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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łusznk. 
BIENIAKONIE, — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — ia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jedność*. 
LIDA — ui. Suwalska 13, S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jaźwińskiega. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Rach”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol sierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubov 290, Mickiewicza 12. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski 
WILEJKĄ POWIATOWA — wl, Mickiewicza 24, F. juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WQOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. , 
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TYGODNIA 
214. — 29.1, 

Bilans konferencji haskiej. Za- 
IELDSŃczone w dniu 20-go stycznia obra: 
sd w Hadze, stanowią etap w histo- 
__;. powojennych stosunków międzyna- 

— owych. Etap ten jest tem donio- 

gszy dla dalszego rozwoju wyda- 
tach 7 że już w przebiegu ostatnich 
pięk Zad znajdujemy elementy przyszłej 

Wspańgądniczej zmiany konstelacji poli: 
———cznej. Aby zorjentować się czem by- 

WE, konferencja haska Nr. 2, warto 
zytoczyć krótki bilans sukcesów Nie: 

4 K liec,Niemcy więc uzyskały: 1) zniesienie 
a Nori reparacyjnej", badającej stan 

h płatności.  Atrybucje tej komisji 
anie'zechodzą na Bank Wypłat Między- 
2 uekarodowych, 2) Niemcy mogą ko- 
umettystać z moratorjum przy płaceniu 

nat odszkodowaniowych, 3) Bank Wy- 
6b. sat Międzynarodowych na wniosek 

Inos (ėmiec može zastanawiać się nad 

No Ri jakie należy poczynić ulgi w ce- 

owan! Ułatwienia tym ostatnim spłacania 
pewni Jszkodowań, 4) Na wypadek zarzu- 

mu Vi 

Наг? з Niemcy naruszają ze 214 wolą 
l! twe obowiązki płatnicze sprawa odda- 

WEN. zostanie  Międzynaro lowemu Try- 
nk/ pałowi Rozjemczemu do decyzji, 5) 
rufŹo ratyfikacji planu Younga i umów 
ka „dpisanych w Hadze, nastąpi ewa 
mne Acja ostatniej strefy Nadrenji, a 

p dęjz gc Niemcy w połowie b. r. uzyskają 

od łkowitą swobodę i niezależność. 
- 3. - „Łikwidacja przeszłości" jak widzi- 
dag” przyniosła Nieracom same plusy. 
a s korzyściami dorażaemi, jak zni- 
Aarkienie wysokości reparacyj T ewakuacja 
ioszNadrenji, plan Younga zawiera kilka 

k w postaci mglistych sfarmuło- 

Vań paragrafów planu, przez które 
o de pewnym czasie wysuną się postu- 
paty rewizjonistyczne Niemiec (p. 3 i 
ogró). Oprócz sukcesów polityki niemiec- 
bugęlel drugim ważnym rezultatem koa 

letaerencji haskiej jest powstanie Banku 

„w WYPłat Międzynarodowych. Siedzibą 

„achBanku będzie Szwajcarja. Komitet or- 

za ganizacyjny, cbradujący w listopadzie 
——l.grudniu ub. roku w Baden Baden 
i. fSracował statut tej instytucji starając 

„jerBię ograniczyć wszechwładny wpływ 
biołolara, Starania te jednakże tylko w 
e_ Pewnym stopniu uwieńczone zostały 
T ag skutkiem. Sam fakt sku- 
05 | ienia olbrzymich iloś.i pieniędzy ame- 

ykańskich w Banku Wypłat Między- 
į: , rodowych (reparacje nierrieckie bo- 
po. šm w ostatecznym rachunku wobec 

je, 

RE: pocztową 4 zi., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O. 
r. 

  

ńczego numeru 20 gr. 

  

PERSPERTYOIE Plenarne Obrady Sejmu 
WARSZAWA, 29.1. PAT. Dzisiejsze ple= 

narne obrady sejmu rozpoczęły się o godz. 11 
min. 15. 

W pierwszem czytaniu odesłano do ko- 
misji wojskowej iustawę o poborze rekruta, 
a do komisji skarbowej ustawę o przedłuże= 
niu terminu przedawnienia rent i rat rentos 
wych w b. zaborze pruskim. 

Po krótkiem przemówieniu sprawozdaw 
cy pos. Krzyżanowskiego przyjęto w 3-ciem 
czytaniu ustawę o dodatkowych kredytach 
na okres od 1 kwietnia 1929 roku "do 31 
marca 1930 roku. 

PROJEKT USTAWY O ULGACH PODAT- 
KOWYCH DLA KAPITAŁÓW. 
Następnie pos. Olewiński (B.B.) w imie 

niu komisji skarbowej przedłożył ustawę © 
ujednostajnieniu terminów płatności państwo 
wego podatku gruntowego i składek za 
przymusowe ubezpieczenia budowli od ognia 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. Zagraniczne 50 proc. 

Sprawa doraźnej pemocy dla rolnictwa 
Min. Jąnta-Połczyński konferuje z przedstawicielami 

sfer rolniczych 
WARSZAWA, 29 1, PAT. ĘW dniu dziisejszym o godz. 10 przed południem roz- 

poczęła zię w Ministerstwie Rolnictwa konferencja, zwołana przez p. min. Janta-Poł- 
czyńskiego w celu przedyskutowania z przedstawicielami organizacyj rolriczych planu 

do'aźnej pomocy dla rolnictwa. Biorą w niej udział przedstawiciele organizacyj rolni- 

czych i spółdzielczych, przedstawiciele instytucyj państwowych i finansowych oraz rze- 
czoznawcy, zaproszeni przez p. ministra rolnictwa. Po zreferowaniu treści odpowiedzi 
na rozesłene uprzednio kwestjonarjusze podzielono konferencję na trzy komisje: zbo- 
żową, kredytową i komisję spraw ogólnych. 

Delegacja P. P. S. u premiera Bartla 
„Interwencja* w sprawie min. Prystora 

WARSZAWA. 29.1 (tel. wł. „Słowa”). Premjer Bartel przyjął dziś de- 
legację ,6 ciu przywódców P. P. S., reprezentujących Związki Zawodowe, a 
mianowicie: posłów Kwapińskiego, Żuławskiego, Szczerkowskiego, Topin- 
ka, Kuryłowicza i Stańczyka. 

W imieniu centralnego komitetu socjalistycznych zw. zawódowych de- 

przeciwko nadużyciom wyborczym, popełnio 
nym przez pewną kategorję obywateli, niee 
tylko urzędników, lecz i delegatów, zasiada- 
jących w komisjach wyborczych. Mówca 
polemizuje dalej z wnioskiem 6 klubów i 
kończy oświadczeniem, że propozycje klubu 
B.B. dążą do kodyfikacji i unifikacji pewnej 
dziedziny prawa karnego. Nadajemy odnośw 
nym przepisom takie brzmienie, aby można 
było znieść ustawę w momencie, kiedy wej. 
dzie w życie cały kodeks karny, opracowany 
przez komisję kodyfikacyjną. 

PRZYJĘCIE DRAKOŃSKIEJ USTAWY. 

Po przemówieniu pos. Zahajkiewicza 
(Ukr.) oraz pos. Raczkiewicza (B.B.), który 
omawiał wniesione przez siebie poprawki dy- 
skusję ukończono, Po odrzuceniu wszystkich 
p ustawę przyjęto 'w 2-m czytaniu. 

os. Podoski sprzeciwia się trzeciemu czyta= 
niu i opierając się na regulaminie, prosi © 

  

s: Z CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaitowy na sronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komumikaty oraz 

E ga gięte 9 aaa 3 Redakcja oh EE Administra» nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa miimetr 60 gr. Wnumerach świątecznych „oraz z, prowincji o 25 proc. drożej. 
y rożej. Ogłorzenie cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Administracje zmienisne dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

terze anegdotycznym z pierwszego 

posiedzenia, kiedy służba ;nie znając 
Hendersona omal że go nie wpuściła 

do sali ponieważ zapomniał karty 
wstępu i t. p. Natomiast co do me- 

ritum spraw głucho. 

Po tygodniowych naradach, jak do- 

noszą ostatnie depesze, nie udało się 

jeszcze uzgodnić porządku dziennego 

plenarnego posiedzenia. Nie wiadomo 
również czy projekt francuski, ”wysu- 
wający zasadę ograniczenia ogólnej 

„cyfry tonażu bez ograniczeń poszcze- 

gólnych kategoryj jednostek bojo- 
wych stanie się podstawą dyskusji. 

Coraz częstsze są głosy, że konfe- 
rencja nie zostałą dostatecznie przy- 

Ń, ermin: pierwszej raty podatku gruntowego gry godzinna przerwę zapowiadając wniesie łegaci przedstawili premierowi katastrofalny stan gospodarczy i wzrost gotowana, zwłaszcza” Amerykanie są 
i składki za ubezpieczenie wyznaczony jest wszedka jo ŻY S « Marszałek bezrobocia, które objęło znaczną większość przemysłu włókienniczego, tem niezadowoleni wskazując na roz- 
na kwiecień, druga zaś rata ma przypaść 
15.X i 15.XI. Ustawę przyjęto w drugiem 
czytaniu bez zmian. 

Z kolei pos. Zaczek (B.B.) reierował 
ustawę o ulgach podatkowych dla kapitałów. 
Ustawa ma zawiesić wymiar i pobór podatku 

„od kredytu krótkoterminowego na czas nie 
ograniczony, przyczem Rada Ministrów mia= 
łaby praw2 przywrócić ten podatek, gdy ulgi 
okażą się już zbędnemi. Ustawa ta ułatwi 
dopływ wkładów do instytucyj kredytowych. 
Przeżywamy obecnie fazę wielkiego odpły- 
wu wkładów. W niektórych państwach są 
siednich kapitały są wołne od podatku. 

PRZYJĘCIE USTAWY O WSTRZYMANIE 
EKSMISJI DZIERŻAWCÓW GRUNTÓW W 

WARSZAWIE, LUBLINIE I; WILNIE. 
'Pos. Hartglas (Kożo Żyd.)  referował 

ustawę o wstrzymaniu eksmisji dzierżawców 
gruntów, zajętych pod budynki, na obszarze 
okręgu sądów apelacyjnych w Warszawie, 
Lublinie i Wilnie. Ustawa obecna wygasa z 
dniem 1 kwietnia, a sądy już teraz wydają 
wyroki eksmisyjne, z tem, że wykonane być 
mogą dopiero 1 kwietnia. Rząd opracowuje 
zasady ustawy uwłaszczeniowej. Ponieważ 
jednak niewiadomo, kiedy ona wejdzie w 
życie, potrzebna jest obecnie ustawa prowi- 
zoryczna, której termin. ustalono do 1 kwiet 
nia.1933 roku. Ustawę przyjęto w drugiem 
i trzeciem czytaniu. 

USTAWA. O ,UBĘZPIECZENIU „CZYSTO- 
śCI* WYBOR' ÓW. 

Pos. Lieberman referował wniosek 6 klu 
bów lewicy i centrum w sprawie ustawy O 
ochronie wyborów przed nadużyciem władzy 
urzędników. Komisja |poczyniła nieznaczne 
zmiany w projekcie 6 klubów. W dotychcza 
sowym stanie prawnym istnieją sankcje prze 
<ciwko urzędnikom, którzyby naruszyli czy- 
stość wybor ów. Mówca zauważa, że niektó 
re jednak wypadki nie są objęte dotychcza= 
sowemi przepisami, dlatego trzeba było roz- 
szerzyć ramy prawa materjalnego. Właściwe 
obostrzenie nastąpiło w karach dodatkowych 
Czyli w skutkach skazania.. W dalszym ciągu 
projekt wymienia pozbawienie czynnego & 
biernego prawa wyborczego przez, 10 iat, 
względnie 5 lat, wraz z utratą piastowanych 
mandatów, następnie wydalenie ze służby 
państwowej i samorządowej, (z utratą praw, 
wynikających ze służby I wreszcie pozbawie= 
nie prawa piastowania urzędów pabicsyča 
oraz wykonywania įadwokatury i motarjatu. 
Oprócz kar projekt wprowadza szybsze po- 
stępowanie. 

Referent podkreśla, że nie należy tego 
projektu pojmować jako akt zemsty, „gdyž 
do już popełnionych nadużyć ustawa ta nie 
może się odnosić. Po omówieniu dalszych 
postanowień ustawy referent odpowiada na 
zarzuty podniesione na komisji przez rząd i 
posłów B.B. według których powinno się 
objąć tą ustawą przestępstwa nietylko urzęd 

metalurgicznego, budowlanego i skórzanego. Delegaci oświadcz;li, że w 
obecnej katastrcfalnej sytuacji A jest, aby kd one a 

> 2 3 Żo+ gram gospodarczy i te wszystkie Środki, za pomocą których chce życie 
tzerdówij asa Rd y Saus gospodarcze podnieść i usunąć bezrobocie.W dalszym ciągu audjencji oka- 
dziennego odłożono do następnego posiedze. zało się jednak, że delegacja przywódców socjalistycznych udała się do 

, Р°‚°1[°5т marszałek zarządził przerwę do premjera Bartla w celach nieco innych, aniżeli zapoznanie go z sytuacją 
ZMIE gospodarczą, którą premier przecież zna. Przywódcom socjalistycznym cho- 
ь Pe Le bp ka, z oto s: akių ac M: sytuację wyrazić swoje żą- 

zag PAK ek. danie ustąpienia Ministra Pracy p. Prystora. ° 
;РГ_ЁЁ,ЁЁ.‚“ЁЁЁЗЬЁЁСЁ„Ё°5Ё?Ё{‚Ё,„5‚{Е"М(ЁЪЁ'ЗП_')‘)_ Przywódcy Związków Zawodowych uważają, że minister Prystor, ja- 
który dopatruje się w tych poprawkach ko kierownik resortu Pracy i Opieki Społecznej nie stoi na wysokości za- 
PCA z Wa już AA i.dania i nie daje należytej rękojmi opanowania klęski bezrobocia. Zupełnie 

anie goptawki Poe: Podockdezo Ei0so przejrzystą akcją polityczną delegatów P. P. S. zatuszował zupełnie pier- 
i ustawę przyjęto w trzeciemiczytaniu. Od. Wotną inicjatywę Dr. Bartla porozumienia się z nimi na temat wspólnego 
czytano jeszcze wnioski i interpelacje. Następ ustalenia programu walki z kryzysem gospodarczym i klęską bezro- 
je Pe x piątek 31 AE. o godz. bocia. 

ku dziennego wybór wieemardzalka. Borząd W odpowiedzi premier Bartel oświadczył, że z powagi sytuacji zdaje 
sobie sprawę i zapewnił, że rząd w ostatnich dniach pracuje ustawicznie 
nad ustaleniem programu walki z kryzysem gospodarczym. W pierwszym 
rzędzie rząd zamierza przystąpić do zakupu rezerw zbożowych przez 
<o spodziewa się podnieść siłę nabywczą , wsi a następnie rząd prze- 
prowadzi ochronę cen inwenterza żywego przed  zaznaczającym się 
spadkiem. 

/_ Według relacji posłów socjalistycznych Dr. Bartel miał odnośne spra- 
wy min. Prystora użyć oświadczenia dość zagadkowego a mianowicie miał 
powiedzieć, że w cbecnej ciężkiej sytuacji trzeba osiągnąć możiiwość 
współpracy |Ministerstwa Pracy z ogółem icbotnikówi że Dr. Bartel 
dze w tym kierunku działał. | 

Dlaczego ustąpił Primo de Rivera 
Incydent z królem i wynik plebiscytu wśród wojskowych 

zaważył na szali rządów dyktctora 
MADRYT, 29. 1. PAT. Jak podaje Havas, powodem dymis-i 

Primo de Rivery miała być odmowa ze strony króla podpisania 
dekretów, zwalniających infanta don Carlosa ze stanowiska ka. 
pitana generalnego Andaluzji oraz gen, Godeda ze stanowiska 
gubernatora woiskowego Kadyksu. Wynik plebiscytu, przepro- 

wadzonego wśród sfer wojskowych w sprawie dyktatury miał 

zaważyć na jostatniem miejscu na decyzji de Rivery złoże- 
nia dymisji. 

Gen. Berenguer tworzy gabinet ogólny 
MADRYT, 29. 1. TAT. Gen. Berenguer rozpocznie w dniu dzisiejszym 

narady, mające na celu utworzenie nowego gabinetu. „Będzie to gabinet 
wyraźnie cywilny. ; 

Berenguer ma wciągnąć do rządu część osobistości z poprzedniego 
rządu. 

Prawdopodobnie dziś po południu gabinet zostanie utworzony fi zło- 
ży przysięgę. 

Gen. Berenguer zamierza przeprowadzić niezwłocznie wybory do ciał 

Następnie uchwalono nagłość wniosku 
N.P.R. i innych klubów w sprawie przedło. 

  

Dzień P. Premjera 
WARSZAWA. 29,!, Pat. P. prezes 

Rady Ministrów przyjął dziś przed 
południem delegację centralnej komi. 
sji klasowych związków zawodowych 
z pos. Zuławskim na czele, następnie 
o godz. 11.30 podsekretarza stanu w 
Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Wysockiego, poczem przyjął prezesa 
Banku Gosp. Kraj. gen. Góreckiego, 
a o godz. 13 prezesa Najwyższego 
Trybunału Administracyjnego p. RÓ- 
życkiego. 

Debafa nad nowym projekfem 
ustawy skarbowej 

WARSZAWA. 29.1. Pat. Komisja 
budżetowa Sejmu w godzinach popo- 
łudniowych przystąpiła do obrad nad 
projektem ustawy skarbowej. 

