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KROŃIKI SEJMOOE 
(Telefonem z Warszawy) 

Dzień dzisiejszy w Sejmie 

Komisja budżetowa odbyła dziś 
trzecie czytanie. Utrzymała wszystkie 

skreślenia z funduszów  dyspczycyj- 

nych, jedynie fundusz dyspozycyjny 

premjera Bartla pozostał nietknięty, 

dziewiczy, — cen rolew przysiadł na 

tyluich łapkach przed Panem Premie- 
rem, składając mu dyg głęboki, - аК 

to czynią stare panny brzydkie, szpe- 

tne, wzgardzone, lecz takie które nie 

straciły jeszcze nadziei. Natomiast w 

ogólnej sumie gskreślono Ministrowi 

Spraw Wojskowych 2 miljony, czyli 
114 część funduszu dyspozycyjnego 
na cele wojenne, zmaiejszając w od- 
powiedni sposób i zabezpieczenie się 
Polski przed szpiegostwem wojsko- 
wem państw obcych, czyli zmniejsza- 
jąc samo militarne Sbezpieczeństwo 
Polski. Również fundusz Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych skreślając, do- 
dając i znowu skreślając, « zmniejszo- 

no ostatecznie o kwotę 2.850 tysięcy, 
czyli prawie o 50 proc. Dotkliwie po- 
Szkodowane zostało także Minister: 
stwo Spraw Zagranicznych, gdzie 
skreślono 3 miijony, ;czyli 113 część 
funduszu dyspoczycyjnego. „Genjusz 
sejmowy chciał przytem by skreślono 
fundusz propagandowy a zwiększono 
reprezentacyjny, reprezentacja jest 

ważniejsza niż propaganda. Stoją mi 

w Oczach stosunki w Londynie. Nie- 
wątpliwie opinja publiczna angielska 
ma znaczenie większe niż opinja pu- 
bliczna francuska a inawet niemiecka 

Stąd niesłychane znaczenie i dla naszej 

sprawy tej opinji publicznej  angiel- 

skiej. Tymczasem w Londynie įCzesi 
mają biuro propagandowe złożone z 
28 urzędników w samem centrum 

dzielnicy prasowej i niema dziennika- 

rza angielskiego, któryby z usług 

czeskich nie korzystał. 'My nie mamy 

ani jednego urzędnika, a korespon- 
dent naszego PAT'a, których mógł 
być tym jedynym, niezgma nawet ma- 
szyny do pisania i wysyła depesze 
przez siebie kaligrafowane drukowa- 
nemi literami. Litwini kowieńscy wię- 
cej wydają na propagandę niż my. 
Minister Spraw Zagranicznych na 
wszystkie wydatki  dyskrecjonalne 
otrzymał 6 miljonów. Rosją sowiecka 
więcej pieniędzy angażowała w jed- 
nym z dzienników paryskich a ile 
dziś miljonów rzucają Niemcy na pro: 
pagandę w sprawie korytarza, wiele 
rzuca Bolszewja, chyba nie po to, by 
dE międzynarodową sytuację ułat- 
wić. 

Komisja budżetowa przywróciła 
jednak wydatek na ratowanie bibljo- 
teki Jagiellońskiej. Rząd tego zažą. 
dał i posłowie sejmowi odpowiednio 
widać przestraszeni efektem, który ich 
barbarzyństwo wywarło na prasie, 
łaskawie uchwalili miljon złotych na 
uratowanie bibljoteki. Przy tej spo- 
sobności były marszałek Sejmu Ra- 
taj opowiedział, że dostał anonim 
pisany wytwornym *pismem, lecz z 
błędami gramatycznemi. Bardzo nz- 
wet długo mówił o tym anoninie 
twierdząc, że postawi wniosek, aby 
urządzić bibljoteki latające dla ludzi 
piszących wytwornym pismem, lecz 
niegramatycznie. W końcu [ końców 
można zauważyć, że gdyby każdy z 
posłów miał opowiadać o anonimach, 
które dostaje lub które wysyła, ob. 
rady komisji budżetowej byłyby je- 
szcze bardziej rozwlekłe. ;Porachunki 
osobiste z anonimami możnaby po- 

zostawić poza obrębem dyskusji sej. 
mowej. Marszałek Rataj mógłby 
mieć zresztą pewne współczucie dla 
ludzi, którzy nie mogą się czegoś na- 

uczyć, oparte na doświadczeniach 
osobistych, 

Komisja konstytucyjna rozpoczęła 
sie od apelu Prezesa Makowskiego, 
aby mówcy się streszczeli wobec ko- 
nieczności Sprawniejszej pracy nad re- 
wizją konstytucji, Poseł Lieberman 
zawiódł pokładane na nim nadzieje. 
Utalentowany mówca mówił zna- 

(dalszy ciąg na szpakie 6-ej) 

DEBATA KONSTYTUCYJNA 
WARSZAWA, 28 I. PAT. Sejmowa ko- 

misja konstytucyjna pod przewodnictwem 
pos. Makowskiego (BB) przystąpiła do dal- 
szej dyskusji nad projektami w sprawie re- 
wizji konstytucji. W dyskusji zabrał głos 
pos. Lieberman (PPS), który w dłuższem 
przemówieniu polemizuje z projektem BB, 
przeciwstawiając mu punkt widzenia demo- 
kracji i socjalizmu, posługując się „pizytem 
szeregiem przykładów z historji. 4 Mówca 
zaznacza między innemi, że zgłaszanie ko- 
nieczności rewizji wypływa z psychiki tkwią- 
cej w każdej dyktaturze. Dyktatura może 
się różnie nazywać. U nas nie nązywa się, 
lecz jest. Poseł podkreśla, że dyktatura 
dąży do tego, aby panowanie swe ustabili- 
zować. Omawiając dalej projekt BB, poseł 
Lieberman podkreśla, że projekt ten wy- 
chodzi z założenia, iż najdoskonalszym wy- 
razem państwa jest władza wykonawcza, a 
wszystko inne jest tylko środkiem celu. To 
stanowisko uważa mówca zą sprzeczne z 
poglądem socjalistycznym, według którego 
państwo stworzone jest dla dobra ludzi, jest 
organem, którym posługują się ludzie. Prze- 
chodząc do władzy Prezydenta, pos. Lie- 
berman mówi, że w porównaniu z prezy- 
dentem republiki francuskiej włądza nasze- 
go prezydenta jest ogromna. Zdaniem mów= 
cy, autorytet prezydenta nie zależy od for- 
iny wyboru. 

Mówca kończy  Oświadczeniem, že 
„wszelkie formy, mieszczące się w ramach 
dem kracji, będą przez nas rzeczowo roz- 
ważane. Projekt zmiany koastytucji BB pro 
wadziłby do ujswnienia wolności i demo- 
kracji. Wypowiadamy się przeciwko niemu, 
nie może on stanowić podstawy 40 гот- 
praw*. 

Pos. Kochanowski (BB) zaznacza, że 
konstytucyjny program prawicowy zachowu- 
je pewnego rodzaju historyzm, zaś lewico- 
wy- uczuciową oceną chwili jej potrzeb 
publicznych. Zdaniem mówcy, trzeba jednak 
wziąć pod uwagę troskę o trwałość pań- 
stwowości. Nie osiągnie się tego przez 
wciąganie szerokich mas w orbitę państwo- 
wości, pozbawionej władzy sprężystej. Kon- 
stytucja marcow» nie była wynikiem po- 
trzeb doby, lecz dorywczem zaspokojeniem 
bolączek chwili. jej zmiana gruntowna jest 

ni: tylko formalnem zadaniem  obecnero 
Sejmu, lecz istotną potrzebą dziejową Polski, 

Pos. Łaszkiewicz (Kl. Ukr.) omawia 
kwestję mniejszości, skarżąc się na upo śle- 
dzenie tych spraw. 
dza gnębi narodowości: Klub mówcy usto- 
sunkuje się negatywnie do postulatów B. 
B. z wyjątkiem, wyboru prezydenta przez 
naród, oczywiście bez ograniczenia kandy- 
dątów. Mówca staje w bronie nietykal- 
ności poselskiej. która jest—jego zdaniem 
—dla pusłów ukraińskich kwestją bytu. 

Pos. Milczyński (NPR) precyzuje sta- 
nowisko swego klubu i oświadcza, że „nie 
zapoznając wad konstytucji dotychczaso” 
wej, nie zapominamy, że w zasadzie swej 
budowana Ona jest jako swego rodzaju 
kompromis. Nie * widzimy fpotrzeby, ani 
możności naruszenia podstaw tego kompro- 
misu, zwłaszcza w kierunku 'tak skrajnym 
jak tego chce B. B. Nie uważamy, aby 
nadszecł czas do reałizowania zasądniczych 
zmian, jakich chce projekt lewicy. Jedy- 
nym ich wynikiem byłoby pogłębienie prze- 
ciwieństw społecznych i religijaych*. Klub 
mówcz staje na gruncie ulepszenia obecnej 
konstytucji i zabezpieczenia sprawności 
parlamentu.- 3 

Następne posiedzenie w czwartek o 
godz. i6. 

T] 

Skazanio uczniów Polaków w Poniewieža 
Warszawski Komitet Pomocy Polakom 

ną Litwie komunikuje: ! 
Z, początkiem r. b. szkolnego grupa ucz 

now Gus polskiego| w'Poniewiežu za 
zezwoleniem-swych wladz szkoinych, a więc 
'zgodnie z istniejącerni 'w Litwie przepisanć w 
tej sprawie zaczęła wydawać pisemko szkol- 
ne p. t. „Świt*. Prokuratura litewska jednak 
uznała! wydawanie polskiego pisemka szkol- 
nego: za rzecz karygodną, pismo fjuž w listo. 
padzie zostało zamknięte, sprawę zaś skiero- 
wano na drogę sądową. Sąd Pokoju w Po 
niewieżu, przed którym w ubiegłym tygodniu 
rozegrał się właśnie finał tej; osobliwej, a 
charakterystycznej 'dią nastawienia władz 
litewskich wobec wszelkich, najdrobniejszych 
nawet przejawów życia poiskiego, „sprawy 
prasowej”, 'uznał „podsądnych*) redaktorów 
dwóch uczniów klasy 8 za winnych rozpow- 
szechniania nielegatnych wydawnictw ivska. 
zał każdego na grzywnę po 25 fitów. 

„łójna szkoła polska” 
Wobec całkowitej prawie likwidacji pol- 

skiego szkolnictwa ludowego w Litwie, za- 
możniejsze rodziny polskie, aby umiknąć ko- 
nieczności jposyłania swych dzieci do szkół 
litewskich, uczą je prywatnie w domach po 
polsku. Nauczanie takie jest również solą w 

oku władzom litewskim, któreby przez szko 

ły chciały zlitwinizować całe młode pokole- 

nie polskie. Ostatnio np. jedna z takich nau- 

czycielek prywatnych w domu polskim w oko 

licv Sejn p. Marja Adamowiczówna, student 

ka uniwersytetu litewskiego i jej chlebodaw- 
ca p. Joczyn zostali pociągnięci do odpowie- 
dzialności sądowej za... „założenie tajnej szko 
ły polskiej i skazani na dość wysoką grzyw 
nę. Tego rodzaju metody wałki z polskością 
nawet za czasów carskich były rzadko sto- 
sowane. Społeczeństwo nasze winno więc 
niezwłocznie pośpieszyć z pomocą rodakom 
w Litwie. | 

łówny rojent kowieński 
skazany na 1 mies. 'więzienia 

Onegdaj kowieński Sąd Okręgowy 
przystąpił do rozpatrywania sprawy 
b. kowieńskiego głównego rejenta 
Burkiewicza oraz'b. rejenta w Sza- 
włach Szwabińskiego, oskarżonych o 
popełnienie przestępstw na służbie 
państwowej. 

W wyniku narady Sąd uznał, iż 
Burkiewicz jest winny bezprawnego 
ściągania opłat od rejentów i skazał 
[o warunkowo na 1 mies. więzienia. 
zwabiński został uniewinniony. 

Opłata pocztowa uiszczona: ryczałtem. 
Redakcja rękopisów nie zamówionych, nie, zwraca. Administra= 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do 

Zauważa, że silna wła-- 

BARANOWICZE — i. Szeptyckiego — 
BIENIAKONIE, — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 

GRODNO — T-wa „Ruch“, 

IWIENIEC — skl 
KLECK — sklep „ 
LIDA — ul, Suwalska 13, S. Mateski. 

rozmieszczenia ogłoszeń. | 

Dymisja Prima de Rivery 
Król powierzył misję utworzenia nowego rządu generało- 

wi Berenguerowi 
MADRYT. 28.1. Pat. Generał Primo de Rivera wręczył królowi proś- 

bę o dymisję całego gabinetu. Dymisja została przyjęta. Król powierzył 
misję stworzenia nowego rządu gener łosi Berenguerowi. Primo de Rivera 
gratulował Berenguerowi powierzonej mu misji, rozmawiając przytem z nim 
czas dłuższy. 

Tajemnicze zniknięcie przywódcy monarchistów 
rosyjskich 

Gen. Kutjepow wpadł w ręce agentów bolszewickich? 

PARYŽ, 28. I. PAT. W kołach emigracil rosyjskiej panuje 
wielkie poruszenie z powodu tajemniczego zniknięcia gen. Kut- 
jepowa, prezesa związku byłych wojskowych rosyjskich, jednego 
z R" przedstawicieli rosyjskiej partji įmonarchi- 
stycznej. 

Kutjepow wyszedł z domu w niedzielę rano, udając się na 
nabożeństwo do cerkwi, a później na zebranie związku byłych 
wojskowych. Nie widziano go jednak ani w jednem, ani w dru- 
giem miejscu, wieczorem do domu nie powrócił. 

Wychodzące w Paryżu prawicowe gazety rosyjskie wyrażają 
przypuszczenie, że ma się do czyni:nia z nowem przestępstwem, *V' 
popełnionem przez agentów bolszewickich, którym nie na rękę 
była działalność, rozwijana przez Kutjepowa. . 

Energiczne poszukiwania policji francuskiej 
PARYŻ, 28 1. PAT. Policja prowadzi energiczne śledztwo w sprawie zniknię- 

cia w dniu 26 b. m. gen. Kutjepowa, dowódcy armij ma Wrangla i Denikina. 
Koła rosyjskie są zaskoczone zniknięciem generała. Policja zawiadomiła  telegraficz- 
nie wszystkie posterunki graniczne, porty i lotniska. 

Tekst umowy likwidacyjnej z Niemcami 
nie był jeszcze oficjalnie ogłoszany 

BERLIN, 28 I. PAT. Biuro Wolifa ogłasza dziś komunikat: Ogłoszo- 
ny przez różne agencje telegraficzne tekst polsko-niemieckiej umowy likwi- 
dacyjnej i aneksów do tej umowy, jak.również innych umów, zawartych 
w ramach układów haskich, nie zawiera jeszcze ostatecznie ustalonego 
brzmienia. Tekst autentyczny nie został jeszcze przedłożony i będzie mógł 
być ogłoszony dopiero w dniach najbliższych. 

  

    

Konferencja Morska w Londynie 
Punkt ciężkości obrad jondyńskich . 

O czem mówiono na wczorajszem posiedzeniu 
LONDYN, 28—1. PAT. Dzisiejsze $Qdwugodzinne posiedzenie konfe- 

rencji morskiej, mające na celu ustalenie porządku dziennego, nie dopro- 
wadziło do żadnych wyników. Z wielu stron stwierdzają niedostateczne 
przygotowanie konferencji. Amerykanie zwłaszcza wyrażają niezadowolenie 
z tego powodu, że sprawy europejskie nie zostały między Anglją, Francją 
i Italja wyjaśnione zawczasu, co wstrzymuje obecnie bieg konferencji. 

Wobec konieczności uspokojenia prasy, która zaczyna okazywać znie- 
cierpliwienie, uchwalono zwołać we czwartek rano plenarne posiedzenie z 
udziałem prasy i przedyskutować najpierw tezę francuską w sprawie glo- 
balnego tonnażu i trausieru pomiędzy poszczególnemi kategorjami statków, 
która to teza posiada wszelkie szanse ku temu, aby stać się podstawą 
ogólnego kompromisu. 

Kto wejdzie w skład komisji programowo-proceduralnej 
Na czwartkowem posiedzeniu zostanie również wybrana stała komisja 

programowo -proceduralna, w skład którego iwejdą Mac Donald, Hender- 
son, Gibson, Morrcw, Tardieu, Briand, Grandi, Wakatsuki oraz sekretarz 
generalny Nankey. Zadaniem komisji będzie ustelanie porządku  dzienne- 
go każdego posiedzenia wobec niemożności uzgodnienia obecnie. programu 
całej konferencji. 

Sprawa krążowników na pierwszem miejscu porządku 
dziennego 

LONDYN, 28 1. PAT. Agencja Reutera dowiaduje się, że kwestja krą- 
żowników postawiona została na pierwszem miejscu porządku dziennego 
ułożonego prowizorycznie przez delegatów na konferencję morską. 

Postanowiono zaniechać wszelkiej dyskusji nad zniesie- 
niem łodzi podwodnych 

LONDYN. 28.1. Pat. Omawiając prace konferencji morskiej, „Evening 
Nows' stwierdza, że postanowiono poniechać wszelkiej dyskusji nad znie- 
sieniem łodzi podwodnych i dodaje, że Wakatsuki wywołał zdziwienie 
ogólne, domagając się wprowadzenia ;klauzuli, zabraniającej budowania 
okrętów handlowych, na których w czasie wojny możnaby postawić działa 
większego kalibru, niż 6-calowe, 

LOW RTRAJOSEZZKO 

Wykrycie spisku na życie Prezydenta Meksyku 
NOWY JORK. 28.1. Pat. Naczelnik policji w Meksyku donosi o wy- 

kryciu w ubiegłym tygodniu spisku, który dążył do zamordowania prezy- 

denta Ortiz Rubio, wysadzenia w powietrze główoych budynków stolicy i 
objęcia władzy przez spiskowców. Wykrycie spisku doprowadziło do aresz- 

towania 19 osób,w tej liczbie kilku kobiet. 
Krążą pogłoski, że inicjatorem spisku był pobity przy wyborach kan 

dydat na prezydenta Vasconzelos. 

