przygotowany va tę kontrolę i na 
przerywanie w wypadkach prawem przewi- 
dzianych, 
„Po tem ošwiadezeniu iministra Izba przy 
jęła nagłość wniosku za m wniosek ode- 
słano do komisji prawni „ Na tem posie- 
dzenie zamknięto. Następne posiedzenie od- 
będzie się prawdopodobnie ;w przyszłym ty- 
godniu. 

gjesausenasunu 
a Marja JACOBINI, { 

Natalja LISENKO, 
Gabriel GABRIO, 

i ks FERRARI 

        

  

w poiężnym dramacie z czasów pa 
nowania caratu na sierjiach polskich 

p.t. TAJEMNICE CYTADELI 
w DĘBLINIE | 

Tinjach a „Mollywood“. 
AAABAZMENEBARABE 5 ABAUA 

RA EOS LRA VDA O mam 
į Dziś o godz. 6 wiecjiorem, 

i w Sali Šniadeckich) U. S. B. 

prof. dr. В, БОТНА 
z Warszawy p. ti: 

Co w nas jest sfpecy- 
ficznie ludzkiego. 

U Bgólno-Polska Wystawa 

FOTOGRAFIKI 
otwarta codziennie od 3-7 godz. 

wiecz. w dnie świąteczne lod 12—7 

wiecz. w salach Gimn. 1.) Lelewela 
— 

  

(ul. A. Mickiewicza 38.) ( 
i oi 

  

  

  

T. Liezniki “59 T 
kupujemv i placimy najwyższe ceny, 
„A. SZUR sukc.* Mikołcjewska 1, 
róg Niemieckiej 11, tel. 11-14. -1 

  

       Pierwsze 
źródło 

sprzedaży 
GÓRNOŚLĄSKIEGO ) 

najiepszego gatunku kginc. 

GIESCHE 5. A. (Afowice. 
kopalnie: Cleofas, Frafit enberg, Wil- 

helm, Carmer | Hichthofen. 
Jagłellońska 6, tel. 14-97, 
Dostawa od 1 tonn$ w wozach 

plombowagłych.     

      

° @ podróży do Argentyny 

  

Sobota, 4 stycznia. 

Ю х1 $! 
® Salonach Kasyna Garnizonawego 

Oczekiwany na godz.  '10 rano 
„wjazd do kanału Kilońskiego spóźnił 

się o kilka godzia. Zły wiatr zachod: 
© ni utrudniał jakoby nocną jazdę. Ko- 

" mendantą znowu przy šniadaniu nie 
widzimy. Spotkany prze zemnie na 

- pokładzie mówi, że ma zwyczaj na 
* Baltyku dzień i noc osobiście czuwać 

na pomoście kapitańskim. Statek bo- 
" wiem o 9 metrach zanurzenia bacznie 
- musi się strzedz gęsto rozrzuconych 

na tem płaskiem morzu, a zmiennych 
w dodatku mielizn. Jak miniemy ka- 
nał Kiloński, a potem La Manche bę- 
dę miał spokój, powiada, będę mógł 

' dłużej sypiać i powetować sobiegdwie 
" noce bezsenne, 

Koło godz. 2:ej po południu z za 
rzadkiej mgły wyłaniać się zaczyna 

j na prawo wyższe nieco wybrzeże 
“| Jutlandji, na lewo płaski brzeg nie- 

miecki. 
| Ogromna, 

  

nowej konstrukcji la: 

  

tarnia morska na lewo wskazuje zbli- 
żającą się Kilonję i na prawo wyła- 
niają się gęste zabudowania, czerwo- 
ne, dachówką kryte. 

Zatoka. 

Statek staje na chwilę. Pilot z mo: 
torówki zręcznym kocim ruchem 
wspina się po stromej drabinie, wcho- 
dzi na pomost kapitański. Ruszamy 
bardzo wolno; pozostawiamy na lewo 
port wojenny. Zdaleka szare na sza- 
rem tle morza zarysownią się sylwet- 
ki wojennych jednostek niegdyś pierw- 
szorzędnej, dziś szybko odradzającej 
się niemieckiej floty zaczepnej. 

Krótka, lecz sławna, przeszłość 
tej floty, niezrównana jej wartość bo- 
jowa wykazana w czasie harców po 
wszystkich wodach świata dokonywa- 
nych w pierwszych miesiącach Świa: 
towej wojny, pamięć o niezrównanej 
dzielności wykazanej podczas bitwy 
na Skagieraku, wszystko dumą j na- 
dzieją napełnia dotychczas serce każ. 
dego Niemca. A 

Wjeżdżamy żółwim krokiem do 
śluzy. Stajemy o metr tylko od przed- 

niej zasłony. Tylna za nami szczelnie 
się zamyka— przednia się otwiera. Po 
półgodzinie poziom wody zrównany. 
Możemy ruszyć dalej. Kilkanaście mi- 
nut mija na formalnościach. 

Przygłądam się  zabudowaniom 
nadbrzeżnym i urządzeniom technicz- 
nym, łącznie ze stojącym o kilometr 
dalej prześlicznym, bo niesłychanie 
wysokim a lekkim mostem. 

Na Ścianie śluzy tablica z nadpi- 
sem: zbudowane za rządów cesarza 
Wilhelma Il 8.VI-1908— 24 VI-1914 
Nadpis daje do myślenia. Zbudowane 
za rządów (Regierung) nie za pano- 
wania (Herrschaft)! _ Hohenzollerny i 
naród pruski nie, dopuszczali do sie: 
bie demokratycznego paradoksu © 
królu, który panuje a nie rządzi, pa- 
radoksu niebezpiecznego, otwierają- 
cego podwoje władzy motłochowi. 

Ze współczesnych monarchów je- 
dynie król Aleksander Jugosłowiań- 
ski przypomnieć sobie raczył o tem, 
że żna samemu wykonywać pro- 
fesję królewską. Naród jugosłowiań- 
ski przez sprężystego tego monarchę 
w jedno w oczach naszych cemento- 

wany, niezawodnie na tej królewskiej 
inicjatywie dobrze wyjdzie, 

Charakterystyczną jest też druga 
data na płycie umieszczona: 

Czerwiec, 1914 roku! 
Andrć Cheradam, ten jedyny pi 

sarz polityczny pierwszych kilkunastu 
lat bieżącego stulecia, który do dna 
poznał i zbadał tajniki niemieckiej 
polityki i racji stanu, tak że go Śmia- 
ło francuskim Juljanem Klaczką na- 
zwać można, Andrė Cheradam w 1913 
już groku przepowiadał w i licznych 
swych pismach, że wojna Światowa 
wybuchnie natychmiast po skończeniu 
robót nad dokończeniem i pogłębie- 

"niem kanału Kilońskiego. 
Roboty te początkowo miały być 

wykończone w r. 1915, W czerwcu 
atoli 1913 roku kanclerz wniósł do 

„Relchstagu projekt ustawy o kredy- 
tach mających na celu przyśpieszenie 
o rok wykończenie kanału. 

Ze wszystkich pisarzy europejskich 
jedynie Andre Cheradam zrozumiał o 
co chodzi. — Nikt go mie słuchał. 

Poziom wód zrównany Od kwa: 
dransa. Wolno ruszamy. 

roczny BalPrawników . 
I tu przeżywa cały statek zapo- 

wiedziane mi już przez jednego z ofi- 
cerów złudzenie wzrokowe: zbliżamy 
się do owego. lekklego mostu. W 
miarę przybliżania się wydaje się 
on nam niższym, a _ maszty 
statku wyższe. Słyszę wśród emig- 
rantów o piętro niżej używających 
przechadzki uwagi o tem, że Oczywi- 
Ście albo most otworzą, albo maszty 
opuszczą. O kilkanaście metrów od 
mostu maszty robią wrażenie dużo, 
dużo wyższych od mostu. Muszą za” 
czepić się i połamać! Jeszcze chwila 
— a most za nami. Najwyższy maszt 
o parę metrów nie dostaje dolnego 
poziomu 'lekkiego przęsła. Publicz- 
ność klaszcze w dłonie i radość po- 
wszechna. 

Budowy, składy, młyny, krany 
nadbrzeżne po chwili znikły za nami. 
Kanał szeroki lecz kręty, w rzadkich 
tylko miejscach dający kilkokilome- 
trową perspektywę, przecina pejzaż 
typowej wsi niemieckiej. Pola małe, 
oddzielone od siebie żywopłotami, 
runie ładne ale mniej gęste i wybuja- 
łe niż to ubiegłej jesieni w Polsce 

Począńck 
Goja. 22. 

  

można było widzieć; tu i ówdzie za- 
gajniki kilkonastoletnie, gdzie niegdzie 
dębowe. Zrzadka schludna a czysta 
chałupa chłopska, Kilka parków i 
pałaców. 

Jeden spóźniony ortaj orze paro- 
konnym pługiem zadarnione już od 
Szeregu lat pasiwisko, by "je zapewne 
w roku przyszłym odnowić. — Cisza 
„wiejska. 

Zmrok zapada. z za chmury wy- 
chyla swe rog! młodzik. Aha myślę, 
za dwa tyggdnie gdy na równiku 
będę, pełny /rsiężyc ciepłe nam oś- 
wiecać będzie noce. ` 

Wjeżdżany w kraj całkiem juž/ 
płaski. Tor'owiska tu przeważają, ma, - 
my jeszcze 70 gkilometrów kanału 
przed sora. Zimno. ;Czas się schro- 
nić do ssionu i wziąć książkę do 
ręki. Spro zabrałem ze sobą lektury* 

Szymon Meysztowicz 
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KRONIKA 
NIEDZIELA 

DZIŚ 

Polikarpa 
Jutro 

Jans Złot, 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii 
U. S. B. w Wilnie 

z duia 25 — | 1930 r. 

j 165 

Wschód sł g.7 m 21 

Zachód st. g. 16 m. 11 

Cišnienie 
$rednie w mm 

Temperatura | z o 
średnia J 2*C 

Temperatura najwyźsza: — 19C. 

Temperatura najnikszai — 6°С. 

Opad w milimetrach: 0,2 

iatr 1 Aš 
przeważający | Cisza 

Tendencja barometryczna: stan stały. 

Uwagi: pochmurno, przelotiy śnieg? 
mzta. 

URZĘDOWA 

— (y) Do 15 lutego należy prolongować 

pozwolenie na broń. & dniem 15 lutego rb. 

upływa termin składania podań o PSS 

wanie pozwoleń na broń na rok bieżący. Po 

siadacze broni myśliwskiej do podań o pro- 

tongowanie pozwoleń na broń „myśliwską win 

ni dołączyć dowody posiadania terenów po- 

łówania i w podaniach tych jednocześnie 

prosić © wydanie kart łowieckich na okres 

roczny t.j. od dnia 1 marca 1930 roku do dn. 