Generalny sprawozdawca pos. 
Krzyżanowski(BB) zaznaczył na wstę- 
pie, że w ostatnich dniach zaszedł 
wypadek finansowo bardzo doniosły, 
a mianowicie rząd podpisał umowę 
w sprawie likwidacji długów plebiscy- 
tow:ch. Mówca ma zamiar zwołać 
komisję kontroli długów dla rozwa- 
żenia tego problemu. 

Kończąc swe długie cyfrowo umo- 
tywowane wywody, mówca oświadcza, 
iż są one natchnione pewnym  pesy- 

dźwięki francusko-włoskie, 

Ten stan rzeczy wskazuje, że ob- 

rady konferencji londyńskiej jeżeli 
mają się zakończyć pozytywnym wy- 

nikiem potrwają bardzo długo i nic 

narazie nie wróży pomyślnych wido- 
ków rozwiązania skomplikowanego 

problemu rozbrojenia na morzu. j 

Likwidacja Nepu. Ostatnie 
przemówienia Stalina świadczą, że 
wewnętrzna polityka sowiecka  zmie- 

rza do fcałkowitej likwidacji Nep'u. 
Likwidacja systemu polityki ekono- 
micznej, która uratowała Rosję przed 
ostateczną katastrofą gospodarczą 

opiera się z jednej strony na t. zw.. 

industrjalizacji kraju, z drugiej na ko- 
lektywizacji gospodarstw rolnychzprzy 

całkowitem zniszczeniu (indywidualnej 

gospodarki. 
: Uprzemysłowienie kraju mimo 

optymistycznych przewidywań i pro- 
jektów zawartych w planie pięciolet- 

mim idzie więcej niż żółwim kro- 
kiem. W całym szeregu  przedsię- 

biorstw sowieckich roczny plan pro- 
dukcji nie „został wykonany a tam 

gdzie osiągnięto projektowane cyfry, 

jakość fabrykatów spadła o 50 proc 

Wyrazem katastrofalnego stanu w 

przemyśle sowieckim jest rozpaczliwa 
odezwa С. K. partji komunistyaznej 
ogłoszona w prasie, wzywająca wszy- 
stkich uczciwych członków partji i 
speców do wytężenia sił dla wykona- 

nia planu produkcji i osiągnięcia po- 

prawy jej jakości. 

Kolektywizacja gospodarstw rol- 
nych, tworzenie t. zw. „fabryk zboża” 

i całkowite zniszczenie indywidualnych 

gospodarstw Qpojmowane fjest przez 

chłopów jako powrót do  pańszczy- 

zny. Włościanie masowo wyzbywają | 
się inwentarza, sprzedają dobytek aby 
przyjść do kolektywu, od którego żą- „ £ ności z długami międzysojuszni- WM wwa PE mizmem finansowym, ale uważa go ustawodawczych. Oświadczył on, że nie będzie tolerował żadnych zaburzeń ы 

с й' ‚'Ёеті należą do | St. Zjednoczonych) STANOWISKO KLUBU B. B. za podstawę do optymizmu gospo: zwłaszcza wystąpień skierowanych przeciwko ministrom poprzedniego rzą- dają narzędzi do pracy i pracują tak 
hęt; + y darczego. Sytuacja gospodarcza ?jest du, Bardzo surowa cenzura będzie trwała w dalszym ciągu. aby zachowac pozory. Masowe wy- (rzesądza znaczenie roli Banku jako 
— XSpozytury kapitalu amerykańskiego 
mr A kontynencie europejskim. 

"]/TReasumując wyniki konferencji 
‘ skiej, można tedy stwierdzić, że 

+. zyniosła ona z jednej strony całko 
0 «8 przekreślenie . granicy pomiędzy 

‚ , /ycięzcami i zwyciężonymi, co pro 
16 vadzi do zmiąny układu sił politycz. 
4h w Europie przez utrwalanie się 

„„|;ssłej współpracy francusko-niemiec- 
— 9) z drugiej zaś otworzyła drogę 
i dla wpływów St, Zjednoczonych na 
Ja sprawy europejskie, przyczem placów- 
*ką tej ekspansji ekonomicznej i po- 
pe Ameryk! będzie Bank Wy- 

at, 

    

     

   

  

zenika bardzo mało wiadómości, a 
"które się ukazują, dotyczą spraw 

GO. "* drugorzędnych, że wywnioskować 
2 ;Xi kierunek į уу jakim stadjum znaj.- 
p “je się problem rozbrojenia na mo. 

„A. ŻU z chwilą, gdy rozpoczęła się kon- 
a) 'encja jest wprost niepodobieństwem. 
** -я tajemniczość jest poniekąd zrozu- 

dała, ponieważ materja obrad jest 
„„alezwykle delikatna. Ogłaszanie'szcze- 
'gółów może łatwo spowodować, że 
. obradujący heroldowie pokoju i przy- 
_Slęgii pacyfiści ukażą się w świetle 
Zgoła innem a mianowicie odarci z 

„„Aureoli pacytizmu, którego hasło sta- 
le na wyścigi głoszą, bez gałązek 
©liwnych w rękach, ale za to z dob- 
_Tym zapasem krążowników, pancerni- 

  

Pos. Seidler (B.B.) zauważa, że noweli 
zącja winna pójść w 2 kierunkach: uchylić 
dzielnicowość, a ponadto zająć się ściganiem 
przestępstw wyborczych w ustawodawstwie 
dotychczasowem nie uregulowanych, przez 
co mówca rozumie teror psychiczny. alej 
zaznaczają że ustawodawstwe wyjatkowe w 
zasadzie zawodzi. Wniosek zgłoszony uważa 
zp akt niemiłosiernej i beznadziejnej niewiary 
we własne społeczeństwg, a więq niewiary 
nietylko wobec zespołu arzędniczego, lecz 
także wobec małego człowieka w najmniej- 
szym samorządzfe, który, jako delegat wcho- 
dzi w skład komisjj wyborczej. Ustawe- 
dawca powinien się kierować wielkim rozu 
mem i spokojem i nie powinny grać u niego 
Nerwy, Nastrój chwili jest tem, co cechuje 
ostatnie prace ustawodawcze Sejmu. Mówca 
kończy oświadczeniem, że „czyny karygodne 
potępiać będziemy zawsze. Jesteśmy za no- 
welizacją ustaw o nadużyciach : wyborczych, 
lecz pądyktowanych sporną rozwagą, obej 
mujących całokształt Zagadnienia i wszystkie 
dzielnice, Głosować zaś bqdziemy przeciwko 
zgłoszonemu: wnioskowi jako wielkiemu akto 
wi niewiary we własne społeczeństwo. 

Pos. Podoski (B.B.) uważa, że klub B.B. 

   no być dążenie do unifikacji prawa w ka 
dziedzinie i ten ideał powinien nam przy: 
cać również przy prawie karnem. a ta praca 
nie daje się dokonać szybko. Dlatego klub 
nasz uważa za możliwe także skodyfikowanie 
prawa karnego w pewnej określonej dziedzi 
nie i wprowadzenie jednolitego ustawodaw- 
stwa, zabezpieczającego czystość wyborów. 

, Mówca zaznacza dalej, że myśl tę wy- 
raża jego wniosek, [Przepisy są wzięte z 
оргасомата komisji kodyfikacyjnej, która już 
przygotowała całokształt kodeksu karnego. 
ierzemy odpowiedni rozdzłał i proponujemy 

wprowadzić go już dziś w życie. 
Większość komisji czyni rzecz wręcz od- 

wrotną: ujmuje tylko pewną część przepisów 

ciężka, ale ostoją przyszłości jest na 
Szczęście zjawisko ffundamentulne — 
stałość waluty i równowaga ' budże- 
towa. 

Z komisji administracyfnej Sejmu 
Przyjęcie ustawy o gminach miej- 

skłch w Małopolsce, 

WARSZAWA, 29—1. PAT. Na Kdzisiej- 
szem posiedzeniu sejmowej komisji admi- 
nistracejnej pod przewodnictwem posła 
Polakiewicza przyjęto wź trzeciem czytaniu 
projekt ustawy o reprezentacji gminnej i 
ordynacji wyborczejąw "gminach miejskich[i 
małomiasteczkowych ną obszarze 4 woje- 
wództw małopolskich. Referował pos. Cioł- 
kosz (PPS). Projekt uchwalono w brzmie- 
niu drugiego czytania z dwiema popraw” 
kami, a mianowicie na wniosek posła 
Dzierżawskiego (K! Nar), uchwalono dla 
radnych miejskich wymóg wykazania się 
umiejętnością czytania i pisania po polsku. 

Likwidacja szajki handlarzy narkofyków w Berlinie 
Morfina i kokaina pochodzenia kowieńskiego 

BERLIN, 29, I, PAT. Tutejsza policja « wykryła po długich 
poszukiwaniach szajkę międzynarodowych handlarzy narkoty- 
ków, którzy za pośrednictwem łączników sprowadzili prawdopo- 
dobnie z Kowna Od firmy „Lunc' wielkie ilości koksiny, mor- 
finy I innych narkotyków pizez Gdańsk. 

W mieszkaniach areszto »anych wspólników tajnego ,handiu 
narkotykami znaleziono 540 ampułek morfiny i kokainy. Jeden 
z głównych członków szajki niejaki Puslat już w 1924 roku ka- 
rany był za przermycanie narkotyków na Litwie. 
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Plenarne posiedzenie Senatu 
WARSZAWA, 29 I. PAT. Ślubowanie lzba przystąpiła dalej do popieranego 

senatorskie złożył sen. Marchlewski, rektor gorąco przez sen. Szarskiego (BB) projek- 
Wszechnicy Jagiellońskiej, który wszedł na tu ustawy, upoważniającej miaistrą skarbu 
iniejsce zmarłego senatora ks. Albrechta. do ulokowania 50 miljonów rezerw kaso- 
Z porządku dziennego spadły trzy punkty, wych w papierach wartościowych. Senator 

budowlany został stracony. о 
Wśród interpelacyj znalazła się interpe- 

lacja Kiubu Ukraińskiego w sprawie niepra- 
widłowego urządzenia strzelnicy wojskowej 
pod Kolomyją i zranieniu kilku włościan. 
W związku z tem sen. Makuch (ukr.) ape- 
lował do marszałka, aby interwenjował w 
sprawie odpowiedzi na interpelację, na co 
marsząłek Odpowiedział, że jeżeli £niema 
odpowiedzi w przepisanym terminie, to wy- 
syła się ponaglenie, jednak zwrąca uwagę 
na -ogromną ilość interpelacyj, często w 
drobnych sprawach, co stępia ostrze samej 
inteipelacji. Na tem Izba zakończyła obra* 
dy. Następne posiedzenie w sobotę dnia 
1 lutego o godz. 4 po południu. 

ustawy o dodatkowych kredytach. 
Następnie sen. Szreder (Koło Żyd.) zre- 

ferował projekt noweli do ustawy © przy- 
znawaniu darów z łaski, Chodzi tylko o 
zmianę tytułu ustawy, który odtąd mą 
brzmieć: „Ustawa o zaopatrzeniu osób, 
szczególnie zasłużonych oraz © wyjątko- 
wem zaopatrzeniu, nieoparten na innych 
tytułach prawnych”, W związku z tem re* 
ferent w imieniu komisji przedłożył rezo- 

lucję, wzywającą rząd, aby przy wykony- 
waniu ustawy emerytalnej uwzględnił nale- 
życie pracowników państwowych, zwolnio* 
nych ze służby przed terminem uprawnia- 
jącym do emerytury. Projekt noweli, zarów= 
no jak i rezolucję, przyjęto. 

Wszystkie inne wnioski odrzucono. W 
szczególności odrzucono poprawkę pos. 
Polakiewicza, podwyższającą cenzus wieku 
dla wyborców do lat 24, a dla radnych do 
lat 30, Oraz przyznającą czynne prawo wy- 
borcze zawodowym śwojskowym, poprawkę 
pos. Pragiera, ustalającą liczbę radnych m. 
Krakowa na 90, a Lwowa na 100 i popraw 
kę tegoż posła, przewidującą wybory pro- 
porcjonalne do magistratów. _ Odrzucono 
też poprawkę pos. Dzierźawskiego 0 roz- 
dzielenie miast, liczących ponad 20 tys. 
mieszkańców na okręgi wyborcze i odrzu- 
cono wniosek rządu, aby obecnie urzędu- 
jące rady miejskie przetrwały aż do wy” 
gaśnięcia swej kadencji.a 
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To też poza sprawozdaniem z ot: 

  

ków, łodzi podwodnych i t. p. emble- skiego Hearsta agitowali za bojkotem którzy wytłómaczyli dziennikarzom po- 

matów współczesnej „pokojowości”. konferencji. Oburzenie ambasadorów cichu, iż o wiele lepiej będzie, jeżeli 

Niedopuszczenie do 'obrad przedsta- prasowego mocarstwa rychło jednak będą sie oni interesowali zewnętrzne- 

wicieli prasy, którzy zjechali do Lon- uległo uspokojeniu, nie bez udziału mi szczegółami konferencji, niż wni- 

dynu wywołało liczne protesty, a na” w tem głównych sprężyn konferencji kaniem w kulisy problemu rozbro- 

wet dziennikarze koncernu amery kań- Mac-Donalda, Stimsona__i reszty, ienia.* 
  

warcia i komunikatami udzielanemi 

przez sekretarjat konferencji w prasie 

znaleźć można barwne opisy pałacu 

St. James, w którym odbywa się kon- 

ferencja, zabawne epizod: 

zbywanie się inwentarza, ubój bydła 
1 koni na skórę przyjął tak olbrzy« 

mie ostatnio rozmiary, że władze 

centralne zmuszone zostały do wyda- 

nia surowych zarządzeń aby uratować 
materjał pociągowy koński przed bez- 
celowem zniszczeniem. Oczywista zg0- 

dnie z ogólną linją polityki sowiec- 

kiej o zabijanie inwentarza oskarżono 
„kulakow“, Oni przedewszystkiem te- 

raz за winni niepowodzeniom sowie- | 

ckim na wsi, to też cała nienawiść 
: urzędowych gkomunistów zwraca się 

przeciwko tej grupie ludzi. 

Wprowadzając kurs kolektywizacji 

gospodarstw rolnych polityka sowie- 

cka staje jednak wobec olbrzymich 

    

zbawiając kasy państwowe dopływu 
t. zw. podatku rolniczego, który był 

podstawą dochodów sowieckich. Koł- 

chozy jako organizacje kolektywne 

dotychczas żadnych ciężarów podat- 
kowych nie poniosły. Kolektywizacja 

więc rujnuje jednocześnie „kułaków” | 
i.. sowiecki system podatkowy. у 

Organizowanie „kolchorow“ rėow- | 
niež ujemnie musi .się odbič na wy: 

mianie towarów pomiędzy ;miastem a 
wsią. Stwierdzono, że najlepszym od 
biorcą wyrobów miasta był na wsi 

„kułak”". vPonieważ teraz '„kułacy” 
skazani zostają na zagładę pojemność 
wewnętrznego rynku sowieckiego na 

            

U ady morskie . * zat Ponadto ustalono, że rozporządzenia Pre- a mianowicie projekt ustawy O zmianie Gross (PPS) wita ustawę z uznaniem, ubo- sprzeczności, bo Oto niszcząc gos WEŃ 
"žo. Nm 2 s SoMereńcji Nim owi Peat p. tej też wa zydenta Rzeczypospolitej, normujące statu- rozporządzenia Prezydenta w sprawie wy- lewa jednak, że została tak późno uchwa- 2 т i a id P Z0SPO:. 34 
Pozbrojen owej odbywają się w powaniij któreby hasła bezkarności głosiło. ty miast Krakowa i Lwowa nie muszą się dawania „Dzien. Ust“, projekt ustawy owy lona, gdyż zgłoszona była już w marcu ro- darstwa Indywi ualne podważa do- — 

losferze tajemniczości. Do prasy Ideałem naszym jako prawodawców powin- poruszać w granicach ogólnej ustawy. puszczeniu Ii serji dolarówki i projekt ku ubiegłego. W ten sposób jeden sezon tychczasowy system podatkowy Epo- | sa 

    



У оО М o 
  

ECHA KRAJOWE 
  

DUNIŁOWICZE p. Postawski, 

— Uniwersytet powszechny. Dzię 
ki staraniom obecnego kierownika 7- 
mio klas. szkoły powsz. w Duniłowi- 
czach p. Br. Frąckiewicza, Duniłowicze 
zaczynają obudzać się i nawet wykazu 
ją inicjatywę. Został itu zorganizowany 
bodaj czy nie pierwszy na Wileńszczyź- 
nie, Uniwersytet |Powszechny, przy 
dość licznej, jak na tutejsze stosunki 
frekwencji, bo przeszło 45 słuchaczy 
obojga płci. Program zakreślony umiar 
kowanie, nieprzesądzający rozszerzenia 
w przyszłości. Udział w wykładach bio 
rą ks. prob. Możejko, pracujący bardzo 
wiele społecznie, etyka chrześcijańska 
oraz zwyczaje towarzyskie, p. Zalew- 
ska — zagadnienia z historji i literatury 
cyklami genetycznie, p. Frąckiewicz — 
nauka o wszechświecie, pogodzie, zio- 
łach lekarskich i ratownictwo, p. An- 
drasz — Polska współczesna,. oraz ob 
ce ludy i obce kraje — cyklami. P. No- 
wicki prowadzi chór ludowy, który po- 
wstał jako osobna sekcja. Sekretarz P. 
Gminy p. Nawrocki zgłosił swój udział 
<o do pogadanek o Samorządzie i za- 
znajomienia słuchaczy z obowiązujące- 
mi ustawami, z któremi ludność najczęś 
ciej spotyka się w życiu. Wykłady od- 
bywają się 3 razy tygodniowo po 3 go- 
dziny dziennie, zaś w soboty zajęcia 
świetlicowe. W przyszłym roku szkol- 
nym zaprowadzony zostanie dwuletni 
kurs. 