Zamach na przywódcę organizacji macedońskiej 
Pięciu napastników zdołało zbiec 

WIEDEŃ, 28 I. PAT. Dzienniki wiedeńskie donoszą z Sofii: Na przywódcę ma- 
cedońskiej organizacji Szkatrowa, jednego z przyjaciół i doradców Michajłowa, doko- 
nany został zamach, który jednak się nie udał. Kiedy Szkatrow opuszczał dom, w 
którym mieszka sofijski korespondent pewnej agencji telegraficznej, pięciu osobników 
dałe do Szkatrowa strzały rewoiwerowe, który chybiły. Wywiązała się potyczka og- 
niows, w ciągu której napastnicy zdołali uciec. 
ATIKA ZK ZZSK INKVA! SOCIMATSSS CA ARTS TRZY © PCA NODE AA IRT ACO EITI ALT KAI DOTES 

Katastrofa lotnicza w bawicy pod Poznaniem 
Pilot kapral Laskowski zginął śmiercią letnika, 

POZNAŃ, 28—I. PAT. Podczas lotu ćwiczebnego w Ławicy "pod Pozna- 
niem samolot wpadł w korkociąg. Pilot kapral Laskowski próbował ratować 
się skokiem przy pomocy spadochronu. Ponieważ jednak wypadek zdarzył się 
na niewielkiej wysokości spadochron jnie mógł się jeszcze otworzyć i pilot 
poniósł Śmierć na miejscu. 

Miss Polonja na rok 1950 
WARSZAWA. 28,1. (Tel. wł. „Slowa“). Miss Polonją wybra- 

na została p. Zofja Batycka ze Lwowa. 
Dziś odbył się w Warszawie wybór miss Polonii na rok 1930. 
Jury z pośród 15 kandydatek przyznało tytuł miss Polonii p. Zofji Batyckiejfze 

Lwowa, córce adwokata, lat 22. Na wice-miss Polonje wybrane zostały p. Winkow- 
ska, urzędniczka z Poznania i p. Malczewska, studentka uniwersytetu z Warszawy. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K.' Malinowskiego. | 

t s: Zi ński. ytoniowy wierzy: | 

i MOŁODECZNO — Ksjęgarnia T-wa „Ruch*. 

A. Łaszuk. 

WOŁKOWYSK — 

  

Badżt wide rytai kanji ejo 
ODRZUCENIE FUNDUSZU DYSPO- 

ZYCYJNEGO MINISTRA SPRAW 

ZAGRANICZNYCH 1 ODRZUCENIE 
FUNDUSZU MINISTRA SPRAW WOJ 

SKOWYCH NA WALKĘ ZE SZPIEGO 

STWEM. 

WARSZAWA, 28.1.)PAT. Na dzisiejszem 

posiedzeniu sejmowej komisji Ibudżetowej, 

przed przystąpieniem do porządku dziennego 

pos. Byrka stwierdził, że wczoraj zaszło nie- 

porozumienie. Mianowicie suma 220 tys. . zł. 

przeniesiona z budżetu Ministerstwa światy 

do budżetu nadzwyczajnego - Prezydenta nie 

ma być użyta na zakup urządzeń na Wa- 

welu, ale stanowi osobny paragraf na robo» 

ty budowlane w Spale. Ё 
Przystąpiono następnie do trzeciego czy 

tania budżetu o a Spraw pa nicz 
ch. Przyjęto tylko jedną poprawkę pos. 

Korneckiego (Kl. Nar.), aby w budżecie nad 
zwyczajnym kwotę przeznaczoną na budowle 

zmniejszyć o 200 tys. zł./ Odrzucono z kolei 
wszystkie poprawki o restytuowaniu sum 
skreślonych w drugiem czytaniu, między in. 

© przywrócenie 2 miljonów złotych na fun- 
dusz dyspozycyjny. _ — 2 

Przy budżecie ministra spraw „wojsko- 
ch odrzucono wszystkie poprawki przyj- 

miując budżet w brzmieniu drugiego czytania. 

Pos. Kościałkowski i rząd wnieśli o przywró- 

cenie 2 adnie na fundusz dyspozycyjny. 
Pos. Kościałkowski przypomniał, że gdy w 
roku ubieglymi E skreśliła fundusz dy- 

ycyjny, to ister spraw wojskowych 
Macorolek Piłsudski przybył na posiedzenie 
Senatu i tam bronił wysokości funduszu ob- 
szernie motywując konieczność utrzymania 
funduszu dla walki ze szpiegostwem w inte- 
resie obrony państwa. W. 

Po przemówieniach płk.Petrażyckiego, 
posłów socjalistycznych Pająka i Czapińskie- 
go (P.P.S.) przystąpiono do głosowania, od- 

rzucając /wniosekso przywrócenie 2 miljonów 
zł. na fundusz dyspozycyjny. Dłuższą debatę 
wywołał! również drugi wniosek rządu i po- 
sła Kościałkowskiego 'o przeniesienie na re- 
zerwę zaopatrzenia kwoty 7.057 tys. z 
skreślonych iw drugiem czytaniu z kredytów 
na wyżywienie ludzi i zwierząt, w związku 
ze spadkiem cen zboża. W dyskusji! przema. 
wiali pos. IKościaikowski, płk. Petrażycki, wi- 
ceminister Grodyński, podtrzymując wniosek 
rządowy oraz pos. Czetwertyński, Rybarski, 
Pająk i Wyrzykowski przeciwko niemu. W 
głosowaniu wniosek rządowy i posła Kościał 
kowskiego odrzucono 18 głosami przeciwa 
ko 9. ` 

W budżecie Ministerstwa Sprawiedliwo- 
ści przyjęto tylko jedną poprawkę, W dziale 
więziennictwa rząd proponowkł przywrócenie 
skreślonych w drugiem czytaniu 60 tys. zł. 
w różnych wydatkach osobowych, motywu- 
jąc to tem, że chodzi o zapomogi dla 4 tys. 
pracowników więziennych w XII i XIII stop- 
niu službowym. -Sprawozdawca pos. Rozma- 
ryn proponuje /przywrócenie nie całej sumy, 
lecz 46.400 zł. Wniosek referenta uchwalono 
po odrzuceniu wniosku rządowego. 

W budżecie Ministerstwa przemysłu i 
handlu w dochodach zwyczajnych na wnio- 
sek rządu 'skreślono powtórnie 600 tys. zł. w 
paragrafie „Opłaty od eksportu, węgła na 
popieranie żeglugi”. Dalej wstawiono na wnio 
sek rządu w_. dochodach nowy paragraf: 
"Zwrot kosztów utrzymania polskiej delegacji 
do Rady Portu w Gdańsku* w'sumie 179.578 
zł. i taki sam nowy paragraf „Polska delega- 
cja do Rady Portu w Gdańsku: w sumie 
179.578 zł. w wydatkach zwyczajnych. W 
wydatkach zwyczajnych?na wniosek rządu 
przywrócono szereg skreślonych 'w drugiem 
czytaniu kwot. W ss nadzwyczaj- 

mych przyjęto poprawkę rządu, aby dotację 
na rozbudowę Gdyni z 500 tys. podwyższyć 
do 750 tys. Szereg poprawek pos. Korneckie 
go, które zmierzały do poczynienia różnych 
oszczędności, odrzucono. 

,Z kolei przystąpiono do budżetu Mini. 
wa Komunikacji. W wydatkach zwyczaj 

nych i nadzwyczajnych odrzucono szereg po 
prawek pos. Korneekiego i dwie poprawki 
rządowe. Część poprawek: została wycofana. 
Następnie omawiano 7 poprawek rządowych 
w. budżecie inwestycyjnym. W. głosowaniu 
poprawki rządowe mimo obrony min. Kiihna 
odrzucono. W zawieszeniu zostały wnioski 
referenta w sprawie poborów urzędniczych. 

Na posiedzeniu popołudniowem sejmowej: 
komisji budżetowej przystąpiono do gołsowa 
nia nad budżetem Ministerstwa Oświaty. 
Przyjęto szereg wniosków rządowych: 
a. Dalej przyjęto wniosek rządu o zwiększe 
nie wydatków: biurowych na inspektorów 
szkolnych w szkolnictwie jpowszechnem o 30 
tys. zł. Następnie przyjęto wniosek rządu o 
zmniejszenie o 20 tys. zł. pozycji. innych wy 
datków w dziale kształcenia nauczycieli, a 70 
tys. zł „ takiej samej pozycji w szkolnictwie 
średniem ogólnaękształcącem. Dalej skreślono 
na wniosek rządu 100 tys. zł. na urządzenie 
lokali szkolnych i pomoce naukowe. Asygno- 
wano 50 tys. zł. na zasiłki dla prywatnego 
żydowskiego szkolnictwa zawodowego. Na 
wniosek, rządu zwiększono pozycję zasiłków 
i propagandy artystycznej o 160 tys. zł. 
Wreszcie przyznano w wydatkach nadzwy-. 
czajnych dalszych pół miljona zł. na bibljote- 
kę JE jotka. 

udżecie Ministerstwa pracy i opieki 
społecznej przyjęto poprawkę, aby wydatki 
na pomoc dla inwalidów pracy zwiększyć o 
250 tys. zł. Wstawiono 24 tys. zł., jako sub- 
wencję dla towarzystwa opieki nad głucho- 
niemymi żydami, Uchwalono w porozumieniu 
z rządem 75 tys. zł. jako subwencję dla bez- 
procentowych kas żydowskich, założonych za 
pieniądze amerykańskie na pomoc dla najbied 
niejszych rzemieślników. 

IW końcu posiedzenia po przeczytaniu 
budżetu Min. poczt i telegrafów rzystąpiono 
do budżetu przedsiębiorstw isterstwa 
Skarbu. W dyskusji głównej przemawiał mi- 
nister skarbu Matuszewski. Minister stwier- 
dza, że nieuzasadnione są wnioski o skreśle- 
nie w wydatkach inwestycyjnych, trzeba 
bowiem skończyć różne zaczęte już prace. 
Między innemi przyjęto wniosek referenta o 
zwiększenie udziału skarbu w zysku Banku 
Gospodarstwa Krajowego o 450 tys. zł., od- 
rzucono natomiast wniosek rządu o zmniej- 
szenie udziału skarbu w zysku Banku Polskie 
go o 5 miljonów. W wydatkach zwyczajnych 
przyjęto poprawkę o zwiększenie kosztów 
nadzoru państwowego nad instytucjami finan. 
sowemi oraz przemysłowemi i handlowemi o 
300 tys. zł. 

Na tem komisja ukończyła trzecie czyta- 
nie preliminarza budżetowego. Następne po- 
siedzenie odbędzie się w środę o godz. 5 po 
południu. Na porządku dziennym projekt 
ustawy skarbowej. 

zł,, „rzeczowem'* 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia laźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIGSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia. Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. 
STOŁPCE — Księg: 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*, 

Miekiewi, e a Mas DR Mickiewicza 12. 

Księgarnia T-wa „Ruch“. 

AR VTAT EOS NET 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaitowy na sronie Ż-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa miimetr 60 gr. Wnumerach świątecznych oraz) z, prowincji 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoczeanie cyirowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
raiejsca. Terminy druku mogą być przez Adatnistrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

o 25 proc. drożej. 

cznie gorzej, niż zwykle. Brakowa- 

ło mu tego humoru, polotu i patosu, 

któremi tak Świetnie przykrywa wszysi- - 

ko, co mówi. Przed komisją nie mógł 

już powiedzieć, że Prezydent z pro- 

jektu konstytucyjnego BB będzie miał 

więcej władzy, niż , Mikado japoński 
ale i teraz w tem, co mówił widać by- 

ło zupełnie wyraźnie przesadę i na- 

ciąganie. Był widać czemś zmęczony. 

W pewnym momencie zaczął mówić o 

Poincarć z takim entuzjazmem, z ja- 

kim mówił kiedyś o paryskim pante- 

onie. Było to niewdzięcznością z jego 

strony wobec towarzyszy francuskich. 

P. Loquin pisuje listy przeciw rządo- 

wi polskiemu, zwalczanemu przez $0- 

cjalistów polskich a p. Lieberman en- 

tuzjazmuje się, egzaltuje do Rządu, 

który zwalczali socjaliści francuscy. 

Jstota rzeczy nie polega jednak na 

tem, co mówił poseł Liebsrman. Ja- 
ko dziennikarz muszę mieć  „nasta- 

wienie“ do szukania rzeczy istotnych. 

Otóż osią dzisiejszej sytuacji konsty- 

tucyjnej a powiedziałbym, że i poli- 

tycznej jest to, że Chadecja i Piast 
mają w tych dniach wystąpić ze swym 

projektem konstytucji. Wobec tego 

projekty endecki i socjalistyczny tra- 

cą wszelkie znaczenie  polityc ne. 

Opus prof. Komarnickiego pomasze- 

ruje tryumfalnie do kosza a stronnic- 
twa sejmowe będą się wyścigiwały w 

stanowisku do tego 

plastowo-chadeckiego projektu. Mnie 

zaś, biednemu monarchiście, przypad - 
nie ta rola, którą wyznaczył Sienkie- 

wicz w „Listach z Afryki“ biednemu 

arabowi, t. j. westchnąć i powiedzieć 

„Tak chciało przeznaczenie", 
Jak będzie wyglądał ten projekt 

chadecko-piastowy, którego z utę- 

sknieniem czekają i socjaliści i ende- 

cy, nie wiedząc dobrze, co zrobić z 

papierami, które trzymają w rękach. 

Podobno jest tam Prezydent wybiera- 
ny przez elektorów, obieralnych w jed- 

no-mandatowych okręgach. Wskazy 

wałoby to na chęć wybierania Prezy- 

denta bez udziału inteligencji, bo 

jedao-mandatowość usuwa udział in- 

teligencji. Lud wyborczy, jeśli będzie 

miał do wyboru inteligenta i człowie- 

ka z ludu, zawsze będzie głosował na 

tego ostatniego. Pozatem chodzą o tej 

piastowo-chadeckiej próbie kompromi- 

su różne gadki. Ma być tam i odpo- 

wiedzialność ;miristrów dopiero przed 

połową ustawowej liczby posłów, jak 

w projekcie BB—i veto Prezydenta i 

Senat, wybierany w połowie przez sa- 

morządy gospodarcze. Projekt jest 

tak skonstruowany aby ani endecji, 

ani socjalistów nie urazić. Wypłynąć 

na powierzchnię ma albo w  ponie- 

działek, albo wcześniej, albo później. 

Od niego w dużej mierze zależy też 

dalszy charakter dyskusji konstytu- 

cyjnej. Cat, 

Konierencja rządowa | 
w sprawach zbytu płodów rolnych 

W dniu 26 b. m. odbyła się pod 
przewodnictwem p. prezesa Rady Mi- 
nistrów prof. Bartla konierencja w 
sprawie organizacji zbytu płodów 
rolnych. W konferencji wzięli udział: 
p. minister rolnictwa oraz  przedsta- 
wiciele zainteresowanych ministerstw i 
Banku Rolnego. 

Na konferencji tej ustalono, że 
zasadniczym celem racjonalnej orga- 
nizacji zbytu ptodów rclnych powin- 
no być dostarczenie do najszerszych 
warstw producentów, zrównoważenie 
popytu i podaży oraz podniesienie 
w ten sposób niskich cen, osiąganych 
obecnie na rynku przez producenta. 

Jednocześnie w związku z tem za- 
gadnieniem rozważono bie'ące zada- 
nia polskiego eksportu zboża i uzua- 
no za konieczne powołanie do życia 
centralnego biura sprzedaży zboża, 
posiadającego własną osobowość pra- 
wną i wyposażonego w odpowiednie 
kapitały. 

W skład tego biura wejdą: orga- 
nizacje rolniczo handlowe, handlowe, 
spółdzielcze, firmy młynarskie oraz 
jako jeden z udziałowców  Państwo- 
we Zakłady Przemysłowo: Zbożowe w 
Lvblinie z Państwową Rezerwą Zbo- 
20w4. 
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Współpraca ziemioństów, duchowieństod i 
Na Ziemiach Wschodnich mamy do- 

tychczas trzy czynniki, związane charak 
teremi swych obowiązków zawodowych 
z ogółem ludności wiejskiej, na które 
spada główna” praca utrwalenia pań- 
stwowości polskiej. Czynnikami  temi 
są: ziemiaństwo, duchowieństwo i na- 
uczycielstwo. Pa za temi czynnikami po 
wstaje czwarty — oświecony: gospo- 
darzą wiejski, którego typ, jako przysz- 
łego uświadomionego obywatela państ- 
wa, zależy od planowej i wzmożonej 
pracy pierwszych trzech czynników. 

ZIEMIAŃSTWO. 

Ziemiaństwo po wojnie osłabione i 
przerzedzone, zawsze jednak  swiądo- 
me swych zadań w kraju wybija się po- 
nad duchowieństwo i nauczycielstwo 
tem, iż stanowi czynnik wyrosły naró 
wni z chłopem z rodzinnego gruntu, 
przez wieki związany sąsiedzką pracą 
na roli. Organizacja Zachowawczej Pra 
cy'Państwowej, jako zrodzona z trady- 
cyj wypływających z najszczytniejszych 
kart naszej histocji, którą na ziemiach 
szlachta reprezentowała, w pierwszym 
rzędzie zainteresowaną jest, aby czyn= 

. nik ziemiański w postępie prac kultu- 
ralnych (kraju należne stanowisko zajął. 
Nie gra w tym wypadku ani stanowa 
ambicja, ani interes materjalny — lecz 
wszechstronnie i poważnie zanalizowa 
ny! interes państwowy, oparty na pro- 
cesie ewolucyjnego dojrzewania mas 
chłopskich. Zaporą nie do przebycia 'w 
tym ewolucyjnym”'procesie naszego kra- 

| ju stanowi konstytucja oparta o demo- 
kratyzm parlamentarny z jego  pięcio- 

- przymiotnikowem ipłosowaniem, pozba- 
wiająca element zachowawczy naszego 
kraju iodpowiedniej reprezentacji w iz- 

| bach poselskich. * 

: W chwili, gdy wysiłek naszych po- 
słów w kierunku zmiany konstytucji, 
prowadzony przez dwa lata, na terenie 
izb poselskich doznał załamania, a sku 
tek może być ten, iż presymizm, prze- 
nikający zmęczone ciężkim stanem eko- 
ńomicznym szeregi gospodarcze, może 
się zwiększyć i osłabić ich energję, je- 
`@пут z najbardziej wskazanych: sposo- 

° 56 utrzymania nadal wysiłku jest 
wzmożona praca na terenie wsi w kon- 
takcie ze wskazanymi powyżej czynni- 
kami — a więc duchowieństwem i nau- 
czycielstwem. Siłę do przetrwania czerp 
my z tężyzny naszego charakteru, który 
już dziś w licznych* badaniach znalazł 

__ podstawy naukowe. A więc wspomnę o 
__ dziele prof. Stojanowskiega wydanym 

w Poznaniu w 1927 r. pod ' tytułem: 
„Rasowe podstawy (eugeniki", gdzie z 
pośród 6 głównych typów antropologi- 
cznych, zamieszkujących Polskę typ su- 
knordyczny, stanowiący szlachtę polską 
na Z. Wschodnich wybija się na pierw 
sze miejsce i pod względem uzdolnień 

_ i sprawności fizycznej. Dla or- 
_ ganizacji skupiającej w'swych  szere- 

gach podobnego typu pracowników — 
pokrzepienie jest to nielada! 