28 lutego 1931 roku. Pozwolenia na broń my 
śliwską będą prolongowane tylko osobom, 

które przedstawią dowody posiadania tere- 

nów polowania i poczynią starania celem о- 

trzymania kart łowieckich. Wydawanie kart 
łowieckich rozpocznie się z dniem 1 marc* rb 

Winni niezłożenia podań o prolongowanie po- 

zwoleń na broń będą pociągnięci do odpowie 
dzialności karno -- administracyjnej. 

ias MIEJSKA 

— (0) Sprawa przejęcia przez Magistrat 
kierownictwa nad ruchem kogowym. Na kon- 
ferencji przedstawicieli województwa, starost 
wa i Magistratu, odbytej w dniim 23 stycznia 
zostały ustałone warunki, na jakich zostanie 
przejęte przez miasto kierownictwo nad ru- 
chem kołowym. ; 

Narazie gistrat przejmuje tylko sprawy 
dorożek samochodowych, co zaś dotyczy do- 
rożek konnych i autobusów, to przydzielenie 
ich do kompetencji Magistratu nastąpi z bie- 
giem czasu, ściślej nieokreślonym. 

Również nie zostało jeszcze ustalone, 
do jakiego wydziału Magistratu będą przy- 
dzielone sprawy dorożek samochodowych. 

— (0) Zmiana taryfy opłat za czynnoś 
ci wydziału przemysłowego Magistratu. Na 
piątkowem posiedzeniu Magistratu został u- 
chwalony wniosek wydziału przemysłowego 
w sprawie zmiany taryfy opłat za czynności 
tego wydziału 

Między innemi zmienia się opłatę za po- 
twierdzenie zgłoszeń zakładów przemysło- 
wych I kategorji z 6000 zł. na 3000 zł., II 
kat. z 4000 na 2000 zł., III kat. z 2000 zł. 
na 1000 zł. Pozostałe kategorje IV — VIII 
bez zmian. ` 
Opłaty za wydanie koncesyj na prowadzenie 
przedsiębiorstw przemysłowych zostały. zna- 
cznie zwiększone: | kategorja przedsiębiorstw 
"msi opłacać 3000 zł. zamiast dotychczaso- 
wych 100 zł., li kat. 2000 zł. zamiast 100 zł. 
UI kat. 1000 zł. zamiast 75 zł., IV: kat. 500 
zł. zamiast 50 zł. V kat. 150 zł., zamiast 50 
zł. VI kat. 75 zł. zamiast 50 zł. Opłaty УН— 
VIII kategorje pozostają bez zmian. 

Wniosek ten Magistratu zostanie przed- 
stawiony na zatwierdzenie Rady Miejskiej, 
która ma się odbyć w miesiącu lutym. 

WOJSKOWA. 
— Uroczystość 77 p. p. Dowódca 77 p. 

p. (strzelców kowieńskich), podaje do wia- 
domości, że obchód Święta pułkowego, przy 
padający na dzień 12 lutego: b. r. odbędzie 
się w ścisłych ramach pułku. 

i PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

— (y) Badanie przeszłpści pracowników 
Jak się dowiadujemy Magistrat postanowił 

‚ * wypadku przyjmowania nowych praco 
wników zasięgać informacyj czy kandydat 
nie był notowany w rejestrach karnych. 

Każda oferta ma być badana przez poli- 
cję i tylko osoby nie notowane w policji i 
nieskazitelne będą mogiy otrzymać pracę. 

/ 

SZKOLNA 
(a) Ważenie dzieci w szkołach. Wia- 

dze szkolne zarządziły że we wszystkich 
szkołach powszechnych i średnich przeprowa 
dzono pomiary wzrostu i wagi dzieci i mło 
sa szkolnej. ; 

ażenie zgodnie z instrukcją winno być 
COME bezwzględnie na wagach sci 
tych. 

— W liceum im. Filomatów egzaminy 
wstępne do kl. IV włącznie odbędą się w 
dn. 28, 29 ; 30 stycznia r. b. Podania przyj 
muje kancelarja szkolna (Żeligowskiego 15m. 
2) codziennie od godz. 10—2. 

ŽALOBNA, 
Zgon weterana 1863 r. 22 stycznia 

olw. Ponaryszki w pobliżu Wilna b. r. w 

‚ мети lekarzowi, Rosjaninowi Prokofiewow 

zmarł weteran 1863 r. š. p. Władysław Łun- 
kiewicz lat 90, pochowany 24 b. m. na 
cmentarzu w Kalwariji. 
„ , Urodzony w Ziemi Wileńskiej, syn pow 
stańca 1831 roku, ożeniony z córką również 
powstańca 1831 r. lgnacego  Nidzińskiego 
Eleonorą, ś. p. Władysław Lunkiewicz, wal- 
cząc w Lidzkim powiecie w partji Narbutta 
w jednej z potyczek został ciężko ranny w 
głowę i rękę i życie swe oraz swobodę z 
wdzięcza li tylko krewnemu swemu wojs     

   
który w jednej z okolicznych wiosek, ryzy- 
kując nietylko swoją karjerą, ale i życiem, z 
niezwykłą gorliwością kurował i ukrywał 
rannego powstańca. 

jPo zmarłym WB Łunkiewiczu pozostała 
wdowa i czworo dzieci. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Koło Medyków U.S.B. Dziś w sali 
Śniadeckich U.,S:B. odbędzie się o godz. 6 
p. p. trzeci i ostatni odczyt z budzącego du- 
że zainteresowanie + cyklu: O pochodzeniu 
człowieka. Odczyt zostanie wygłoszony przez 
znanego w świecie naukowym  anatoma i 
antropologa oraz  Świetnego  prelegenta 
prof. dr. Edwarda Lotha z Warszawy i bę 
dzie bogato jlustrowany przezroczami, to też 
należy przypuszczać że będzie się cieszył du 
żem powodzeniem. : : 

— Odczyt na temat „Łudność Polski“ 
ilustrowany obrazami  świetlnemi, wygłosi 
dziś w jkole Polskiej IMac. Szk. jm. T. Ko- 
ściuszki przy ul. Turgielskiej 12, prof. Z. 
Abramowicz . Początek o godz, 6 wiecz. 
Wstęp bezpłatny. 

— Polskie Tow. Pedjatryczne- Dnia 27.1 
30 r. o godz. 8 wiecz. w lokalu „Kropli mie 
ka* przy ul. Wielkiej 46 odbędzie się posie- 
dzenie Wil. Oddz. P.T.P.. Porządek dzien- 
ny: 1) pokazy chorych, 2) dr. Bujwid: obja- 
wy oponowe i zmiany w płynie mózgo-rdze 
niowym w przebiegu nagminnego zapalenia 
przyusznicy, 4) dr. Olechnowicz Świdowa* 
sprawozdanie z VI kongresu pedjatrów języ- 
ka francuskiego w Paryżu, 4) wolne wnioski. 

Goście mile widziani. 
— Koło matematyczno - fizyczne. Dziś o 

godz, 12 w lokalu koła (Zamkowa 11) odbę- 
dzie się zebranie naukowe koła z referatem 
mr. T. Czernika p.t. „O pawnem zagadnieniu 
2. geometrji nieelektrolesowej. Goście mi- 
le widziani. Wstęp wolny. 

— Z Towarzystwa Prawniczego im. Igna 

cego Daniłowicza w Wilnie. Zarząd Towarzy 
stwa zawiadamia pp członków iż referat aiwo 
kata p. Zygmunta jJundziłła na temat „O 
międzynarodowem ujednostajnieniu prawa © 
zcbowiązaniach w związku z referatem prof. 
R. Longchamps de Berier* odbędzie się og 
8.30 wiecz. w dn. 27 stycznia rb. w lokalu 
Rady Adwokackiej (Gmach Sądów pok. 26) 
Goście miłe widziani. 

KOMUNIKATY. 

— Kursy Czerwonego Krzyża. Jedynym 
z najgłówniejszych obowiązków Czerwonego 
Krzyża w okresie pokoju, jest przygotowa- 
nie kadr pielęgniarskich, które na, wypadek 
wojny stanęiyby do pracy, niosąc pomoc ran 
nym i chorym żołnierzom. Spełniając ten obo 
wiązek, w myśl maksymy „Chcesz spokoju— 
szykuj się do wojny“— okręg wileński Pol- 
skiego Czerwonego Krzyża organizuje 2-mie 
sięczne teoretyczne kursy sanitarne dła sióstr 
pogotowia sanitarnegó, po których nastąpi | 
praktyka w szpitału wojskowym. 

Na kursy będa przyjmowane osoby na- 
rodowości polskiej w wieku od lat 17, mogą 
ce wykazać się świadectwem z ukończenia 6 
klas szkoły średniej lub 7 klas szkoły pow- 
szechnej; wszelkich bliższych informacyj za- 
sięgnąć można w biurze P.C.K. Zawalna Nr. 
1 codziennie w godzinach od 10 do 1, i od 6 
do 8, gdzie również będą wydawane formu- 
larze do składania podań. Podania przyjmuje 
w poniedziałki, środy ; piątki od 6 do 7 
wiecz. przewodnicząca sekcji sióstr w biurze 
P. ©. K. Zawalna 1, przyczem podania przyj 
mowane będą wyłącznie do dn. 7 lutego r.b. 

Termin rozpoczęcia kursów — 15 lutego; 
opłata za kurs zł. 15 — przy zarejestrowaniu 
się w poczet sióstr rezerwy, bez złożenia zo- 
bowiązania zł. 50. 

(y) Trzydniowy kurs rolniczy. Wczo- 

raj rozpoczął się w Bukiszkach trzydniowy 
kurs dla pracowników przysposobienia rolni 
czego, na który zjechało się 49 osób ze wszy 
stkich stron powiatu, Kurs jest prowadzony 
przez agronoma sejmikowego. Wykładają pro 
fesorowie szkoły rolniczej oraz personel fa- 
cho' Woj. Tow. Org. i Kółek Rorlniczych. 
Wykładane są następujące przedmioty: prak- 
tyka i techniczna strona prowadzenia zespo 
łów, hodowla prosiąt. uprawa_ ziemniaków, 
buraków, marchwi ł kapusty. Zainteresowa- 
nie sig kursem. ogromne. RÓŻNE 

— (y) Kto nie zarestruje samochodu sam 
siebie ukarze. Pozwolenia na prawo ki 
nia samochodów, termin ważności _ 
„upłynął z dn. 31. 12. 1929 roku winny by 
najdalej do I lutego przedłużone na rok 1930 
W razie nie dotrzymania przez właścicieli sa 
mochodów powyższego terminu, nastąpi o- 
debranie znaków, rejestracyjnych przez poli- 
cję, a przy ponownej rejestracji pobierana bę 
dzie całkowita opłata rejestracyjna. 