Zaznaczyć należy, że powstanie te- 
go Uniwersytetu, należy zawdzięczać w 
dużej mierze Wydziałowi Powiatowe- 
mu Sejmiku Postawskiego, którego 
„przewodniczący p. starosta Niedzwiec 

ki interesuje się bardzo sprawami oświa 
ty pozaszkolnej. Życzyćby sobie należa- 
to by i gmina wspomagała w tej mie- 
cze oświatę pozaszkolną co Wydział. 

— Chrześcijański Bank Spółdzielczy. Od 
6 lat istnieje w Duniłowiczach ten Bank, roz 
wtając się bardzo dobrze z 475' członkami, 

przy udziałach 100 złotowychi i odpowiedzial 
ności 20-sto krotnej. Zarząd Banku stanowią 
Op. Jan Dłużniewski, Wiktor Kozłowski — 
zarazem dyrektor banku oraz Eugenjusz Rut 
kiewicz. 

Kapitał własny stanowi 56750,82 zł. Bank 
posiada dom własny na zakupionym placu 
wartości 6140 zł. 

W ciągu roku 1929 udzielono pożyczek 
1163 na ogólną sumę 229291 zł. 95 gr. Zysk 
za rok obrotowy wynos; 2.128 zł. 67 gr. Za- 
znaczyć należy, że suma udziałów stale od 
założenia wzrasta, lecz smutniejszy objaw, 
świadczący o zubożeniu ludności, to zmniej 
szanie się rachunku wkładów. Rachunek ten 
zwiększający się w latach 1925 i 1926 a do- 
chodzący w roku 1927 do sumy 30.319 zł. 
zmniejsza się w roku 1928-ym następnie w 
1929 i obecnie wynosi już tylko 22.783 zł. 

‚ ВапК bardzo wydatnie współpracuje z rol. 
nictwem, starając się terminowo sprowadzać 
nawozy Sztuczne, i inne potrzebne utensylja 

rolnicze. У 
Finansuje spółdzielnię skupu Inu „Siemief“ 

— Zjazd Prac. Adm. Gminneį pow. Po- 
stawskiego. Dlnia 19 bm. w lokalu urzędu 
gminy Postawskiej w Postawach odbył się 
zjazd pracowników administracji gminnej tut. 
powiatu, który zgromadził bardzo wielu człon 
ków, z przedstawicielem wydziału pow. p. 
insp. sam. Jakowickim. 

Poza sprawami organizłacyjnemi, omówio 
no też sprawy fachowe, któremi przyobiecał 

zainteresować się p. insp, Jakowicki, gdyż 
wiele działów służby gminnej wymagających 
natychmiastowega zorganizowania pozostają 
w prowizorjum i śmiało stwierdzić można, 
że każda gmina pracuje na własną rękę. 

W przeddzień zjazdu t. zn. 18 odbył się 
bal samorządu gminnego, zorganizowany sta 
taniem pracowników urzędu gminy Postaw- 
skiej, z którego dochód został przeznaczony 

„ ma skompletowanie bibljoteki Oddziału której 
celem jest samokształcenie pracowników. 

Miejscowy. 

` WOJSTOM, POW. WILEJSKI. 

„_ — Kurs kroju i szycia. Dowiedziałem się 
że od pewnego czasu w Domu Ludowym 
Rady Opiekuńczej Kresowej w Wojstomiu, 
odbywa się kurs kraju, szycia i robót ręcz- 
«ych, zorganizowany z ramienia centrali 
R.O.K. w Wilnie. 

Przez cały czas trwania tego kursu, jak 
ja osobiście, tak i całe niemal społeczeństwo 
miejscowe, odnosiło' się ku takowemu nader 
sceptycznie; nie 'wiem, czy to Homaczyć trze 
ba sugestywnem działaniem ogólnego braku 
zairteresowania ku podobnym: poczynaniom, 
lub też dowodowałem się nieufriością, która 
powstała z mniemania, że podobne kursy 
mijają się w zastosowaniu praktycznem w 
życiu naszego włościanina. 

W dniu 14 stycznia r. b. otrzymałem za- 
SEA zarządu Domu Ludowego R. O. 

(. w Wojstomiu na mającą się odbyć w dniu 

  

D PLAGJATACH 
Prasaj endecka prowadzi systematy- 

czną kampanję przeciw Sieroszewskie- 
mu, zarzucając mu straszne przestępst- 
wo — plag jat. Mianowicie wykryto, iż 
w powieści swej „Djabeł zamorski'';sę 
dziwy pisarz zamieścił parę ustępów ży 
wcem wziętych z jakiegoś pamiętnika 
dr. Piaseckiego, opisującego podróż po 
Tybecie w latach siedemdziesiątych ze 
szłego stulecia. 

Więc jrwetes. Pisma zamieszczały 
krótkie wycinki ż powieści i pamiętnika 
istotnie bardzo |podobne — względnie 
identyczne, oraz znacznie dłuższe, wła 
snego: wyrobu elukubracje pelne przy- 
<inków, dogryzań i obelg dla pisarza, 
który kradnie cudze dzieło, przywłasz- 
cza sobie cudze spostrzeżenia i uczucia, 
podpisuje się pod cudzym tworem. Z 
elukubracyj tych wynikało jasno, że 
Sieroszewski to. tępy, niezdarny, ogra- 
niczony staruszek —niezdolny do stwo- 
rzenia czegoś „własnego. Ot przepisał 
cudze i ogłosił za swoje — sam nie 
potrafiłby nic sklecić. 

Sieroszawski odpowiedział listem'ot 
wartym, który chyba nikogo nie przeko 
nał: wyjaśnił to i owo, powoływał się 

„na to i tamto, wygłosił parę górnolot- 
nych frazesów, wreszcie oświadczył, że 

19 b. m. uroczystość zakończenia wyżej 
wspomnianego kursu, jak również na wysta- 
wę prac własnoręcznie wykonanych przez 
uczenice tegoż kursu. — Uśmiechnąłem się 
ironicznie i pomyślałem, że niestety, u nas 
zawsze tak się dzieje, majdrobniejszą pracę 
społeczną dla naszej 'wsi chociażby ta praca 
była mało warfościową zakańczamy zwykle 
wielkiemi, szumnemi i różnemi uroczystościa- 
mi, jedynie dlatego, aby o nas mówiono i 
śpiewano nam hymny pochwalne. 

Mimo podobnych refleksyj, mając trochę 
wolnego czasu, udałem się na oznaczony w 
zaproszeniu dzień na zapowiedzianą uroczy- 
stość. Idąc do kościoła zauważyłem dosyć 
sporą gromadkę ludzi żywo ze sobą rozma- 
wiających, zaciekawiony podszedłem do nich 
bliżej i dowiedziałem się, że celem ich oży- 
wionej rozmowy jest dzisiejsza wystawa, któ 
ra po nabożeństwie ma być uroczyście otwar 
tą. 

Po skończonem nabożeństwie, odprawio- 
nem na intencję ukończenia kursu, udałem 
się wraz z innymi do Domu Ludowego na 
otwarcie wystawy. 

Przecisnąwszy się do wnętrza - lokalu, 
gdzie była urządzona wystawa, to co ujrza- 
łem zdziwiło mnie niepomiernie, a zarazem 
zaskoczyło druzgocząc do szczętu dotych- 
czasowy mój pesymizm. Bo trzeba przyznać 
że w tak krótkim okresie trwania kursu, bo 
zaledwie dziesięciotygodniowym, potrafiono 
wykonać te wszystkie licznie wykonane na 
kursie roboty. — A czego tam nie było — 
sukieneczki, błuzeczki, ubranka dziecięce, ma- 
katki i wszelkiego rodzaju , mereżkowane ji 
wyszywane robótki, na których były poprzy- 
pinane kartki z nazwiskami wykonawczyń. — 
Oprócz tego zauważyłem porozkładane na 
stole zeszyty z rysunkami i wymiarami kroju 
różnego rodzaju ubrania, ze zdumieniem, a 
jednakże z pewnem niedowierzaniem zapyta- 
łem się w jednej z dziewczynek, kto te wszyst 
kie roboty i rysunki wykonał. "Zapytana 
uśmiechnęła się i z dumą odpowiedziała: 
„tož my same panoczku“. 

Zwiedzających 'wystawę coraz więcej 
przybywało potęgując tem coraz większe za- 
interesowanie. 

Według zapowiiedzianego programu uno 
czystości — komisja kwalifikacyjna, w skład 
której weszli: ks. proboszcz Adolf Moczulski, 
ks. prefekt Jan Zawistowski, p. Stanisława 
Łosiowa, nauczycielka miejscowej szkoły 
powszechnej i p. Mikołaj Markiewicz, kierow- 
nik miejscowej „szkoły powszechnej ; Domu 
Ludowego, przewodniczył komisji przedstawi 
ciel centrali R.O.K. p. Kazimierz Petaszewski 
Po obejrzeniu przez komisję wszystkich ro- 
bót i zakwalifikowaniu takowych, przedsta. 
wiciel Centrali R.O.K. po krótkiem przemó- 
wieniu rozdał zdolniejszym  uczenicom za- 
świadczenia z ukończenia kursu. Zaświadczeń 
wydano osiemnaście. 

Po wręczeniu zaświadczeń i przemówie- 
niu instruktora R/O.K. p. Janusza Łosia oraz 
kierownika Domu, Ludowego p. Mikołaja 
IMarkiewicza, jedna m kończących kurs ser- 
decznie podziękowała w imieniu wszystkich 
kursantek przedstawioielowi centrali R. O. K. 
za bezinteresowne przeprowadzenie wyżej 
wspomnianego kursu, przez p. Annę Gibow- 
ską — krawczynię, delegowaną przez centra- 
lę R. O. K. 

Po tem wszystkiem dziewczęta odśpie- 
wały „Choć burza huczy wkoło nas“ ji „Je- 
szcze Polska nie zginęła”; zaś na zakończe- 
nie całości, na cel budowy. miejscowego ko- 
Ścioła sekcja teatralna miejscowej Spójni Mło 
dzieży, pod kierownictwem kierownika Spój- 
ni p. Antoniego Mąkosy — miejscowej szko- 
ły nauczyciela i' kierownika Domu Ludo 
wego p. Mikołaja Markiewicza O sztu- 
kę sceniczną p. t. „Pan Chciwski*, która ogól 
nie się podobała, to też licznie zebrana pu- 
bliczność gorąco oklaskiwała wykonawców. 

Oby takie wystawy i imprezy odbywały 
się w naszych ciemnych i głuchych zakąt- 
kach Wileńszczyzny jaknajczęściej a przez to 
samo społeczeństwo nasze obudzi się z dręt- 
wotyjt niewiary i apatji ku poczynaniom 
wszystkich organizacyj społecznych — rozu- 
mie się apolitycznych. 

Rada Opiekuńcza Kresowa pozyskała we 
mnie gorącego sympatyka za swą owocną i 
bezinteresowną prac. Miejscowy. 

„Gzyż nie jesf to Locarno wschodnie?" 
Hugenberg rozdziera szaty z racji umowy  likwidacyjnej 

z Polską 

BERLIN, 29. I. PAT. W wywiadzie udzielonym prasie nacjo- 
nalistycznej na temat rokowań shaskich przewodniczący frakcji 
niemiecko narodowej pos. Hugenberg wyraził o umowie warszaw- 
skiej w sposób następujący: 

W umowie likwidacyjnej z Polską zrzekły si Niemcy wiel- 
kich korzyści materjalnych. Wysokość ofiar niemieckich oceniają 
ze strony fachowej okrągło na 2 miljardy marek. Właśnie ze 
względu na palący stan niedoli, w jakiej znajdują się wschodnie 
Niemcy zrzeczenie się to budzi w nas rozgoryczenie i oburzenie, 
przy pomocy dwóch miljardów marek bowiem możnaby w znacz: 
nej mierze ulżyć nłedoli wschodnio-niemieckiej. Zawarte w umo; 
wie ostanowienla staną się niemożiiwe do przyjęcia. Czyż nie 
jest juź to mimo ustawicznych zaprzeczeń Locarno wschodnie? 

Konierencja zbrojeń morskich 
Wyraźne tendencje Stanów Zjednoczonych i Włoch 

do opanowania mórz 

PARYŻ, 29 1. PAT. „Journal des Debats" omawiając przebieg konferencji lon- 
dyńskiej, oświadczą, że należałoby ją nazwać konferencją aaa aaa mor- 
skiego, gdyż dąży ona w rzeczywistosci do zmniejszenia uzbro; 

Stany Zjednoczone, celu ułatwienia zbrojeń drugim. 
nia jednych państw w 

które posiadały w roku 1914 
893 tys. tonn, chcą dziś stać na równi z W. Brytanją, która posiadała w tym samym 
cząsie 2,438 tys. tonn, 

Dążenie do zbrojenia się Włoch jest jeszcze bardziej charakterystyczne. Państwo 
to całkowicie uwolnione od niebezpieczeństwa, jakie stanowiła dlań dawna Austria, 
panuje dziś niepodzielnie nad Adriatykiem, lecz to mu nie wystarcza Włochy chcą sta- 
nąć na równi z Francją, która posiadała w roku 1914 — 755 tys. tonn, podczas gdy 
tonnaż flcty włoskiej wynosił zaledwie 423 tys. tonn Z tego wszystkiego wynika, że 
parytet oznaczałby dla Francji zupełny przewrót na jej niekorzyść w sytuacji geogra- 
ficznej i strategicznej, Francja ma już dość tych ciągłych oskarżeń o imperjalizm pod 
jej adresem, podczas gdy jej kosztem i Anglii została zawarta konwencja rozbroje 
miowa w Waszyngtonie, podczas gdy żąda Ona jedynie, aby uznano iej potrzeby mor- 
'skie, które są wypisane na mapie kuli ziemskiej. 

Sensacyjne szczegóły spisku chorwackiego 
Twórca i kierownik spisku b. poseł Paweliczi główni 
zamachowcy podobno się zagranicę. Aresztowanie 25 

członk й w organizacji 
WIEDEN, 29. I. PAT. Dzienniki tutejsze donoszą z Bialogrodu, že 

wedlug komuaikatu dyrekeji policji zagrzebskiej, w akcji terorystycznej da- 

wnego stronnictwa Franka uczestniczyło 30 osób, 
Całą akcją kierował były poseł 

którzy zbiegli zagranicę. 
Także udało się zbiec zagranicę 

Pawellcz i jego sekretarz Perczicz, 

głównym zamachowcom  Babiczowi» 

Pospiszilowi oraz Lorkowiczowi. Resztę członków organizacji t. j. 25 osób 

udało się aresztować, 

Według zeznań aresztowanych istniał plan wymordowania wybitnych 

urzędników publicznych i wysadzenia w powietrze szeregu gmachów publi 

cznych. Udało im się wykonać jedynie zamach na redaktora Szlegla i kilka 

pomniejszych zamachów dynamitowych. Między innymi zabitych zostało 2 

agentów policyjnych. 

Śmiertelny pojedynek w Równem 
Od kuli por. rezerwy Antoniego Zgórskiego zginął por. 

Wilhelm Zagórski : 
LUCK, 29. I. PAT. W Równem odbył się pojedynek pomię- 

dzy por. Wilhelmem Zagórskim a por. rez. Antonim Zgórskim. 
Po wymianie strzałów padł trupem Wilhelm Zagórski. Tło poje- 
dynku nie zostało narezie ustalone. Dochodzenie prowadzi pro- 
kurator przy sądzie okręgowym w Równem. 

Sensacyjne areszfowanie w Poznaniu 
Ujawnienie afery w dziale robót inżynierskich 
POZNAŃ, 29 I. Pat. Pisma poranne donoszą o aresztowaniu właściciela przed- 

siębiorstwa budowlanego inž. Pilihskiego i jego žory oraz inż. Oppeln-Bronikowskie- 
Żo, tudzież Leona Ratajczaka, funkcjonarjuszy byłej Powszechneją Wystawy Krajowej. 

Stoją oni pod zarzutem oszustw, dokonanych na szkodę PWK. w związku z robota- 
mi inżynierskiemi, prowadzonemi przez firmę „Piliński" 

z|hołotą polemizować nie będzie. 
Istotnie trudno by mu to było zro- 

bić: dowody endeckie są namacalne, 
przekonywujące, Sieroszewski nie miał 
nic konkretnego do powiedzenia. 

Więc co z tego? Uważając nawet za 
fakt niezbity, że część przez nikogo od 
50 lat nieczytanej książki dr. Piaseckie- 
go, znalazła się w czytanej przez bar- 
dzo mało kogo książce Sieroszewskie- 
go, kto ii o co może tu mieć jakieś pre- 
tensje?Komu szkodzi taka regeneracja? 

Trzeba zdać sobie sprawę z ilości 
dzieł napisanych |przez Sieroszewskie- 
go, z ich objętości, różnorodności 
Człowiek, który całą szafę wypełnia 
wytworem swego pióra przepisuje ja- 
kieś ramoty nieznanego podróżnika, bo 
go nie stać na własne ujęcie, bo nie po- 
trafiłby „swojemi słowami*  opowie- 
dzieć tego samego! Co za nonsensa! 
Źle się robi słysząc takie posądzenia. 