Nie zapominajmy w swych pracach 
iż tężyzna charakterów, promionują- 
cych z Wilna ma do zwalczenia i oczy- 
szczenia jatmosferę warszawską, która 
już dziś nazywaną jest „nieszczęściem 

 Polski*. Poź_wolę sobie przytoczyć co 
| 0 tem mowi Feliks Przyjemski'w refera 

cie wygłoszonym w Krakowie pod tytu- 
tem „O polski system wychowawczy” a 
wydanym tprzed paru tygodniami w Kra 

_ kowie. Pisząc o równowadze charakte- 
" rów tak się wyraża: „nieszczęściem dla 
Polski jest to, że Warszawa stolica pań- 
stwa, jest skupieniem wybitnie  san- 

 gwinicznem, coj odbijało się i odbija 
_ szkodliwie na biegu całego ' szeregu 
___ spraw.Ponadto Warszawa jako środowi 

sko sangwiniczne wywiera silny wpływ 
_ ma atmosferę sejmową (podobnie jak 

н działo się w przeszłości) i na nielicz- 
ne” stosunkowo jednostki czy to z po- 
śród urzędników, czy to innych zawo- 
dów, które po krótkim stosunkowo po- 
bycie w stolicy „„warszawieją“, jak to 
mówią! złośliwi. W końcu dochodzi att- 
tor do takiej konkluzji: „wobec tego, iż 
stolicy państwa niepodobna * przenieść 

Ę  gdzieindziej, jest rzeczą konieczną ze 
stanowiska państwowego, by do War- 

wy sciągnąć jaknajprędzej odpowie- 
ią ilość ludzi z województw Wschod 

nich, Wielkopolski i Pomorza”. 

Obrazek” sangwinicznych nastrojów 
sejmu naszego będzie niepełny o ile go 
nie uzupełnimy zasadniczemi cechami 
sangwiników, które w swem dziele „O 
poznaniu i kształceniu charakteru* tak 

_ ks. Ciemniewski określa:  „Tempera- 
ment sangwiniczny* jest lekki, zmienny, 
"iestały, skłonny wprawdzie da szlache 

 otnych porywów i wyższych uniesień, 
ale równocześnie pozbawiony refleksyj, 
zastanawiania się wytrwałości. Stąd za- 

- równo w uczuciach jak i sądach swych 
_ jest dość powierzchowny. Nie ogarnia 
om całości, tylko poszczególne jej czę- 
ści, istota zaś rzeczy jest mu nieznana. 

- Żyje on teraźniejszością i nie lubi długo 
zastanawiać się nad przyszłością, Praca 
dłuższa go męczy”. 

Wernic w swoim „praktycznym prze 
wodniki wychowania, — dzieląc Pol- 

— — skę podług temperamentu, 56 proc. lud- 
| ności zalicza do sangwiników. 

Zwracam uwagę, iż ani jeden z przy 
" toczonych przeże mnie autorów, , któ- 

rych prace są wynikiem najnowszych 
badań lat ostatnich nie pochodzi z Wil- 
na i nie może być podejrzany 0 nieuf- 
ność tutejszą. Jest to objektywny sąd 
ludzi nauki, którzy, chwała Bogu, iż w 
wynikach swych choć z opóźnieniem do 
szli do przekonania, któreśmy: dawno 
wynieśli z praktyki własnej — jak ró- 
wnież historji. в 

Ё Sądzę jednak, iż dla dobra państwa   

    

  

    

  

    

      

   
   

  

    

     
   

  

     
   

     

  

    
   

     

    

    

      

   

     

     

  

  

zamiast edukacyjnej misji wysyłania lu 
dzi tutejszych do Warszawy lepszem bę 
dzie wzmocnienie naszej organizacji w 
Wilnie z tem przekonaniem, iż za ©- 
trzeźwieniem w słowach — nastąpi też 
otrzeźwienie w czynach. 

Z badań o odmienności naszego cha 
rakteru wypływa też: dla nas nauka, 
wskazująca jak się nam jako zachowaw 
com Wileńskim należy ustosunkować 
do pokrewnych kierunków konserwaty- 
wnych' Kongresówki, Poznańskiega i 
Pomorza. 

Wysunięcie tężyzny charakteru, ja- 
ko głównego motoru może 

się wydać narazie pa- 
radoksem. Przywykliśmy, iż egzystują- 
ce įpartje operujące licznemi zgromadze 
niami; cały wysiłek skierowują na wtła 
czanie swego prograinu w głowy swych 
wyznawców. Masy tych wyznawców 
wymagają stałego treningw w raidszuli 
partyjnej pod baczną opieką programo 
wej ekwilibrystyki partyjnych ujeżdża- 
czy. Wyjście z formy myśli partyjnej 
grozi tym ludziom przegraną w pięcio- 
przymiotnikowych wyborach. 

Ziemianin o ile dobrze uprawia swój 
zagon, pracuje w najbliższym kółku rol 
niczem i organizacji oświatowej wzupeł 
ności wypełnia nasz program politycz- 
ny, przysparzając wśród mas' chłop- 
skich zastępy uświadomionych obywa- 
teli dla państwa. iPraca ta systematycz 
na i planowa, czerpiąca swe siły z nie- 
wyładowującego się łatwo akumulatora 
jakim jest tężyzna charakteru, była 
przez lata niewoli, jest i będzie podsta- 
wą naszej egzystencji. 

W utrzymaniu tężyzny wśród sfer 
ziemiańskich ogromną rolę wypełnić po 
winny związki ziemian, oparte o sądy 0- 
pinji ziem*ańskiej, wydając rygorystycz 
ne nakazy pracy obywatelskiej. Nie 
ilość posiadaczy ziemi decyduje o zasz: 
czytnej klasie ziemiańskiej, lecz ilość 
pracy włożonej w zagon i chłopa sąsia 
da. Tężyzna charakterów ziemiaństwa 
litewskiego jest sukcesyjna”— płynie w 
krwi odziedziczonej po pradziadach. O 
tym szczególe pamiętać winno ziemiań- 
stwo nasze, pracujące na odpowiedzial 
nych stanowiskach ziemiańskich w War 
szawie, i odróżniać, gdzie się kończy 
rzetelny wątek ziemiański, a' gdzie się 
zaczyna powierzchowna (sygnetowa) 
politura ziemiańska sangwinicznie nieo 
garniająca całości”. 

DUCHOWIEŃSTWO. 

Przechodząc do duchowieństwa sta- 
le pamiętać winniśmy, że żyjemy w*cza 
sach, gdy moralność obniżyła się znacz 
nie i gdy zorganizowana akcja bezboż- 
ników, przenikająca z Sowietów, zaczy- 
na szerzyć i w Polsce spustoszenie. W 
takiej chwili kardynalnym warunkiem 
jest utrzymanie wysokiego poziomu du 
chowieństwa z jednej strony, zaś z dru- 
giej — współpraca z duchowieństwem 
wszystkich czynników opartych o zasa- 
dy naszej organizacji w której Kościół 
katolicki zajmuje należne mu z tradycji 
historycznej dominujące stanowisko. 

Pierwszym waru* nkiem w zespole- 
niu wyznawców Chrystusa z pośród 
wszystkich narodowości — jest trzyma- 
nie się duchowieństwa zdala od walk 
partyjnych, pamiętając, iż akcja Kościo- 
ła nie jest tylko zewnętrzna materjalna 
— lecz duchowa, nie jest ziemska — 
lecz nadprzyrodzona — i nie politycz- 
na — lecz religijna. Dziś więcej niż kie- 
dy 'wobec propagandy, przenikającej z 
Sowietów, trzeba pogłębiać wiarę, któ- 
ra jest albo powierzchowna, albo prze- 
chodzi w dewocję i kłaść większy na- 
cisk na treść, niż na formę. 

Czynniki zachowawcze, rekrutujące 
się z dworów powołane są w pierw- 
szym rzędzie do utrzymania względem 
duchowieństwa wśród ludności  wiej- 
skiej należytego poszanowania. Uważa- 
nie proboszcza jako partnera do kart, 
lub kompaną do kieliszka wpływa na 
obniżanie autorytetu księdza jako osoby 
duchownej, powoduje lekceważenie opi 
nji dworu, wreszcie  demoralizująco 
wpływa na młodego księdza o ile się 
trafi młody nieznający życia i świata. 

W oczach ludności wiejskiej religja 
i ksiądz stanowią jedną nierozłączną ca 
łość. Wszelkie uchybienie księdza wpły 
wa osłabiająco na w'arę ludu i powodu 
je w, swych skutkach upadek moralnoś- 
ci. Szczery ii głęboki kult dla religji, a 
szacunek dla duchowieństwa stanowią 
podwaliny prawdziwego konserwatyz- 
mu i są granitową ścianą oddzielającą 
konserwatyzm od tych ugrupowań poli- 
tycznych, gdzie wiara w Kościół służy 
jako szyld dla demagogicznego zwabie 
nia mas. 

Z licznych organizacyj. oświatowo - 
kulturalnych, które na terenie Ziem 
Wschodnich powstały, pod szczególną 
opieką Kościoła i Kurji znajduje się 
Związek Młodzieży Polskiej, zakładają- 
cy swe koła oświatowe przy kościołach. 
Pracą w tych związkach należy się go 
rąco zainteresować członkom naszej or- 
ganizacji i starać się czynnie do niej na 
leżeć, szczególniej w tych wypadkach, 
gdy proboszcz jmiejscowy czy to ze 
względów na swój wiek, zdrowie czy 
też uzdolnienie społeczne mniej czasu 
tej pracy poświęcić może. Po za Zwią 
zkiem (Mt. Pol. istnieje u nas cały szereg 
innych organizacyj kulturalnych o zde- 
cydowanym kierunku katolickim. Du 
chowieństwo choćby najlepiej zorgani- 
zowane, nie może samo podołać ogro- 
mowi pracy, to też pożądanem jest w 
szybkim tempie jwydanie przez najwyż- 
szą władzę duchowną należnych wska- 
zówek i rozporządzeń, tyczących się sto 
sunku i współpracy z temi organizacja- 
mi. Zwalczanie egzystującej, katolickiej 
organizacji, która już zapuściła Когге- 
nie jest niewskazane, wywołuje zamęt 
w umysłach młodzieży. i 

NAUCZYCIELSTWO. 

Przedtem niż przejść do nauczyciel- 
stwa szkół powszechnych zatrzymaj- 
my się na liczbach. W czterech woj. 
wschodnich szkół powszechnych w 
1927 — 28 r. posiadališmy 4669; dzieci 
uczących się 419385 — nauczycieli 
7015, Jeżeli chodzi o teren najbliższy tj. 
woj. Wileńskiego i Nowogródzkiego, to 
ilość szkół w tym okresie wynosiła 
2.225, dzieci 190491, nauczycieli 3050. 
Oprócz tego woj. wschodnie posiada- 
ły 18 niższych szkół rolniczych z 72 na- 
uczycielami i 500 uczniami, pozatem du 
że szkoły średnie rolnicze w Białokrzy- 
wicy i Żyrowicach. Proporcja uczących 
się dzieci w szkołach powszechnych do 
ogółu ludności — streszcza się w sło- 
wach: na 11 mieszkańców ziem wschod 
nich przypada jedno dziecko pobierają+ 
ce naukę w szkole. 

Tak znaczy ilościowo rozwój szkol- 
nictwa w ciągu niespełna 10 lat — bez 
dostatecznie. przygotowanego personelu 
mauczycielskiego pomimo najlepszych 
chęcii nie mógł pójść w parze z jakością 
pozatem względem województw Wsoho 
dnich popełniono cały szereg lokalnych 
b łędów, wypływających z centralisty- 
cznego ujęcia spraw szkolnych bez zna» 
jomości terenu, warunków, wreszcie 
wskutek błędnych informacyj, nieorjen- 
tujących się kuratorów z których po za 
kuratorem Zarzeckim z Mohylewszczyz 
zny) — żaden nie był związany z tere- 
nem. 

Do błędów zaliczyć należy forsow: 
ne usuwanie tak zwanych nauczycieli 
niewykwalifikowanych — ludzi w 70 
proc. tutejszych. Wzamian usuniętych 
— przysłano na ich miejsce młode na- 
uczycielki świeżo upieczone absolwent- 
ki: seminarj' ów — przeważnie z Mało 
polski. Dziś kobiety stanowią 80 proc. 
ogółu nauczycielstwa. Najbardziej pożą 
danem! byłoby, aby miejscowy element 
po ukończeniu seminarjów obejmował 
stanowisko nauczyciela. Znając miejsco 
we obyczaje, język i psychikę łatwiej 
da on sobie radę, niż młoda 20 letnia 
panna, przeflancowana z Małopolski, 
która połapać się inie może i oswoić z 
wręcz odmiennemi warunkami naszej 
wsi. To też pierwsze lata pobytu mło- 
dej nauczycielki przechodzą na boryka 
niu się z przeciwnościami z bardzo sła 
bym pożytkiem dla szkoły. Marzeniem 
większości jest najszybsza ucieczka. 

Całe nauczycielstwo na terenie Ziem 
Wsch. tworzy dwa związki zawodowe: 
a więc Związek Polskiego Nauczycielst- 
wa Szkół Powszechnych, liczący w Ku 
ratorjum Wileńskiem 2800 członków i 
Stowarzyszenie Chrześcijańsko - Naro- 
dowego Nauczycielstwa Szkół Pow- 
szechnych, liczące około 250 członków: 
Takie zasklepianie się w sprawach za- 
wodowych [powoduje wyodrębnienie na- 
uczycielstwa od otaczającego społeczeń 
stwa i źle się może odbić szczególnie 
w naszych warunkach z jednej strony 
na pracy w oświacie pozaszkolnej jak 
również w stosunkach społecznych. 

Dodatek „chrześcijański* przy jed- 
nym z pominięciem go przy drugim 

  

nauczycielsto0 
nasuwa społeczeństwu niepokojące re- 
fleksje ca do kierunku. Niepokój ten 
zwiększył się przed kilkunastu dniami, 
gdy na zjeździe w Łowiczu poświęco- 
nym zagadnieniom kultury wiejskiej p. 
Radwan naczelnik wydziału seminarjów 
nauczycielskich w Min. Wyz. Rel. i O. 
P. przestrzegał „przed powrotem do ma 
sowego tradycjonalizmu, płynącego z 
iorm ireligijnych'*', nazywając je „rupie- 
ciami, które muszą się przepalić w no- 
wym twórczym, własnym ogniu”. Mó- 
wiła to najwyższa władza nadająca kie- 
runek nauczycielstwu szkół powszech- 
nych! 

Dotychczas kierunek antyreligijny 
wśród nauczycielstwa Ziem Wschod. 
nie przejawiał |chronicznego stanu, po- 
czynania jednak góry, godzące w pod- 
stawy idei zachowawczej, są niepokoją- 
ce i zawczasu wymagają wyjaśnień. 

WSPÓŁPRACA. 

Wspólna kulturalno - oświatowa pra 
ca ziemiaństwa, duchowieństwa i nau- 
czycielstwa, prowadzi się w bardzo licz 
nych stowarzyszeniach do których za- 
liczyć należy: Związek Mł. Pol., Zwią- 
zek Ziemianek, Radę Opiekuńczą Kre- 
'sową, Macierz Szkolną, Związek Mł. 
(Wiejskiej, Zw. Obywatelskiej Pracy Ko 
biet, Strzelec i wiele innych. Ogrom pra 
cy kulturalnej wraz z przysposobieniem 
wojskowem otwiera szerokie pole dzia- 
łania dla wszystkich, zaś — interes pań 
stwowy mityguje konkurencję partyjną 
i akcję antyreligijną, nawet u tych orga 
nizacyj, które w innych dzielnicach cho 
dzą z odkrytą przyłbicą. Na Ziem. 
Wsch. kierunek każdego z tych zrze- 
szeń zależy od składu pracującej inteli 
gencji, i dla tego w imieniu naszej or- 
ganizacji należy życzyć by nigdzie nie 
zabrakło zachowawców da pracy, obo 
jętność bowiem nasza przechylić może 
szalę na stronę dla nas niepomyślną.. 

Przypuścić można, iż po zunifikowa 
niu organizacyj rolniczych wroga dla 
państwa robota będzie starała się wcis 
nąć w srodowiska zrzeszeń kultural- 
nych — dla tego też porozumienie wza- 
-jemne byłoby bardzo wskazane. Puste 
niezajęte luki w organizmie kraju stano 
wią parafje prawosławne, trudniejsze i 
mniej znajdujące chętnych do pracy. W 
planowej akcji te puste luki muszą być 
zapełnione, o ile nie chcemy, aby usa- 
dowił się w nich czynnik rozsadzający. 

(Na zakończenie zwrócić muszę uwa 
ge, iż warunki dla pracy kulturalnej 
wśród ludności o wielce są lepsze niż 
przed wojną, z tego względu, iż brak 
jest wychódźtwa na roboty do fabryk 
i miast, które dawniej demoralizowały 
młodzież. Sama jednak nauka czytania i 
pisania w szkołach bez odpowiedniego 
kierunku wychowawczego w kółkach 
rolniczych fi stowarzyszeniach kultural- 
nych nie wystarczy. : 

Wydobycie z inteligencji polskiej 
jaknajwiększej ilości energji społecznej 
i wartości kulturalnych — zdecyduje o 
tryumfie państwa. 

Michał Obiezierski. 

  

Konkurs na Miss Polonje 
(Roździał z historycznego dzieła pt. 

Wiek XX, wydanego w Warszawie, w 
roku 2,030, nakładem Roju). 