— (y) Odpowiedzialność właścickeii sa- 
mochodów. Zdarza się, że policja zatrzymuje 
kierowców samochodowych, nie posi adają- 
cych pr. jazdy, albo też niewłaściwe, nie 

I ące do kierowania pojazdami użyte 
ci publicznej. W wypadkach tych nieza- 

ležnie od kary, nakładanej na kierowcę, po 
ciągany jest i właścicieł samochodu, jako od 

   

    

  

  

   

   

  

   
   

  

„ŚBWISEOĆ" 
   

  

Dezyniekcyjny 1 Dezodoryzecyjny 
(Chlubnie zaopinjowany przez krajowe 

I zagraniczne zakłady naukowe) 

  

BRIXOL iest najlepszym środkiem dezyniekcyjaym, 

BRIXOL 

BRIXOL 

BRIXOL 

BRIXOL 

» BRIXOL 

matycznym zapachu 

kinie, teatrze, kawiarni, 

kalii odwaniają je 

jest jedynym środkiem dezyntekcyjaym o przyjemnym aro- 

jest niezbędny w kaźdym domu, lokalu, klubie, poczekalni, 
restauracji, hotelu. 

pastylki dezynfekują naczynia, baseny, spluwaczki, Są Zna- 
komite do kąpieli, mycia rąk, nóg i t. p. 
cegiełki przeprowadzają samoczynnie suchą dezynfekcię 10- 

płyn do podłóg zastępuje a nawet przewyższa mydło i sodę, 
usuwa brud, dezynfekuje i odwania 

BRIXOL % rozpylania dezynfekuje i odświeża powietrze 

BRIXOL płyn niezawodny środek przeciwko robactwu, molom 

mimo tylu zalet jest 
BRIXOL bezkonkurencyjnie tani 

Do nabycia w składach aptecznych, aptekach i drogerjach 

Wykrycie drukarni komunistycznej w Wilnie X 
W dniu wczorajszym władze bezpleczeństwa w Wilnie u- 

jawniły ściśle zakonspirowaną drukarnię komunistyczną. Mieści- 
ła się ona w jednym z domów przy ul. Straszuna i zasilała tu- 
tejsze organizacje wywrotowe w potrzebną bibułę agltacyjną. W 
chwili wkroczenia policji drukarnia była w ruchu, a przy ma- 
szynie pracowało dwóch ludzi. W lokalu drukerai znaleziono 
większą ilość bibuły, przeznaczonej do kolportażu. Obu drukarzy 
aresztowano. W związku z tem nocy dzisiejszej przeprowadzono 
na mieście liczne rewizje I areszty. Ze względu na toczące się 
śledztwo bliższych. szczegółów nie podajemy. (c) 

Zbiegły do Polski bandyta będzie wydany lifwinom 
Ujęty w komendzie powiatowej policji zbieg z Litwy Kazimierz llgiewicz 

okarał się faktycznie przestępcą kryminalnym skazanym na więzienie za rabun- 
ki i morderstwo. 

Z więzienia koszedarskiego udało mu się zbiec dzięki pomocy współto- 
warzyszy i nieuwadze strażników. 

Władze nasze postanowiły uczynić zadość prośbie litwinów i wydać ligie- 
wiczat 

Sprawa ta będzie $tematem specialnej konferencji przedstawicieli obu 
stron, która odbędzie się w czasie nabliższym na odcinku granicznym Troki. 

Jak się dowiadujemy przy tej okazji będzie poruszona sprawa u'ętego na 
Litwie zbiegłego z Polski defraudanta Jaroszyńskiego, leśniczego baranowic- 

kiego, który mimo oficjalnych przyrzeczeń litwinów dotychczas nie został wy- 
an 

ы Władze polskie zgodzą się na wydanie Ilgiewicza pod warunkiem, že 
litwini wydadzą Jaroszyńskiego. (c) ` 

powiedzialny za posiadanie przez kierowcę wia 
i rawa jazdy. 

iele samochodów przed przyjmo- 
ferów powinni sprawdzać ich u- 

prawnienia. 
— (y) Kto zna Teresę Dubicką? Do 

konsulatu generalnego Rz. P. we Frankirurcie 
nad Menem zgłosił się obywatel niemiecki Se 
bastjan Schmitz, oświadczając, iż syn jego 
Piotr Schmitz podczas pobytu swego w Wii 
nie zawarł związek małżeński z p Dubicką 
Teresą w czasie między 15 a 18 listopada 
1918 roku. Piotr Schmitz zma w Wilnie dn. 
18. 11. 1928 r. pozostawiając rzekomo z te- 
go małżeństwa dziecko. Wobec tego, iż Se 
bastjan Schmitz zamierza obecnie dokonać 
podziału swego majątku, część należna Pio- 
trowi Schmitzowi przypadłaby jego następ- 
cy. W związku z tem proszę wszystkich, któ 
rzyby pobiadali jakiekolwiek wiadomości w 
tej sprawie o zgłoszenie do Starostwa Grodz 
ktgo w terminie do dnia 1. III. 1930 roku. 

—-Podziękowanie. Zarząd Oddz. Zw. Pia 
cy Obywatelskiej Kobiet w N. Wilejce skła 
da niniejszem serdeczne podziękowanie: p. 
dyr. AL. Kwaśniakowi, p. Mieczystawowi 
larasimowiczowi, p. A.- Andruszkiewiczowi, 

Zarządowi spółdzielni 8 5 p. p., Komisarja- 
towi P. P., p. mir. Mroczkowskiej za na- 
desłane dary gwiazdkowe dla dzieci, znajdu- 
jące się w ochronie im. biskupa Bandur 
skiego; p.p. Oficerom 85 p. p. za dobrowol 
ne, stałe opodatkowanie się na rzecz tejże 
ochrony; p. Rudeńskiemu za bezpłatne do- 
starczane co tydzień mięso, p. A. Mozerowi 
za 16 zł., uzyskanych z urządzonej zabawy. 
Magistratowi za współdziałanie w niesieniu 
pomocy chorej i ubogiej dziatwie m. N. Wi- 

lejki. arząd Oddz. Zw. Pr. O. K. 

BALE I ZABAWY. 

4 Tradycyjny bal oficerów rezerwy odbę- 
dzie się w dniu 1-go lutego 41930 froku w 
salonach Kasyna Garnizonowego "pod pro- 
tektoratem Pana Generała: klenryka Krok- 
Paszkowskiego i Pana Wojewody Włady- 
sława Raczkiewicza. Obowiązki gospodyń 
raczyły przyjąć panie: 

kapitanowa Adamczykowa Władysławo- 
wa, Bagińska Stęfanowa, Barbarowa Anto- 
niowa, Białasowa Stanisławowa, Bielunąso- 
wa Bronisławowa, pułkownikowa Piesteko- 
wa Stefanowa, Bochwicowa įLucjanowa 
Bochwicowa Stanisławowa, Bohdanowa Mi- 
kołajowa, Bohdanowiczowa  Ignacowa, 
Burhardtowa FAleksandrowa, Burhardtowa 
Stefanowa, Brzostowską Wiktorowa, Bzow- 
ska Kazimierzowa, Charkiewiczowa Wa- 
lerjanowa, Ciozdzina Stanisławowa, Czyżo- 
wa Witoldowa, majorowa Dobaczewska 
Eugenjuszowa, ppułkownikowa Doboszyń- 
ska Antoniowa, konsulowa Donasowa, 
Dowborowa Bohdanowa, pulkownikowa 
Duchnowska Kazimierzowa, Eigierowa Mar- 
janowa, Englowa Mieczysławowa, Erdma- 
uowa Antoniowa, Falkowska Eugenjuszo- 
wa, Fiedorowiczowa Józefowa, ppułkowni- 
kowa Filipkowska Władysławowa, Florcza- 
kowa Kazimierzowa, prezydentowa Fole- 

   
    waniem 

jewska Józefowa, Gleczewiczowa Hipolito- e 
wa, ' Giedroyciowa SAntoniowa, Girinowa 
Jarosławowa, ppułkownikowa Giżycka lwo- 
nowa, Głowińska Antoniowa, Gołońska je: 
rzowa, Górzyna  Edwardowa, Grodzka 
Przemysławowa. klouwaltowa Jerzowa. 'ka- 
pitanowa kiorodecka' Januszowa, Ignarska 
Władysławowa, Iwanowska Stanisławowa, 
vulkownikowa Jankowska Stefanowa, Jan- 
kowska  Witoldowa,  Januszkiewiczowa 
Aleksandrowa,  Januszkowska Witoidowa, 
Jodkowa Konradowa, Józefowiczowa Ada- 
mowa, Kaczmąrkowa Bolesławowa, Kirti- 
klisowa Stefanowa, Kopciowa Adoifowa, 
Kopciowa Tadeuszowa, pułkown kowa Ko- 
rewiną Franciszkowa, Korolcowa  Józe- 
towa, kapitanowa Kosińska  Kornelju- 
szowa, Kossobudzka Cyprjanowa,  puł» 
kownikowa _ Kozierowska  Czesławowa, 
Koźlińska Władysławowa,  generałowa 
Kiok-Paszkowwska Henryt owa, 
pułkownikowa Kruszewska Janowa, Kty- 
siułewiczowa Józefowa, ppułkownikowa 
Landauowa ignacowa, porucznikowa Lemp- 
kowa Władysławowa, Łączyńska Stanisła- 
wowa, Maculewiczowa Ludwikowa, Marci- 
nowska  Klemensowa,  Mevsztowiczowa 
Aleksandrowa, 
Mieczkowska Antoniowa, Mienicka Marja- 
nowa, Mienicka Ryszardowa, Mieszkowska 
Henrykowa, porucznikowa Minnicka Jerzo- 
wa, Mitkiewiczowa Stanisławowa, Murasz- 
kowa Henrykowa, pulkownikowa Mysz- 
kowska Aleksandrowa, Niżyńska Kazimie* 
rzowa; Nowicka Bronisławowa. Opoczyń- 
ska Kazimierzowa, majorowa Ossowska 
Maksymiljanowa. Ożyńska Janową, Ostrow= 
ska Januszowa, Ostrowska Wincentowa, 
Paprocka jerzowa, pułkownikowa Pakoszo* 
wa Michałowa, Pigoniowa Stanislawows, 
porucznikowa Pietraszunowa  Antoniowa, 
Pietraszewska Janowa, Podoska Bohdano- 
wa, kuratorowa Pogorzelska Stefanowa; 
Proficowa Stanisławowa, pułkownikowa 
Przewłocka Marjanowa, Przygodzka Augu- 
stowa, Przyłuska Józefowa, kapitanowa 
Ptaszyńska Wacławowa, Ratyńska Emilo- 
wa, Rackiewiczowa Oktawjuszowa, wojė- 
wodzina Raczkiewiczowa Władysławowa, 
Raczkiewiczowa Mieczysławową, Rochowi- 
czowa Janowa, Sila-Nowicka Stefanowa, 
Sobecka Jaaowa, majorowa Staniewiczowa 
Józefowa, Sztrallowa Aniels, pułkownikowa 
Świerczyńska Józefowa, Świątecka Kazimie- 
rzowa, Szakielowa Bolesławowz, majorowa 
Szeligą-Szafrańska Zygmuntowa, ŚSztukow= 
ska Józefowa, Szumańska Władysławowa, 
Szwykowska Ludwikowa, Szydłowska Mar- 
fanowa, Szmidtowa Władysławowa, Stecka 
Wacławowa, Totwenowa Stanisławowa; To- 
karczykowa Henrykowa, Walczykowska 
Wacławowa, Wańkowiczowa Stanisławowa, 
Wasilewska Stanisławowa, majorowa Wasi 
lewska Tadeuszowa, majorowa ' Ważyńska 
Konstantowa, pułkownikowa Wciślakowa 
Zygmuntowa, Wierzbicka Franciszkowa, Wo- 
łodźkowa Piotrowa, Wirszyłłowa Tadeuszo- 
wa, Zaniewska Józefowa, Zdrojewska Mar- 
janowa, Zawadzka Feliksowa, Zelwerowi- 
owa Aleksandrowa, Żarnowska Witol- 

wa. 