Trzeba być naprawdę potężnie o- 
graniczonym;iby robić Sieroszewskiemu 
jakikolwiek zarzut z tytułu pożyczenia 
od Piaseckiego paru zdań. To tak jak 
by profesorowii uniwersytetu, który wy 
czytał w zeszycie wstępniaka niegłupii 
urywek i'zamieścił go w swem dziele— 
robiło się potem zarzuty plagjatu. Miał 
by doprawdy kto od kogo! Jeśli Siero- 
szewski uznał wypociny Piaseckiego za 
dość dobre, by nie trudzić się na kom- 
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ponowanie czegoši lepszego — no to 
cały zaszczyt i przyjemność po stronie 
tamtego. 

Polemika w tej drobnostkowej sprar 
wie przybrała czysto polski - narodowy 
charakter. Nawymyślano sobie od dur- 
ni, profanacji, załamano ręce. Obecnie 
są wytaczane ostateczne argumenta: bi 
cie w m... Przeciętny człowiek — Jan 
Nepomucem Miller—bryznął nowym ku 
bełkiem pomyj w stronę Sieroszewskie 
go; jeszcze przeciętniejszy człowiek [e- 
rzy Strzemię Janowski oświadczył że 
najlepszy literat mniej go obchodzi od 

ostatniej  kobyły, że 
nigdy nic nie czyta, że nie zna się na 
niczem, ale... dał w twarz Janowi Ne- 
pomucenowi. Szkoda mu było puścić ta- 
ką okazję—można dobrze walnąć, unie 
winnienie pewne, a na dodatek zyska- 
nie jopinji mecenasa literatury. 

Bojowy pisarz w flanelowej spódni 
cy czyli M.]. Wielopolska wystąpiła ró- 
wnież z okropną groźbą: oto jeśli za- 
iwodowy związek literatów nie skreśli 
ze swego grona obrzydliwego Millera— 
ona, Polka nieskalana i patryjotka bez 
skazy — wystąpi ze związku!! 

Cóż ma czynić tedy związek wo- 
bec tak groznej alternatywy? Jeśli w 
zarządzie zasiadają roztropni ludzi to 
znajdą oni niewątpliwie świetne wyjś 
cie: będą póty zwlekać z wyTaniem Mil 

У 

  

lera, aż stara Polka - patrjotka spełni 
swą groźbę i sama się wyeksmituje— 
wtedy czemprędzej usuną Millera i będą 
mieli spokój. Za jednym zamachem po 
zbędą się dwóch nieznošnych  czton- 
ków. 

Jeśli cała sprawa z Sieroszewskim i 
jego pseudo - plagjatem powoduje tyl 
ko wzruszenie ramion to niepojętą jest 
obojętność z jaką obserwujemy inne pla 
gjaty — znacznie gorszej natury. 

Chodzi o to: w zeszłym roku furo- 
rę zrobiła w całej Polsce sztuka księdza 
Skierkowskiego „„Wesele na Kurpiach“. 
Powodzenie było kolosalne i niekwestjo 
nowane — teatr płocki, z dyrektorem 
Skarzyńskim na czele, objechał wszyst- 
kie większe miasta polskie — wszędzie 
komplety i komplementy. Najciekaw- 
szem zaś było to, że sztuki, w utartem 
tego słowa znaczeniu, wcale nie było. 
Ksiądz wpadł poprostu na pomysłprzed 
stawienia wiernego i dokładnego ob- 

rządków ślubnych — nic nie dodając 
od siebie. Nie było zatem ani fabuły, 
ani intrygi, ani nic z tego co zawsze w 
teatrze widzimy. „Wesele na Kurpiach* 
było prawdziwem kurpiowskiem wese 
jem z tańcami, śpiewami i zabawnemi 
ludowemi obrzędami. 

Obecnie pojawiły się dwie sztuki: 
„Wesele w Sandomierskiem* pióra same 
go dyrektora Skarzyńskiego i „Pod 

Klopoty komandora Byida 
(ZK) Widocznie prace wielkiej ek- 

spedycji Byrda do bieguna południowe 
go nie odbywają się w tak pomyślnych 
warunkach, jak nam to chciano przed- 
stawić gdyż jak donoszą ostatnie komu 
nikaty, członkowie ekespedycji rezygnu 
ją z preliminowanego dwuletniego po- 
bytu w okolicach podbiegunowych i 
chcą przerwać ekspedycję jeszcze przed 
nastaniem zimy polarnej, to jest opuścić 
Małą Amerykę najp óżniej z końcem lu 
tego. 

Nie można poważnie brać w rachu- 
bę twierdzenia, że po dokonaniu przelo- 
tu nad biegunem, cel ekspedycji został 
już osiągnięty, gdyż przelot nad biegu 
nem! pozwolił zaledwie dokonać zdjęć 
fotograficznych, będących tylko podsta- 
wą do badania terenów nad któremi 
przelatywano. Na podstawie fotografji 
miano zrobić dokładne plany ze ścisłem 
oznaczeniem .miejsc nadających się do 
ekspedycji saniami, umożliwiającej ba- 
dania g eograficzne i pomiary geologi- 
czne. Otóż na przeprowadzenie wszyst 
kich tych prac ekspedycja musiałaby 
pozostać na miejscu jeszcze przynaj- 
mniej przez rok. 

Komendant Byrd w swoim komuni- 
kacie jest niesłychanie lakoniczny i nie 
podaje powodów, dla których zamierza 
przerwać w połowie tak chlubnie rozpo 
czętą ekspedycję, gdyż twierdzenie że 
żaden z uczestników nie mógłby prze - 
trwać zimy polarnej zapowiadającej się 
tego roku wyjątkowo ostro, wydaje się 
być nie dosyć silnym argumentem, zwła 
szcza po entuzjastycznych peanach ca 
łej ekspedycji o znakomitej formie w ja 
kiej zeszłoroczną zimę przetrwali, O 
zdrowotności klimatu i doskonałości 
domów i urządzeniach jakie sobie spo- 
rządzili. 

Cała ekspedycja szykowała się już 
do odwrotu i miała w najbliższym cza- 
sie wracac do kraju na okrętach eks- 
pedycyjnych „City of New York“ 1 

„Ellinor Bolling“. Okręty te zdąžające 
na spotkanie ekspedycji zamarzły kom 
pletnie na morzu Rossa, w odległości 
500 mil do wybrzeża tak że o ile lód o- 
taczający je nie pęknie przed nastaniem 
zimy, cała ekspedycja będzie zmuszona 
spędzić znów zimę w Małej Ameryce. 

Ponieważ sytuacja członków ekspe 
dycji wydaje się być bardzo krytyczną 
komandor Byrd, wydał zlecenie swemu 
nowojorskiemu zastępcy, o zwrócenie 
się do depertamentu stanu, z prośbą o 
interwencję u rządu norweskiego i an 
gielskiego, aby wydały polecenia stat- 
kom wielorybniczym bawiącym na mo- 
rzu Rossa by zajęły się akcją ratowni 
czą. 

* (ai ekspedycja z bijącem sercem 
wyczekuje rezultatu tych negojacyj i 
wygląda przybycia statków wielorybni- 
czych, które mając konstrukcję łamaczy 
lodów, są w możności wybawić ich z 
objęć wieczystych lodów, a być może 
nawet uchronić od grozy białej smier- 
ci. 

Rząd amerykański jest poważnie za 
niepokojony o los ekspedycji, gdyż za- 
pasów zywności starczy jm zaledwie, na 
trzy tygodnie, przy tem stan psychiczny 
większości jej członków jest tak naprę- 
żony, że nie mogliby oni przetrwać ok 
ropności ponownej zimy wśród wieczy 
stej nocy i lodów. 

Rewolucja na dnie morskiem 
Telegramy doniosły w tych dniach z New 

Yorku o wyłonieniu się nowej wyspy z odmę- 
tów morskich wpobliżu wysp Bahama. Na 
tej wyłonionej z morza wyspie odnaleziono 
ruiny starożytnego miasta, zamieszkiwanego 
ngiś*przez wysoce kulturalny naród azteków 

Instytut Carnegiego natychmiast  готро- 
czął przygotowania do wysłania na tę wyspę 
dobranej pod względem uczonych uczestników 
ekspedycji która ma a zadanie zbadanie prze 
szłości tego ciekawego państwa. 

Wiadojmość powyższa nabrała wielkiego 
znaczenia z chwilą, gdy się okazało, że nie 
jest ona żadnym HADAR amerykańskim, 
gdyż kapitanowie okrętów amerykańskich i 
Szwedzkich zgodnie donoszą 0 | wielkich 
wstrząsnieniach i przemianach, jakim podle- 
ga w tych okolicach dno morskie. ‚ 

IPomiary gtebokošci morza w tych okoli- 
cach doprowadzity do zdumiewających wyni- 
ków. tych miejscach, gdzie dawniej oło 
wianka natrafiała na twarde dno, obecnie nie 
może ona zgrutować i nie wystarcza najdłuż 
szy sznur, by zbadać głębokość w nowoutwo- 
SE głębiach, po trzęsieniach dna mor- 
skiego. 

o New Yorku powróciła w tych dniach 

hale tańczy' Rytarda i Rytardowej. Oba 
te utwory są niezdarnem naśladownict 
wem „Wesela na Kurpiach*, nic w nich 
niema poza ceremonją ślubną i towarzy 
szącemi jej fidrygałkami. 

Skarzyński i  Rytardowie 
łowali przedstawić foklor, 
kopjowali wiernie księdza Skierkowskie 
go — w założeniu, treści i sposobie pro 
wadzenia sztuki. 

„Czy nie są to plagjaty? Owszem, i 
najgorszego gatunku. zięto księdzu 
Skierkowskiemu — nie słowa, co było 
niemożliwością — ale samą myśl ut- 
woru, jego wątek, akcję — no słowem 
właśnie to co w tym utworze jest naj- 
istotniejsze. 

Ksiądz Skierkowski nie jest zgoła 
genfalnym pisarzem, ale miał genjalny 
pomysł wprowadzić na scenę liczny lu- 
dek kurpiowski w tak zajmującej chwi- 
ti, jak przedednie nocy poślubnej, i 
samemu, ukrywszy się za kulisy, ograni 
czyć się do śledzenia jak to oni tam 
gwarzą, hasają, popijają, przymawiają 
sobie... 

Sam autor głosu nie zabrał, nie od 
czuwa się jego obecności, zapomina się 
nawet o jego istnieniu — przecie w sztu 
kę nie włożył on nic „swego, udział je 
go polega wyłącznie na pomyśle — u- 
kazania rzeczywistych Kurpiów i ich 
rzeczywistych obrzędów. 

usi- 

ekspedycja geograficzna, która pozostawała 
pod przewodem kapitana Davida Bone. Ka 
pitan Bode oświadczył po powrocie, że w 
tych miejscach, gdzie niedawno dno morskie 
znajdowało się na głębokości kilkuset zaled- 
wie metrów, obecnie głębokość wynosi kilka 
tysięcy metrów. | 

Szczególnię wielka głębia powstała pomię 
dzy Nantucket i Sable Island. Dno morskie 
w okolicach bliskich od New Yorku zmieniło 
się do tego stopnia, że geologowie obawiają 
się, że zmiany: te zagrożą egzystencji drapa- 
czy chmur. 5 

Przyczyną tych wszystkich zmian dna 
morskiego były  irzęsienia dna morskiego, 
które rozpoczęły się jeszcze w roku ubiegłym 
18 listopada. : с 

,JW tym dniu najpotężniejsze  dfapacze 
chmur w New Jorku, które opierały się zw;; 
cięsko 'wszelkim wstrząśnieniom, nie chwie- 
jąc się nigdy, tym razem zadrżały od posad) 
tak silnie, że obrazy w mieszkaniach pospa 
dały ze Ścian, a lustra popękały od wstrzą- 

śnienia. * sh 
Oznacza to, że powierzchnia dna morskie! 

go przechodzi jakieś głębokie! okresy! prze. 
wrotu. а 

Nagłe wyłanianie się z fal morskich no- 
wych wysp nie jest zjawiskiem nowem. 

Okrągłe 14 lat temu, dokładniej 22 grud 
nia 1905 r. maleńka wysepka Jap zniknęła 
pod wpływem trzęsienia dna, morskiego z po 
wierzchni oceanu, a w kilka miesięcy później 
zniknęła z powierzchni wód chińskich także 
wyspa zwana „Rozbójniczą* która była zda- 
wien dawna główną kwaterą piratów chiń. 

skich. M 
, Zniszczenie tej wyspy przypisują trzęsie 

niom dna morskiego, jakim podlegają stale 
okolice mórz japońskich i chińskich. 

W' dawnych okresach egzystencji naszej 
"planety takie trzęsienia dna morskiego musia- 
ły być o potworniejszych skutkach, co wi- 
dać jeszcze i dzisiaj z zarysów lądów, które 
widocznie zostały rozerwane przez takie trzę 

sienia. ; 
Dowodzą tego, zresztą i pozostałości róż- 

nych gatunków roślin i zwierząt w krajach, 
które dzisiaj oddzielają morza i oceany, In- 
ne lądy których zarysy nie mówią o tem, ja- 
Xoby były połączone kiedyś z innemi konty 
nentami, posiadają również swoje tajemnice / 
dotychczas niezbadane. 

Tajemnicą taką jest np. pustynia Sahara. 
Cała historja o Atlantydzie nie jest bynaj- 
mniej bajką — jest to tylko pozostałość nie- 
jasna dawnej historji prawdziwej. 

Tak wielkich, wstrząsających i gwałtow- 
nych zmian nie doznaje ziemia dzisiejsza, 
zwłaszcza na kontynentach stałych. Zdaje 
się, że lądy znalazły się już w okresie „i 
spokojenia*, zmianom podlegają tylko jeszcze 
dno morskie i wyspy które wznoszą się na 
powierzchni oceanu. 

Geografów te podziemne wstrząsienia do- 
"prowadzają do rozpaczy. 

Najdokładniejsza kartą wysp  oceanicz- 
nych dla użytku oficerów marynarki nie trwa 
długo. Wkrótce jakieś nowe trzęsienie dna 
morskiego zatapia jedne a wyłania inne wy- 
spy i karta jest już nieaktualna. 

Stosunkowo niedawno,. bo w r. 1757 po- 
wstało takich nowych wysp na oceanach ро- 
nad dwadzieścia. 

Po wybuchu wulkanu Krakatau w nocy 
z 26 na 27 sierpnia 1883 r. większa część 
przyległej wyspy zapadła się w morzu. 

Tuż zaraz wyłoniły się z oceanu dwie:no 
we wyspy i otrzymały nazwy Callmeyer i 
Neers. 3 

Ale nie trwały długo te nowotwory wułkani 
сгперо pochodzenia. W kilka miesięcy później 
obie były już pod wodą, która w tem miejscu 
miała już w r. 1884 głębokość 4 metr. 

W r. 1831 wpobliżu Sysylji wynurzyła się 
z odmętów morskich wysepka wysokości: o- 
koło 20 mtr. Nazwano ją Ferdinandea. Zapad 
ła się ona w fale -po-kilku. tygodniach istnie- 
nia. z 

W ten to sposób powstają często sprzecz 
ności w opisach geografów i podróżników. 
Jeden pisze, że w tych okolicach wylądował 
na wyspie, drugi, który przybywa po nim w 
kilka lat, pisze, że żadnych wysp w tem miej 
scu niema, że tamte opisane przez poprzedni 
ka wyspy są tylko wytworem wyobraźni. 

A crew Bam spór С 
'ma ANTOKOLU w Wilnie, 

Spółdzielnia z ograniczoną odpowie- 
dzialnością ul. Antokolska 28 

czynny codziennie rano g. 9 — 12 
wieczorem 5 — 7, 

Wydaje pożyczki na cele pro- 
dukcyjne: 

kupcom, wytwórcom, rzemieślnikom» 
ogrodaikom i rolnikom, właśc domów 
it. p, zamieszkałym na przedmie- 

ściach m. Wilna. 4 
Przyjmuje wkłady I oszczędności 
z zachowaniem dyskrecji i wypłaca 
takowe z procentami w terminach 
podług umowy. Dostarcza na kredyt 

nawozy sztuczne. 

Obywatele z przedmieść we własnym 
interesie zapisujcie się na członków 

Banku Antokolskiego!!! 
Dojazd autobusem 3 do ryneczku 

na Antokolu. -0 

  

LOKUJEMY ności przy b” d6b- 
w 

rem oprocentowaniu ną DE | 
rzędne hipoteki miejskie i wiejskie. 
Zgł. Ajęncja „Polkres* Wilne, Kró- 
lewska 3, tel. 17-80. —0 

I skradziono właśnie to co najwa- * 
żniejsze, to co stanowi całą sztukę: po- 
mysł. Skarzyński przecie i Rytardowie 
nic nie stworzyli — zebrali śpiewki, tan 
ce i powiedzionka sandomierczan i góra 
li, ugrupowali ich jako tako i wypchnęli „ 
na scenę. Jeżeli jest tedy na co patrzeč ;- 
w teatrze — zasługa to przedewszystę, © 
kiem Podhalan i kmiotków z nad Wisły 
a następnie księdza) Skierkowskiego. 

Lud wolno okradać bezkarnie z jego 
gwary, przyśpiewek, obyczai, ale księ- 
dza...? 

  

A czyż bez niego i jego „Wesela 
na Kurpiach* przyszłoby: tym niesław 
nym trzem pseudo - autorom do gło 
wy sklecić sztuki, które oglądamy? Sta 
nowczo Rytardowie i Skarzyński popeł b 
nili plagjat — istotny, klasyczny pla-* 

gjat. Karol. 
Przypisek redakcji. Nasz stały teljetonista 

ma zazwyczaj swoiste podejście do poruszo- 
nych zagadnień. I tym razem wypowiada 

własne zdanie, które niezawsze i nie we wszy 
stkiem nas obowiązuje. A że kążdy feljetoni , 

sta ma głos oparty. na prawach wyjątkowych 4 
— przeto umieszczamy ten artykuł, tu i ów- = 

dzie retuszując bezkompromisowość jegoj sądu 
i ostrość formy. 