„„„Rzucając rzut oka wstecz na te 
czasy zamierzchłe — pisze uczony au- 
tor Wieku XX — nie jesteśmy nawet w 
stanie pojąć, do jakiego stopnia epide- 
mja miss - polonici ogarnęła wszystkie 
warstwy społeczeństwa polskiego w ro 
ku pańskim 1930". Nie tylko młodzież, 
nie tylko zawsze czułe na urodę Ewy 
niewiasty, nie tylko |bezpośrednio zainte 
resowani młodzieńcy, ale ministrowie, 
senatorowie i posłowie Rzplitej ulegli 
manji konkursowej. Całe życie polity- 
czne Polski ówczesnej stanęło pod zna 
kiem wyraźnego kryzysu. Miss Pol. roz 
biła wszystkie wiązania polityczne, nie 
zachwiane nawet przez wielkiego Da- 
szyńskiego. Rozpadła się ku wielkiej ra- 
dości opozycji granitowa dotychczas 
grupa pułkowników. Prystor i Matusze 
wski głosowali na Batycką, pułk. Bo- 
erner poprzysiągł wierność Hoflingerów 
nie. Premjer Bartel wysłał z biulety 
nem naturalnie por. Zaćwilichowskiego 
(obecnie żyjącego jeszcze 132 letniego, 
czcigodnego starca, w Oażowie na Ma- 
zowszu pędzącego schyłek dni swoich), 
Jednolity blok opozycyjny uległ rów- 
nież poważnemu zachwianiu. W braku 
p. Prystorówny socjaliści: złożyli swoje 
głosy па hrabiankę Rzyszczewską. En 
decy głosowali naturalnie na Winkow-= 
ską. Wyzwoleńcy na hr. Wodzicką. Pia 
stowcy złożyli jprotest i opuścili salę 
Ekspresu Porannego, albowiem Wpo- 
śród 40 gołębiczek nie była żadnej 
wierzchostawianki. Pos. Rauszer opiera 
jąc się na przewadze brunetek wśród 
konkur.menek, dowiódł jak na dłoni, 
niezbędności osadnictwa niemieckiego 
w Polsce. Wresżcie poseł sowiecki, na- 
desłał beczkę kawioru dla jury i foto- 
grafję najładniejszej komunistki oczywi 
ście poddanej polskiej", 

„Konkurs roku 30-go — pisze dalej 
poważny historyk wieku XX-go, wywo 
łał pozatem poważne wstrząsnienia so- 
cjalne. Przeglądając roczniki najlepiej 
o stosunkach iw Polsce poiniormowanej 
prasy berlińskiej, znajdziemy cały sze- 
reg depesz o treści bynajmniej nie dwu 
znacznej. Oto'w noc z dnia 24 na 25 
stycznia przeciągają ul. Marszałkowską 
groźne tłumy robotników, wznoszące ży 
wiołowe okrzyki: precz z 'Wodzicką, 
precz z Rzyszczewską, niech żyje Ka- 
rolakówna z Żyrardowa. Po wyborze 
Miss IPolonji komuniści żyrardowscy 

wysłali depeszę do Kominternu ze skar- 
gą nr. 136.077 na rząd faszystowski i 
żądaniem zwiększenia subsydjum w do 
larach. Ziemia Nowogródka miała oś- 
wiadczyć przez usta swoich posłów; iż 
a ile p. Kamila Protassewiczówna nie 
zostanie Miss Polonją, Nowogródek sta 
nie się udzielnem księstwem z Grażyną 
i Litaworem. Oficerowie garnizonu war 
szawskiego przysięgli swoim bohdan- 
kom powtórną interwencję w Sejmie o 
ile jakaś nie-warszawianka osmieli się 
sięgnąć po koronę Rzeczpospolitej *. 

Konku.s na Miss IPolonję* —pisze 
dalej korespondent jednego z najpoważ” 
niejszych dzienników berlińskich, ' wy- 
wołał również poważny wstrząs ekono 
miczny. Wydawcy Kurjera Czerwonego 
kupili podobno Zamość z przyległościa- 
mi. Natomiast cały szereg szlacheckich 
rodzin w Polsce potraciło swoje dobra 
rycerskie na zakłady o Miss Polonję. 
Zysk poczty polskiej zwiększył się 0 “0 
miljonów. Kopert zabrakło wogóle i mu 
siano'sprowadzić aż dwa pociągi z Nie 
miec, co jest chyba dostatecznym argu- 
mentem na rzecz ustępstw Polski w 
traktacie handlowym z nami". 

„Nie od rzeczy będzie przytoczyć— 
pisze dalej poważny historyk z roku 
2030 głos naocznego świadka o nastro- 
jach konkursowych w Wilnie. „Kiedy 
przyjechałem z Warszawy do Wilna, — 
pisze niejaki p. Sz. w ].K.C.,odniosłem 
wrażenie, iż _ jestem poprostu w 
jakiemś niesamowitem mieście. 
Już na dworcu wileńskim brodaty tra- 
garz nie szedł na moje wołanie, ale wpa 
trywał się z widacznem rozrzewnieniem 
w  twarzyczki laureatek  konkur- 
su. Na placu przed dworcem policjant 
z aresztowanym wydzierali sobie na- 
wzajem Ekspres Poranny. W autobusie 
słyszałem na własne uszy co następuje: 
jeżeli stary osioł bendziesz głosować na 
jakakolwiek z ta lafiryndy to ja tobie 
kudły poobrywam. Wiem dlaczego ty 
ciongle do Warszawki jeździł. Nie moż- 
na było załatwić żadnej sprawy w żad- 
nym urzędzie — pisze dalej p. Sz., nie 
słysząc z sąsiedniego pokoju następują 
cych charakterystycznych fragmentów 
rozmowy: „trzeba być ostatnim krety- 
nem p. szefie, ażeby nie ocenić urody 
takiej np. Jaskólskiej. W Polonji po 
raz pierwszy od istnienia restauracyj 
wogóle, nie było żadnego dziennikarza, 
gdyż cały syndykat stał w ogonku 
przed pocztą. Bałem się, pisze ten ści- . 
sły i sumienny obserwator życia wi- 
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Litwinow - junjor przed sądem | 
SENSACYJNY PROCES O FAŁSZERSTWO WEKSLI W PARYŻU. — Mi- 

GAWKI Z SALI SĄDOWEJ. 

Przed sądem paryskim toczy się o0- 
becnie proces który napozór posiada 
wprawdzie charakter procesu kryminal- 
nego, w istocie swej jednak jest raczej 
procesem politycznym. Mamy tu na my- 
Śli proces przeciwko Saweljuszowi Lit- 
Litwinowowi bratu zastępcy sowiec. ko 
misarza spraw zagranicznych, oskarżo- 
nemu o sfałszowanie weksli na łączną 
sumę 25.000.000 franków. 

Na procesie tym uwidoczniają się z 
niezwykłą jaskrawością ekonomiczne 
przeciwieństwa systemu sowieckiego. 
Ten sam rząd sowiecki, który u siebie 
w kraju z niebywałą bezwzględnością 
niszczy wsze Iką własność prywatną, za 
granicą szuka ochrony. własności! pry- 
watnej w sądzie. 

W toku rozprawy sądowej przewi 
nął się przez salę sądową długi szereg 
ciekawych typów sowieckiej kolonji pa: 
ryskiej. Był wśród nich i „bankier so- 
wiecki, który w Paryżu załatwia wszel 
kiego, rodzaju tranzakcje finansowe rzą 
du moskiewskiego, dalej zeznawał „ma 
kler sowiecki'' Joffe, przesłuchani zosta- 
li liczni urzędnicy sowieckiej misji han- 
dlowej i t.d. Ogółem zeznawało 50 
świadków, oznajmionych z tajnikami 
operacyj finansowych, zawieranych za 
kulisami oficjalnej giełdy paryskiej. 

Obrońca Saweljusza L'twinowa, zna 
ny adwokat paryski Moro-Giafferi, na 
początku procesu iprosi przewodniczące 
go o udzielenie mu odpowiedzi na pyta 
nie, kto właściwie w procesie tym jest 
oskarżycielem |prywatnym. Przedstawi- 
ciel oskarżenia Berton, wyjaśnia, iż po 
wództwoa cywilne wnosi berlińska misja 
handlowa, zaznaczając przytem, że — 
ponieważ w Rosji istnieje monopol han 
dlu zagranicznego — to siłą rzeczy ad- 
wokaci powodu cywilnego pośrednio re 
prezentują rząd moskiewski. 

Wyjaśnienie ta zadowolniło w całej 
pełni Moro: - Giafferi'ego który zauwa- 
ża: „To tylko chciałem wiedzieć. A 
więc mamy przed sobą przedstawicieli 
rządu sowieckiego. Cóż za ironja. Rząd 
sowiecki broni przed sądem francuskim 
zasady prywatnej własności” (na sali 
ogólna wesołość). 

„Bankier sowiecki'* Nawaszin zezna 
je, iż jest on dyrektorem Banku dla han 
dlu z Europą Północną, którego g łów 
nym klientem jest rząd sowiecki. Kiedy 
przedłożono mu weksle  Litwinowa, 
świadek momentalnie się zorjentowałże 
coś tu nie jest w porządku i podzielił się 
swemi (podejrzeniami z najlepszym kli- 
entem banku, z rządem sowieckim. 

Następnie wywiązuje się następują- 
cy wielce ciekawy djalog między šwiad- 
kiem a obrońcą Campicim: 

. Obrońca: — Dlaczego z takim poś 
piechem porozumiał się pan z sowiecką 
misją handlową w sprawie weksli? Ja- 
kie stosunki łączą pana właściwie z mi 
sią handlową sowietów? 

Świadek: — Bardzo bliskie... 

Obrońca: — Chciałbym dowiedzieć 
się, kim pan właściwie jest: bankierem, 
czy też agentem rządu sowieckiego? 

Świadek milczy... 
Obrońca: — I co to właściwie za in- 

stytucja ten wasz bank? Czy jest to au- 
tentyczny bank, czy może też instytucja 
sowiecka? 

Świadek: — Jest to francuska spół 
ka akcyjna. Większość urzędników — 
to Francuzi. 

Obrońca: — Pytam pana, czy jest 
to bank sowiecki, czy nie? 

, Świadek: — Według mych informa- 
cyj — nie... < 

Ostatnie słowa świadka wywołują na 
sali powszechne poruszenie. Nikt nie 
może zrozumieć, że dyrektor banku nie 
może z całą pewnością określić charake 
ter instytucji, na czele której stoi. 

Przesłuchiwanie świadków zajęło 
przewodnicz1cemu bardzo wiele czasu, 
gdyż większość Rosjan, którzy zeznawa 
li w charakterze świadków, nie zna ję- 
zyka francuskiego i składane przez nich 
W języku rosyjskim zeznania trzeba by- 
ło dopiero tłomaczyć na francuski. Nie 
bacząc jednak na to, zainteresowanie 
wśród publiczności jest olbrzymie, co 
przypisać należy przedewszystkiem nie 

leńskiego z roku 1930, wracać dnia 
tego do Warszawy, gdyż nie byłem 
pewny, czy maszynista mego pociągu 
nie będzie miał jakichś twarzyczek na 
kierownicy lokomotywy”. | 

„ Frudno jest niewątpliwie określić 
z perspektywy 100 lat kańczy swój cen 
ny szkic obyczajowyuczony historyk ile 
w tym naocznym świadku z roku 1930 
kryje się naszego świadka z roku 20,30. 
Jednakże pomijając pewne nieścisłości, 
jakie tu i ówdzie mógły się przytrafić 
koloryt epoki jest w tej relacji uchwy- 
cony dość wiernie. Raz jeszcze więc 
potwierdza się teorja pr. Głębokow- 
skiego, który utrzymuje iż nie ma żad- 
nej różnicy pomiędzy psychologją dzie 
ci i dorosłych... tylko zabawki inne. 

(Z oryginału z głębokim pietyzmem prze 
pisał) Munio (Kaz. Lecz.) 

ECZĄDAJCIE 
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wątpliwie tej okoliczności, że na ławie : 
oskarżonych siedzi brat faktycznego mi- 
nistra spraw zagranicznych ZSSR, naj- 
większego państwa europejskiego i że 
do: tego jeszcze Saweljusz Litwinow za- 
skarżony został właśnie przez rząd, któ- 
rego brat jego jest tak wybitnym człon 
kiem. A niemniej charakterystyczne dla 
całej tej sprawy jest i to jeszcze, że sta 4 
nowisko, na którem Saweljusz Litwinow ! 
dopuścił się swego ioszustwa, otrzymał | 
oni dzięki. protekcji i wstawiennictwu 
swego brata, zastępcy komisarza spraw 
zagranicznych Litwinowa. 1 

UMORZENIE SPRAWY W 'SĄDZIE ! 
KARNYM I PRZEKAZANIE SĄDOWI 

HANDLOWEMU. 

PARYŻ, 28.1. PAT. Wyrok unieważ- - į 
niający, który zapadł dziś w nocy . w į 
toczącej się: od tygodnia przed sądem | 
przysięgłych sprawie Litwinowa, został | 
powitany przez prasę poranną, jako | 
znamienny wyraz nastrojów szerokich | 
warstw ludności francuskiej, zdających : 
sobie: doskonale sprawę z prawdziwego i 
oblicza, bolszewików. Wobec odrzuce- 
nia przez sąd karny oskarżenia o sfał- 
szowanie| weksli, które zostały wysta- 

wione na sumę 200 z czemś funtów st., | 

będą one obecnie stanowiły przedmiot las. 
nowego procesu, który toczyć się bę- || 
dzie przed paryskim sądem handlowym | 

| 

| 

Pałac St. James 
Ło 

gdzie odbywają się posiedzenia „4 
konferencji ożakiej 4 

Posiedzenia konferencji morskiej, ! 
której otwarcia dokonał przed kilku 
dniami krol angielski, odbywają się 
w pałacu St. James. Cztery wieki spo- 
glądają xe Ścian pałacu na uczestni- 
ków konferencji. 

Ze starej budowli, wzniesionej w 
r. 1532 przez Henryka Vlll-ego, po 
pożarze z 1806 roku, pozostała ,za- 
ledwie część tylko, 

Lecz zamek, + którego krużganki 
przypominają czasy pradawne, pozo- 
stał „wspaniałym i wygodnym do- 
mem", jakiego życzył sobie ongiś 
król Henryk VIII. 

By dostać się do sali konierencyj- 
nej, uczestnicy zjazdu przejść muszą 
dziedziniec Friary. Szerokiemi schoda- 
mi, zbudowanemi przez najznakomit- 
Szego architekta angielskiego, ' sira 
Christophora Wrena, budowniczego 
katedry świętego Pawła, goście do» 
stają się do wnętrza. Ściany 
pokryte są kosztownemi fgobelinami. 
Przedstawione naznich są sceny z histo: 
rjl Wenery i Marsa, 

W pokoju tym znajduje się prze- 
śliczny kominek, ozdobiony monogra- 
mami ze splecionych w misterny wę- 
zeł liter H i A (Henryk VIII i Anna 
Boleyn). 

Sala konferencyjna—to dawny sa: 
lon czarującej królowej Anny. 45 
metrów długi, 15 metrów szeroki, ma - 
śclany czerwone, pięknie malowane i 4 
podłogę pokrytą karmazynowym ko- 

PRZEBÓJ PARYŻA 

UI... Es TU? 
DERFUMY 

“ 

Dercem cudnej roboty, 
Głowa meduzy, artystycznie wyko- 

nana na jednej ze Ścian spogląda 
złowieszczo na członków  konfe- 
rencji. 

Ani Tudorowie, ani też Stuartowie 
nie używali tego zamku Ważne nara- 
dy odbywały się za panowania tych 
dynastyj w pałacu Whitehalt, 

Dopiero w roku 1697, gdy pałac 
ten spłonął, St-James stał się rezy- 
dencją królów angielskich, Trwało to | 
do czasu kiedy Jerzy lil kazał wznieść 
pałac Buckinghamski. 

St..James jednak modny był nie- 
zmiernie za rządów królowej Anny. 
Bywali tu, jako gośie zaproszeni 
przez  monarchinię mąż stanu St. 
John, marszałek Marlborough, Sarah 
Jennings, Swift, Pope, Gay i Addi- 
son. Oni to ożywiali ten historyczny 
salon, który obecnie gromadzi co- 
dziennie uczestników konferencji mor- 
skiej, 
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AUKJER GOIPODAACZY CIEŃ WICAODNICH 
Jedna wśród wielu dziedzin zaniedbanych 

Anaiizując cyfrowy, w poszczegól- 
nych latach udział województw pół 
nocno-wschodnich w eksporcie jaj, — 
musimy przyjść do wniosku, że ist: 
nieje na naszym terenie dziedzina 
całkiem przez rolników zaniedbana, 
z drugiej zaś strony, — że .organiza- 
cja handlu tym produktem nie stoi na 
wysokości zadania. 

Do roku 1925 (po wojnie) eks- 
port zagranicę z wwa Wileńskiego 
 Nowogródzkiego wogóle nie "miał 

miejsca. W obrocie z innemi woje- 
Wództwami Wileńszczyzna zamyka 
bilans okresu ostatnich 9 miesięcy 
1924 r. jednostronnie ujemną cyfrą 
około 40 tonn, w-wo Nowogródzkie 
cyfrą dodatnią około 70 tonn. 

Rok 1925 jest początkiem ekspor- 
tu jaj zagranicę, narazie w minimal- 
nych rozmiarach: z w-wa Wileńskiego 
— 6 tonn do Łotwy (Wilso — 1 
tonna, Turmonty 5), przy nadal ne- 
gatywnym bilansie w obrocie z inne: 
mi województwami (wywóz — około 
75 tonn, przywóz około 115 tonn) — 
iz w-wa Nowogródzkiego 39 tonn 
wyłącznie ze st. Horodziej (do Nie- 
miec 11 i via Gdańsk 28), przy ступ- 
nym bilansie w obrocie z innemi wo- 
| wództwami około 300 tonn. 

W roku 1926 eksport jaj zagra- 
_nicę kształtował się następująco: 

a) z terenu w-wa Wileńskiego 
do Łotwy 415 tonn 

„ Niemiec Z 
„ Czechosłowacji 17655 

| „wia Gdańsk 35 s 

razem 484 tona 

| b) z terenu w-wa Nowogródzkiego 
| do Łotwy 108 tonn 
| „ Niemiec 331 

„ Czechosłowacji ба 
„ Austrji 174 

wia Gdańsk 44 5 

razem 510 tonn 

„Do innych województw wywieźliś- 
my w tymże roku (po potrąceniu 
przywozu): zjw'wa Wileńskiego 150 
tortg, z Nowogródzkiego — 700 tonn. 

W roku 1927 łączny udział roz- 
Ważąnych w-w w ogólnym eksporcie 

_ laj zagranicę zmniejsza się, skutkiem 
Pępznega zmniejszenia się wywozu 

W-wa Wileńskiego. Mianowicie wy- 
wóz wynosił: 

' a) z terenu w-wa Wileńskiego 

  

|, do Łotwy 226 tonn 

l b) z terenu w-wa Nonogródzkiego 
! do Łotwy 350.tonn 

» i э » 
„ Francji 23 

via Gdańsk 216% 

razem 678 tonn 

  

Tak więc w-wo Wileńskie utraciło 
w r. 1927 rynki zbytu jak Niemcy, 
Czechosłowacja i via Gdańsk, przy 
zmniejszonym niemal w dwójnasób 
eksporcje do Łotwy, w-wo Nowogró: 

e traci rynki w Czechosłowacji i 
Austrji, zyskując odbiorców we Fran. 

» przy znacznie zwiększonym jed- 
| mocześnie wywozie do Łotwy. W ze- 
| Sstawieniu obu województw, w-wo Wi- 

leńskie wykazuje mniejszą zdolność 
, eksportową, w-wo Nowogródzkie — 
zwiększoną. 