Mianowska Stanisławowa, 

— Bal Alęademickiego Klubu z 
odbędzie się dnia 1 lutego w salach Klubu 
Przemystowo-Handlowego przy ul. Mickiewi 
cza 33. Początek o godz. 23. Wstęp za za- 
proszeniami. Bilety w cenie 7 zł., dla akade- 
mików zł. 4. Stroje nie obowiązują. 

— Bal Prawników. Przygotowania do 
balu prawników który odbędzie się dzisiaj w 
kasynie garnizonowym dobiegły końca. Sala 
jest udekorowana witrażami i kilimami we- 
według pomysłu v —. Cechu św. Łu- 
kasza. Kilimów dostarcza Bazar Przemysłu 
Ludowego (Zamkowa 8). Kotyljony, odzna- 
ki wodzirejowskie i gospodarskie: zostały wy 
konane przez studentów Wydziału Sztuk 
Pięknych. 

Obowiązki pp. gospodyń i gospodarzy na 
balu oprócz osób, których nazwiska podaliś- 
my we wtorek, raczyli objąć: pp. min. Alek 
sandrostwo ZOE, Stefanostwo 
Burhardowie, rjanostwo py s Broni 
sławostwo  Krzyżanowscy i Bolesławostwo 
Kopacewiczowie. —. 

Wielki Bal Karnawałowy. Dnia 1 lute- 
go rb. w salonach kina „Słońce' Dąbrowskie 
go 5, odbędzie się Wielki Bal Karnawałowy 
połączony z powszechnym konkursem kostju 
mowym. Za najoryginalniejsze kostiumy dam 
skie i mięskie czeka 6 nej Wejście: dla 
pań 3 zł., dla panów 4 zł. Dochód przeznacza 
się na cele szkolne. 

— Zarząd Ъ szenia „Opieka Pol- 
ska nad Rodakami na Obczyźnie* podaje do 
wiadomości wszystkich, którzy tak dobrze 
się bawili w ubiegłym roku na balu masko- 
wym „Opieki* — oraz wszystkim tym, któ- 
rzy będą się doskonale bawić w tym roku, 
iż = aaocini bal maskowy odbędzie się w 
sali (George'a w dniu 22 lutego. 

Prosimy o tem nie zapominać. 

'TEATR I MUZYKA. 
— Teatr miejski na Pohulance. „Księżni- 

czka chińska Turandot*. Jutro w poniedzia- 
łek — przedstawienie zawieszone. 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś ukaże się 
poraz ostatni „Pan Topaz“. Jutro w ponie- 
działek przedstawienie zawieszone. 

Najbliższa premjera, We wtorek naj 
bliższy teatr Lutnia występuje Z premjerą 
głośnej sztuki znakomitego autora angielskie- 
go Somerset Maughama „Grzesznica z wy- 
spy-Pago. Pago". 
— Dzisiejsze przedstawienia popołudniowe 

Dziś w teatrach miejskich odbędą się przed 
stawienia popołudniowe po cenach zniżonych 
W teatrze na Pohulance o g. 4.15 pp. „Re- 
wja noworoczna , W teatrze Lutnia o godz. 
3.30 pp. „Mysz kościelna". 

— Dzisiejszy poranek symfoniczny. Dziś 
w teatrze miejskim . Lutnia staraniem Wil. 
Tow. Filharmonicznego odbędzie się poranek 
symfoniczny poświęcony twórczości I. v. Be 
ethovena. 

  

  

CO GRAJĄ W KINACH? 
Lux — Ojczet... 

„ Światowid — Płomień miłości. 
Hollywood — Maski Erwina Reinera. 
Heljos — Pieśń o atamanie. 
Piccadilly — Cohn i Kelly w haremie. 
Wanda — Dzwonnik z Notre - Dame. 
Kino Miejskie — Lunatyk. 
Kino Apollo — Romans Panny Opolskiej 
Ognisko — Powojenny mężczyzna. 
Słońce — Wampiry Warszawy. 

WYPADKI ! KRADZIEŻE. 

— (c) Okradzenie kina „Heljos*. W no- 
cy z 23 na 24 bm. z działu maszynowego ki 
na „Helios“ przy ulicy Wileńskiej nieznani 
sprawcy skradli różne narzędzia slusarskie i 
żarówki wyrządzając straty na bisko 400 zł. 

— (c) Dwie złodziejki zatrzymano na ryn 
ku' drzewnym. W ubiegły piątek na rynku 
drzewnym przy ulicy Zawalnej jedna z kupu 
jących Wiktorja Łowkiewicz (Przyjaźń 19) 
wszezęla alarm, że wyciągnięto jej z kieszeni 
pieniądze. W tym momencie stojące tuż przy 
Łowkiewiczowej dwie nieznane kobiety po 
częły szybko oddalać się usiłując zmieszać się 

  

  

  

W pierwszą bolesną rocznicę śmierci 

š.+p. Feliksa Wiktora MALINO ZSKIEGO 
odbędzie się w poniedziałek dnia 27 stycznia b. r. o godz. 8 rano, nabo* 
żeństwo żałobne w kościele Św. Piotra i Pawła na Antokolu. 

O czem zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych 

RODZINA. 

W pierwszą rocznicę śmierci 

Ś. | P. 

Feliksa Malinowskiego 
В. Dyrektora Chrześć. Banku Spółdz. ną Antokolu odbędzie się w po- 
niedziałek dnia 27 b. m. o 
Św. Piotra i Pawła na Antokolu. 

+ O czem zawiadamia 

042 8 rano nabożeństwo żałobne w kościele 

Zarząd i Rada Chrześcijańskiego Banku 
Spółdz. na Antokolu. 

Z SĄDÓW 
SZPIEDZY LITEWSCY PRZED SĄDEM. 

Wczoraj Sąd Okr. w Wilnie rozpoznawał 
dwie sprawy szpiegowskie. W obu sprawach 

na ławie oskarżonych zasiedli osobnicy, któ 
rym udowodnione zostało szpiegostwo na ko 

rzyść Litwy. Ponieważ sprawy rozpatrywane 
były przy drzwiach zamkniętych, musimy się 
ograniczyć do krótkiego podania meritum ich 
oraz wyroków wyniesionych przez sąd. | 

W pierwszej na ławie oskarżonych zasied- 
li dwaj obywatele litewscy Piotr Sagajtis i 
Kazimierz Jagiellowicz. Obaj A już aresz- 

towani po ujawnieniu przez policję uprawia- 
nia szpiegostwa, za co skazani zostali na ka- 
rę więzienia. 1 

Sagajtis zaliczony został do Brupy wię 
zniów podlegających wymianie. Przed wy- 
słaniem partji na pogranicze przeprowadzono 
rewizję j wówczas w ubraniu jego znalezio- 
no t.zw. „gryps” t.j. kartkę na której wypisa- 
ne były informacje szpiegowskie dotyczące 
wojsk lotniczych. Dochodzenie nie zdołało 
ustalić od kogo pochodził „gryps'. к 

Sąd po rozpoznaniu sprawy skazał Sagaj 
tisa na 12 lat ciężkiego więzienia i jednocze- 
śnie uniewinnił całkowicie Jagiełłowicza EJ 
wina jego nie została całkowicie udowodnio- 
na. 

Druga sprawa EE Józefa Pantini 
sa mieszkańca Wilna, który w początku 1928 
r. puścił się na szantaż polegający na tem, 
że zawiadomił oficera 6 bryg. KÓP o tem, 
że w lokalu litewskiego komitetu R 
ne są tajne rozkazy wojskowe. Chodziło mu 
o fałszywe oskarżenie komitetu o uprawianie 
szpiegostwa a tymczasem sam on był w 
porozumieniu z wywiadem litewskim, dla 
którego pracował. 

Sprawki wyszły na jaw i Pantinis ska- 
zał go na 3 lata więzienia  zamieniającego 
dom poprawy. Na poczet tej kary zaliczono 
mu 10 miesięcy aresztu prewencyjnego. (y) 

  

— Sprostowanie. We wczorajszem spra- 
wozdaniu sądowem w sprawie bandy Rysia 
i Szałkowskiego, w Sądzie Najwyższym, o- 
myfkowo podane zostało nazwisko obrońcy 
Szałkowskiego adw. IPaschalskiego. Nato- 
miast w obronie Szałkowskiego występował 
adw. Andrejew. 

  

Grypę, kaszel i bronchit uleczysz syste 
matycznewi piciem szczawnickich wód krusz 
cowych ,Stefana* i „Józefiny”. Choroby Ž0- 
lądka i przemiany materji i usunie Ci szczaw 
nicka „Magdalena“ i „Wanda“. 

Do nabycia w aptekach į skladach aptecz 
nych. 

A Va mases aa A EO AU A AE m 

z tłumem. Mimo to obie uciekające zostały 

po chwili ujęte i oddane w ręce policji. O- 
kazało się, że są to znane złodziejki Avtonina 
Kwiatkowska (Piłsudskiego 63) i Helena Zy- 
gnob (Wielka 22). Skradzione u Łowkiewi- 
czowej pieniądze odeb rano i zwrócon» po- 
szkodowanej. 

— 6) „Ładna służąca”. Helenie Piekar- 
skiej (Zawalna 15) skradzionó bielizn=. Jak 
okazało się sprawczynią kradzieży było słu- 
żąca Anna Małko, która zatrzymano. 

— (c) Wypadki za dobę. Za czas od 24 
do 25 bm. zanotowano w mieście 55 wypad 
ków. W tej liczbie było: kradzieży 7, zakłó- 
ceń spokoju publicznego i nadużycia alkoholu 
10, przekroczeń administracyjnych 29. Resz- 
tę wypadków podajemy w skróceniu w tej 
samej rubryce. 