DIE 
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Akademicka Wolna Trybuna 
Dokąd idziemy? 

Ilekroć powie się łub napisze wyraz, 

Rzeczpospolita Akademicka, przychodzi na 

myśl gwarny, ruchliwy tłum studjującej mło- 

dzieży, to co tworzy tak zwaną rodzinę aka 

demicką i związane jest ze sobą zdawałoby 

się wyłącznie więzami koleżeństwa i przyja= 

źni. Rzadko zdajemy sobie sprawę, że „jest 

to naprawdę państewko, że można mówić O 

jego ustroju i ideologii jaka mu przyświeca. 

Trzeba umieć robić migawkowe spostrze 

4enia i trafnie oceniać następujące po sobie 

napozór mało znaczne wypadki, aby móc coś 

powiedzieć o ewolucji, jaka w murach akade- 

mickich zachodzi. 0 
* Zmiany zachodzą ustawicznie, są bardzo 

xcharakterystyczne i ciękawe nie tylko z aka 
demickiego punktu widzenia. 

Składa się na to mnóstwo” przyczyn: 

doświadczenie własne młodzieży nabyte w 

życiu organizacyjnem, oraz poglądy „profe- 

sorów oryginalnie i interesująco ujmujących 

swój przedmiot. й 
W ścisłej zależności od tych przyczyn 

kształci się pogląd młodzieży na aktualne 

zagadnienia _ ustrojowo-polityczne ogólno» 

państwowe i akademickie. 92 2 

Widzimy to może najwyraźniej wśród 

młodych: prawników, gdyż oni najłatwiej po 

trafią precyzować swe poglądy na sprawy 

ustrojowo-polityczne, ale i reszta młodzie- 

ży czuje i myśli to samo, 
Przedewszystkiem wszyscy zdecydowa 

ni e wyzwolili się z sugestji prawa większo- 

ści Szuka się jakiegoś nowego sposobu 
wyrażania woli zbiorowej. Nim się ten spo- 

sób znajdzie toleruje się dawny, jako „ma- 
łum necessarium* ale już dziś nikt nie uważa 

głosowania powsz. i walnych zebrań za naj- 
rozumniejszy i najlepszy system rządzenia 

Ę Pozatem coraz bardziej słabnie obóz 
zwolenników teorji, głoszącej, że walka 0 
byt jest najwyższem prawem naturalnem, a 
stąd dążenie do zysku (towarowy stosunek 
do działalności gospodarczej) jedynie możli- 
wym motywem postępowania  jednostko- 

wego. 8 
Różni młodzi idealiści (głos opinii) gło 

szą może dziś jeszcze odległe, ale piękne i 
prawdopodobne sposoby zastąpienia ustroju 
ospodarczego doby dzisiejszej, ustrojem 

innym opartym nie na inicjatywie indywi- 
duainej, ale na pracy zorganizowanych związ 
ków. zawodowych (cechów). W tych związ= 
kach zawodowych posiadających  daleko 
idący samorząd gospodarczy, widzą oni no- 
wy łącznik między jednostką a władzami pań 
stwa. Łącznik ten ma zastąpić i wyrugować 
z życia politycznego dzisiejsze partje. 

związku z tem wszystkiem powstają 
różne projekty reorganizacji Rzeczypospolitej 
Akademickiej. Projektodawcy chcą ekspery- 
mentować, chcą z jej ustroju uczynić wzo- 
rzec przyszłego ustroju państwa. 

Powstaje pytanie, które z organizacyj 
akademickich RA towarzyskie, prowin- 
cjonalne czy naukowe), mają się stać pod- 
stawą tego ustroju. Ponieważ działalność 
organizacyj akademickich  ideowo-politycz- 
nych przy wszelkich wyborach akademickich 
przypomina działalność partyj politycznych 
starszego społeczeństwa, a organizacje towa- 
rzysko-wychowawcze (korporacje) i koła 
prowincjonalne nie skupiają ogółu młodzie- 
ży najbardziej powołaną organiz. do stworze 
nia podwalin przyszłego ustroju Rzplitej aka- 
demickiej jest dziś już wyraźnie Koła 
naukowe. > у 

Potwierdza to również fakt, że koła te 
rozwijają się. z każdym rokiem, —działalność 
ich zatacza szersze kręgi. 

Jak przyszłość Rzeczypospolitej Akad. 
będzie wyglądała trudno oczywiście zawczą 
si4 przewidzieć, ale może będzie pożytecznem 
jeże o tej ewolucji, jaka się w społeczeń- 
stwie akademickiem dokonuje zawczasu bę- 
dzie się mówić. „J. Święcicki. 

/ az 

Ze zjazdów 
| W._ grudniu roku ub. odbył się w Warsza 

wie zjazd RER Kół Rolniczych. 
zjezdzie uczestniczyli zedstawiciele 

Koła Dublańczyków ze Bona, Koła Rolni 
ków St. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Koła 
Rolników St. Uniwersytetu Poznańskiego, Ko ta Rolników St, Uniwersytetu St. Batorego w 
Wilnie, oraz Koła Rolników St. SGGN. w NC Ogólna liczba A ników — 23 

„honorowem prezy djum zasiedli 
| eektor SGGW inż. St. Bierdzycki zde, 

SGGW dr. Józef Mikułowski - Pomorski oraż 
. Dziekan Wydziału Rolniczego SGGW prof. 

<josnowski. Przewodnictwo objął prezes Koła 
olników SGGW p. Janusz Piszczatowski i na wstępie powitał zebranych w imieniu orga 

nizatorów zjazdu, ipodkreślając konieczność 
ścisłej współpracy akademickiej młodzieży 
Sh т Stef 

JM. rektor inż. Stefan Biedrzycki w imie 
niu Senatu SGGW powitał Uzi poczem 
podwcida poszczególnych kół odczyta- 

4 sprawozdania z działalności swych kół za 
gbiegły rok akademicki z podaniem w ogól 
nych zarysach metod i systemów prac. Szcze 
gólne zainteresowanie wywołało sprawozda- 
nie Kółka Dublańczyków ze względu naspa: 
ficzne trudności w pracy i studjach polskiej 
młodzieży rolniczej w Dublanach. | 

'D.ługa i rzeczowa dyskusja, która wyłoni. 
ła się Pp A: sprawozdań dała dużo 
cennych materjałów do j pracy poszcz. sólnęch ił ] dalszej pracy pi e 

„. W związku z uchwalonemi na 5-tym zje- 
ździe Ogólnopolskiego Związku Alison 
Ez. zmianami statutu tej organi 

1 powołaniu przy prezydjum związku 
wydziałów kół 1 podobnym Brako e, zjazd 
postanowił stworzyć wydział rolniczy i powo 
łał. do zarządu wydziaiu pp. Janusza Piszcza 
egz ad Dłużewskiego i Kazimie- 

: lego, wszystkich z koła rolni- 
ków SGGW w kane, a> 

Powziąwszy cały szereg uchwał treści na 
ukowej i organizacyjnej, zjazd zakończył swe 
abrady, postanawiając że następny! zjazd aka 
demickich Kół Rolniczych odbędzie się w ma- 
iipęoku 1930 w Dublan ach pod Lwowem. 

| 

  

Chór akademicki w towo-Wilejce 
„Po zapowiedzi wyjazdu chóru do Nor 

Wilejki trzeba Ana DS jak to było. "No 
nie! Więc zaczynamy. 

„Koledzy akademicy z Nowo - Wilejki u- 
rządzili u siebie we środę dn. 22. 1, 1930 r. 

| chód powstania styczniowego i poprosili 
chór akademicki z Wilna pod  kierownict- 
twem p. Z. Dołęgi o wypełnienie części kon- 
certowej programu. 

Chór naturalnie zgodził się na wzięcie u- 

torowie imprezy najskrupulatniej zamykali 
wszelkie drzwi prowadzące od nas do sali, w 
której właśnie wygłaszano odczyt. 

4Po odczycie odbył się występ chóru aka- 
dem., którego ześpiewanie i staranna dyk- 
„cja sprawiły, że wykonanie pieśni wyszły 
ogromnie żywo i ładnie, wywołały zatem 
szczere zadowolenie publiczności, wyrażają= 
ce się w hucznych i długich oklaskach. 

W miarę przechodzenia chóru do nowych 
pieśni entuzjazm publiczności wzrastał i nie 
prędko pozwolił chórowi zejść ze sceny. 

/Ponieważ do odejścia pociągu było trochę 
czasu więc w opróżnionej sali goście i go- 
spodarze „wycięli* kilka skocznych tańców, 
poczem nastąpił powrót do Wilna. 

Nawiasem tylko, jeszcze można wspom- 
nieć o niec .odziennie radosnym nastroju i ży 
wiołowym humorze, towarzyszących przez ca 
ły czas chórowi, o nastroju, jaki się może wy 
tworzyć jedynie w zżyt em naprawdę mło- 
dzieńczem gronie. H. 

Tysiąc I jedna noc 
Naturalnie trudno nazwać Bal Prawników 

bajką Szecherezady. Zasadnicza różnica: baj- 
ka nigdy nie istniała, Bal Prawników był i 
to jeszcze jaki! Ale pozatem termin 1001 no- 
cy da się doń dostosować dosyć składnie: 
1000 nocy to prace przygotowawcze — ty- 
siąc:i pierwsza — to bal w Salonach Kasy 
na Garnizonowego. 

Ależ jaka to była praca! Koleżanki ze 
Sztuk pięknych wespół z garstką cozapaleń- 
szych prawników  kleiło, małowało, wycina- 
ło, zbijało, sztukowało przecudne witraże i 
obeliski, nie śpiąc i żywiąc się jedynie kom 
pocikiem z kolorowej bibułki i zapijając wo- 
dą. W rezultacie: 8 ślicznych witraży kompo 
zycji kol. kol. Ireny Karpińskiej, Ady Roz- 
wadowskiej i Placydy Siedleckiej, które po- 
traktowały swą pracę całkiem bezinteresow 
nie. 

Dekotacyjna więc strona Bału udała się 
bardzo, tem bardziej, że oprócz witraży nie- 
zmiernie miły motyw ozdoby stanowiły kili- 
my (również bezinteresownie wypożyczone) 
z Bazaru Przemysłu Ludowego. O tych ki- 
limach podobno teraz prawnicy śpiewają pio- 
senkę 

„Życie nam umili 
bazarowy kilim.“ 

Nie bardzo rozumiem, gdzie tu tkwi po- 
inta, ale zawsze — „žywe Slowo“. 

No i sam bal udał się znakomicie. Zaszczy 
cony obecnością niemal wszystkich profeso= 
rów i wielkich świata tego zakończył swój ra 
dosny! żywot dobrze nad ranem. Wyszedłem 
coś około godziny 7 rano, a jeszcze zabawa 
była w całej pełni. Tri. 

Sprawy SamopOMOCOWE 
Komunikujemy naszym czytelnikom, że 

dn. 11 lutego odbędzie się w sali Śniadeckich 
doroczne walne zebranie Bratniej Pomocy 
Powinien na nie przybyć każdy akademik, 
interesujący się życiem akademickiem. 

wsp 

li] Wystawa Cecha Św. Łakacza 
(W teatrze miejskim na Pohulance). 

(Urwai się oszalały źrebiec z- więzienia 
po-Bernardyńskiego i 'z hukiem przebiegł mia 
sto, aż RI, i zmęczony zatrzymał się 
w teatrze na Pohulance, przeskoczywszy bal- 
kon — przestraszył strasznych aktorów dra- 
matycznych będących podówczas na próbie 
aż się pozakrywali parawanami i rozgościł się 
na dobre w t. zw. foyer teatru. Nad wyraz 
uprzejmy p. dyrektor Zelwerowicz — nie 
wypędził go stamtąd, a owszem, owszem do 
starczał jeszcze siana — to znaczy sam wła- 
snoręcznie zakupił parę obrazów — Pegaz 
jednak ogromnie spotulniał i wystraszonem 
okiem przygląda się okrojonym mękom Ka 
ikfa i dziwi się dlaczego wszyscy mówią, 
śpiewają i krzyczą „Śmierć, albo Turandos“ 
— a nikt nie kupuje obrazów.... nikt... oprócz 
samych artystów z teatru, tudzież samych 
autorów handlujących między sobą zażarcie 
. — Ja naprzykład kupiłem od Siergiejewicza 

ten wielki obraz zatytułowany „Burłaki* za 
dwie kartki na obiad, — Obiecałem mu po 
pierwszym dać jeszcze jedną. — Ja również 
sprzedaję po 10 zł. „za twarz* wszystkie 
swoje dzieła, bo trzeba przecież p. Strzedziń- 
skiemu zapłacić wreszcie za oprawę. — Nie 
zdziwiło mnie też zbytnio, gdy nasz pegazik 
urwał się z afisza wiszącego w teatrze poga 
lopował na Wielką 24, aby urządzić nową 
jakąś szopkę. — Tak, tak, tak, tak — Nie 
udają się wystawy cechowe — jeżeli chodzi 
o zysk materjalny — A o zysk ten jeżeli nie 
w pierwszym rzędzie, to w drugim, ale cho- 
dzi właśnie — bo i malarz musi od czasu 
do czasu zjeść obiad, a w niedzielę śniada- 
mie lub kolację — Zdziwił się niepomier- 
nie epai, że o jego próbie galopu nawet 
sama Pani Ochenkowska nic nie zadeklamo- 
wała, ucieszył się natomiast kiedy w kroni= 
ce policyjnej żadnej wzmianki nie dojrzał. 
iPomyślał wtedy, że jednak tak źle jeszcze 
nie jest — tembardziej, że niżej podpisanemu 
jeden pan obiecał zająć się tą sprawą, tylko 
radził następną Wystawę Cechu urządzić w 
Hollywoodzie, ręcząc za większą frekwencję. 
Jako jeden z wystawiających nie mogę pisać 
o wystawie krytycznie, zmuszony jednak po- 
chwycić za pióro (gdyż pędzla od nowego 
roku uroczyście się wyrzekłem) chcę zwró- 
cić uwagę „czynników miarodajnych', że ta 
trzecia z kolei naszą rewja, w której może 
było parę drobnych kawałków, zawiodła na- 
sze nadzieje niemal że w stu procęntach. 

Nie wiem, czy to wskutek kanalizacji tak 
ślisko, czy też dzięki asfaltom wszystko w 
naszem kochanem Wilnie topi się i urywa, 
wyrywa, urywa, przerywa, dogorywa i... 
zdycha! Nie traćmy jednak nadziei, może 
Szopka lepiej się uda. Prosimy. 

Zygmunt Kowialski. 

Ostatnie dni — to okres najbardziej in- 
tensywnej pracy przed premjerą  „Szopki“. 
Robią się lalki, montuje się zainstalowany już 
w „Ognisku* gmach „Szopki”*, odbywają 
się próby kręcenia lalek i śpiewaków. Jed- 
nem słowem Ruch! A oto, przemówić chce 
Szopka do swoich widzów: 
Was tu niesytych i sławy i wiedzy, 
Wpatrzonych w księgi, próżnych codzienności 
Wzywam, obniżcie myśl górną, Koledzy. 
Wy, Koleżanki i wy, zacni goście. 

Nie jest bo światło, by stało pod korcem. 
Chmury nie poto, by słońce zakrywać, 
Nie dla ozdoby na lancach proporce, 
Nie dla aktorów polska szabla krzywa, 
Rzeczypospalitej szlacheckiej straż przednia, 
Kiedy szła orać, kord wbijała w zagon — 
I był zajedno — bohater z pod Wiednia — 
I pracowity, zbożny polski szlagon. 
Tak i wy bracia, — którzy dziś łamiecie 
Od potusczenczych silniejsze zapory, 
Walnąć na rozum, jak szlachta na miecze, 
Zatknijcie broń swą w zagonie pokory. 
Niech się myśl wasza wychłodła rozczuli 
I ku padołom się serdecznie schyli. 
Noc wigilijna pod skrzydła ją wtuli, 
Boskością wielkiej ją rozgrzeje chwili. 
A czego brakło w światach nadobłocznych, 
Czego daremnie w księgach szukaliście, 
To da wam wiara — prostaczków wyrocznia 
I cel się tęsknot nieziszczonych ziści — 

A kto z was nisko się przy ziemi trzyma, 
Goniąc za złotem, lub powszednim chlebem, 
Niech się ku górze podniesie oczyma, 
1 niech odetchnie choć raz w życiu niebem. 

Bo choć prócz Danta nikt nie widział nieba, 
A jego wrota — śmierć — nas 

trw: 
Mają do syta niebieskiego chleba 
Sercem gorliwi, a duchem ubodzy. 

Przeto do takich idziemy my — żacy — 
Qd nich zaczerpnąć wiary i legendy, 
Od nich wracamy — jak oni, — prostacy, 
Tu do was z szopką — my, boże przybłędy. 

JŚi was dufnych, jeśli was mądrali, 
otrafim zrobić naszych legend echem 

Jeśli się czasem w otŁu łza zapali, 
A czasem sala cała buchnie śmiechem... 

PAL wszyscy, wiecznie zatroskani 
zisiaj przypomną i zyski i troski — 

Będziem szczęśliwi — i to szczęście w dani 
Złożym Dziecinie i Matuchnie Boskiej. 