W eksporcie zagrańicę, jako stacje za- 
„ ładowania przyjmowały udział w r. 1927 

/ następujące punkty: w w-wie Wileńskiem— 
Milan (88 tonn), Turmont (8), Hoduciszki 
LTS Nous Budsław (11), Ziabki 

| | | 
| 

E CC O , Baranowi , Słonim (53), Lida 
(156), Różanka (11) i Skrzybowce (32). ` 

„Wywóz do innych w-w uległ w r. 
1927 zmniejszeniu, tak z w-wa Wilen- 

jo jak z Nowogródzkiego, miano- 
„ele do 110 tonn w pierwszym wy- 

“ Padku i do 460 — w drugim. Ponad- 
to do Wilna przychodziły transporty 
ah innych w-w w ilości około 50 

_ Rok 1928 zaznacza się pewnym 
Polepszeniem jakkolwiek jeszcze  nie- 
wm Dla w-wa Wileńskiego wy- 
wóz jaj zagranicę wzrasta w porów- 
naniu do r. 1927 o 56 tonn: do Ło: 
17 x Wilna 7 tonn, Głębokiego 131 
> zgBudsławia 144 t, — razem 282 

| Rny, natomiast zmniejsza się wy- 
* 40 innych województw (70 tonn) 

| "R zmniejszonym jednak przywozie 
4, ych województw (około 30 tona). 

| M Nowogródzkie, przy czynnym 
< > ūnsie w Obrocie z innemi wojew. 

Około 550 tonn, zwiększa swój ek- 
, Sport zagranicę do 748 tonn, w tem: 

    
: do Łotwy 190 tona 
l » Niemiec 218 „ 
a > » Włoch L 10, 
З » Czechoslowacji Т, 

i via Gdańsk 320 , 

: тахет 148 tonn 

_„ Widzimy zatem, że o. AA 
pozostaje przy jednym rynku, 

2 "eksportowėlo w. roku 1927 
Łotwa), zaś w—wo Nowogródzkie 

trafi rynek francuski, zyskując mato- 

  

я 
| a t włoski i ponownie (utracony w 
wi TT) rynek Czechosłowacji, przy 

skSzonym eksporcie via Gdańsk. 

„(0 eksporcie zagranicę w r: 1928, jako 
stacje nigporc przyjmowały udział ska 

: w wewie Wileńskiem —Wiino 
(1 tonn), Głębokie (131) i Budsław (144) 
(151 oc Nowogródzkiem — Baranowicze 
Lida (165): Horodziej: (367), Sionim (65), 

  

   

   
  

192, ZeStawieniu lat od 1924 do 
"728 r. włącznie obrót jajami na te. 

tenie w—w północno - wschodnich 
przedstawiał się następująco: 

Eksport zagranicę 
: лЬ 

е х з& *š 
S (BS 

Rok Ba < т „® 
BĘ BO с m$ ®© 
Юа ва а че он 
Nž н7 un BB SZ 

w proc. 
1924 — — 15200 — — 

(ostatnie 3 
kwartały) 

1925 6 39 28700 0.02 0.13 
1926 484 510 58400 0.82 0,88 
1927 220 678 65600 0.34 1.03 
1928 282 748 58787 0.48 1.27 

O ils w odniesieniu do у - ма 
Nowogródzkiego odnotować možuūa, 
pomimo naogŚł nieznacznego udziału 
w eksporcie jaj, staty jednak wzrost 
tego udziału tak w cyfrach absolut- 
nych, jak w stosunku procentowym, — 
o tyle w—wo Wileńskie odwrotnie 
wykazuje znaczne wahania pod jed- 
nym i drugim względem, przy'jeszcze 
mniejszej wysokości swego udziału. 

Poniższe zestawienie ilustruje dro- 
gi naszego zbytu (ilości w tonnach): 

a. Nowogródek 

Rynek zbytu 1925 1926 1927 1928 
via Gdańsk 28 44 214 320 
Łotwa — 108 350 1% 
Niemcy M 335 91 218 
Czechosłowacja _ 6 — 10 
Austrja = AMS = 
Włochy = "OS 
Francja лннн е 

b. Wilno 
Rynek zbytu 1925 1926 1927 1928 
vią Gdańsk — 35 — — 
Łotwa 6 415 226 282 
№етсу —- 17 Sa ża 
Czechosłowacja — 17 ст оке 

W—wo Wileńskie ostatecznie kie- 
ruje swój wywóz do Łotwy, wycofu- 
jąc się z rynku niemieckiego i cze- 
chosłowackiego oraz via Gdańsk, zaś 
wwo Nowogródzkie — do Łotwy i 
Niemiec oraz via Gdańsk, wycofując 
się z rynku austrjackiego i francu- 
skiego a próbując znaleźć odbiorców 
we Włoszech i Czechosłowacji. W 
poszczególnych latach pod względem 
ilościowym widzimy znaczne wahania 
—nie dotyczy to tylko wywozu z 
w-wa Nowogródzkiego do portu w 
Gdańsku, który stale wzrasta. Zmien- 
ność cyfr i rynków zbytu Świadczy о 
szukaniu jeszcze dróg dla eksportu, 
względnie o brakach w organizacji 
handlu jajami, jak z drugiej strony 
małe ilości jaj eksportowanych są 
wyrazem zaniedbania przez rolników 
hodowli drobiu, która przy należytem 
postawieniu mogłaby stanowić po- 
ważną pozycję dochodową w gospo- 
darce rolnej. 

Po uwzględnieniu eksportu zagra: 
nicę i do innych województw oraz 
przywozu (z innych w—w), bilans 
w—w północno-wschodnich w obro: 
cie jajami przedstawiał się w tonnach 
następująco (znak minus oznacza 
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KRONI 
    
    

ŚRODA 
29 Dziś| wschód, sł. g.7m 21 

Franciszka Zachód sł. g. 16 m. 11 
Jutro 

Martvnv   
Spostrzeżenia Zakładu Meteorológji 

U. S.B. w Wilnie 
z dnia 28 — I 1930 r. 

Ciśnienie | 
Giedniewmmj 702 

Temperatura 4 
rednia | AL 

Temperatura najwyższa: — 0°С. 
Temperatura najniższa: — 420, 
Opad w milimetrach: —, 

Wiatr | przewažający Wschodni 

Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia. 

Uwagi: Pochmurno. 
— 

URZĘDOWA 

—_() Wyjazd p. wojewody, Wojewoda 
Wł. Raczkiewicz wyjechał w dniu 28 b. m. 
na kilka dni do Warszawy celem przewodni- 
czenia obradom sesji dekoncentracji Komisji 
dla. usprawnienia administracji państwowej. 

alka z jaglicą. Min. spraw 

wewn. wydało nowe rozporządzenie, mające 

na celu przyśpieszenie walki z jaglicą. Jak 
wynika ze sprawozdań epidemja jaglicy w 
zakładach opiekuńczych znacznie osłabła. 

— (y) Emerytury dlą ów ko 
munalnych. Min. spraw wewn. . opracowuje 
tezy do projektu ustawy o powszechnym fun 
duszu emerytalnym i zwróciło się do woje- 
wody aby przed | marca r. b. nadesłano 
kwestjonarjusze obejmujące wszystkich bez 
wyjątku pracowników samorządowych. 

Obecnie Ministerstwo wyjaśniło dodatko 
wo, że ankieta ta powinna objąć dzieci do 
lat 14 lub dzieci, które wskutek ułomności 
nie kę na utrzymanie zarabiać. 

— (y) Kary za antysanitarny stan dru- 
karń. Ostatniemi czasy władze sanitarne prze | 
prowadziły szereg lustracyj poszczególnych 
drukarń, nakładają c kary za stosunkowo nie- 
wielkie nawet uchybienia sanitarne. W wy- 
niku tych lustracyj ukarani zostali następują- 
cy właściciele drukarń: Notes i Szwalich 
grzywną 1000 zł., Krejnes i Kowalski — 350 
zł., Jałowcer — 100 oraz Lichmacher, „Ruch* 
i inni. 

MIEJSKA 

— (0) Posiedzenie miejskiej komisji tech 
nicznej. We czwartek, dnia 30 stycznia odbę 
dzie się posiedzenie miejskiej komisji technicz 
nej z następującym porządkiem dziennym: 

yy 

nadwyżkę przywozu nad wywozem, 
cyfry bez znaku oznaczają nadwyżkę 
wywozu nad wwozem): 

Bok w-wo Wi-  w-wo No- 
įlefskie wogródzkie 

1924 
(3 ost. kwart.) —40 70 
1925 —34 339 
1926 634 1210 
1927 286 1138 
1928 322 1298 

Że dla w—wa Wileńskiego bilans 
w obrocie jajami kształtuje się go- 
rzej niż dla w—wa Nowogródzkiego 
jest rzeczą zrozumiałą, należy bowiem 
wziąć przedewszystkiem pod uwagę 
istnienie tak znacznego ośrodka kon- 
sumcji miejscowej jak miasto Wilno. 

Nawiązując do wyżej przytoczo: 
nych cyfr i uwag, byłoby wielce po- 
żądanem, by w Sprawach tych zabra- 
ły głos organizacje i instytucje, 
zwłaszcza spółdzielcze, mający bez- 
pośredni dotyk do skupu i zbytu jaj. 

Z. Harski. 

INFORMACJE 

KRONIKA MIEJSCOWA 
— 0) Ulgi rolnikom w sprawie po- 

datku majątkowego. Min. Skarbu upo- 
ważniło urzędy skarbowe do odrocze- 
nia do 31 stycznia r. b. terminu płatno 
ści grudniowej raty podatku majątko- 
wego tym właścicielom posiadłości rol 
nych, którzy złożyli do dnia 10 grudnia 
1929 należycie uzasadnione indywidual 
ne podania i którzy znajdują się w trud 
nych warunkach finansowych. 

Dowiadujemy się, że pomimo takie 
go* ulgowego /zarządzenia rolnictwo 
bardzo słabo opłaca należnośći, przy- 
padające z wymienionej raty podatku 
majątkowego. Chodzi o to, że rolnictwo 
w dzisiejszym stanie rzeczy przy obec- 
nej konjunkturze jest zupełnie pozba- 
wione wszelkich możliwości punktual- 
nego płacenia podatku wskutek osła- 
bienia zdolności płatniczej. Jest możli 
wem, że termin 31 stycznia będzie 
odroczony. 

— (a) Związek eksporterów zboża 
W dniu 27 b. m. powstał w Wilnie zwią 
zek eksporterów zboża ziem północno- 
wschodnich z , siedzibą tymczasową 
ul. Zawalnej 9 (lokal syndykatu rolni- 
czego) mający za zadanie regulowanie 
eksportu zboża z naszych ziem na Łot- 
wę. Związek w pierwszym rzędzie przy 
stępuje do podziału zaświadczeń wy- 
wozowych. W tym też celu związek 
zwrócił się do eksporterów z terenu wo 
jewództwa wileńskiego, nowogródzkie- 
go i białostockiego z prośbą a podanie 
do dnia 3 lutego ile posiadają do wy- 
wiezienia na miesiąc luty — żyta w 
gatunku eksportowym o wadze hol. nie 
niżej 118 ff. Dodajemy, że prawo eks- 
portu mogą posiadać ci, którzy mają pa 
tent przemysłowy Il kategorji, prowa- 
dzą księgi handlowe, prześlą wyciąg z 
rejestru handlowego oraz zaświadcze- 
nie Izby Przemysłowo-Handlowej co do 
kwalifikacyj fachowych i dotychczaso- 
wej działalności eksportowej. 

REAL TATSIA 

1) zaakceptowanie analizy cen na roboty wo- 
dociągowe i kanałizacyjne, sporządzonych 
przez komisję rewizyjną rady miejskiej łącz- 
nie z wydziałem wodociągów i kanalizacji Ma 
gistratu; 2) rozpatrzenie budżetu wydziałów: 
elektrycznego (ref, inż. Glatman) i wodocią- 
Roni elnio (ref. inż. Sokołowski); 

) sprawa nadawania koncesyj na prowadze 
nie przedsiębiorstw połączeń  wodociągowo- 
Kanalizacyjnych; 4) sprawa zmiany trasy 
kanalu burzowego na odeinku ul. Piłsudskie- 
go i na zaułku bez nazwy; 5) omówienie 
wytycznych fodnośnie personelu technicznego 
w wydziałach sekcji technicznej; 6) sprawa 
udzielania pozwołeń na sprzedaż dzialek w 
dzielnicy Pośpieszka (ref. inż. Walicki); 7) 
wolne wnioski. ZĘ 

— (0) Posiedzenie miejskiej komisji ogro 
dowej. W poniedziałek, dnia 3 lutego, odbę- 
dzie się w Magistracie posiedzenie miejskiej 
komisji ogrodowej. Na porządku dziennym: 
1) wybór przewodniczącego; 2) preliminarz 
budżetowy ogrodnictwa „miejskiego na rok 
1930—31; 3) wolne wnioski. 

— (0) Sprawy dorożeł samochodowych. 
Na wczorajszem posiedzeniu Magistrat posta 
nowił sprawy dorożek samochodowych przy 
dzielić do wydziału drogowego sekcji tech. 
nicznej Magistratu. 

  

  

SĄDOWA 

— (y) Osobiste. W dniu 28 b. m. Dele- 
gat Prokuratorji Generalnej w Wilnie p. 
Adolf Kopeć wyjechał do Warszawy w spra- 
wach służbowych. Zastępuje p. delegata 
starszy radca _ Prokuratorji _ Generalnej p 
Mieczysław Obiezierski. ; 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

— (y) Strajk w tekturowni are 
go. W dniu 27 b. m. wybuchł strajk w fabry 
ce tektury Balber: go. Porzuciło pracę oko 
ło 100 robotników, którzy żadają polepszenia zarobków. Fabryka od poniedziałku nie- 

  

   

E 88 Strejkujący zachowują zupełny spo- 
]. 

SZKOLNA 

— (a): Nowy wizytator szkėl. Dotych- 
O dyrektor państwowego seminarjum 

cielskiego w Wilnie, p. Mieczysław Ma 
tuszkiewicz został mianowany . wizytatorem 
szkół w Kuratorjum okręgu szkolnego wileń 
skiego. 

‚ — (a) W stan spoczynku. Naczelnik wy 
działu w Kuratorjum szkolnem z dniem 28 
lutego przechodzi w stan spoczynku. 

— (a) Szatnie w szkołach. Wobec stwier 
dzenia, że w wielu szkołach, gdzie brak odpo 
wiednich szatni, uczn. wieszają okrycia w kla 
sach; mimo istnienia korytarzy, Kuratorjum 
szkolne uznając zwyczaj ten ze stanowiska 
zdrowotnego za nieodpowiedni, poleciło szko 
łom zwiócić na to baczną uwagę i miejsca 
na wieszanie palt urządzić w korytarzach. 

    

Graczystošt 175-lecla mulworoytetu 
moskiewskiego 

Staraniem poł czonych organizacyj 
rosyjskich, istniejących na terenie m. 
Wilna odbyła się uroczystość 175-cio 
lecia uniwersytetu w Moskwie. 

Rano odprawione zostało solenne 
nabożeństwo, wieczorem zaś w loka- 
lu gimnazjum Rosyjskiego Towarzyst: 
wa odbyła się akademia uroczysta. 

Zagaił ją prezes Towarzystwa p. 
A. Krestjanow dając ogólną charakte- 
rystykę Uniwersytetu. Następnie za- 
brał głos profesor U. S. В. Marjan 
Zdziechowski podnosząc w przemó- 
wieniu swem pewna  równoległość 
charakterystyczną dla historji uniwer- 
sytetów w Moskwie i Wilnie oraz da- 
jąc słuchaczom garść wspomnień oso- 
bistych. W tej części przemówienia 
mówił p. profesor o trzech braciach 
książętach Trubeckich oraz swoich 
uczniach. 

Mówiąc o książętach Trubeckich 
specjalną uwagę poświęcił zmarłemu 
przed kilku tygodniami księciu Grze- 
gorzowi b. posłowi w Serbji, a na- 
stępnie dyrektorowi kancelarji dyplo- 
matycznej przy głównej kwaterze ro- 
syjskiej, którego praca w dyplomacji 
nie zdołała oderwać od uczuć religij- 
nych i filozoficznych. 

Jak widać z  urywków listów 
Zmarłego do prof. Zdziechowskiego, 
odczytanych w trakcie przemówienia 
widać, że na kwestję polską patrzał 
Zmarły ze stanowiska 'podniośle re- 
ligijnego. 

Po przemówieniu prof. Zdziechow- 
skiego wysłuchanem przez obecnych 
z wielkiem zainteresowaniem  wygło- 
szone zostały przez pp. Syrkowa, 
Arsenjewa, Małaflejewa (studentów 
uniwersytetu) oraz p. A. Smorzew- 
skiego, nauczyciela gimnazjum rosyj- 
skiego ciekawe referaty będące stre- 
szczeniem "historji uniwersytetu, jego 
zdobyczy naukowych i prac 'w okre: 
sie do wybuchu krwawej rewolucji. 

Akademja odbyła się przy licz: 
uym udziale gości i nosiła charakter 
niezwykle serdeczny. 

Komitet organizacyjny obchodu 
otrzymał szereg listów i depesz. W.T. 

UNIWERSYTECKA 
` — Z Wydziału Humanistycznego U. S.B. 

Stopień magistra filozofji w zakresie historji 
uzyskał ks. Jan Poplatek, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— (k) Odczyt. Dnia 2 lutego o godz. I 

p. w sali Ogniska p. Zelwerowicz, dyrek- 
tor teatrów wileńskie! "wygłosi odczyt z 
dziedziny techniki i estetyki żywego słowa 
dla sekcyj dramatycznych S$. M. P.  parafji 
po-Bernardyńskiej. fr 

— (k) Zebranie konierencji św. Win- 
a Paulo, meskiej Il odbędzie się © 

godz. 7 wiecz. 31 stycznia w sali Ligi Para- 
lialnej po-Bernardyńskiej. 

— (k) Pienarne zebranie S. M. P. mę 
skiej, działającej przy! parafji po-Bernardyń- 
skiej odbędzie się 2 lutego o godz. 3 p. p. w 
sali własnego Ogniska. 

— Zebranie zarządu Wil. Okr, Związku 
Gier S$, wych odbędzie się we środę dnia 
29 b. m. o godz. 19 (7 wiecz.) w Sali kon- 
ferencyjnej Okr. Ośrodka W. F. (ul. Ludwi- 
sarska 4). 

Na porządku dziennym sprawa walnego 
zebrania W. О. 7. С. 5. 

Członkowie zarządu i komisji rewizyjnej 
proszeni są o punktualne przybycie. 

— Z T-wa Historycznego. We czwartek, 
dnia 30 stycznia o godz. 7 wiecz. odbędzie 
się posiedzenie oddziału polskiego T-wa Hi. 
SEO: Na porządku dziennym odczyt 

rof. dr. F. Bossowskiego p. t. Obecny stan 
badań nad interpolociami w „Corpus Juris“, 

Goście mile widziani. i 
Po odczycie zebranie zarządu oddziału. 

KOMUNIKATY. 

— Dzisiejsza Środa Literacka rozpocznie 
się o godz. 8 wiecz. w siedzibie Związku Li- 
teratów, Ostrobramska 9. Tematem jej będzie 
sprawozdanie p. H. Romer o odczycie w Piń 
sku i nawiązaniu, stosunków literackich z 
tem miastem. (Następnie dyskusja na tematy 
aktualne, w której wezmą udział prof. Lima- 
nowski, p. Łopalewski i p. Leczycki, 

— Łoterja. Niniejszem podajemy do ogól 
nej wiadomości, że Związek Pracy Obywatel 
skiej Kobiet, mając na celu urządzenie dużej 
loterji na rzecz swoich instytucyj dobroczyn- 
nych, rozpoczyna w końcu tygodnia zbieranie 
fantów w sklepach wileńskich. 