— (c) Autobus wpadł na drzewo. Wczo 
raj w dzień na ulicy Antokolskiej miał miej 
sce wypadek samochodowy który tylko dzię 
ki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności nie po 
ciągnął za sobą poważniejszych następstw. 
W godzinach południowych ulicą tą pędził w 
stronę miasta. autobus nr. 38102 należący 
do Gurwicza Szlomy (Antokol 169) a kiero 
wany przez szofera Stanisława Lesińskiego ; 
zamieszkałego przy ulicy Piłsudskiego 54, 
który w pewnym momencie poślizgnął się 
na postawionych na tej ulicy szynach tram 
wajowych wskutek czego skoczył nagle w 
bok i mimo wysiłków szofera całym impe- 
tem uderzył w rosnące wpobliżu drzewo. 
Skutki tego były takie, że w autobusie uległa 
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B rodzaju roboty artystyczne, jak etykiety, 

Sygnatury i t. p. oraz broszury @0 @ги- 
Rkowania i lane typ.-litografskie zamówienia 
@ Przy drukarni istnieje udoskonalone 4 U  WTEZIENEGEW 
8 urządzenie stereotypowe i wykonywują się YKYTTYGLĄ 8 
m wszelkie roboty stereotypowe. в 
в Wykonanie pilne i akuratne—Ceny Marka @ 
= umiarkowane. fabryczną 5 
B Wielki wybór przeróżnych etykiet gotowych. E 
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Dom Handlowo- 
Ekspedycyjny | „„WILSBED““ 

Wilno, Ponarska 77, tel. 5-94. 

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

składania drzewa i innych towarów. 

specjalne Dla kupców leśnych 

warunki. 
Hurtowa i detaliczna SPRZEDAŻ WĘGLA opałowego i 

koksu pierwszorzędnych kopalń górnośląskich. 

Zarząd Stowarzyszenia Właścicieli 

Nieruchomości m. Wilna 
zwołuje na dzień dzisiejszy doroczne Walne Zgroma* 
dzenie o godz. 6 wieczorem w sali przy ulicy Zawalnej 

W NOWOZAŁOŻONEJ 9 usznczcang 
DRUGARNI „ARTGRAFIKA 
wilno, Zawalna 28—30 (w podwórzu) 

przyjmuje się do wykonania wszelkiego 
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Akwlzitorów reklamowych 
POWAŻNE PRZEDSIĘBIORSTWO . 

Wymagane poważne referencje, gwarancja, znajomość 
fachu reklamowego rynku i ustosunkowanie w świecie 

Oferty sub „Akwizycja* przyjmuje 
PAT, Warszawa, Krak. Przedm, 50 

PEACE fed 

Światowa firma 

PRZEDSTAWICIELI 
; dla sprzedaży na prowincji 

artykułów pierwszej potrzeby 
zapewniony wysoki zarobek. Oferty z podaniem dotychcza- 
sowej pracy i refereacyj 

„Wilno, Niemiecka 4, tel. 222 dla „D. S.* 
SIRDIS ATS RODZ СБ NEI TRS UI ET НВ © 

K. Dabrowska „. 
SPRZEDAŽ i WYNAJĘCIE 

Szanowny Panie Redaktorze. 

W: poczytnem pismie W.P.P. z dn. 15 
b. m. Nr. 11 (2221) pojawił się artykuł p. t. 
„Na marginesie uchwał przemysłowców 
drzewnych wój. wileńskiego", z którego nie- 
jasno wynika, kto jest inicjatorem omawiane 
go zjazdu, wobec czego mamy zaszczyt za- 
komunikować W.P.P., że wileński związek 
kupców i przemysłowców drzewnych z oma 
wianym zjazdem nie ma nic wspólnego. 
Zjazd był zwołany przez właścicieli tartaków 
bez wiedzy inaszego związku i rezolucja 
została uchwaloną wyłącznie przez właścicieli 
tartaków. 

s,Nie chcąc wdawać się w ocenę uchwa- 
lonej rezolucji zaznaczamy, że związek Kup- 
ców i przemysłowców drzewnych postępuje 
zawsze zgodnie z Radą Naczelną związków 
drzewnych w Polsce. 

Tuszymy nadzieję, iż W.P.P. umieszczą 
powyższą wzmiankę w Swem  poczytnem 
pismie i zgóry dziękując pozostajemy z po- 
ważaniem: 

Prezes Sauł Rozental (—). 

  

ODPOWIEDZI REDAKCJI. 
"A. M. — zgadzamy się. 

Chore kobiety otrzymują przez 
naturalnej wodv gorzkiej Francis 
lekkie wypróżnienie, jprzyczem połączone to 
jest nieraz z nadzwyczaj dobroczynnem dzia 
łaniem na chore organy. Autorzy klasycznych 
dzieł o chorobach kobiecych twierdzą, iż po- 
myślne działanie wody Franciszka-Józefa po 
twierdzają rezultaty ich badań. Żądać w apt. 

uszkodzeniu karoserja i wybite trzy szyby. 
Podczas wypadku nikt z jadących nie od 
niósł szwanku. + 

— (a) Aresztowanie komunisty. Władze 
a ly ujęły „męża zaufania” mie; 
scowej PPS Lewicy członka związku robot- 
ników budowlanych Wilka u którego pod- 
czas rewizji znaleziono różnego rodzaju re 
zolucje uchwalone na nielegalnych zebraniach 
w sprawie zaopatrzenia bezrobotnych, ustroju 
socjalnego i gospodarczego w Państwie i t.d. 

Ponadto przy zatrzymanym komuniście 

znaleziono „manifest PPS Lewicy wydany 

przez centralę warszawską a nawołujący ro 

botników do aktów przeciwko ustaloneinu pa 

rządkowi społecznemu. ? 

Należy  odkseślić że ostatnio PPS Lewica 
wspomagana usilnie przez komunistów po- 

czyna prowadzić akcję wśród mas robotni- 

czych i w tym celu urządza cały szereg zgro 

madzeń. 2 
Aresztowany Wilk był właśnie NA z 

tych którego specjalnością było urządzanie 

tych zgromadzeń na prowincji | Ё 

užycie 

— Sam sobie wymierzył sprawiedliwość. 
Nocy onegdajszej w rejonie Iwieńca usi- 

łował przedostać się do Rosji Sowieckiej ja 

kiś osobnik który zauważony przez patrol 

KOP został wezwany do zatrzymania. ‚ 
Uciekający widząc, że nie zdoła ukryć się 

błyskawicznie wydobył brzytwę i zadał so- 
bie głęboką ranę na szyi wskutek czego po 
chwili zmarł. 

Okazało się, że był to szpieg, który w o- 
bawie przed aresztowaniem popełnił samo- 

bójstwó. į 
— (c) Wpadł do sklepu. Z powodu nie- 

odpowiedniego zabezpieczenia wpadła do pi- 
wnicy i uległa dotkliwemu uszkodzeniu go 
wy Śtefanja Gorzędowska (Chocimska 24). 

— (c) Zbłąkane świnie. Na ulicy Ponar- 
    

  

skiej hodzący policjant znalazł 'błąkające 
się 3 świnie nieznanego pochodzenia. Świ- 
nie były skradzione na stacji towarowej na 
szkodę nieznanego właściciela a następnie 
porzucone. Odkłano je dozorcy przy rzeźni. 

— (c) Dziecko pod autobusem. Wczo- 
raj w południe na ulicy Zawalnej pod prze- 
jeżdżający autobus wpadł przebiegający 
przez jeźdnię 9 letni Leon Kulesza (Piłsu 
Ba eg0 13) który odniósł obrażenia ręki i 
nóg. 

   

    A PROWIZJE 
POSZUKUJE 

      

   

    

      

gospodarczym, 

    

   

   
    

   

poszukuje zdolnych 
i energicznych 

do Biura Ogłoszeń S. Jutana 
-0 

PIANINA I FORTEPIANY 
światowej sławy „ARNOLD FIBIGER* (nie mai 
nic wspólnego 2 firmą Bracia A. i K. 
PLEYEL, BECHSTEIN, BLUTHNER, DRY! 

ibiger). 

SOMMERFELD etc. 
Wilno, 

Niemiecka 3, m. 6 
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_ Na srebrnym ekranie 
„Maski Erwina Reinera" w „Hol. 

lywood“. 
Idzie się na występ Johna Gilberta do 

Hollywood z niepokojem. 3 
John Gilbert w roli salonowej, John 

Gilbert w roli eleganckiego Reinera. Re- 
welacja! 

Ten sam John Gilbert, tak niezawodnie 
sekundujący Grecie Garbo we „Władczy- 
ni miłości”, tutaj znowy jako salonowiec— 
to stanowczo niepokojące. 

1 dopiero wychodząc z '„Masek Erwina 
Reinera* człowiek zdaje sobie sprawę z te- 
go, że cała jego teorja, że John Gilbert 
nadaje się na odtwórcę wszelkich ról z wy= 
jątkiem salónowych, w łeb bierze. 

Jest on bowiem, jako Reiner tak nie- 
skazitelnie salonowy, tak elegancki i naw- 
skroś dżentelmenski zewnętrznie, że o tem 
wszystkiem co raziło, gdy się nań we „Wład 
czyni miłości" patrzyło, zaraz się zapo- 
mina. ‚ 

Tyle o Gilbercie. 
Jego partnerka Eva van Berme jest 

osobistością naogół nową na ekranie. 
Ma ona trochę z pastelowości Grety 

Garbo, wydaje się być równie inteligentną, 
niebanalną artystką, wcale ciekawą w uję- 
ciu tematów, którym służy. | 

Ogólnie o filmie powiedzieć można ty- 
le, że daleko mu do tych efektów i wra- 
żeń, które daje powieść Wassermana, na 
podstawie której jest osnuty. : 

Proszę: „na podstawie kt6reį“, bo- 
"wiem treść filmu niezupełnie odpowiada 
treści książki osobliwie gdy to dotyczy 
zakończenia obrazu. ! 

Czy John Gilbert nadaje się, swemi 
warunkami zewnętrznemi do kreowania 
roli Erwina Reinera? Jest to pytanie na 

, które znajduję odpowiedź negatywną. 
Zdaniem mojem ma on w swej sylwet- 

ce, w swych odruchach zbyt dużo tego, co 
zdaje się utrudniać Reinerowi ukrycie wła- 
ściwego „ja“. Stąd maski Reinera są u 
Gilberta zbyt mało maskami i ma się wra- 
żenie, że w ciągu całej akcji obrazu oto- 
czenie Erwina tylko dlatego nie zdaje so- 
bie sprawy z jego właściwego .oblicza, że 
tak mu nakazuje tekst scenarjusza. 

Bardzo efektowne są urywki filmu 
przeastawiające plastycznie różnice zacho- 
dzące mięczy myślami ludzkiemi a czyna- 
RA które się wbrew tym myślom 

mówi. 
Jesrcze nigdy hypokryzja życia towa* 

rzyskiego, tak plastycznie nie została 
przedstawiona oczom ludzkim, jak właśnie 
w Obrazie pokazywanym obecnie w „Hol- 
lywood*. 

Nad program dość ciekawa propaganda 
lotnictwa. Mam jej do zarzucenia jedynie 
to, iż zdjęcia są naogół „niewyrażne. 

Omega. 