WŁ. Arcimowicz. 
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Uwag1: Pochmurno, śnieg w południe 
krupy 

URZĘDOWA 
— (y) Posiedzenie wydziału wojewódz- 

kiego. W dniu 3 lutego odbędzie się kolejne 
posiedzenie wydziału wojewódzkiego. A 

— (y) Inspekcja sanitarna. Wczoraj 
nacz. wydz. zdrowia urzędu wojewódzkiego 
dr. Rudziński w towarzystwie naczelnego 
lekarza m. Wilna dr. Minkiewicza i inspekto 
ra lekarskiego urz .. wojew. dr. Błahuszew- 
skiego dokonał inspekcji instytucyj sanitar= 
nych Toz w domu przy ul. W. Pohulanka Nr. 
18, a mianowicie: przychodnię dla młodzieży 
szkolnej, żłobka, poradni przeciwgruźliczej, a 
także zwiedził A stację opieki nad 
matką i dzieckiem Nr. 2. 

(a) Powrót komendanta p. p. Pra- 
+» 'szałowicza. W tych dniach ma powrócić 
do Wilna po dłuższej kuracji w Szwajcarji 
komendant wojewódzki iP. P. inspektor Pra- 

/ działu w tej uroczystości i ochoczo wyru- szałowicz.. 
, szył  (zabrawszy własnego fotografa spe- MIEJSKA 
| 2 Wolnej Trybuny oraz wa 

nutami) „na prowincję”. - Rz. Posiedzeni ie uspraw- | I można się było wtedy przekonać o baje- nienia = о ‚:;‚ежге Jak = 

al piewającego zespołu, które- 

cząej beztrosce i jeszcz, iwniejszej 1 4 bi waszego J szcze dziwniejszej punktu 

"Be zo członkowie zaczęli się zbierać na dworcu 
na trzy minuty przed odjazdem, a jednak zdą 

| žyli A U „„Zapakowač“ do wa 
) „sd pocie» między gwizdkiem Sia 

8 шуірв?е arai ė ini podróży znaležliš- 

Przed występem były maleńkie niespodzian 
| ki, a gwaru i śmiechu tak wiele, że organiza 

dowiadujemy prezydent Folejewski wydał za 
rządzenie aby w dniach najbliższych. odbyło 
się posiedzenie organizacyjne sekcji uspraw 
nienia administracji komunalnej. Prace Sekcji 
podzielone zostaną ma szereg poszczególnych 
referatów usprawnień jak to: przepisy O 
egzekucji podatków i należności, instrukcje 
biurowe, szematyzacja pracy i t. p. 

— ((a) Wydzierżawienie działek miejskich 
W roku 1930 działki ziemi miejskiej z mająt 
ków Leoniszki i Kuprjaniszki będą wydzier- 

żawiane na następujących warunkach. Wy- 
sokość tenuty od działek įwydzieržawionyčh 
do roku 1915 będzie obliczana. w złotych 
polskich licząc 1 rubel — 2 złote 66 groszy 
zaś ceny działek wydzierżawianych po roku 
1915 będą obliczane po A grosze za każdy 
metr kwadratowy. 7 

— (a) Subsydjum dla Pogotowia Ratun 
kowego. Zakład ubezpiecze Gd wypadków 
we Lwowie nadesiał do tuteiszego Pogotc- 
wia Ratunkowego 500 zł. iako jednorazową 

ACE na rok 1930. Wuocznie ciężka 
sytuacja finansowa Pogotowia które nia mo 
że należycie wypełniać powierzonych mu obo 
w:ązków z powodu braku zrozumienia u od 
nośnych czynników miejskich spowodowała 
że aż ze Lwowa pośpieszo16 nam z poraocą. 

‚ — (5) Kary dia właścicieli nieruchomo- 
ści za antysanitarny stan ich. Starosta grodz 
ki w Wilnie ukarał następujących właścicieli 
domów: Józefa Nowickiego (ul. Niecała 8) 
ża rozpoczęcie budowy łetniska bez zezwole 
nia władz budowlanych grzywną w wysoko 
ści 300 zł. z zamianą na 21 dni aresztu. Ki- 
wela Badasza (ul. Słowackiego Nr. 14), Ja 
na Abucewicza (Piłsudskiego 28), Szejnę 
Rudner( ul. Zawalna 53), Icka Tylesa zarząd 
cę domu Nr. 3 przy ul. Straszuna i Szmuela 

Bersztelmana (ul. Kolejowa 11) — za kiero 
wanie odpływów wód gospodarczych z po- 
dwórza na ulicę, a nie krytym kanałem do 
ustępu łub zbiornika — każdego grzywną w wysokości 100 zł. z zamianą na 14 dni aresz 
tu, Abrama Lewinsona (Stefańska 16), Bak towano nakład czasopisma białoruskiego „Ju obsadzie sztę Gordona (ul. Straszuna 9 О - paśnikównę (Lidzki оь 
ustępu, zlewu 
w wysokości 75 zł. z zamianą na 

aresztu, „Wincentego Żylińskiego ul. Piłsud- 
skiego Nr. 16) za niewybudowanie ustępu i 
śmietnika grzywną w wysokości 50 zł. z za 
mianą na 12 dni aresztu. 

WOJSKOWA. 
— (0) Przed wcieleniem rocznika 199g. TÓWnież osób posiadających pistolety podob- wi: 

Jak się dowiadujemy, w najbliższym czasie 

muje kierownictwo jednego z podmiejskich 
oddziałów Kasy. . 

— (y) Strejk w hucie szklanej Witron. 
29 stycznia, w południe w hucie szklanej 
Witron, przy ul. Krakowskiej 41  zastrajko- 
wało około 250 robotników, ponieważ kierow 
nictwo huty obniżyło zarobki robotnicze. 

— (a) Krawcy pracuj dia sklepów 
strajkiem. Krawcy—chałupnicy pracu 

jący dla sklepów z gotowemi ubraniami wy 
stosowali do tych ostatnich pismo, z żąda- 
niem stosowania nowych stawek płac, nie- 
dawania zamówień nie członkom związku, 
obliczania należności co Środę, regulowania 
należności w połowie gotówką i t. d. 

Krawcy |grożą, że w razie nieuwzględ- 
nienia powyższych żądań będą oni zmuszeni 
zaprzestać EE 

— (a) iedoszta demonstracja. Na 
wczoraj była zapowiedziana ' demonstracja 
bezrobotnych, którzy mieli domagać się w 
Magistracie i Województwie udzielenia im 
pracy lub zapomogi. 

Widocznie bezrobotni nie zgłosili się na 
wezwanie, bowiem do zgromadzenia nie dc= 
szło i dzień minął spokojnie. 

KOLEJOWA. 
— (a) Ulgi kolejowe dla młodzieży szkol 

nej. W związku z ferjami półrocznemi, wła 
dze kołejowe zgodziły się na udzielenie ulg 
przejazdowych uczącej się młodzieży, która 
udaje się do miejsc swego stałego pobytu. 

Ulgi te będą stosowane od dnia 30 b. 
m, do 4 lutego włącznie. 

SZKOLNA 

— Kuratorjum okręgu szkolnego wileń- 

skiego podaje do wiadomości, że egzamin 

specjałny, którego złożenie z wynikiem po- 

myślnym może upławniać do odbycia skró- 
conej czynnej służby wojskowej, odbędzie 

się w lutym i marcu 1930 r. w gimnazjum 
państwowem im. Joachima Lelewela w Wil- 
nie (ul. Mickiewicza Nr. 38). 

Podania i załączniki: 1) życiorys z do- 
kładnem wskazaniem, gdzie kandydat się 
uczył, kiedy i jakie składał egzaminy, oraz 
jak przygotował się do egzaminu, 2) metry- 
kę urodzenia, 3) świadectwa szkolne o ile je 
posiada, 4) wykaz lektury z jęz. polskiego, 
5) dwie fotografje i 6) świadectwo moralno- 
ści wystawione przez właściwe władze admi- 
nistracji ogólnej. Opłata za egzamin wynosi 
50 zł, które należy wpłacić do Centralnej 
Kasy Państwowej przez P. K. O. Nr. 30110. 

Bliższych informacyj udzielać będzie Dy 
rekcja gimnazjum im. T. Lelewela w Wilnie. 

— (a) Usunięci z gimnazjum białoruskie 
go. Z polecenia władz szkolnych z gimnazjum 
białoruskiego w Wilnie usunięto 8 uczniów, 
którzy ijak stwierdzono brali udział w; pogrze 
bie niedawno zmarłego komunisty Juchny i 
demonstracji komunistycznej na cmentarzu 

OSSA. 
Razem z innymi wymienionych uczniów 

osadzono w więzieniu na Łukiszkach skąd 
obecnie zwolniono i oddano pod nadzór po- cji 

A ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Odczyty Polskiego Czerwonego Krzy 
ża. Urządzane staraniem okręgu wileńskiego 
iPolskiego Czerwonego Krzyża popularne od 

czyty z zakresu higjeny zostaną wznowione 
nadchodzącą niedzielę w sali kina „Świa- 

towid* Mickiewicza 9, o godz. 12 w połud- 
nie, dr. Marjan Obiezierski wygłosi pierwszy 
odczyt z cyklu „O higjenie kobiecej". 

Ogół kobiet nie zdaje sobie nawet spra« 
wy, czem jest dla zdrowia przestrzeganie 
higjeny, nie wie, że większość chorób  ko- 
biecych ma swoje źródła w zaniedbaniu ele 
mentarnych zabiegów higjenicznych. 

Zapowiedziany įpouczający odczyt dr. 
Obiezierskiego, zarówno ze względu na osobę 

ArZYInA, W--nfetegenta, jak i'na poruszany temat, powi- 
nien zgromadzić jaknajliczniejsze grono słu- 
chaczek, z pośród których dla niejednej bę 
dzie to może pierwsza sposobność dowiedze 
nia się o znaczeniu higieny dla zdrowia. 

Wstęp na odczyt mają wyłącznie kobiety 
wejście bezpłatne, 

— Koło Historyków $. U.S.B. zawiąda 
mia członków i sympatyków, że w piątek 
dnia 31 stycznia r. b. o godz. 5 p. p. odbę- 
džie się w sali seminarjum historycznego 
(Zamkowa 11) zebranie naukowe, Porządek 
dzienny: 1» „Organizacja monarchji Karola 
W.“, 2) „Reformy klunjackie i stosunek do 
nich władzy świeckiej, 3) Duch wypraw krzy- 
żowych, 4) dyskusja. 

— Posiedzenie wydziału Il Tow. Przyja 
ciół Nauk. 31.1. o godz. 19 w  seminarjum 
hist. (Zamkowa 11) odbędzie się posiedze- 
nie Wydz. III T. P. Nauk, porządek dzienny 
zawiera: 1) komunikat dyrektora Archiwum 
państw. p. Studnickiego p. t. „O podróży na- 
ukowej do Królewca, 2) sprawozdanie dyr. 
Studnickiego z opisu Wilna v. Wernera z r. 
1750 (z rękopisu królewieckiego). 

— (k) Odczyt. Dnia 2 lutego o godz. 
5 w. w sali parafjaln. kośc. Św. Ducha odbę 
dzie się JE z przezroczami, dla niewiast 
*katolickich, Wygłosi O. Grzymałko. 

— (k) Zezranie konierencji żeńskiej św. 
Wincentego a Paulo odbędzie się 31 stycznia 
o godz. 5 wiecz. 

— (k) Po zebraniu dzieci należących 
do Stowarzyszenia św. Dziecięctwa Jezuso- 
wego, które odbędzie się o godz. 3 p: p. 2 
lutego, w sali Świętojańskiej będąwedegrane 
dwie komedyjki „Nieudolny Miecio“ i „Gru 

śe, (k) Zebranie stowarzyszenia ż: o 
różańca parafji świętojańskiej S eso 
lutego o godz. 6 wiecz. 
wróci лан о RESKO TIERE, 

KOMUNIKATY. Oryginalne egzotyczne tło utworu, wybitnie Akadem. 1 zł. 

— Z Towarzystwit Nowoczesneg: 
chowania. W dniach 31, i LII b. m. Towa- 
rzystwo Nowoczesnego Wychowania urządza 
w Wilnie dwudniowy kurs, obejmujący WY- nicza i Efektowna baśń ludowa Wandy Stani go) o 
kłady i hospitaqje z zakresu nowoczesnych 
zagadnieą pedagogicznych. Wykłady obej 
muje wybitna działaczka na polu pedagogiki 
nowoczesnej p. Dzierzbicka z Warszawy i p. 
wizytator Matuszkiewicz. 

Początek w dniu 31.1 30 r. o godz. 10 

            
członek Duchownego Zarządu 

społeczny zmarł 

13-ej w dniu 31 b. m. 
O czem z głębokiem žatem i 

B. P 

Adhijenor Zajączkowski 
Karaimskiego i zasłużony działacz 
w dniu 28 b. m. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby (Gimnazjalna 8) o godz. 15-ej 
w dniu 29 b. m. Pogrzeb na cmentarzu Karaimskim w Trokach o godz. 

smutkiem powiadamia 

Sfowarzyszenie Karaimów. 

Groźny dywersant skazany na bezterminowe więzienie 
W latarh 1922 -24 na terenie powiatu nieświeskiego grasowala bandaidy- 

Pia przywódcą której był emisarjusz sowiecki Jan Bertosz. 
andyta dobrawszy do pomocy sobie kilkunastu obwiesiów był postra- 

chem miejscowej ludnosci którą terroryzował i ma'tretował w uajokrutniejszy 
sposób. 

wiece i zebran'a na których nawoływał 
wszystkich „panów*. 

Ten sam Bertosz szczególną nienawiścią pałał do polaków i organizował 
do .zbrojnego powstania i wyrźnięcia 

dów Banda uprawiając jak powyżej zaznaczyliśmy bezwzględny terror usuwała 
z O 

nauczyciela Kowalskiego. postrzeleno przodownika p. p. 
zabić Jana Szara 

tych wszystkich którzy jej byli niewygodni. 
jej to polecenia zastrzelono sołtysa wsi Onoszki Tomasza Chomicza, 

Mielaiką i usiłowano 
P 

Wszystkie okoliczności krwawej działalności Bertosza zostały potwierdzo- 
ne podc:as przewodu tak że Sąd po krótkiej naradzie ogłosił wyrok skazują- 
cy Bertosza na bezterminowe ciężkie więzienie. (c) 

LTU BOLT AZOT A AS III III 

czyło zgórą 80 osób ze sier inteligencji i 
kupiectwa miejscowego. Obradom przew dni 
czył p. Leon Pajewski. Referat programowy 
wygłosił dr. Adolf Hirschbezg, który omó wił 
sprawy gospodarcze, kulturalne i politycz 1e 
Iuaności żydowskiej na ziemiach wschod.ich 
przedstawiając ciężki stan ckonomiczny ży- 

dów, niedostatki w dziedzinie kulturalnej 
oraz bezsilność żydowskich partyj i prog'a- 
mów politycznych wobec najpilniejszyci po 

trzeb i zagadnień życia żydowskiego. Dobiu 
żydów w Polsce, twierdz: mówca leży w 
mocarstwowym rozwoju państwa i dlatego 
statut klubu Myśli Państwowej stawia za 
zadanie realizację potrzeb kulturalnych i 
gospodarczo-społecznych narodowości żydew 
skiej w ramach wewnętrzno-państwowych 
oraz szerzenie i pogłębienie wśród żydów 
idei pracy około moralnej potęgi i material. 
nego bogactwa państwa polskiego jako wspól 
nej ojczyzny. уч 
Po dłuższej dyskusji zebrani uchwalili 

utworzenie Klubu Oraz przyjęcie statutu i 
deklaracji ideowej. A 

W skład zarządu zostali wybrani p. p. 
Sz, Akselrod, jako przewodniczący, dr. Hirsch 
berg, dr. Szerman, J. Akselrod, dr. Genzel, J. 
iRejsaptel, L. Pajewski, inż. Berman, A. Ba- 
bes-Bobe, 'w skład komisji rewizyjnej p. p. 
Herzog, Kasztański, Talerman. 

— (a) Rewizja w księgarni białoruskiej. 
Z polecenia Starostwa Grodzkiego  policjaj 
przeprowadziła rewizję w księgarni białoru- 
skiej przy ul. Ostrobramskiej 18. Poszukiwa 
no nielegalnych wydawnictw. 

— (y) Walka z nieuczciwą konkurencją. 
Dość często zdarzają się wypadki, że firmy 
handlowe umieszczają w wystawach sklepo- 
wych kartki z podwójnemi cenami, wykazu- 
jacemi rożnicę pomiędzy ceną . poprzednią i 
obecnie obowiązującą. 

Tego rodzaju „reklama* w myśl odnoś- 
nej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konku- 
rencji jest niedopuszczalna i winni tego prze- 
kroczenia mogą być ukarani grzywną lub 
aresztem do trzech dni. 