— Zawiadomienie. W sobotę 1 lutego rb. 
w lokalu SUP (Wileńska 33) odbędzie się za- 
bawa taneczna urządzana przez SUP  dla 
członków Stowarzyszenia ; gości. Wstęp dla 
członków SUP — 1 zł. i dla wprowadzonych 
gości — 2 zł. Początek zabawy o godz. 22. 

Prosimy koleżanki i kolegów o liczne przy 
bycie. й 

RÓŻNE 

— (0) Uigowa taryfa dla dowozu drew 
na okrągłego, Z dniem 1 lutego r. b. Min. Ko 
munikacji wprowadza taryfę specjalną dla do 

. wozu drewna okrągłego do terenów, położo- 
nych 'w obrębie wileńskiej dyrekcji kolejowej 
Taryfa ma zastosowanie o ile drewno dowo- 
żone jest z odległości od 50—200 klm., wów 
czas przyznane będą dła tych przewozów 
zniżki w wysokości około 10 proc. w porów- 
naniu z taryfą, mającą zastosowanie ogólne. 

— (a) Przystanek autobusowy Se 
niono z powrotem na ui. Królewską. Zwraca 
liśmy się w swoim czasie z uwagą, że przy- 
stanek autobusów kursujących w stronę Za- 
rzecza przeniesiono ni stąd ni ' zowąd z 
rogu ulic Zamkowej i Królewskiej wgłąb za 
ułka Oranżeryjnego, co jedynie utrudniało 
publiczności szybkie przesiadanie na tę linję. 

Obecnie dowiadujemy się,, że Starostwo 
Grodzkie poleciło ustanowić przystanek dla 
tej linji  zpowrotem na ulicy Zamkowej róg 
Królewskiej. 

  

    

—-Podziękowanie. Zarząd Oddz. Zw. Pia 
cy Obywatelskiej Kobiet w N. Wilejce skła 
da niniejszem serdeczne podziękowanie: p. 
dyr. Al. Kwaśniakowi, p; Mieczysławowi 
Harasimowiczowi, p. A. Andruszkiewiczowi, 
Zarządowi spółdzielni 8 5 p. p. Komisarja- 
towi P. P., p. mjr. Mroczkowskiej za па- 
desłane dary gwiazdkowe dla dzieci, znajdu-. 
jące się w ochronie im. biskupa Bandur 
skiego; p.p. Oficerom 85 p. p. za dobrowol 
ne, štAle opodatkowanie się na rzecz tejże 
ochrony; p. Rudeńskiemu za bezpłatne do- 
starczane co tydzień mięso, p. A. Mozerowi 
za 161 zł, uzyskanych z urządzenia zabawy, 
Magistratowi za współdziałanie w „niesieniu 

ji ubogiej dziatwie m. N. Wi- pomocy ny” 
lejki. arząd Oddz. Zw. Pr. Q. K. 

W pierwszą bolesną rocznicę zgonu 

«Т P. 

Ianacego hr. Haika - Leidėchoosklego 
odprawiona zostanie za spokój Jego duszy Msza Święta w Kaplicy 
Ostrobramskiej dnia 29 stycznia o godz. 11 rano. 

O czem zawiadamia Ż O NA. 
pr S a i a ЛА 

— (a) żydzi między sobą. W związku z 
uchwała zwołania do Wilna zjazdu gmiq k 

dowskich z terenu województw wschodnic 

odłam żydów „religijnych* postanowił, nie 

dopuścić do zjazdu i prosić odnośne władze 
o nieudzielenie zezwolenia na zjazd. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Miejski na Pohulance. „Księż- 

niczka chińska Turandot"* — czarowna baśń 

groteskowa Gozziego w przekładzie E. Zega- 

dłowicza — wypełni repertuar dni  najbliż- 

szych. Niezmiernie barwne to widowisko 
zyskało wielkie powodzenie. 

Pod kierunkiem reżyser: ' 'gmui 

ta Nowakowskiego odbywają się codziennie 
przygotowania do wystawienia _„Krakowia- 
ków i Górali w nowej, oryginalnej koncepcji 
reżyserskiej. Do sztuki tej pracownie teatral. 
ne przygotowują nową wystawę. | 2 

— Teatr jski Lutnia. | Wczorajsza 
premjera głośnej sztuki Somerset-Maughama 
„Grzesznica z wyspy Pago-Pago'* odniosła 
zasłużony sukces. Fascynująca pełna namięt- 
ności akcja rozgrywająca się na egzotyez- 
nem tle wysp Polinezyjskich trzyma widow- 
mię w ogromnem napięciu przez cały czas 
sztuki. Doskonała gra artystów: Werniczów 
ny, Białoszczyńskiego, Małyniczówny, Łubia 
kowskiego, Jasiūskiej-Detkowskiej, Krecžmara 
i Kempy przyczyniają się.do wysokiego po- 
ziomu tego interesującego przedstawienia wy 
reżyserowanego przez J. Waldena. | 

— „królewicz Rak* dla młodzieży. Ze 
względu na wielkie zainteresowanie młodzie- 
ży i szerokich warstw społeczeństwa — uka- 
że się raz jeszcze baśń ludowo-fantastyczna 
„Królewicz Rak* w najbliższą sobotę o godz. 
3.30 p. p. w Teatrze Lutnia po cenach zniżo- 
nych. 
ZA Przedstawienia popołudniowe. W obu 

teatrach miejskich odbędą się w _ niedzielę 
najbliższą popołudniowe przedstawienia po 
cenach zniżonych. W Teatrze na Pohulance 
ciesząca się wielkiem powodzeniem „Mysz 
kościelna” Fodora z Al. Zelwerowiczem w 
roli głównej, zaś w Teatrze Lutnia satyrycz- 
na komedja Pagnola „Pan Topaz“. 

— Wieszczką lalek, Efektowny balet Ba- 
jera „Wieszczka lalek* wystawiony zostanie 
w niedzielę nadchodzącą o godz. 12 w poł. 
w Teatrze Lutnia w wykonaniu zespołu 40 

  

kim dr. Zygmun 
      

uczenic bitnej interpretatorki tańców kla 
cwi JA Winogradzkiej. Ceny miejsc 
od 50 gr. 

Opera w Teatrze Miejskim na Pohu- 
lance. „Jaś i Malgosia“ opera fantastyczna 
muzyka Humperdincka ukaże się we wtorek, 
dnia 4 lutego i w środę dnia 5 lutego o godz. 
8 wiecz. na scenie Teatru Miejskiego na Po- 
hulance w wykonaniu najwybitniejszych sił 
wileńskiego zespołu operowego, wileń. zesp - 
Oh operowej, złożonego z 32 osób, chó 
ru żeńskiego j zespołu tanecznego p. Wino- 
gradzkiej. Operę inscenizuje i reżyseruje 
prof. Adam Ludwig. Kierownictwo muzyczne 
spoczywa w rękach dyr. Zygmunta Dolegi, 
dekoracje i kostjumy projektował inž. s 
Małkowski, artyst. kierownik działu  malar- 
skiego i dekoracyjnego w Teatrze Miejskim. 
Prześliczną tę, o wysokiej wartości muzycz- 
nej baśń, która obiegła wszystkie sceny Świa 
ta i wszędzie przyjmowana była z entuzjaz- 
mem przez dziatwę i starszych — ujrzy Wil. 
no po raz pierwszy w oryginalnej oprawie 
scenicznej j pierwszorzędnem wykonaniu. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

ZNANE W DE 

Heljos — Pod pręgierzem hańby. 
Lux — Taj 3 
Światowid — Awantura arabska. 
Wanda — Dzwonnik z Notre - Dame. 
Apollo — Żółty paszport. 

cadilly — Karnawał miłości. 
Kino Miejskie — Górą kawalerski stan. 
Słońce — Wampiry Warszawy. 
Ognisko — Powojenny mężczyzna. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— (c) Wypadki za dobqg. Za czas od 27 
do 28 b. m. zanotowano w Wilnie ogółem 
66 wypadków. W. tej liczbie było: kradzieży 
5. zakłóceń spokoju publicznego i nadużycia 
alkoholu 9, przekroczeń  administracyjnych 
36. Reszta wypadków podajemy w skróceniu 
w tej samej rubryce. 

— (c) Padła z wycieńczenia, Koło mostu 
Zielonego upadła 75.letnia bezdomna Ewa 
Chojnacka, która jak stwierdził lekarz za- 
słabła z powodu wycieńczenia. 

Nieszczęśliwą staruszkę odesłano do 
opieki społecznej Magistratu, którą jest na- 
dzieja zaopiekuje się bezdomną i ulokuje w 
jednym z IE 

z (c) kradzenie rozlewni piwa. Sze- 
wel Szicht właścicieł rozlewni piwa przy ul. 
Kalwaryjskiej zauważył kradzież 2, tysięcy 
butelek piwa wartości około 500 zł. Kto 
jest sprawcą kradzieży narazie niewiadomo. 

— (c) Kradzież palta. „Joselowi Weksle 
rowi (Wileńska 6) skradziono palto wartości 

— (c) Zatrzymanie złodzieja, Na gorą- 
cym uczynku kradzieży z tzakłatłów wojsko- 
wych przy ul. Legjonowej 2, ujęto Józefa 
Kustowa (Połocka 4), który usiłował ściąg 
nąć kociół z kuchni polowej. 

— (c) Ujawnienie fałszywych dolarów. 
Izaakowi Merlichowf kierownikowi huty szkła 
nej przy ul. Krakowskiej 41 trzej osobnicy 
usiiowali wręczyć fałszywy banknot 10 do- 
Iarowy. Ujętymi okazali się: Piotr Tomasze- 
wicz (Kalwaryjska 20), - Michał Kamiński 
(Krakowska 26) i Roman Trynkas (Słomian 
ka 47). 

— (c) Wypadek samochodowy. Na ul. 
Sierakowskiego autobus 146 kierowany przez 
szofera Zygmunta Czykałos(W.  Pohulanka 

33) A na dorożkę Nr. 32 należącą do 
Kaca Hirsza (Lwowska 44). Dorożka uległa 
uszkodzeniu. Wypadków z ludźmi nie było. 

— (c) Ujęcie dezertera.' Policja zatrzy- 
mała Antoniego Tomaszewskiego, który zde 
zerterował ze szwadronu pionierów przy wi. 
leńskiej brygadzie kawalerji. Również ujęto 
zbiegłego z zakładu wychowawczego w Wi. 
lucianach Wincentego Pileckiego,  Jankow- 

     

skiego Michała (Kalwaryjska 58) i Hieronima 
Markiewicza (Kalwaryjska 56) przy których 
znaleziono 5 odważników pochodzących z 
kradzieży, : 

с„ =. (c) Skutki nadużycia alkoholu. Na ul. 
Wiełkiej podjęto zupełnie pijanego Jana Zu- 
bryka (Połocka 11), który po przewiezieniu 
do aresztu centralnego począł tracić przytom 
ność. Do zasłabłego wezwano Pogotowie, 
lekarz, którego po ustaleniu, że! nastąpiło za- 
trucie denaturatem odwiózł Zubryka w sta- 
nie dość poważnym do szpitala żydowskie. 

o. Również uległa zatruciu alkoholem osa- 
ona w areszcie policyjnym przy VI komi. 

sarjacie”p.p. Janina Jakobowiczówna, bez 
stałego miejsca zamieszkania. 

0) Usiłowanie samobójstwa. Z po- 
wodu nieporozumień z rodziną targnęła się 
na życie 25.letnia Asna Narpelisėwna (Ku- 
charski 6), która wypiła esencji octowej! De- 
speratkę ulokowano w szpitalu żydowskim. 

(c) Zgubił weksle in blanco. Eljasz 
Jo (Rudnicka: 17) zgubił 21 weksli po 

i 300 zł. na łączną sumę 6 tysięcy zł. 
Weksle były niewypełnidne a jedynie podpi- 
sane. 

SPORT 
Piewszy w sezonie mecz 'hocke- 

jowy. 

W niedzielę rozegrano w Wilnie pierw- 
szy w sezonie mecz hockejowy. Na boisku | 
w_ parku sportowym stanęły drużyny 
A, i nowopowstała Pol. Kl. Sporto- 
wegó. 

Wynik tego mecza był zgóry przesą- 
dzony, gdyż benjaminek hockejowy, jakkoi- 
wiek zasilony Andrzejewskim z Azsu i 
reszkami Pogoni nie mógł stawiać czoła 
akademikom, znanym już z poprzedniego 
roku na boiskach polskich: 

Wynik ostateczny 13:1 jest tego najlep- 
szym sprawdzianem. 

Jeżeli mówić o grze poszczególnych 
graczy to podkreślić należy znacznie słab- 
szą w porównaniu z 'zeszłoroczną formę 
braci Godlewskich orzz dobrą Kostanow- 
skiego. W drużynie policyjnej jedynie 
Andrzejewski jest rzeczywiście graczem hoc- 
keyowym. Pozostali to dopiero materjai 
ną graczy, b. różnej wartości. M 

Zawody prowadził p. Wasilewski. З 
„ Publicznosė & żywym zainteresowa- 

niem sic Sledzila przebieg 'gry, tak mało 
jeszcze znanej u nas. 4 

„Po południu na plącu ślizgawkowym 
odbyła się zabawa maskowa zorganizowa- 
na przez Klub Łyżwiarski 'w porozumieniu 
z kierownictwem Parku. 
_ Licznie przybyła publiczność (na łyżwach 
i bez) obecnością swą podkreśliła, że tego 
rodzaju w" naleźałoby organizować 
częściej. (y 

  

Tryumf Petkiewicze, motocyklem z 
Teheranu, światowe mistrzow- | 

stwa hockeyowe. $ 

Рі“'!!{ występ Petkiewicza w Amery- 
ce przyniósł sportowi polskiemu jeszcze 
jedną cenną zdobycz w postaci zwycięstwa 
nad 17-oma zawodnikami. Biegnąc na dy- 
stansie 3218 mtr. Petkiewicz uzyskał wy: ||| 
nik zaledwie o 41.1 sek. gorszy od rekor- — — 
du światowego genjalnego Nurmi. BŁ 

Mimo, że do biegu tego nie startował ^ 
ani jeden z superasów-lekkoatletów, ри- 
bliczności zebrało się ponad 10 tys. 

Niezwykle ciekawą, bo niebezpieczną 
wycieczkę zrobił motocyklista polski inż. 
St. Massalski. Przyjechał on do Warszawy 
z Persji na motocyklu. Trasa jego prowa- 
dziła przez południową Persję (z Abwaz) 
przez lrak, Syrję, do Bejrutu, poczem mo- 
rzem do zm i następnie znów na mo- 
torze do Warszawy. у 

Na terenie Ireku kilkakrotnie zmuszo- ° 
ny był prosić władze © przydzielenie mu 
zbrojnej eskorty ze względu na zamieszki. 

Z Bagdadu dr. Massalski musiał prze- 
dzierąć się przez zupełne bezdroża. \ 

Projektowany przejazd przez Konstan: 
zo nie mógł dojść do skutku z racjj || 

śniegów. INŻ 
Inż. Massalski podkreśla gościnność z — 

jaką spotykali go wojowniczy wahabici 
druzowie. 

Ciężka ta podróż wynosiłą 4,900 kilo- 
metrów i trwała dwanaście dni. 5 

Wczoraj rozpoczęły się w Chamonix 
zawody hockeyowe o mistrzowstwo Swiata. | 
Polska wylosowala miejsce w pierwszej ||| 
grupie z Anglją, Francją i Niemcami. Pierw- Xe 
szy mecz rozegrają nasi zawodnicy z Niem: || 
cami. Możliwem jest, że x racji odwilży | 
zawody zostaną odłożone. (y) 

ZASZCZYTNE ODZNACZENIA SPORTO- 
WE KLUBÓW i OSÓB. i 

Z okazji uroczystości jubileuszowych a 
lecia sportu polskiego Zw. Polskich Zw. Spor 
towych postanowił odznaczyć specjalnemi dy- 
ulomami honorowemi osoby i instytucje naj | 
bardziej 'w rozwoju sportu zasłużone. о 

Wśród odznaczonych klubów AAA A: 
Wilna: KS 1 pp.leg., KS 3 p. sap., WKS „Po- 
goń'* oraz pp. wojewoda Wł. Raczkiewicz, 
prof. USB dr. Jan Weyssenhoti, kpt. T. Ka- 
walec i dyr. Szwykowski. (y) 

UCZESTNICY ZJAZDU DO MONTE CARLO | 
W PRZEJEZDZIE PRZEZ POLSKĘ. | 

Tegoroczny zjazd gwiazdzisty do Monte 
Carlo sku RZE 141 automobilistów 
z całego świata. Z liczby tej 19 maszyn prze- | 
jedzie dziś przez Warszawę. 3 

Z Jass (Rumunja) przez Warszawę, Ber 
lin, Bruksellę i Paryž 3518 klm. przejedzie | 
J. Hołyński na Delage, pozatem zawodnicy ||| 
polscy startować będą ze Lwowa przez War | M 
szawę, Berlin, Bruksellę i Paryż (2990 BO 
Jan Ripper (autom. mistrz Polski na 1929 r. 
na Tatrze, i A. Sommerstein na Buicku. Z 
Warszawy tą samą drogą (2114 kim.y jedzie | 
M. Hinterhoff na Studebacker i G. Haberfeld 
na Pradze. В ag 
„Jak widać z tego, Polska nie jest bardzo 
licznie reprezentowana w. tej największej im- 
prezie samochodowej. (y) 

т RADJO 
Środa 29 stycznia [1930 r. 

11.55—12.05: Sygnał z Warszawy. 12.05 
—13,10: *+Muzyka z płyt gramof. 13.10— 
13.20: Komunikat meteorologiczny z War- 
szawy.  16,10—16.15: Program dzienny. 
16.15—16.45: „Wesołą muzyka gdla dzieci”. 
Transm. na Warszawę i inne polskie sta- 
cje. Piosenki "i tańce @а najmłodszych 
uchaczy w "oprac. muzycznem Eugenju- 

sza Dziewulskiego. Objaśniać będzie Wuj- 
cio Henio. 716.45—17,40: « Transm. muzyki 
gramofon. i odczytu z Warszawy. 17,45— 
1845: Transm. koncertu z Warszawy. 18.45. 
—19.05: Kwadrans akademicki. 19.05— 
19.30: Audycja niesamowita: „Dostojny 
gość* fzradjofon. utwór Pontoppidana w 
wyk. Zesp. Dram. Rozgł. Wil. 19.30 — 19.45: 
21 lekcja języka włoskiego. Prow- dr. J | 
Rostkowska.  19.45—20.00: Program na 
czwartek, sygnał czasu i rozmaitości. 20 09 
—-24.00: Transm. kwadransu literackiego, 
koncertu, feljetonu i komunikatów, oraz 
muzyki tanecznej z Warszawy. 