  

RADJO 
Niedziela, dnia 26 stycznia 1930 r. 

9.00—  : Transmisja z Warszawy. Lo- 
sowanie nagród konkursu muzycznego Pol. 
Radja. 10,15— : Nabożeństwo z Bazyliki 
Wileńskiej. Chór katedralny pod kier. prof. 
Wł. Kalinowskiego. 11,55— — : Sygnał cza” 
su z Warszawie. 12,00— : Bicie zegara 
i hejnał z Wieży Katedralnej w Wilnie. 
12,05— : Komunikat meteorologiczny z 
Warszawy, 12,10—15,00: Transm. koncertu 
i odczytów rolniczych z Warszawy. 15,00— 
1520: „Jak dojść do posiadania dobrej kro- 
wy” odczyt wygł. og Stanisław Osiecim= 
ski. 17,15 — 17,40: „Dziecko szkolne—przy 
szły obywatel* VII odczyt organizowany 
przez Kurat. Okręgu Szkoln. wygł. wizyta= 
tor Mieczysław Matuszkiewicz. 17,40—19,00: 
Transm. koncertu z Warszawy. 19,00—19,25: 
„Kukułka wileń:ka* humorystyczny ty- 
godnik mówiony. 19,25 - 19,40: 23 lekcja ję- 
zyka niemieckiego. Prow. dr. Wł. Jacobi. 
19,40—20,00: Program na poniedziałek, 
sygnał czasu i rozmaitości. 20,00—21,45: 
Transm. kwadransu literackiego oraz kon= 
certu z Warszawy. 21,45 22,15 Traosmisja 
słuchowiska z Krakowa. 22,15 —23,0U: Trans= 
misja komunikatów z Warszawy. 23,00— 
24,00: Audycja wesoła. Transmisja z Wy- 
stawy „Radjo i Świ:tło* Philipsa, „Próba 
generalna* pióra Haliny Hohendlingerówny 
w wyk. Zesp. Dram. Rozgł. Wil. 

Poniedziałek, 27 stycznia 1930 r. 

11.55—12.05; Sygnał z Warszawy. 12,05 
—13,10: Poranek muzyki popvlarnej w wv- 
konaniu Ork. Polsk. Radja. 1) Waldteuffel 
—walc „Marzenia młodości”, 2) Czajkow- 
ski- Pieśń jesienna, 3) Grieg—Taniec nor- 
weski, 4) Braga — Serenada, 5) Wagner — 
Karika z albumu, 6) Delibes „Strumyk“, 
1) Muzyka taneczna. 13,10—13,20: Komu= 
nikat meteorologiczny z Warszawy. 16,10— 
16,15: Program dzienny. 16,15—17,00: Re- 
transmisja stacyj zagranicznych. 17,00 — 
17,15: Pogadanka Akadem. Koła Misyjnego. 
1715 - 17,40: Audycja dla dzieci. Bajeczki 
dla najmłodszych wygł. Zula Minkiewiczów- 
na. 17,45 — 18,45: Transm. koncertu z 
Warszawy. 18,45 19,25: Audycja literacka 
„Poczta* zradjofon. utwór Rabindranatha 
Tagore w wyk» Zesp- Dram. Rozgł. Wil: 19,25 
—1940: 20-ta lekcja języka włoskiego. 
Prow. dr. j. Rostkowską. 19,40—20,05: 
Program na wtorek, sygnał czasu i rozmai- 
tości. 20,05—20,30: „Łódką z Warszawy do 
Kopenhagi* odczyt wygł. dyr. Ludwik 
Szweykowski. 20,30—23,00: Transm. kon: 
certu, feljeton i komunikaty z Warszawy. 
23,00—24,00: Muzyka taneczna z rest. „PO 
lonja* w Wilnie. 

waw 

‚ nara wróżka Chitomantka 
% Przepowiada przyszłość, sprawy 54- 
= dowe, O miłości i t. 
3 10-ej do 7-mej wieczór. Adres: - ul. 

„z Młysowa Nr 9 m. 6, naprzeciw 
3 Krzyża, w bramie na prawo schody. ® 
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4 ių m mam mmm mama mangą 
; NIE NAZWĄ lecz JAKOŚCIĄ zdobył 

moj napoj KOLOSALNV SUKCES! 
PREGZ z FALSYFIKATAMII 

W celu ochrony przed falsyfikatami 
mego słynnego orzeźwiającego na- 

' poju znanego dotychczas „pod nazwą 
„SINALCO* ten sam napój ukaże się 

, „FRULD“ „iii 
Żadzicie FRUID* Derusztojii 

z oryginalną etykietą i kapslem 

 ASRGUDAEWU MA: 
4 ŁĄDAJCIE + 

: we wszystkich aptekach i 
_składach aptecznych zńanego F 

я środka od odcisków 

ы Prow, A, PAKA. 

 saunamnaugsiumži mak): 

‚° GEORGE GIBBS. 

® ° Żółty ptak 
— Tak, jadę pojutrze na polowa- 

nie. 
| Byfild odwrócił się. Znów zapanowa 

. lo milczenie. Cyryl pałił w milczeniu, 
' potem zmiął papieros i rzucił do po- 

| pielniczki. 
х — Wstrętne papierosy! Czy nie ma 

i bibułki do 

    

pan przy sobie tytoniu 
'papiero$ów, Bytildzie? 

|. — Owszem, mam! — kapitan wyjął 
\ ja / z kieszeni tabakierkę i książeczkę z bi- 

- bułką do papierosów. 
'. Hammerslay otworzył tabakierkę i 
powąchał. 
° . — Niezła mieszanka, perski i ture- 

tytoń. 
Byfild skinął głową. Cyryl . skręcił 

__ papierosa i zapalił. 
| — Dziękuję — westchnął z ulgą, — 

_'.. doskonały tytoń. 
В Oddał tabakierkę kapitanowi i roz- 

_ siadł a w poprzedniej pozie. 
„ — Powinien pan pojechać 

- do Szkocji, — zaproponował. 
"—2Z przyjemnością —. odpowie- 

dział Byfild, — ale nie wcześniej, aż 
- się skończy, wojna, teraz nie mogę. 
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_ dę panu rad. Bardzo będę zadowolony. 
_ Hammerslay obejrzał się po pokoju 

z roztargnieniem i w fustrze, nad gło- 
wą kapitana dostrzegł gorejące oczy 
Rizzio. Na chwilę przykuci dziwną si- 
łą w patrywali się w siebie, lecz Ham 

" merslay ztewnął i wstał. 
‚ ‹° — Niech pan da, — rzekł do Byfil 
da 

  

Byfild podał mu nieduży przedmiot 
a w tej chwili da uszu ich  doleciał 
głośny szept Rizzia: 

— Nie trzeba sądzić tak surowo 
biednego chłopca, — mówił do Kiphe 
vena. — Mówię panu, że on nie jest 
niebezpieczny... najzupełniej  nieszko-   

  

— Dobrze. Pan wie, że zawsze bę- ' 

    

lid Wi 
Ito (Ce kupi P ajałkócej AGGRIO, 

niech zobaczy u Głowińskiego. Po 
lecamy poficzochy, skarpetki, ga- 
lanterję, różae ;gatunki płócien, 
flaneli, satyn, jedwabie, kołdry жа 

towe— Wileńska 27. 

Majqtek 150 hó 
z zabudowaniani i inwentarzem do 
SPRZEDANIA NATYCHMIAST lub 
zamienię na dom w Wilnie. Glebą 
dobra, komunikacja autobusowa. 
Warunki dogodne. Adres: Wilno, 
Mickiewicza 31 „Studani*, — © 
zazna OOO . 

Z” UDZIELENIE POŻYCZKI od 
2.000- 8.000 zł. damy pokój ume- 

blowany, odremontowany, słoneczny, 
z opałem, Światłem i telefonem, 
całkowite utrzymanie, procent „we- 
dług umowy. laformacje w Biurze 
Ogłoszeń S$: Jutana Wilno, Niemiec- 
ka 4. tel. 222, >|     
  

  

  

    

dliwy! Chodźmy już, lady Hiscott po- 
zwala: palić w salonie, — dodał, idąc 
ku drzwiom. 

W salonie panie popisywały się 
śpiewem. Gdy Cyryl zbliżył się do roz 
mawiającej z hrabiną Doris, lady Joylif 
odeszła ostentacyjnie. į 

— Pani jest zawsze równie piękna! 
— szepnął Cyryl. : 

— Gdyby pan wiedział, co ja o pa 
nu myślałam, — odrzekła wolno Doris 
— nie byłby pan tak czuły. 

— Cóż pani myślała? . 
— To samo, co wszyscy... że pan 

nie ima prawa siedzieć ze złożonemi rę- 
kami.. powinien pan wstąpić do woj- 
ska na ochotnika.. wyjechać do Francji 
chociażby jako szofer. 

— Szofer! Pani żartuje! 
-— Tak, chociażby jako szoter, — 

powtórzyła uparcie. 
— Ale dlaczego, poco? 
Milczała niezdecydowana, wreszcie 

odpowiedziała stanowczo: 
— Bo ja nie wyjdę zamąż za czło- 

wieka, o którym mówią tak, jak o panu 
— Pani nie wyjdzie zamąż? — po 

raz pierwszy twarz Cyryla straciła 
swój lodowaty spokój. — Nie może 
pani wyjść zamąż za mnie? Nie wierzę 
żeby pani mówiła na serjo. 

— A jednak tak jest! — powtarza- 
ła twardo. 

— Dlaczego? 
— Miłość jest największą święto- 

ścią w życiu. Miłość do kobiety, miłość 
ojczyzny... ta ostatnia jest wyższa od 
poprzedniej. Człowiek, który nie jest 
patrjotą, nie potrafi kochać żony. 

— Patrjota... 
Przerwała mu. 
— Tak, patrjotą, panu obce są 

uczucia patrjotyzmu, chociaż pan uwa- 
ża się za Anglika. Znam pana bardzo 
mało, pan jest dla mnie zagadką. Pań- 
ska obojętność oburza mnie do głębi 
serca. Codziennie odprowadza pan ko- 
goś z przyjaciół na front, ale przykład 

Wydawca St. Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło 

BŁO w O 

  

Kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

ul. Qstrobramska 5.   
Dziś! Znakomity JOHN GILBERT i czarująca piękność EWA von BERNE w obrazie według :łosnej powieści ukończ;ć kursy fa- 

JAKÓBA WASSERMANA p. t. ĄAB$SKI ERWIRA REINERA 
uwodziciela 
Dyrekcja upraszą Sz. Publiczność o przybycie 
©. 20 minut przed rozpoczęciem 

KINO-TEATR 
„HObLYWNOD* 
Mickiewicza 22. 

Fascynująca kreacja 
DODATKOWA 
ORKIESTRA 

Początek _o_godz. 4, 6, 8 „1025 
BALALAJEK i MANDOLIŲ, 

Od dnia 24 do 27 stycznia 1930 r. włącznie będą wyświetła ;e filmy: 

GILBERTA, odtwarzającego postać 

— 2 ORKIESTRY. 