— Podziękowanie. Z zadowoleniem przy 
jęła opinja publiczna wspomniany niżej fakt 
+ wyraża podziękowanie Komisarjatowi Po- 
licji że z własnej inicjatywy zajął się ener- 
gicznie i usunął z pod Ostrej Bramy wszyst 
kie „baby“ wysiadujące tam całemi szerega 
mi przez co|j miejsce święte traciło wygląd 
estetyczny i kulturalny. Nie jeden cudzozie- 
miec lub nawet ziomek zwiedzający miejsce 
cudowne powiedział: „Co mi się najbardziej 
w oczy rzuciło, to właśnie całe tłumy bab'. 
SŁusznie też należy się podziękowanie za 
to rozporządzenie. я 

— Wyjaśnienie. W związku z notatką 
w Nr. Słowa z dn. 28 stycznia p. t. Cenny 
dar dla Archiwunr Państwowego w Wilnie, 
proszeni jesteśmy o zaznaczenie, że majątek 
Krasław nie należał do hr. Zyberg-Platerów - 
(Broel PE ua a stanowi własność 
Marji Gustawowej Broel Platerowej. 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś 
baśń Gozziego „Księżniczka chińska Turan= 
dot" z muzyką Bussoniego w opracowaniu 
seżyserskiem oraz inscenizacji Zygmunta No- 
wakowskiego. Cały niemal zespół artystyczny 
jest zajęty przygotowaniem „Krakowiaków 
1 Górali*. Sztuka ta ukaże się w nowem ma- 
iowniczem obramowaniu dekoracyjnem w 
oryginalnej koncepcji reżyserskiej Zygmunta 
Nowakowskiego. { 

— Teatr Miejski Lutnia. Dziś grana bę 
dzie w dalszym ciągu głośna sztuka Somer- 
set Maughama „Grzesznica z wyspy Pago= 
Pago', która z niebywałem powodzeniem 
obiegła wszystkie niemal sceny europejskie. 

interesujący temat oraz pierwszorzędne wy- 

dzenie. Režyserja J. Waldena. 
— „Krėlewicz Rak“. Niezmiernie malow- 

slawskiej „Krolėwicz Rak“ ukaže się raz je- 
szcze w sobotę najbliższą o godz. 3.30 p. p. 
po cenach zniżonych. Widowisko to gorąco 
polecić należy młodzieży naszej i najszerszym 
warstwom społeczeństwa. 

rzedstawienia W; nad 

  

Z SĄDÓW 
Miłe są złego początki. 

W lipcu r. ub. policja polityczna otrzy* 
mała poufne informacje o tem, że miejsco 
wa organizacja komunistyczna organizuje 
masowe wystąpienie w dniu rocznicy t. zw. 
Czerwonego dnia międzynarodówki, By 

Wzmożono czujność. Patrole krążyły 
po ulicach gdzie najczęściej odbywają się 
demonstracje. Rzeczywiście, w dniu i VIL. 
na ul. Kijowskiej zaczął się zbierać tłum 
składalący się przeważnie z robotniczej 
miodziežy żydowskiej. Kiedy zebrało się 
już kilkadziesiąt osób wywieszono czerwo 
ną płachtę, a patrolujący wywiadowcy вро- 
a że dwaj.młoazi ludzie rozrzucają 

ulotki. 
Z tłumu rozlegały się okrzyki anty- 

państwowe. ; 
Powiadomione o tem włądze policyjne 

nadesłały natycamiast oddział policji mun- 
durowej. Demonstrantėw rozpędzono, « 
obydwóch kolporterów bibuły aresztowano 

Jak się okazało byli to znani policji 
aktywni działacze Zw. Młodzieży Komuni 
stycznej Zach. Białorusi Josel Kaczergiński 
lat 17 i Szają Lewin iat 22. 

Podczas rewizji znaleziono u nich 
odezwy komunistyczne. Jakkolwiek obaj 
wypierali się udziału w demonstracji to 
jednak dowody winy ich były tak Oczywi- 
ste, że sprawa skierowana została do 
Sądu. Sąd w składzie: przewodniczącego 
sędziego Zaniewskiego oraz sędziów Łaba 
nosa i Szachno wyniósł wyrok kskazujący 
niepełnoletniego Kaczergińskiego na 3 luta 
domu poprawy i Lewina na 4 lata więzienie 
ciężkiego. * 

‚ № poczet kary zaliczono im po sześć 
miesięcy. (y) 

  

  

— Grypę, kaszel bronchit uleczysz = 
stematycznem , piciem szczawnickich w: 
kruszcowych „Stefana“ i „ Józefiny". Choro- 
by żołądka i przemiany materji usunie Ci 
szczawnicka „Magdalena“ i „Wanda“. De 
nabycia w aptekach j składach aptecznych.. 
  

Narkowicz, Worotyński, Winogradzka z ze- 
społem baletowym, Abramowicz, oraz chór 
akademików pod batutą Z. Dołęgi. Dochód 
przeznacza się na rzecz Koła Pol. Mac. Szk. 
im. T. Kościuszki. 

CO GRAJĄ W KINACH” 
Holjywod — Tajemnica Cytadeli w Dę- 

Heljos — Pod pręgierzem hańby. 
Lux — Tajny kurjer. 
SE X WA arabska. 

ice — Wampiry Warszawy. 
Wanda — Sen © miłości. > į 
Apollo — Za kulisami cyrku, i 
Piccadill ly — żółty „port. 
Kino Miejskie — Góra kawalerski stan. 
Ognisko — Powojenny mężczyzna, 

BALE I ZABAWY. 

— Akademickie Koło Białostoczan urzą- 
dza w dniu 2 lutego r. b. w lokalu „Ogm- 
ska'* akademickiego (Wielka 24) XII Dan-- 
cing Towarzyski, p. n. „Więc żyjmy chwil- 
ką małą". 

Początek o godz. 20. Wstęp 2 zł. 50gr. 
50 gr. 

— „Szopka dla dzieci. Wobec powodze 
jo Wy- kKonanie wróżą sztuce tej długotrwałe powo- nia, jakiem się cieszyła „„Szopka” zorganizo- 

wana przez Tow. Wych. Przedszkolnego, zo- 
stanie ona powtórzona w niedzielę (2 lute- 

О Godek p..p. w sali gimn. im. Mickie- 
wicza (Dominikańska 5). Wstęp 50 groszy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— (c) Zamordowanie handlarza drzewem 

W pobliżu toru kolejowego pomiędzy wsią 
rano w sali Kuratorjum O. S. W., Wolana 10. chodzącą niedzielę oba teatry miejskie dają Trapy a Juraciszkami pod Wołożynem zna 

Opłata za wykłady i hospitacje 5 zł. 
Osoby niestowarzyszone mogą również 

brać udział. 

RÓŻNE 
— (a) Konfiskata. Wczoraj przyaresz 

trzenka“ za umieszczenie artykułów 2 1еп- 

egzemplarzy. : k 
— (a) Zezwołerńja na: pistolety „Knock 

Ont“. Do dnia 1 lutego Starostwo Grodzkie 
będzie przyjmowało podania o zezwolenia na 
posiadanie i noszenie O chemicznych 
t.zw. Knock-Out*. Obowiązek ten dotyczy 

nych odmian broni bowiem w razie ujaw- 

przedstawienia popołudniowe po cenach zni- 
żonych. W teatrze na Pohulance grana hę- 
dzie „„Mysz košcielna“ Fodora z A. Zelwero- 
wiczem w roli gówno w teatrze Lutnia sa= 
tyryczna komedja Pagnola „Pan Topaz" w 

remjerowej. 
— » zczka lalek" dla dzieci i mło- 

dzki 11) — za nienaprawienie dencji antypaństwowej. W związku z tem dzieży, Efektowny balet Bajera: „Wieszka la 
i śmietnika, każdego grzywną podczas rewizji w lokalu tego czasopisma za lek“ wystawiony zostanie w teatrze Lutnia 

14 dni kwestjonowano cały nakład w ilości tysiąca w niedzielę najbliższą 2 lutego o godz. 12 w 
poł. w wykonaniu zespołu dzieci i młodocia- 
nych uczenic znanej wybitnej interpretatorki 
tańców klasycznych Lidji Winogradzkiej. Kie 
rownictwo muzyczne Zygmunta Dołęgi. Za- 
interesowanie się publiczności wielkie. Ceny 
miejsc od 50 groszy. Bilety w kasie zama- 

w teatrze Lutnia od 11—9 wiecz. | 
— Opera w Teatrze Miejsk'im na Pohu- 

      

leziono zamordowanego handlarza drzewem 
Samuela Lejzerowskiego, 

„ Ogłędziny trupa stwierdziły, że Lejzerow- 
ski został zabity kilku uderzeniami siekiery 
i następnie obrabowany. Sprawcy nia chcąc 
by zbrodnia odrazu się wydała, zaciągnęli 
zabitego do pobliskich zarośli i tam ukryli. 

,_ Jako [podejrzanych o mord aresztowano 
mieszkańca jednej z pobliskich wsi Gawrow 
(skiego i parobka jego Janowicza. 

„, Podczas rewizji w mieszkaniu Gawrow= 
skiego znaleziono siekierę ze śladami świ :żej 
krwi. Zachodzi przypuszczenie że Lejzerow- 
Ski został wciągnięty w zasadzkę pod preiek 
stem sprzedaży objektu leśnego a następnie 
zamordowany. 

‚ ——(с) Przygody piekarza. Onegdaj w 
dzień synowi. piekarza z ulicy  Straszuna 

Powiatowe Komendy Uzupełnień przez urzę nienia tego rodzaju broni bez zezwolenia od łance. „Jaś i Małgosia** opera E. Humperdin- Dziniersztejnowi podczas jego bytności w 
dy gminne rozsyłać będą poborowym, uzna- nośnych władz, takowa będzie konfiscowana cka. Wielkim nakładem pracy i pomysłowo- jednym z banków po uprzedniem wycięciu 

zaś winni ulegną karze grzywny w wyso- Ści artystów i kierowników wileńskiego ze- kieszeni wyciągnięto z kieszeni 350 zl. nym podczas ostatniego poboru za zdolnych 
da KE czynnej, karty powołania do sze- 
regó /cielenie nastąpi prawdopodobnie po 
między 2 i 7-mym dniem marca, 

Należy zaznaczyć, że w październiku 
1929 r. wcielenie rocznika 1908 w I terminie 
dotyczyło tyiko małej liczby poborowych, 
WOŚ ED do specjalnych formacyj. 
Większość poborowych nie została wcielona 
i dopiero obecnie pójdzie do szeregów. Pize 
dewszystkiem dotyczy to . zaliczonyca do 
służby w piechccie. 

   

  

kości przewidzianej w ustawach o posiadaniu 
roni. 

społu operowego, a dzięki współpracy wybit 
nego artysty dekoratora i projektodawcy * 

„Gdy Dziemarsztejn żauwważył kradzież 
chciał wszcząć alarm lecz w tym momencie 

— (a) Przestrzeganie przepisów przeciw inż. Witolda Małkowskiego, ukaże się na sce podbiegł do niego jakiś nieznajomy mężczy 
pożarowych. Policja na powiatach otrzyma 
ia polecenie zwrócenia uwagi w jakim stop- 
niu są przestrzegane przepisy przeciwpoża= 
rowe wydane na jesieni przez władze woje 
wódzkie, 

W. razie stwierdzenia 

nie tej wi nieodwołalnie w dniach 4 
# 5 lutego b. r. Przebogata wystawa tego 
dzieła, barwność obrazów, urozmaicenie akcji 
popisami tanecznemi „Taniec czarownic', zja 
wy aniołów i t. p. w wykonaniu i pod kie- 

zna, który zagroził mu zemstą w razie wzy 
wania pomocy. 

Mimo to Dzieniersztejn rzucił się za 
Sprawcami kfadzieży i omał nie ujął lecz w 
ostatniej chwiłi z powodu „sztucznego Но= 

że mieszkańcy runkiem L. Winogradzkiej, a nadewszystko ku* stracił ich z oczu i uciekający wybiegli 
wsi niedostatecznie ostrożnie obchodzą się precyzyjne wykonanie sceniczne i muzyczne ną ulicę i rozbiegli się. 
z ogniem i takowy nieodpowiednio zabezpie tej opery zapewnić I PEN długie i za 

1 czają, należy karać jaknajsurowiej. służone powodzenie. ety już są do naby- 
PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. — _(y) W Wilnie powstał żydowski kluo cia w kasie zamawiań w Lutni. 

Dr. 

Myśli Państwowej. (W sali klubu handlowo= koncert w sali Śniadeckich 

Nocy wczorajszej, gdy Dziniersztejn prze 
chodził zaułkiem Kiejdańskim ni 5 
niego 2 osobników, którzy go pobili. Poszko 
dowany twierdzi, że była to zemsta ze strony 

—(a) Dymisja nacz, lekarza Kasy Chorych przemysłowego odbyło się walne, konstytu- U.S.B. odbędzie się w dn. 8 lutego r. b. W złodziei, którzy go okradli w banku. 
Klott naczelny lekarz wileńskiej Kasy cyjne zgromadzenie żydowskiego klubu Myśli koncercie biofą udział wyitne siły artystycz= — (©) trup koło drogi: Wczo- 

Chorych ustąpił ze swego stanowiska i obej Państwowej w Wilnie. W zebraniu uczestni ne m. Wilna, a mianowicie p, p. Pławska, raj koło miejscowości Doły, gminy Rzeszań.. 

NAGO a ABBA I]
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skiej znaleziono trupa mężczyzny nieznanego jak*—taniec śląski. 16.00—16.15: Kom. Pol. wolo na Jonka z Groniczka. 2) Zaloty Dziś premiera! Zespół artystów światowej sławy: NATALJA LISIENKO, RIEL GABRICJ 

R wd Ww jakich okolicznościach nastąpiła Zw. Zrz. Gosp. Woj. Sł. oraz kom. Testru Halszka z Cisowego— Janek z Groniczka.  KINO-TEATR DE Eni FERRARI нЫ T oka z” R te si Bi EOB o A 
śmierć narazie nie wyjaśniono. Policja zajęła Polskiego. 16,15—16.35: Azot—„jak Cho- 3) Kobziarze. Sikorka z Małej Łączki gra : ® w vbrazie p. t. 5» ajemnica cy adeli w Debiinie 

się tą sprawą i prowadzi dochodzenie. rzów pracuje aby ziemie polskie niosły na gajdach (kobzy). Janc z Pańskiej Łąki „HOLLYWOOD” |ogrężny dramat w 12 kt. x CZASOW PANOWANIA CARATU NA ZIEMIACH POLSKICH. Od godziny 6-ej 
— (c) Zabita przy podziale majątku. 

Od dłuższego czasu trwał spór pomiędzy 
Adelajdą Juchniewiczową a Władysławem Ko 
walczykiem, mieszkańcami wsi Kunosy pod 
Iwieńcem na tle podziału majątku składają. 
cego się z kilku hektarów gruntu i niedużego 
inwentarza. Spór próbowali rozstrzygnąć są- 
sjedzi, lecz wobec uporu obu zainteresowa» 
nych nic nie wskórali i wobec tego radzili 
udać się do Sądu. 

Kowalczyk jednak przypuszczając, że 
wyrok Sądu będzie nie na jego korzyść, na- 
razie zwlekał z wystąpieniem i jedynie szy- 
kanował w różny sposób Juchniewiczową, W 
ubiegły poniedziałek doszło między nimi do 
poważnej scysji, w trakcie której Kowalczyk 
wyprowadzony z równowagi słowami Juch- 
niewiczowej strzelił z rewolweru trzy razy, 
kładąc ją trupem na miejscu. Zabójcę policja 
aresztowała. 

EEZESERECEZERZKE COD OO ORA CEO ZEZ BRYZA 

RADJO 
Czwartek, 30/stycznia 1930 r. 

R„Dzłeń Katowic" 

11.20—11.35: Dr. Ręgowicz, naczelnik 
Wydz. Oświecenią Publicznego że Śl. 
„Rozwój szkolnictwa polskiego na Śląsku 
w Okresie dziesięciolecia Niepodległości". 
11.35—11.55: Transm. lekcji jez, polsk. ze 
szkoły powsz. im, ks. Piotra Skargi, '11,58 
—12.00: Sygnał czasu z Warsz. 1200— 
14.00: Koncert popularny z udziałem ze- 
społu  iastrumentalnego -w Katowicach 
oraz solistów. 1) Polonez staropolski, 2) 

olski: Hej z góry. 3) Moniuszko— 
„Bajka* uwertura. 4) Pieśni ludowe śląs= 
kie (Fielena Reutt - śpiew). 5) Różycki— 
walc z op. „Casanowa*. 6) Kopystyński— 
wieniec melodyj polskich. *7) Szopowicz— 
piosenka. 8) Lewandowski—mazvr. 9) Nie- 
wiadomski—fantazją na tematy pieśni. 10) 
Moszkowski—tańce hiszpańskie. 11) Brze- 
ziński - Obertasy. 12) Pieśni udowe śląskie 
(Helena Reutt - śpiew). 13) Wroński —koły- 
sanka. 14) Konopasek— polonez. 15) „Tro- 

plon obfity*) Transm. z Państw. Fabr. Zw. 
Azotowych w Chorzowie: ga) Elektrownia, 
b) Karbidownia, c) Produkcja płynnego po- 
wietrza, d) Azotniakownia, e) F»bryki che= 
mi zne. Przy mikrofonie inż: Stanisław 
Nitsen. Dyr. Ludwik Brzezowski i sekret. 
Generalny jerzy Płoński., 16.35--16.40: 
Andante z koncertu skrzypcowego  Karło- 
wicza wyk. prof. Cetner. !6.10—16.55: „O- 
sobliwości przyrodnicze Śląska” (Żubr i 
Cis)—djalog przyrodnika z artystą-msla- 
rzem (Prof. Dr. Simm i K. Rutkowski) 
1655-17.10: Želeūski: Temat z warjacjami 
D-moll wyk. Kwartet Smyczkowy Pań- 
stwowego Konserwatorium Muzycznego w 
Katowicach. 17.10—17.15: Przemówienie j 
E. Ks. Biskupa Śl. Dr. A. Lisieckiego. 17.15 
—17.35: Żelazo i stal — „Podstawa, Oraz 
szkielet przemysłu i rolnictwa — od igły, 
kilofa i lemieszą do parowozu i mostu*, 
Transm. z Zakładów Hutniczych „Huty 
Pokoju" w Nowym Bytomiu a) Wielkie 
piece, wytapianie żelaza surowego z rudy, 
b) Wytwarzanie stali w piecach Martenow- 
skich, c) W»lcowanie stali, d) Młotownia, 
e) Odkuwanie kul dla młynów. Przy mi- 
krofonie inż. St. Nitsch. Dyr. Hut inż. 
Bruno Absolon oraz inżynierowie Wiktor 
Miodzianowski i Stan. Borkowski. . 17.35 — 
17. 40: Przemówienie Wojewody Dr. M, 
Grażyńskiego. 17,40—18.00: Koncert so- 
listów: 1) Żeleński: a) Z łąk i pól, b) 
Arja z opery „Janek* (Zofja Mazanowska — 
śpiew). 2) Rogowski baśń. a) Za siedmio- 
ma górami, b) $piew królewny, c) Taniec 
czarownicy, (prof. 'M. Szaleski—altówke). 
18.00 18.15: Dr. jaa Nowak, Prof. U. ]. 
„Czarne djamenty*. 1815—18.35: Węgiel — 
„Źródło energji i ciepła w głębinach Zie- 
mi Śląskiej” Transm. z podziemi Pola 
Wschodn. Państwowych Kopalń Węgla w 
Królewskiej Hucie „Skarboferme*, 3) Zjazd 
do kopalni. b) Ruch w podszybiu, c) Uro- 
bek węglo. @) Sortowanie i naładunek. 
Przy mikrofonie inż. St. Nitsch. Dyr. Ko- 
palń Prof. inż. Roman Rieger inż. Е. Gra- 
bianowski. 18,35 18.45: „O śląskiej kobie- 
cie* p. K. Nitschowa. 18,45—19,15: Ze Śl. 
Cieszyńskiego: Beskidy: 1) Góralskie helo- 
kanie u źródeł Olzy, Halszka z Cisowego 