„— (©) Morderstwo na tle erotycznem. We 
wsi Wiazowiec gminy Howerwiceńskiej zo- 
stałą zamordowana kilku uderzeniami noża 
w pierś mieszkanka tej wsi 20.letnia Ludmi- 
ła Lepieciło. Zamordowaną znaleziono w 
pobliżu wsi ukrytą w krzakach, już bez żad- 
nych oznak / życia. 
„ Policja prowadząc dochodzenie ustaliła, 
że morderstwa dokonał sąsiad Lepieciło 25-let 
ni Mikołaj Wierciejko, który od i dłuższego 
czasu starał się o względy dziewczyny, lecz 
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został onegdaj wyraźnie odtrącony. ь 4 
Umyślił więc zemstę i przyczaiwszy się ||| 

koło domu, gdzie mieszkała La z į 
za nią w ślad i w drodze do lasu napadł у 

OR z tyłu i kilku uderzeniami noża za- 
ił ją. 
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Dziś premjera! Zespół artystów światowej sławy: NATALJA LISIENKO, 

MARJA JACOBINI, GABRIEL GABRIO, i ANGIELO FERRARI w obrazie p. t. 

„TAJEMŃICA CYTADELI 
w DĘBLINIE” 

ootężny dramat w 12 kt. z CZASOW PANOWANIA CARATU NA ZIEMIACH POLSKICH. Od godziny 
DODATKOWA, BAŁAŁAJEK i MANDGOLIN. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 10.25; 
ORKIESTRA 2. ORKIESTRY. 

Dziś! Super-Przebój Erotyczny! Wcielenie najsłocszej kobiecości, czarodziejsk 
piękna, porywają.s w grze VILMA BANKY, jej partner ulubieni tobiet WALTER 

BYRON w najnowszej 'swej kreacji p. L WODA: 

„Pod Pręgierzem Hańby" 
(PRZEBUDZENIE) Zachwycający i porywający dramat współc o 
poezji, miłości i poświęcenia. Perła produkcji śmaykalaj iej 19502 Mo Ве, 

Seansy o godz. 4, 6, 8 i 1015. 

Z SĄDÓW 
Smutne dzieje awanturników. 

Często się zdarza, że dla błahych zu- 

pełnie Ponoć Kasy ludzie panowanie nad 
nerwami i robi twe niekie i 66 zbrodnie: ą głupstwe, a niekiedy i „HOLLYWOOD 

Bójki powstałe ot tak jakoś bez powo 
du są częstym zjawiskiem na wsiach, zwła- 
szcza, gdy Opary wódczane zaćmią nieco 
sprawność funkcjonowania mózgu i osłabią 
siłę woli. 

We wsi Czerniewszczyzna pow. lidzkie- 
go zaszedł taki fakt, Dwaj młodzi ludzie, 
Leon Holubowicz i Antoni Cimowicz po- 
sprzeczali się o coś z Józefem Protasewi: 
czem. W ślad za słowa.ni obelżywemi posy 
pały się na głowę Protasewicza razy. Skoń- 
czyło się to smutno. Protasewicz zaniemógł 
ciężko i w rezultacieg pozostał mu na całe 
życie ślad w postąci osłabienia wzroku. 

Sprawa ? przekazana została Sądowi 
który skazał obu awanturników na karę 
więzienia po roku i 6 miesięcy. 

Sąd Apelacyjny, do którego odwołali 
się skazaci zatwierdził wyrok w stosunku 
do obu, 

Podobną sprawę »miał tragarz Berek 
Penzel, który będąc na rynku drzewnym 
wszczął awanturę z Abramem Szakiem i 
widząc, że nie może go zmóc gołą ręką 
schwycił nóż i pchnął go w pierś. Rana 
zadana bezbronnemu przeciwnikowi okazą- 

iieudany.zamach na skorkiec Banku 
Poiskiego 

W związku ze śl prowadzonem w sprawie zuchwałego włamania 
to magazynu jubiłerskiego |[Edwarda, Jagodzińskiego, warszawski urząd śledczy wpadł na 
trop przygotowań do'zamachu ną skarbiec oddziału Banku Polskiego w Częstochowie. 

Funkcjonarjusze 'urzędu śledczego przeprowadzając rewizję w spelunce złodziejskiej 
rzy ul. Pańskiej 66 w Warszawie, w mieszkaniu IKozłowskiej, aresztowali kilku majwybit- 

niejszych włamywaczy i kasiarzy. warszawskich, apecjalistow da.:rozbijania kas. Wśród 
grupy aresztowanych znajdował się także, kasiarz 'Marjani Brzeziński, u którego przepro 
wadzono szczegółową rewizję osobistą. . ; 

KINO-TEATR    Mickiewicza 22.    
  PODEJRZANY RACHUNEK. 

m Funkcjonarjusze urzędu śledczego znaleźli plany jakichś objektów, które — jak się 
później okazało — odnoszą się głównie doj urządzeń sygnalizacyjnych. Równocześnie zna 
ieziono rachunek firmy „„Perun* w, Warszawie, produkującej tłed i acetylen. Z rachunku 
wynikało, że firma przyjęła do naładowania butlę na acetylen, przeznaczony do topienia 
metali przy bardzo wysokiej temperaturze. 

/ M bezpieczeństwa zajęły się przedewszystkiem zbadaniem, do jakiego budyn 
ku i jakich urządzeń odnoszą się znalezione przy kasiarzu plany połączeń sygnalizacyjnych. 

Zdawano sobie sprawę, że plany powyższe odnoszą się zapewne do jakiejś większej insty 
tucji bankowej:i stanowią ważny materjał, którego zagadkę trzeba jaknajszybciej roz 
wiązać. 

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
Wileńska 38.   
  

WŁAMANIE, O KTÓREM BĘDZIE MÓWIŁA EUROPA. 

Rozszyfrowanie planów natrafiało na olbrzymie trudności, należało „jednak działać 
szybko, aby udaremnić robotę kasiarską. Specjaliści — оглекН, że plany nie zostały 
skopjowane z oryginału, lecz sporządzone na podstawie ustnych wyjaśnień i. opisów, były 
nie mniej dokładne 'i szczegółowe. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów ustalono, 
rewelacyjną opinję, t. zw. „sfer kasiarskich": „że wkrótce ma;być takie; włamanie, o któ 

Od dnia 28 do 30 stycznia 1930 r. będą wyświetlane filmy: 

„Gorą kawalerski stan... 
Komedja w 8 aktach. W rolach głównych: MARY BRIAN, CHESTER CONKLIN i W—C— FIELDSŃczone 

Kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

  

  

  

rem cała Europa będzie mówiła... Urząd śledczy, rozwinął więc specjalną akcję dla ła się groźną. Nastąpił krwotok, długa ku- ul. Qstróbramska 5. Nad program: 1) „WYSZEOŁ ŻUCZEK NA SŁONECZKO* K i 

ustalenia jakie budynki i jakie skarbce.posiadać ea w sai g Pr A racja | częściowa utrata zdrowia. Sąd FILMOWA P. A. T. Kasa Gonna od godz. $ m. 30. PocZEÓŚE SAANSOW (A 4 2a "Nast ni w Ha 

ziono na pianie. Udało się wreszcie ustalić, że jest to typ sygnalizacji elektrycznej, używa Okręgowy „Ocenił ten posiepek Penzeja program: „Z DNIA_NA DZIEN”, as 

nej dla A skarbców Banku Polskiego. Jeszczą kilka wysiłków i wywiadów Ria 88 is Poz e 
ja” | 

5 2 > з = я, žo E ESS A c 
i wreszcie ustalono, |że chodzi o oddział Banku Polskiego w Częstochowie. LECZ ) У! P Kino = Teatr r Nowe wydanie wielkiego w A MPI s w z WY sa: 

iimu przemysłu polskiego R AR$ A 3 

PODSTĘPNA WI w są i ń 
: ЕР _ ZYTA W BIURZE ELEKTROTECHNICZNEM. OFIARY „Siohee EIC: TAKSÓWKI Nr, 1051), Wspaniały dramat erotyczno-salonowo- ensacyjny w 14 aktach  Ż8 

Stwierdzono, że do firmy „łnż.. Malicki", przy ul. Chmielnej zgłosił się jakiś osobnik о al iibroiiktego s VL AT „as. KO urocza MARJA BALCERKIEWICZÓWNA, premiowana pięk ZAd zi 

który oświadczył, że jest jprzysłany. przez, |elektromontera Banku Polskiego w Warszawie, Zamiast kwiatów na grób śp. Feliksa Bi- й E Mina Ponorsank a Oiaš polski, RUDOLĖ: VALENFINO EGO S EM Wspańgądnie wystawa Bajeczna gra. Bogata treść. P ękne zdjęcia. 
  Dąbrowskiego i'poprosił o udzielenie pewnych informacyj, dotyczących urządzeń sygna  skupskiego, długoletniego dag: kół 

kacyjnych, l jących (skarbiec Banku Polskiego w "Częstochowie, ? ёге‹ірпіс\т‚Е Rada | aa p Т9, 
ajemniczy wysłannik wiedział dokładnie, że jelektromonter Dąbrowski posiada mię Ad. Mickiewicza składa zł. 50 na schronisko PRZETARG PUBLICZNY. „Taje ` | ‹ | ‹ i iu ) kont 

dzy ianemy mandat czuwania nad temi urządzeniami w oddziale częstochowskim. Sprytny nauczycielek - weteranek przy Stowarzysze- IŠ, NEYAVĖ.., Budownictwa, 

  

  

wysłannik zdołał uśpić czujność jednego z urzędników biura' inż. Malickiego i otrzymal niu Nauczycielstwa Polskiego w Wilni 3 Okręgowe Szefostwa 

informacje, które iwidocznię zos! zużyte do | nia planów. P ® ogłasza przetarg na roboty stolarskie w bu- 
je i tały zużyte do sporządzenia p Gaška Kieno gw Wie 2 bu Н BR Kosmetyka BA R K iec.Nie 

w Molodecznie 1 budynek, na dzień 4 lutego "w ZJ 2 

30 MILJONÓW W KASIE. ge Či AE 1950 roku, Otwarcie ofert nastąpi 0 godzinie namaem:» BRWZA a 
ji : : р A nia 28 stycznia r. b. in. 15 r. Szef. Bud. dnie, 

Ważnym elementem w/łańcuchułakcji śledczej jest fakt wykrycia u kasiarza Cicho _ Ziemłopłody: pszenica 35. 36, łyto 19— BIE ME O SZ Gabinet  Mieszkaniczecho 
10, aresztowanego również w niieszkaniu Kozłowskiej, a znanego pod pseudonimem 

„Spichródka', małej blaszki, specjalnej (konstrukcji przeznaczonej do wyłączania sygnaliza 
cji bankowej w Częstochowie. a planie znalezionym u Brzezińskiego znajdował się rysu 
nek i opis konstrukcji wymienionej blaszki. 

lależało, działać błyskawicznie, aby zabezpieczyć budynek P skarbiec Banku. W) 
Warszawie Stwierdzono, że skarbiec ten posiada stałą przeciętnie 20—30 miljonów zł jako 
kasa jednego z większych oddziałów w mieście przemysłowem. 

3 LOKAL KASIARZY. 

Przedstawiciele urzędu, śledczego odbyli w sobotę w: nocy poufną naradę z naczel 

nym dyrektorem Banku Polskiego, p. Mieczkowskim, któryydo dys) ycji policji dał dwą 

k Banku do przewikzienia natychmiastowego funkcjonarjuszy policyjnych dd 
zęstochowy. ' 

Samochody Banku Polskiego, wiozące grono najwytrawniejszych pficerów. i wywia 

dowców „policji, rozwinęły jaknajwiększą, szybkość T po kilkogodzinnej jeździe zatrzymały) 

się w pobliżu budynku oddziału Banku Polskiego w Częstochowie przy ul. Marji Panny 

Nr. 34. Do budynku tego przylegą inny dom, którego: prawa oficyna graniczy przez ścianę 

z budynkiem (Banku. Jeszczą w sierpniu ub. roku wynajęto mieszkanie przylegające do 
Banku, a wynajął je niejaki Zylberman, który podał swój ^ adres warszawski ul. 

Grójecka 31. On 1а odkupił to mieszkanie od poprzedniego ląkatora A. Rozensteina ć zapła 
cił tytułem odstępnegq 10.000 zł. 

Policjaswarszawska po przybyciu dą 
go śledczego, którzy przybyli na miejsce. Gdy 
wiedziano, że) mieszkanie to! wynajęte zostało specjalnie da urząd: 

biec Banku Polskiego. Mieszkanie znajduje się na I piętrze. Na wysokości 2 i pół metra, 

na ścianieł przytykającej do Banku, pod: tapetą starannie założoną iznaleziono otwór śred | 

nicy 1 metra. ‚ и 

Stwierdzono, že|budynek Banku i sąsiedni budynek posiadają normalne) ściany działo 

Częstochowy zawiadomiła prokuratora i sędzie 
policja weszła do mieszkania Zylbermana, 

zenia zamachu na skar 

we, każdy dla siebie. 
Organizacja kasiarzy wynająwszy mieszkanie, rozebrała najpierw część murów |] w 

mieszkaniu własnem, a nie część muru (aastę 
uszkodzić powierzchni sny od strony Banku i nie; zdradzić akcji. 

ze ściany, działowej Banku, ale tak, aby nie 

W obszernem mieszkaniu znajdowała się tylko szafa i (otomana, 

W otomanie znałeziono butię zi tlenem w ilości 200 litrów.+W szafie 4 ubrania 

robotniczej i rękawiczki |jumowe. Ponadto w mieszkaniu znajdowało się Kilka skrzyń 

pelnych gruzu. \ 

JAK PRZYGOTOWANO ZAMACH? 

* Jak w: 
ub. roku. Kas 

pialy Egle po cegle, gruz chowali do 
prowadzony mararą ciężkim 

nielišmy, mieszkanie zastałą przez) kasiarzy wynajęte jeszcze w sierpniu 

e poświępili więc szereg miesięcy: na precyzyjną,. cichą robotę. Wyjmo 
jak, starannią unikając 
rągiem uderzył w część nierozebranej Ściany 

ozostawienia pyłu. 

strony Banku, t. j. wykonał w ciągu jednej minuty tę czynność, którą mieli po | 

kasiarze i mogli wykonać w każdej. chwili. Oczom prokuratora i policji przedstawił się 
następujący widok: przez otwór jdać było wnętrze, archiwum banku, skąd można była 

już swobodnie podejść do sąsiadującego z:archiwum skarbca Fachowcy obliczyli, że ilość 

tlenu, znalezion: 
do przepalenia 

Funkejonarjusze policji rozbiegii się po Banku, 

Stwierdzono, „że sygnalizacja elektryczna zabezpieczająca | skarbiec została | 

wrmieszkaniu w połączeniu z acetylenem byłaby wystarczyła 

rzwi stalowych prowadzących do skarbca. 
majzupełniej 

rozpoczęto dalsze poszukiwania. 
uszkodzona 

i nie działała już od soboty. Wynika z tego, że zamach na skarbiec miał być dokonany 

w nocy z soboty na niedzielę, RZ w 

cy stwierdzili, że akcja kasiarzy by! 
iże w 

ciągu niedzieli gdy biura są zamknięte. Fachow 

doprowadzoną dą ostatniego momentu przygotowań: 

ostatniej chwili zostali Oni unieszkodliwieni. 

KASIARZE WYDAWALI SPORO! 

Dalsze śledztwo wykazeło. rozmaite ciekawe momenty. Kasiarze operowali wielkie 

mi sumami. Opłacali starannie czynsz miesięczny, wyłożyli znaczną kwotę na odstępne; 

za mieszkanie, pracowali i' e 

że z 23 grudnia! 1929 r., a więc w 

Była to prawdopodobnie pierwsza pr ba 
być kupiony w 
go. Nazwisko to jest zmyšlone. 

Nie ulega wątpiiwości, 

wydawali na rachunek łupu przez przeszło pół|roku. Ustalono, 
rzeddzień Wigilji, sygnalizacja została przerwana. 

kasiarzy. Stwierdzono: dalej, že acetylen miał , 

arszawie dla majątku Popowo pod Pułtuskiem| dla. ziemianina Bielińskie 

że przygotowania kasiarzy są jest dziełem  mietizynarodo! 

wej, bdndy. operującej w wielkich instytucjach i wielkiemi środkami, л 

GEORGE GIBBS. 

8. Żółty ptak 

«— Przeraził mnie jego ton, on gro- 

ził ci. jeśli tobie grozi miebezpieczenst- 

wo, mam prawo wiedzieč o tem, 0, „ро- 

wiedź mi, Cyrylu! Musisz powiedzieć! 

Odsunął się nagle, nie patrząc na 

nią, odpowiedział mięchętnie: B 

— Zle zrozumiałaś jego słowa. Mó- 

wiliśmy o pewnych sprawach osobi- 

stych... w związku z klubem... dopraw- 

dy to nie są ciekawe sprawy! : 

Mówił głosem obcym, obojętnym i 

zimnym. Doris nie mogła zapanować 

nad uczuciem oburzenia. 

Groźba opowiedzenia czegoś w klu 

bie może być tylko wtedy strasźna, je- 

śli członek klubu popełnił jakiś czyn nie 
honorowy!.. 

Cyryl spuścił głowę. 

-—Ma pani rację. To z zadrości! On 

chce mnie poniżyć przez zazdrość. 

— I pan zniósł? / * 

—- Вгопйет się jak mogłem. 

— Pan? Pan popełnił coś niehono- 

rowego? Nie uwierzę dopóki nie będę 

miałar dowodów! Jakich papierów żądał 

od pana Rizzio? Co kompromitującego 

widział pan w jego pugilaresie? Widzi 

pan, że ja wszystko! słyszałam. 

1 co jeszcze pani słyszała? — za 

pytał niespokojnie. r 

— Nie, czyż tego nie dosyć? 

Zdawało się jej, że Cyryl westchnął 

z ulgą. 
Proszę się o mnie nie niepokoić. 

: .`|”_.› Giuiawca SL Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

         

  

Nie jestem wart pani myśli. Najgorsze 

jest to, że ja nie mogę nic wyjaśnić. Bła 

gam panią, iniech pani nie pyta i posta- 
ra się wierzyć mi nadal, jeśli może, a 
przedewszystkiem zapomnieć o tem, ca 
pani słyszała. Jeśli pani opowie komu: 

kolwiek o tej rozmowie, może to pocią 

gnąć bardzo przykre skutki dla niegow. 
i dla mnie. * 

Młoda (dziewczyna słuchała i mgli- 

ste podejrzenia rosły w niej z każdą 

chwilą. Niepewne odpowiedzi Cyryla i 

cała tajemnicza rozmowa nie pozosta- 

wiały wątpliwości. INiby zmora senna 

przemknęły przed nią niedawne nadzie- 

je, a za niemi! straszny obraz Judasza, 

liczącego pieniądze... Judasz miał twarz 

Cyryla... Doris zacisnęła oc. zy, chcąc 

odpędzić straszną zjawę. Nie, nie mogła 

uwierzyć w to! Przed chwilą całował ją 

tak'serdecznie, a teraz miała wrażenie, 

że i ją również zdradzał ohydnie. 