„LUNA TY IK" 
Котеща м 9 aktach. W roli głównej: REGINALD DENNY. Nad program: „NIEUDANY SEANS". 
Komedja w 2 aktach Kasa czynna od godz. $ m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny 
program: „GÓRĄ KAWALERSKI STAN". 

bez sumienia. Od godziny 6-ej 

seansów. 

  

Dziś ostatni dzień! Rekordowy sukces! Niebywałe powodzenie! Tryumfalay przebój kinematografji światowej! 

PIEŚŃ © ATAĄARIE KINO-TEATR ; ! 
Romantyczne dzieje słynnego atamana, jego miłość ku księżniczce perskiej i tragiczne przygody na tle wod 

66 wielkiej rzeki rosyjskiej. W rol. gł. Н. SCHLETTOW, LILJAN HALL-DAVVIS i RUD. KLEJN-ROGE 

„HELIOS Od godz 6-ej powiększona Orkiestra balatajek i mandolin która wykona odpow. pieśni 
i romanse — 2 ORKIESTRY. — Wszyscy miłośnicy kina winni ten arcyfilm widzieć! Uprasza się Sz. 

Wileńska 38. Publiczność o przybycie na początki seansów o godz. 4,6, 3 i 10.15. wiecz. 
  

  

KINO- 66 
TEATR „SPORT 

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

1) INSTRUKCYJNY FILM 
ich pracy, 

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

„KOLLYWOOD'** — (Szał filmowy) 
Udział biorą najwybitniejsze gwiazdy ekranów amerykańskich: POLA NEGRI, MARY PICKFORD, 
CHARLIE CHAPLIN, DOUGLAS FAIRBANKS, CECIL B. de MILLE (genjalay rež.) i wielu innych. 
W filmie tym widzimy oszałamiającą precyzję gry, techniki i reżyserii. Widzimy ulubionych arty- 

,_ zabawy, a przedewszystkiem uprawiejących Sporty. Nad program: 
PRZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEGO. 2) ZAWODY SPORTOWE. 

w 10 aktach. 

  

  

  

  

    
  

  

  

  

otrzymać PO“ mOLWARK obsza- 
y sadę? Musisz | ru około 40 ha, 

gleba dobra, staw 
zarybiony, młyn 
woday murowany 
gruntownie odre- 
montowany, Zabu- 
dowania komplet- 
ne. 

chowe, koresponden- 
cyjne profesora Se- 
kułowicza Warszawa, 
Żórawia 42 H. Kursy 
wyuczają listownie: 
buchalterji, rachunko- 
wości kupieckiej, ko- 
respondencji handlo- 
wej, stenografji, nauki 
handlu, prawa, kali- 
grafji. pisania na ma- 
szynach. towaroznaw= 
stwa, angielskiego, 
francuskiego, niemiec- 
kiego, pisowni oraz 

gramatyki polskiej. 

doo życaje po BATAAR W spektów. s Oszczędności 
swoje złote i dol. 

Rzadca rolny, ulokuj na 13 prog. 
pierwszorzędna siła rocznie. Gotówka 
rolniczo - administra- twoja jest zabezpie- 
cyjna, z poważnemiczoną złotem, 6re- 
cłuzoletniemi  świa-brem i drogiemi ka- 
dectwami ze znanych mieniami. LOMBARD 
wzorowych _ gospo- Plac Katedralny, В! 
darstw, przyjme po- skupia 12. Wydaje 

Okazyjnie 
sprzedamy 

Dom H.-K. „Za- 
chęta*  Mickiewi- 
cza 1, tel. 9-05. 

2 mieszkania |. 
415 pokoi zaraz do wynajęcia. Ma= 

kowa 15. Dowiedzieć się u dozorcy 0 | 

ВНО ОНО НЕ Л СО 5 ав 

  

  

  
  

  

  

  

Dziśl Nowe wydanie wielkiego fiimu przemysłu polskiego sadę samodzielną, łub pożyczki pod zastaw 

a B pod dyspozycję odzłota, srebra, brylan- 

Kino - Teatr każdegu CzeSu: T. We- tów, futr i t. d. 8—0 ampiry Warszawy: = - 66 ražyny ©. ° „Słońee RTAACEE Cegielnia 
ICA TAKSÓWKI Nr 1051), Wspaniały dramat erotyczno-salonowo-*ensacyjny w :14 aktach reż. mechaniczną wyra” 

uł. Dąbrowskiego 5 Wo Bedlikino. W rolach głównych: urocza MARJA BALCERKIEWICZOWNA, premjowana piękność ; „ biająca cegłę, dachów= 

HALINA LABECKA, Wiera Pogorzanka, oraz polski RUDOLF VALENTINO — IGO SY M. Wspaniała РНО I SPRZEDAĆ kę, dreny, jest do 
wystawa. Bajeczna gra. Bogata treść, Piękne zdjęcia. wydzierżawienia w 

BMAWASAE W Warsza skim. 

p DZIŚ PREMJERA! Maskarada sercl_ Film miłości tryumtującej. Najurodziwsra kobieta Włoch, urocza „MISŚ , "u Piotrowskiego, kak 
1 ITALJA* CARMEN BONI w najnowszym swoim wielkim sukcesie y Vilonkin i $- = L m, 9, z £ 
Piecadilly A $ . —6, telef, 13.96. -0 

w 

Wiel a 42 K A R K A w B E Ę E. © € 8 Spółka Z ©gr. Odp. | -uemarmrmom ; ‘ 
tel 17:85, ROMANS HRAB'ANKI L..) Sałonowo erotyczna sztuka w 12 akt. W gł. roli męskiej słynny JACK TREVOR. ze o Oszczędności 

- Istnieje 0d 1843 r. | | gotówkowe lokuje 
Ki Teatr JUTRO PREM ERA» Przebój sezonu. Dawno niewidziana ulubienica publicznosci, mistrzyni ekranu GLORIA | Fabryka i składj) na oprocentowanie 

no-1ca SWANSON i genjalny LIONE BARRYMORE w sensacyjnym dramacie erotycznym p. t. jedi mebli: ; {б_уііё:о':_ппірв;_пщ 

66 adalnie, sypialnie, ileńskie iuro „HELIOS" | A JEDNAK CIAŁO JE$T $ŁABE...  |uLpis | sk iai 
Wileńska 38. Cudowne sceny. Wzruszająca treść. Koncertowa gra. Seansy o godz, 4, 6, Bi 10 15. augłolskie, kosóca- tel. 152. 00£-Z 

SA Elina eis Lieytacja — ®е iurka, zešia р ол о с 6-0 fygodniowy "L Poszakaiątyn aim dębowe FE. Da- icytacja 

szczeniak, rasy wilczej 8 POS ABY godne warunki i|w dnin 27 b. m. o 
amoc do sprzedania. Do id RQ tylą Bi! pożyczek — 18 a na raty. godzinie 11 w wy- 

odkryty marki europejskiej lub M wiedzieć się: Sło- ułatwia otrzymanie | оам a m g dziele rena Fat: 
amerykańskiej, chcę KUPIĆ OKA- | | wackiego 8 m. 6, do L TT najrychlej AJĄTEK obszaru przy ulicy ‹ aps l 

ZYJNIE. Oferty z podaniem ceny, gi £+ 4 PO południu. -I Wileńskie Bio | Potrzebni: 56" dziesięcin, w serów , szwajcarskie 
roku budowy, oraz szczegółowym l muza anas: Gabinet Mebius a i Buchalterka, 4 skle- pow. Dziśneńskim, w jlości 8 kilogramów. 
opisem maszyny, kierować listownie a Boneałaci Kosme- tel. 152. z0p (G IPOY€ % kaucją po odiegly 03 kim. Od Lk -. inmaao - 

p aim. „Słowa”. —0 i LEKARZE 8 tyki Leczniczej. 60 U 500 zt,8 agentėw, i miasta, 1 klm. od › mana уежа внча о 5 Da LA Wilmo, dobry majster di. che- autobusów, w nie: Wykwalifikowana 
1 НОЛЕН НЕВ OOGOCMAKAŻ JCkiEewicza 31 m 4. A Pra VIS micz З : e nego prania i far- zwykle uroczem po- krawcowa przyjmuje 

Th, Urodl kobiecą KA LOKALE BE Poszukuje łożeniu, nad rzęką, zq0 szycia suknie 
Hallo! Radjoamaforzy !!! JOKIT OK IOLĘ serwuje, dosko- się właścicieli skle: zabudowaniami i ogro- Oro) suknie ba- 

Niena przykrości: noszenia akumu- | | ©. SERNOWIEZ lae okazy | braki, NASZESN am ааа 8 рО KiOrzy zechcą dem, bez diūgu, jestlowe, oraz szyje po 
latorów do łacowania. Wystarczy za- char. wenoryczna Sztuczne opalenie ce- Mieszkanie już sklepach -kanto- sprzedania, Nadaje się na Naa 

tietonevač 10122 akumyitos bę: | | аИ, да |1у- Иразнице ч9-в о | pokojowe, Tyle przyjęć” be- aa" pięknś "ltaską Portowa 1$ m. 4. 0 
czony do domu. i 

Wypożyczenie. Naprawa Zamian. 
na „PETEA“, й 

Firma MICHAŁ GIRDA 
Szopena 8, tel 16 72. 2092 -I 

NAJLEPSZY 

WĘGIEL 
górnośląski koncernu „Progress“ 
oraz KOKS wagonowo i od jedne! 
tonny szczelnie zamkniętych i zą- 
plombowanych wozach dostarcza 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Prze- 
mysłowe 

M. DEULb egzystuje od ' 
roku 1890 

Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, tel. 811. 
Skłądy węglowe: Słowackiego 27, 

tel. 14-46 —0 

  

ich nie działa na pana. Nie dba pan o 
to, że Anglji grozi niebezpieczeństwo 
iże potrzebni jej są obrońcy. Z żalem 
wysyła pan przyjaciół, bo traci pan w 
nich kolegów w sporcie i w klubie. 
Zamiast walczyć pan jedzie do Szkocji 
polować na jelenie! Na jelenie! —- po- 
wtórzyła pogardliwie. 

— Ależ bo w Szkocji nie ma Niem 
ców, nie można tam połować na nich, 
— zażartował Cyryl. 

— Więc niech pan ich poszuka 
tam, gdzie są, — powtórzyła niecier- 
pliwie. — Ach, czyż pan nie rozumie? 
Musi pan coś przedsięwziąć! Ja nie 
mogę słuchać, gdy mówią o panu tak, 
jak dziś wieczór. Wszyscy nawetepań 
scy przyjaciele oburzeni są na pana, 
nawet lady Betty straciła zaufanie! 

Głos jej drgnął. Zamilkła skubiąc 
nerwowo szal. Cyryl zmieszany, wpa- 
trywał się w swe trzewiki. 

— Szkoda, — szepnął, — bardzo 
szkoda! 