— Pan prosi o coś bardzo trudne- 

go! — odpowiedziała ledwie dosłyszal 
nym głosem. ! 

— Nic mi innego nie pozostaje, jak 

prosić!i mieć nadzieję, że prośba moja 
zostanie! 'wysłuchana. 

Doris drgnęła i odsunęła się. * Głos 
Cyryla dźwięczał tak dziwnie, był tak 
niepodobny ido zwykłego jego tonu... 
nie poznawała ga dzisiaj. Nie zdążyła 
się jeszcze” opanować gdy zawważyła 
gwałtowny ruch Cyryla, który spoglą- 
dał w lusterko wiszące przed szoferem. 
Nagle odwrócił się i prz ylgnął twarzą 
do okienka Iw tylnej scianie samochodu. 
iLewą ręką pochwysił tubę' i szybko wy 

21 jęczmień na kaszę 18—21, bro- 
warowy 21 — 22, owies 16 — 18, gry- 
ka 22—24, otręby pszenne 18—20, żytnie 
15 —16, ziemniaki 7 8, siano 8—11, 
słoma 7—8, makuchy Iniane 42—43. Ten- 
dencja w dalszvm ciągu zniżkowa, Dowóz 
dostateczny, brak nabywców. 

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

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

200, baranie 240—250, wieprzowe 280 —320, 
słonina świeża 380—400, solona 380—420, 
sadto 380—400, smalec wieprzowy 420— 
440, 

Nabiał: Mleko 45—50 gr. za litr, śmie- 
tana 220—230, twaróg 120—140 za | kg. 
„ser twarogowy 160—180, masło niesolona 
600 650, solone 500-550. 

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

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

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

Drób: kury 6—8 zł. za sztukę, kurczę” 
ła 4 4, kaczki 8—9, bite 6— 7 
gęsie 18—20, bite 15 - 18, indyki 20—25 
bite 18 20 zł. 

Ryby: liny żywe 500- 550, śnięte 380— 
450, szczupaki żywe 550—600 śnięte 350— 
400, leszcze żywe 500—520, śnięte 380 400, 
karpie żywe 500- 550, Śnięte 380 «00, ka- 
rasie żywe (brak), Śnięte (brak), oko- 
nie żywe 480—520, śnięte 380—400, wąsa- 
cze żywe 50) 550, Sniete 380—400, siela- 
wą 320-350, sumy 300-350, węgorze 600 —700 
miętusy żywe 350—380, śŚnięte 250—280, 
stynka 170—200, sandacze mrożone 380 -- 
400, płocie 200—220, drobne 80—i100. 

Len: Len surowiec 1 gat. 2.30 — 2.40 
dolarów amerykanskich za pud, len trze- 
pany 3.30 — 3.40 doł. za pud. Siemię 
lniane o czystości 87 i pół proc. 1.20 dol. 
za pud. (n). 

OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 2 re 

wiru z siedzibą w Wilnie przy ul. Jakóba Iš 
sińskiego nr. 1 m. 3, zgodnie z art. 1030 UPC 
podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 
31 stycznia 1930 roku, o godz. 10 rano w 
Wilnie przy ul. Wileńskiej nr. 29 m. 5 odbę 
dzie się sprzedaż z licytacji należącego do Mi 
chała Kondratowicza majątku ruchomego skła 
dającego się z umeblowania i urządzenia mie 
szkania, oszacowanego na sumę 1995 zł. 

Komornik (—) Fr. Legiecki- 

dał rozkaz szoferowi: 
— Gonią za nami, Strykerze, jedź- 

my prędzej, 
Głos jego brzmiał spokojnie. 
Stryker pędził ż największą szybkoś 

cią, 'Jak strzała, przemknął samochód 
przez uśpioną wioskę i pomknął po ró- 
wnej szosie. Doris siedziała nieruchomo 
kurczowo trzymając się oparcia i z trud 
nością oddychając przy tak szybkim pę- 
dzie. Na gwołtownym zakręcie, silny 
wstrząs rzucił ją w ramiona Cyryla. By 
ła zbyt wyczerpana, aby się sprzeciwćć! 
Uczuła ulgę, gdy silne ramiona'oplotły 
jej i przytuliły: Siły i odwaga wracały 
jej. Pragnęła zwycięstwa, czuła że w 
tym wyścigu decyduje się coś ważnego 
i nie wiedząc, co to było pragnęła: ca- 
łą duszą zwycięstwa Cyryla. Jasnem by 
ło dla niej, że narzeczonemu grozi nie- 
bezpieczeństwo. 

Stryker skręcił na boczną drogę, ga- 
sząc światło, aby zmylić trop, jednak za 
chwilę z za chmur wypłynął księżyc, o- 
świetlając pędzącą maszynę. 

— Zuch Stryker, — mruknął Cyryl 
z zachwytem, gdyby nie on, bylibyśmy 
już złapani! 

Ale droga była tu gorsza i musiano 
zwolnić. Stryker oświetlał* wyraźnie 
pięć sylwetek jw goniącym ich samocho- 
dzie. Maszyna wrogów była o wiele sil 
niejsza od limuzyny Cyryla. Stawało się 
coraz bardziej wątpliwem, czy uda się 
im umknąć przed pogonią. Cyryl otwo- 
rzył przednią szybę: 

— lle zostało Strykerze? 
— Mil z pięć, sir. 

Szczegóły przetargu podano w gazetach 

Monitor Polski i Polska Zbrojna. 

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

3193 — VI—2 

UKRAINE NOTB 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
28 stycznia 1930 r. : 

Dewizy I waluty: 
Tranz, Sprz. Kupno 

Dolary 8,87 8,89 8,35 

Belgja 124,15, 124,46, 123,84 

Kopenhaga 238,53, 239.13, 237,93 

Budapeszt 5,31 5,33 5,29 

Holandja 358,11 35 7,01 357,21 

Londyn 43,37, 43,48, 43,20, 

Nowy York 8,997, 8,917, 8,877 

Wypłaty telegr. 8,918, 8,938, 8,898 

Oslo 23808 23868 23748 

Paryž 35,01, 35.10, 34,92, 
Praga 26,36.5 26.43, 26,30, 

Szwajcaria 172,18, 172,61, 471,75 
Bukareszt 5,3125 5,3137 5,3119 
Stokholm 239,35, 239,95 238,75 

Wiedeń 125,45 125,76, 125.14 

Węgr" 155,57 155,74 155,17 

Włosty 46,64 46,76 46,52 

Marka niemiecka 21297, 
Gdańsk 17340. 

Akeje. 

Bank "Polski 184—184,5), Powszechny 

Kredyt 110, Związek Spółek Zarobkowych 

78.50. Puls 8.50. Elektrownia w Dąbrowie 

60. Cukier 27.00 Cegielski 49 —. Mo: 

drzejów 18.— Norblin 81. Ostrowiec + 61.00 

Starachowice 22.—22.50, Zieleniewski 60, 

—80. Parowozy 20. Węgiel 50,— Paro: 

wozy 20, —. Borkowski 7,50 Spiess 102. 

Lilpop 27— B. Zachodni 78. Kijewski 60, 

Klucze 8,50 Ill em. 73,50. Siła i Światło 
96— Firley 34. Bank Dysk. 124.Nabel 11,00 

Rudzki 28,50 Haberbusch 10:.0 Bank Hand- 

lowy—117, Wysoka 145 Majewski 60, Eazy 

6,50. Gdański Monepol Tyt. 277 60. 

Papiery procestow a: 

Pożyczka inwestycyjna 12350. Prem- 

jowadolarowa 7600 5 proc. Kouwersyjna 
49,15 6 proc.dolarowa 79.25 10 proc. Kole- 

jowa 102,50, $ proc. kolejowa 44,50. 8 proc. 

L. Z. B. Gosp Kraj. i*Banku «oiu. obli- 

acje B. (osp Kraj. 94, Te same 7 proc. 
3,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 49,50 

8 proc. warszawskie 70,50. 5sroc. warszaw- 

skie 54,— 8 proc. Łodzi 63:75. 10 proc. 

Siedlec 73.25 _ 8 proc. obligacje P. B 

Komunalnego.93, Stzbilizacyjna 83.25 10proc. 

Radomia 75. 8 proc. ziemskie 71.50. 4,5 proc 

ziemskie 50.— 6 proc. poż. konw. Warsz. 

50.50 4 i pół proc. warsz. 49.25 Kalisz 59.25 

8 proc. T. K. Przem. Polskiego 81,50 

8 proc, Piotrkowa 61.50 8 proc. Częstocho- 
wy 61.25, 8 proc. Lublina 6,25. 

— Jedźmy prędzej! Pędźmy co sił. 

Stryker kiwnął głową:i limuzyna 

przyśpieszyła biegu. Przemknęli most, 

Na nierównej drodze elegancka limuzy , 

na podskakiwała i zdawało się, że rozpa 

dnie się na części. Cyryl tulił do siebie 
narzeczoną! starając się ochronić ją od 
wstrząsień. 

— Czy straszno ci? == zapytał ci- 
cho. 

— Nie ale co się stało? 
Cyryl obejrzał się za siebie, na przy 

bliżające się coraz bardziej fary. Na twa 

rzy jego malował się niepokój. Badaw 

czo spojrzał w oczy dziewczyny i za- 

pytał. 
—— Czy chcesz mi dopomóc, Doris? 

— W jaki sposób? Co mogę zrobić 

dla ciebie, Cyrylu? 
Milczał, wahając się widocznie i o- 

glądał się źnowu. 
— Bardzo mi przykro, że narażam 

ciebie na tą szaloną jazdę, ale gdyby 
można było tego uniknąć, gdyby nie to, 

ол 
— Że co: 
—- że chcą odebrać ode mnie pew 

ną rzecz... 
— Chodzi o te papiery? 
— będziesz się śmiała, gdy się do- 

wiesz, kochana. Doprawdy, to śmiesz 

ne... Chodzi im o bibułkę do papiero- 

sów! 
— Bibutkę?... 
— Tak. Stowo honoru. Oto o tą 

książeczkę. Hammerslay wyjął z kiesze 

ni małą książeczkę bibułki da papiero 

sów. Widzisz, zwyczajna, żółta bibuł- 

    
   

więciupra- 

cowników ® 

w fabryce Gillette 
czterech stale bada jakość zro- 

bwsych nożyków — nieodpo- 
wieunie są natychmias: nisz- 
czone — oto dlaczego nożyki 
Gillette golą znakomicie. 

Miej zawsze zapas nożyków 
Gillette. 

     

      

  

„POSZUKUJEMY 
INTELIGENTNEGO, MATERJALNIE 
ODPOWIEDZIALNEGO REPRE- 
ZENTANTA generalnego na Kresy 
Wschodnie. Międzynarodowy Instytut 

Mozna 
Tel. 697. Tel. 697. 

skich z dostawą do domu własnym 

Sp. z ogr. odp. 

taborem konnym lub samcchodowym 
od 5 

Właść. b. I G. Dobużyńscy. 

= 

fwebie. Koks. | 
į Pierwszorzędnych kopalń Górnoślą- į 

00 klg. 

D. H.-P. „MERKANT“ ? 

Wilno, Zawalna Nr 20. I 

Tel. 697. Tel. 697., 
L] 

  

  

      

  

Racjonalneį Kosme- 2 pokojowe, kuc! 
tyki Leczniczej. WYKÓdY. oraz 2 ao arodos 

Wilko, komfortowo umet£ystać 
Mickiewicza 31 m. 4,wane do wynajęt. ds: 
Urodę kobiecą kon- od zaraz, Antoko! || OŚ? 

  

serwuje, dosko- т 
nali, odświeża, a 3 + 
jej skazy raki 3 
Sztuczne opalenie ce Oszczędność ; , jal 

gotėwkowe loku, * 
na Oprocentoyanį Bai“ 
szybko i najįpewn' 
Wileńskie Bit go 
Komisowo - Har? arlė 
Mickiewicza "e ob 
tel. 152. < EU zost 
Poj "Aalto 

ry. Wypadanie wło- 
sów i łupież.  Naj- 
nowsze zdobycze ko- 
smetyki racjonalnej. 
Codziennie od g: 10—8 

W. Z. P. 43 

"a 

= UEN = 
Lasas uno sam auczycicika ru 2“, raty 

wana (praktyka/ įdpis Kinszerka SB(AŁOWSKA ora), (Gracia da 
аса :;!11 Gabinet Kosme- w zakresie gimns 

Czny Usuwa EmMAr“ nym, ul. Św. Ja, 
szczki, piegi, wagry, ska, róg GRONA i 
łupież, brodawki, ku“ skiego 6-5, od łkowi 
rzajki, wypadaaić a п ааааа нна 12 ©. © do a ai 

y prz 
чниска в еноано п вежив [DO sprzedabozą k 

® РОЗАОТ [а ацна оее 9 
SDUKO GWGASE M u» + Wilno. ZałoszNądren 

się do  właścic 

  

   

     

  

     
   

   

Potrzebni: maj Markucie, furtek 
Buchalterka, 4 skle- ul- Subocz, ań рг 
powe z kaucją po WĄBK 
500 zł, 8 agentów, i] ĮEOLWARK o 05 pew szarze około 

ha, o dobrej gięty e 
bie łąki, las. ogró). Op 
owocowy i w dej dr 
rzywny,  zabud 4 
wanja KOoPOANA 
sprzedamy 
30.610 dolarów, YPIA 

Dom H. K. „ZachBanku 
ta“ Mickiewicza 

dobry majster d» che- 
micznego prania i far- 
bowania. Poszukuje 
się właścicieli skle 
pów, którzy zechcą 
otworzyć przy swoich 
już sklepach—kaato- 
ry—filje przyjęć bie- 
lizny do prania wy 
nagrodzenie 2U proc.    

    

    

    

   

od obrotu, oraz na! te" 9-65. gryd 
prowincji. Zgłaszający az" я 
się muszą posiadać Kazdą SNi:js/TacC 
świacectwa i dobre] zotgwki ulokujei 
referencje. Zgłosze 
A dBiCIE Ńlica Ci | pa pierwsze hip 

  
й teki miejskie 44“ 

r zaulek : В | НЕИ ЕННЕ ННЕ Е ПИ ЕИа (30, zzo |. zenskie pewny 
wo = Mechaniczna latac "Micki Zyty 
Pralnia bielizny, od| CPSt2' ickiew enia 
godz. 9ej do 10-ej!.CZA 1, tel. 9-05 rykań 

BS PSV | GZM „ykan: 
|2a 10.00“ оа, 

EKO BOM erergiczaj | : energiczny | ZŁOTYCH sp. m 

zpający dobrze swój] damy. 3 © @ 2 
fach, samotny. Ko-| drewniane o # ŽENC 
niecznie dobre  Świa- mieszkaniac emi 
dectwa. Zgłaszać się: D, H.-K. „Zachę! Kas 

ul. 3-go Maja 9—11,Į Mickiewicza zesą 
od 2 do 5ej. —Ltel_9-05. Z XSpo 

a ko 

ka. Widocznie tym zuchom bardzo się — Tak, ale jego tam niema. ^ M Re 

chce palić. Cóż ty na to? — roześmiał 
się sztucznie. 

— Nie rozumiem! 
„ — Nie trzeba, żebyś rozumiała. 

Wierz mi, błagam cię. Oni tego szuka- 
ja, a ja postanowiłem że im nie oddam. 

— W czem mam ci dopomódz? 
Znów obejrzał się i mierzył wzro- 

kiem odległość. W tej chwili był takim 
jakim. widywała' go zwykle: odważny, 
zdecydowany, pewny siebie. W głowie 
Doris kręciły się niespokojne myśli. 
Kim byli ci nieznajomi, którzy gonili ich 
tak zajadle? Czyżby ludzie ze Scotland 

Yardu? 
Mimo wszystko ogarniało ją dziwne 

uczucie dumy, na myśl, że ten człowiek 

był jej narzeczonym, kobieta - sporsmen 

ka brała w niej górę. Pochwyciła jego 
dłoń szepcząc: 

— Dobrze, zgadzam się dopomóc 

ci... jeśli będę mogła... niech się dzieje, 

co chce! 
Przytuli jej dłoń do ust całując ser 

decznie. 
— Dziękuję, — szepnął. — Wie- 

działem, że się na tobie nie zawiodę! 
Już byli niedaleko willi ojca Doris. 
iDoris poczuła na swej dłoni nieduży 

prostokątny przedmiot. 
Schowaj to, — szeptał narze- 

czony. — Oni tego szukają, nie powin- 
ni tego znaleźć. 

— Ale kim oni są? 
— Nie wiem. Wiem tylko, że to są 

wysłańcy Rizzia? 
—-Rizzia? 

rodzaju przedsięwzięcia poleca sit 1 skie 
nym ludziom. : 4. zyn 

— To znaczy, że oni?... 5 
— O, nie trzeba się bać, Nic г Rz 

zrobią złego, ani też tobie. Urządzę £ życi 
żebyś mogła uciec z tem, 'a sam zat: vadzi 
mam ich na drodze. Wszystko za'eqwięh 
będzie teraz od ciebie. Gdy auto 7 | ;;3łe 
ma się (przy bocznej bramce parku Ч 
szego wyskoczysz i schowasz SI. / lej, 
krzakach. Masz ciemną suknię i ni ‘Ча » 
wo będzie cię znaleźć. A kiedy Odjay4prav 
pobiegniesz do domu. Liczę na ciel ką te 
jesteš ostatnią moją nadzieją- 

— АР 2 
— ]а ucieknę, nie obawiaj się. 

chodzi im o mnie tylko o ten przedmi 
W każdym razie nie oddawaj go ni 
mu. ' 

   

  

   

    

      

   

— Nie, odrzekła stanowczo, —- i 
oddam go nikomu. 

— Śchowaj go dobrze, dopóki 
przyjadę jpo niego. Nie oglądaj go. 
tam niema ciekawego, tylko dla 
przedstawia wartość... tut roześmi 
cicho, — i dla Rizzia! : 

BU 
- aje 

'Doris usiłowała i As 8 Doris usiłowała zorjentować si i żu 
sytuacji i zrozumieć, jak powinn” 
stąpić, ale myśli kręciły się w jej i „jg: 
i nie było sposobu się skupić. Zd: | 

1 ia 
# 

wała krótko, że sprawa, której +; da 
Cyryl będzie jej sprawą, wierzyła,  „ułez 

nie było w niej nie złego. | gók 

+ obr: 
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