— Pan żałuje? Pan! Co pan zamie 
rza robić? į 

— Robić? — powtórzył niewyraž- 
nie. — IDoprawdy nie wiem, chyba, 
pojadę na wieś, do siebie... 

— | poświęci pan swemu lenistwu 
przyjaźń, szacunek kobiety, którą pan 

„kocha... 
— O, Doris, tylko nie to... 

— Tak, tak, powiedziałam katego- 
rycznie. Nie mogę postąpić inaczej. 
Nie mogę szanować człowieka, który 
siedzi bezczynnie, podczas gdy inni 
oddają swe życie w obronie jego do- 
brobytu. Ach, czyżby to pan robił 
przez lenistwo? A może w tem jest coś 
innego? jakiś sentyment do Niemiec, 
związany z pamięcią matki. Proszę mi 
powiedzieć! jeśli pan naprawdę chce 
żebym została żoną pana, mam prawo 
pytać... 

— Czy ja pragnę tego, by pani by 
ła moją żoną? — cicho odrzekł Ham- 

—1. 6d 5—8 więcz. | 50% |. tupleż. 

Elektroterapia | gmetyki racjonalnej. 
Z Codziennie po 10—8 

Kobieta=Lekarz Ww. Z. P. 43 

Br. Teldowlcaova 
KOBIECE, WENE- 
RYSZNE, NARZĄ” 
DÓW MOCZÓW. 
Gd 12-41 Od 46, 
mi. KMiiskiywicza 24, 

tala 327. 

PIKASO EEE 
MA ф * 

MAUŚLERAI 

    

łupież, brodawki, 
rzajk adanie wło- 

: Ьі:іус'хі.'ісп 46. dobry samotnemu do 
  

KRRRACAKONNKJ | Przyjmujemy 
wszelkie roboty do 

RE A Brzepisywania: na 
maszynac| 

Ożyńska-Smolska Wileńskie Biuro 
Przyjmuje: oda 9-12] Komisowo - Handl. 
i od 4—6. Oliarna «| Mickiewicza 21, 
m. 5. — |_tel. 152. _ e0£-Z 

merslay — o, tak, pani to wie dosko- 
nale! 

— Więc musi pan powiedzieć mi 
prawdę. 

Cyryk bawił się monoklem z wyra- 
zem niezdecydowania. 

‚ — Ja myślę... że to dlatego... że 
jau 

Przerwał, wzruszył ramionami i 
ponuro zwiesił głowę: 

— Że jestem... tchórzem! 
Doris patrzała na niego z powąt- 

piewaniem. 
— Pan, sławny sportsmen... tchó- 

rzem?... 
Hammerslay uśmiechnął się smut- 

nie. 
— Dziwne, prawda? Walka wzbu- 

dza we mnie obrzydzenie i strach. Pa- 
miętam, w Indjach widziałem pewnego 
człowieka... 

— Pan jest... tchórzem? — powtó- 
rzyła, otwierając szeroko oczy. — Nie 
wierzę panu. : 

Wzruszył obojętnie ramionami: 
— Obawiam się, że pani jest w błę 

dzie. 
Doris spojrzała miedowierzająco. i 

zmienionym. głosem rzekła: 
— Chodźmy, czekają na nas. 
— Czy pani pozwoli, że odwiozę 

panią do domu? , 
— Nie, — odpowiedziała, oddala- 

jąc się szybko ku siedzącym w drugim 
końcu salonu gościom. 

Hammerslay odprowadził ją oczy- 
ma: na twarzy jego malował się dziw 
ny wyraz, — nawpół smutny, a nawpół 
radosny. Obejrzał się.i nieco ukryty za 
portjerą, wyjął z kieszeni mały przed- 
miot, obejrzał go, poczem spokojnie 
wrócił |do salonu. W progu zatrzymał 
go Rizzio. 

— Czy mogę z panem pomówić? 
— Z przyjemnością. Czy tutaj? 
— Nie, w gabinecie, — jeśli to pa- 

nu nie zrobi różnicy? 
Cyryl zawahał się chwilę i wyszedł. 

Naj- 
nowsze zóobycze ko- 

BB" onęrcony EE Mieszkanie 
ać 

kiikzeriadalalowika od zaraz, Antokol ójl Pralnia bielizny, od 
tYCZNY USUWA ZMAF* „mma mo 
szczki, piegi, wągry, 

ku 

  

  

kuchnią, wygodami do lizny do prania - wy- 
wynajęcia. Kalwaryj. nagrodzenie 20 proc. 
ska 69 m. 1, Bara-0d obrotu, oraz na 
nowski, tel. 11-10. -q prowincji. Zgłaszający 

аее się muszą posiadać 
świa ectwa i dobre 
referencje. Zgłoszenia 

2 pokojowe. kuchnia, —osobiście ulica Ci- 
wygody, oraz 2 pokojecha Nr 3, (zaułek 
komfortowo umeblo * Gazowy), 1-sza Paro- 
wane do wynajęciawo - Mechaniczna 

— 2 godz. 
rano. 

9.ej do 10-ej 

E 

Pokój     

Rządca rolny 
z rodziną, lat 41, wie- 
loletni praktyk, po- 
siacający p SaCEOWA 
ze зпапус! lospo- 

JS lub dwa pokoje garstw, "ak I 
z wygodami i uży sągę samodzielną. lub 

wainością kuchni Od pod dyspozycję, od 
zaraz do wynajęcia, zaraz Czasowo Ostro- 
Kalwaryjska 37 m. 10, bramska 20—23. —o 
od 12- 6 pp. —0 

wynajęcia, ul. Jagiel- 
lońska 10—2. Ogląd. 
od 12—5 godz — —0 

Rizzio zamknął drzwi i zasłonił okna. 
Hammerslay usiadł przy stole i z 

ciekawością śledził ruchy Rizzia. 
.  — Czy pan pali? — zapytał, poda- 
jąc mu papierośnicę. 

‚ — Palę, ale wolę własnoręcznie 
przyrządzać papierosy. Może pan ma 
bibułkę do papierosów? 

Cyryl zapalił papierosa. 
— Nie, — odpowiedział krótko. 

Rizzio zbliżył się i oparł się o poręcz 
jego fotelu. 

— To dziwne. Zdawało mi się, że 
pan skręcił sobie papierosa w jadalni. 

Hammerslay uśmiechnął się. 
— Tak, brałem bibułkę od Byfilda. 

Kapitan ma bibułkę. 
— Wolałbym ją dostać od pana, — 

rzekł znacząco Włoch, 
Cyryl podniósł zdziwione oczy. 
— Odemnie? Ależ nie mam bibułki! 
Rizzio uśmiechnął się. 
— Więc nie zrozumiałem pana. 
— Widocznie. 
Rizzio nie odchodził od fotelu. Mło- 

dy Anglik odsunął się, otaczając się 
obłokami dymu. 

Nagle Włoch roześmiał się, nagłym 
ruchem obiegł fotel i usiadł na krześle 
obok, uderzając Cyryla po przyjaciel- 
sku po kolanie. 
,  — Wie pan, zdaje mi się, że starze- 
ję i słuch odmawia mi posłuszeństwa. 
Przykre to bardzo. bo mam dopiero 
czterdzieści pięć lat. To co pan powie- 
dział zmartwiło mnie bardzo. Boję się 
że na sumieniu pana będzie kilka no- 
wych siwych włosów, które ozdobią 
moją czuprynę. Ale chciałbym  wie- 
dzieć, czy rzeczywiście słabnie mój 
słuch i wzrok: ważne to jest dla mego 
wewnętrznego spokoju. 

Zamilkł i badawczo wpatrywał się 
w Cyryla, który spoglądał nań ze szcze 
rem zdumieniem. 

— Zdaje się, że źle pana rozumiem, 
— odpowiedział uprzejmie. 
— Postaram się wyrażać się jaśniej. 

Wiadomość od g.5 
do 7 w. u p. Mece- 
nasa Z, Kruszewskie- 

Bezpłatnie | 
go, Wilno, ul. Jasin- | pieniądze lokujemy i 

й Col na L sze hipoteki 
"m". 0] miejskie lub ziem- 

skie 
2 DOMY Dom H. K.„Zachę- 

DREWNIANE zj] ta* Mickiewiczą 1, | 
ogrodem owoco- Jl tel. 9-05, —o | 
wymi sprzedamy zą 

2.000 dolarów 
Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handl. 
Mickiewicza 21, 

=>) 

RGB 
EKSEL bez 
terminowy 
opiewający na 

kwotę 120 zł, (wy* 
raźnie sto dwądzieścia 
zł) podpisany przez 
Pawła Szyszło i 
Bronis'awa Raksimo- 
wicza, został zgubio* 
ny, a więc takowy 
unieważnia się, — —0 

peri = 
  

  

osiadłość _ pod 
Wilnem idealnie 

nadająca się na 
ogrosnictwo do 
sprzedania  oką- 

zyjnie 
Wileńskie | Biuro 
Komisowo - Hano]. 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. a 1 

  

Zaczynam od tego, że pan twierdzi, że 
niema bibułki do papierosów. Jeżeli źle 
słyszałem, to znaczy, że muszę zwrócić 
się do lekarza. I nietylko do laryngolo- 
ga lecz i do ocznego, gdyż wyraźnie 
widziałem, jak pan przy stole wziął od 
Bililda książeczkę z bibułką i schował 
do kieszeni w kamizelce. Książeczka 
była żółta, a na żółty kolor jestem 
szczegółnie wrażliwy. Chciałbym wie- 
dzieć czy mogłem się pomylić? 

Hammerslay |patrzał na niego ze 
zdziwieniem, ale brwi ściągnęły mu się 
w dziwnym wyrazie. 

— Słuchaj pan, co to wszystko ma 
znaczyć? Przykro mi, że pan się starze 
je, ale cóż ja na to mogę poradzić? 

Uśmiech zniknął z twarzy Włocha. 
Spojrzenie przybrało wyraz okrutny i 
ponury. 

— Pan nie chce 
szczerze? 

— O czem? 
— O książeczce z bibułką da pa- 

mówić ze mną 

pierosów. 
— Pozostała u Byfilda, i 
— Nie ta, o ktėrą mi chodzi, — 

machnął niecierpliwie ręką  Rizzio, i 
zniżając głos dodał: — jnną chcę mieć. 
22 klasnął w ręce i roześmiał 

— Rozumiem! Pan chce żartować! 
Ale nie wiem, co mam odpowiedzieć! 

Rizzio zerwał się wściekły: : 
— Ja nie żartuję! — krzyknął. i 

W tonie jego dźwięczała groźba. 
Hammerslay wstał również 4 niedbał 
ruchem rzucił papieros do kominka. 

x— Jeśli pan niema innych spraw 
to już pójdę, 3 

Zwolna ruszył ku drzwiom, 
, — Chwileczkę! — zatrzymał 

Rizzio. 
Hammerslay stanął. 

gw» 

  

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie", Kwaszelna 23,