gra na hušlach (skr2-) a) „Owięziek*—ta" 
niec góralski ze śpiewem, b) „Niechcem 
Cię”, taniec góralski ze śpiewem Z oko- 
lic Wisły. 1) jura ?z Barani Rogu: Bojki 
wiślańskie. 2) Maryna z Sklepek įŠpiewki 
wiślańskie. 1915 19.35, Cynk: Traasm. z 
Huty Cynkowej Hohenlohe w  Wełnowcu. 
a) Rudy cynkowe, b) Muflarnia, c) Hala 
destylacyjna, d) Rafinerja cynku, walcownia 
i ekspedycja Przy mikrofonie irź. St. 
Nitsch- Sekr. Gen. Romuald ĮZagėrowski, 
oraz inż, Lud. Wiaczakiewicz i Aleks. Sto- 
jek. 19,35 - 19,55: Wieniec pieśni górno- 
śląskich w układzie i pod kierunkiem H. 
Nitechego wykona chór mieszany i ork. 
Stow. Kolejarzy. 19,55—20,00: Sygnał cza- 
su z Warsz. 20,00- 20,35: , Rozmaitości. 
20,35—20,45: 3Z teki kompozytorskiej W. 
Friedmanna, dyr. Państwowego Kons. w 
Katowicach 1) Preludjum op. 39 Nr. 1. 2) 
Noctura C-dur 3) Mazurek op. 33 Nr. 2 4) 
Menuet G dur op. 8 Nr. 2. 5) 'jeniczer'— 
marsz turecki wyk, kompozytor (fort). 
20,45—20,55: Dr. T. Dobrowolski, dyr. 
Muzeum Śl. w Katowicach „Ruch kultur sl- 
ny na Śi* 20,55—21,05: Z. -Nokowski: Fi- 
nale z kwartetu fortepjanowego D-moll 
op. 2 wyk, Kwartet Polskiego Radja w Ka- 
wicach: 21,05—22,05: „Wesele Śląskie "słu- 
chowisko regjonalne S. Ligonia w wyk. art. 
Teatru Polskiego. 22,05—2220: Felieton 
okolicznościowy. 22,20 —22,35: Romaniszyn: 
„Góral,i jego umysłowość w anegdocie 
PODR 22,35- 23,00: "Kom. Pata z 

arsz. 23,00—24,00: Muzyka lekka i tan. 
z udziałem zespołu instrument: P. R. w 
Katowicach. 

ВАНО ВОН МЕССО СОАИ 

‚ ХАВА]С!Е & 
we wszystkich aptekach i B 

składach aptecznych zńanego B 
środka od odcisków 

Prow, A, PARKA 

  

Bilans surowy Państwowego Banku Rolnego 
Sfan czynny 

Kasa i sumy do dyspozycji 
Waluty zagraniczne 
Papiery wartościowe własne 
Akcje i udziały 

  

Skup kuponów i wylosowanych papie- 
rów wartościowych 

Papiery procentowe funduszu rezerw. 
list, zast. i obligacyj meljeracyjnych 71.654.687. 

Banki „Nostro“ 
Weksle zdyskontowane 
Weksle protestowane 
Pożyczki zabezpiecz. 

dokumentami 
Pożyczki towarowe 
Dostawcy towarów (zadatki) 
Dłu'nicy za nabyte grunta 
Różni dłużnicy 
Towary 
Należności w dochodzeniu sądowem 

Wątpliwi dłużnicy : 

Pożyczki w list, zast, i obligacjach 

Należności wstępne z pożyczek emis. 

Raty pożyczek emisyjnych 
Kupo 

i obligacyj meljoracyjnych 

Rezerwa zbożowa 
Majątki własne w parcelacji 
Nieruchomości 
Ruchomości 
Sumy przechodnie 
Koszty handlowe 1929 roku 

Ž ы 1930 „ 
Fundusze administrowane 
Inkaso 
Diužnicy z tytułu udzielonych gwarancyj 9 512.049. 

Depozyty obce 

Ogółem 

wekslami i in. 

ny od wylosowanych list. zast. 

1.129.853.628. 18 
-——-- 

na dzień 1 stycznia 1930 roku. 
 MITYERAPCEZANA 

1.698.557. 81 | Kapitały własne 
178 004. 48 

13.816.064. 38 
2.180.043. 17 

i społeczne 

Stan bierny. 
148.816.639 51 

420.857. 54 
Fundusze zasiłkowe na cele naukowe 

Amortyzacja ruchomości i nieruchomości 561.784. 37 
Lokaty terminowe skarbowe 50.000.000. — 

410. 80 | Wkłady 26.828.709. 15 
Rachunki czekowe 39.907 779. 58 

33 | Redyskonto 29.442 623. 65 
23.852.086. 09 | Banki „Nostro” zagraniczne 42.298 151. 02 
70.608 810. 15 | Emisja listów zastawnych i obligacyj 260 606.820. — 

823.640. 17 | Wylosowane listy zastawne w obiegu 1.514 320, — 
Fundusz umorzenia listów zastawnych 4.555. 04 

128.361 204. 33 | Fundusz na zapłatę kuponów ‚ 9.563.640. 08 
44 803.261. 98 | Kupony płatne w obiegu od listów za- : 
5.168.907. 08 stawnych 33.533. — 
3.242.355. 77 | Raty przedterminowe pożyczek emisyjnych ;51.306. 13 

40.995,347. 17 | Wierzyciele z tytułu nabytych majątków 2.627.885. 75 
32.305. 80 | Zadatki i wpłaty na nabyte grunta 461.109. 13 

3.135.922. 55 ł Dostawcy towarów 490 791, 41 
366.452. 88 | Różne wierzyciele 48.990.799. 74 

260.606.820, — | Sumy przechodnie 4.490.847. 51 
269.:55. 16 | Przejściowe pozostałości kredytowe 

6.311.262. 34 różnych rachunków 6 915.309. 57 
Fundusz obrotowy Reformy Rolnej; 1.541.085. 92 

101. 76 | Wpływy z tytułu pożyczek b. banków 
21.449.888. 15 ziemskich państw zaborczych 15.198.044. 12 
20.244.972. 23 
5381951. 20 
12.556.054. 09 
2.070.050. 6! 

16.392.191. 58 

Zobowiązania za 

635.985. 13 
300.699.181. 45 

1.147.228. 63 cyj skarb.) 
40 | Różni za inkaso 

63.081.382. 71   
ęb. banków ziemskichipaństw zaborczych 1 558.103. 

Procenty i prowizje 1929 roku 

Sumy do dyspozycji skarbu 
administrowanych 

Fundusze administrowane (stan dota- 

przejęte wierzytelności 
13 

21.741.068. 43 
‚2.465.414. 32 

31.106.006. 09 

300.699.181. 45 
1 741.228. 63, 

1930 
z fund, 

Wierzyciele z tytułu udzielonych gwarancyj 9.512.049 40 
Różni za depozyty obce 

  

63.081.382. 11 
Ogółem _ 1.129883.628. 18 
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GEORGE GIBBS. 

9 ° Żółty ptak 
Fary doganiającego samochodu roz 

świetlały już wnętrze uciekającej limu- 

zyny. Hammerslay nachylił się i wydał 

szybki rozkaz szoferowi. Błyskawicze 

nie minęli bramę parku, samochód zró- 

wnał się prawie z niemi. Stryker skręcił 

nagle na bok, ocierając się prawie o 

wrogie auto, 'spydhając je prawie do ro- 

wu. Doris ujrzała stojącego mężczyznę 
z rewolwerem w ręku. 

Jednocześnie rozległy się cztery wy 
strzały, i limuzyna osiadła na jedno ko- 

ło: opona została przebita kulą. Limu 

zyna skoczyła w bok, ale Stryker wy 
równał bieg i przyśpieszył. 

— Jeszcze sto jardów, — szeptał 
Cyry. |. — Zatrzymasz się nagle, tak, że 
by z rozpędu mogli nas wyminąć. Prę 
dzej! Teraz stój! 

Szofer drugiego auta  zorjentował 
się momentalnie i zatrzymał jednocześ 
niejprawie ze Strykerem. W chwili, gdy 
Cyryl otworzył drzwiczki, wypuszcza- 
jąc Doris, czterej mężczyźni wyskoczy 

li na drogę. 

Rozdział IV. Niebezpieczna tajemnica. 

Doris zdążyła wpaść do parku ojca, 
ale w tejże chwili,straciła ochotę do dal 

szej uceczki. Czuła. się w domu, bezpie 
czną ii strach jej minął, Miała przekona 
nie, że tu, na ziemi ojca nic jej grozić 

nie może. Przy samym płocie stało du- 

że, rozgałęzione bardzo drzewo. Wbieg 

ła więc pod jego opadające aż do zie- 

mi gałęzie i przytuliła się do pnia. Te 

raz obejrzała się za siebie. Na drodze 
pięciu ludzi; otaczało Cyryla. Nie gonio 
no jej widocznie nie zauważono jej u- 
cieczki. Strykeń klęczał przy zepsutem 
kole, reparując je z pośpiechem. 

— Nie robimy panu nic złego, — 
mówił dowódca bandy, jeśli pan odda 
nam dobrowolnie, to czego szukamy, — 
usłyszała. wyraźnie Doris. 

— Zwarjowaliście, przyjacielu, — 
roześmiał się chłodno Cyryl. — Mysla 
łem, że potrzebujecie mojego złotego ze 
garka, a tymczasem okazuje się, że pę- 
dzicie za mnąj w nocy dwadzieścia: mil, 
jak szaleni dlatego tylko aby poprosić 
o bibułkę do papierosów. Widocznie 
nie jestście zdrowi, moi kochani. 

— Zobac zymy zaraz, — zasyczał 
przywódca. — Zdejmujcie z niego pal- 
to. Zrewidujcie go porządnie! 

Cyryl nie sprzeciwiał się. Doris wi 
działa 'wyraźnie przy bladem świetle 
księżyca, jego spokojną twarz, usta u- 
śmiechałyj drwiąco. 

— Szkoda fatygi, — drwił, — palę 
tylko gotowe papierosy, a sam ich nie 
skręcam. 

Ale nieznajomi rewidowali go sta- 
rannie, zdjęli nawet trzewiki. 

— Mówię wam, dajcie spokój, — 
śmiał się, — tylko tracicie czas napróż- 
no! > 

— Milcz przeklęty! krzyknął 
wódz szajki, dobrze szukajcie, ale po- 
wtarzam, że to wszystko na nic. 

Wkrótce przekonali się sami, że 
Hammerslay nie kłamał. Nagle wysoki 
mężczyzna uderzył się w czoło i krzy- 
knął: 

— Dziewczyna! — rzucił się do li 
muzyny, otwierając szeroko jej drzwicz 
ki. — Uciek.a! Zwrócił się do swych 
ludzi, rozkazał: 

— Nie mogła uciec daleko! Szukaj 
cie jej! 

„Pierwszy przeskoczył przez rów, a 
widząc nawpół przymkniętą bramkę, 
wbiegł przez nią! wo parku. 

— Tutaj, za mną! Nie zdążyła je- 
szcze dobiec do domu! 

— Poco się tak trudzicie, — wołał 

"Wydawca $t. Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

za niemi Cyryl, siadając koło ich auta. 
— Ta panie nka nie pali. Wogóle to 
bardzo: nieładnie, kiedy młode panien- 
ki, palą. A zresztą w tej chwili jest już 
w domu.!Dom jest bliziutko. A w domu 
ojciec i'dużo służby. Takie odwiedziny 
nie wyjdą wam na zdrowie! 

Ukryta wśród gałęzi, Doris zadrża- 
ła. Ale gęste gałęzie osłaniały ją dobrze 
i szukający ją ludzie przebiegli, nie 
zwracając uwagi. Wysoki, mężczyzna 
wrócił na drogę i, machając rewolwe- 
rem zaczął wymyślać głośno. 

— Zbyteczne wymyślania, — wzru 
szył ramionami Cyryl, otrzęsając kurz z 
podróżnego „płaszcza. " 

— Chcieliście pożyczyć u mnie bi- 
bułki do papierów, ale nie mam jej, nie 
stety. Radbym służyć, ale niema na to 
rady! 

— Czekaj! — syczał wściekły, — 
zaraz przyprowadzą tą dziewczynę, о- 
na nie mogła uciec daleko, łapią ją na 
pewno! 

Cyryl obejrzał się i spokojnie zapiął 
kołnierz płaszcza. Stryker skończył już 
reperację koła i rozmawiał z szoterem 
nieprzyjaciół. 

— No, cóż! — westchnął Cyryl, — 
róbcie, jak chcecie. Czy mogę wam być 
w czemś użyteczny? Jeśli nie, to mo- 
że pozwolicie mi odjechać? 

— Nie, pan poczeka tu na pa nien 
k o

 

Doris widziała, jak Stryker wsiadł 
do auta i próbował motoru. Cyryl sta- 
nął jedną nogą na stopniu i otworzył 
drzwiczki. Motor zaturkotał i limuzyna 
ruszyła, Cyryl odwrócił się i śmiejąc się 
głośno, krzyknął: 

—zZapomnieliście zrewidować samo 
chód! 

Wysoki nieznajomy wpadł na jedno 
kolano i strzelił do odjeżdżającego au- 
ta. Towarzysze jego nadbiegli i wsko- 
czyli do swego samochodu. Motor za 

  

  

  

Miekiewe m pokaz BAŁAKAJEK i MANDOLIN. "o" gge Peg $.0 0 
Dziś! Suger Przeboj Esotycznył Wcielenie najsłooszej kobiecości, czarodziejsko piękna, porywająca w KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

grze VILMA BANKY, jej partner ulubieniec kobiet WALTER BYRON w najnowszej swej kreacji p. t. 

„POD PRĘGIERZE4 HAŃBYc 
(PRZEBUDZENIE) Zachwycający i porywający dramat współczesny. Wieczny hymn poezji ił i po- 
Święcenia. Perła produkcji amerykańskiej 1930 r. Sesnsy o godz. 4:6, 8i 10.15. х BPM 

  

Kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

  

„Gor 
Kasa czynną od godz. 3 m. 30. 

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

ą kawslerski stan“ 
Komedja w 8 aktach. W rolach głównych: MARY BRIAN, CHESTER CONKLIN i W—C— FIELDS. 
Ned program: |) „WYSZEDŁ ŻUCZEK NA SŁONECZKO* Komedja w 2 aktach. 2) KRONIKA 
FILMOWA P. A. T. z 
„program: „Z DNIA NA DZIEN“, 

Początek seansėw,od g. 4-ej. Następny 

    

Kino - Teatr Dziśl Nowe wydanie wielkiego WARSZAWY 

  

  

й filmu przemysłu polskiego WAĄPIRY 

Siońee (TAJEMNIC* TAKSÓWKI Nr 1051). Wspaniały dramat erotyczno-salonowo- ensacyjny w 14 aktach reż. 
” Wiktora Biegrfiskiego. W rolach głównych: urocza MARJA BALCERKIEWICZÓWNA, premjowana piękność 
ul. Dąbrowskiego5 | HALINA LABECKA, Wiera Pogorzanka, oraz polski RUDOLF VALENTINO — IGO SY M. Wspaniała 

wystawa. Bajeczna gra. Bogata treść, P.ękne zdjęcia. 

OGNISKO" Dziś i dni następnych najgenjalniejszy artysta filmowy EMIL JANNINGS3 oraz urocza EWELINA BRENT w 
” potężnym dramacie miłości 

Ui. Kolejowa Nr 19 ; ; 
(obok dworca 
xolejowego). 

(DRS III ITK IE PAE TALENTAI BED. 

Wydział Powistowy Sejmika w Olkusz 
ogłasza 

KONKURS 
na posadę lekarza rejonowego Z płacą 550.— do 100.— zł. 

w osadzie Pilica (6000 ludności) pow. Olkuskiego. Posada 

będzie do obięcia od 1 marca b. r. wymaganą jest dobra 

zn jomość położnictwa i chirurgii ambulatoryjnej oraz co- 

praktyka lekarska poparta odpowiednie- 

Zgłoszenia należy kierować do Wydziału 

Powiatowego w Olkuszu. 

Starosta Stamirowski 
Przewodniczący Wydziału 

najmniej trzyletnia 
mi świadectwami. 

Dr. Zakrzewski 
lekarz powiatowy 

poswięcenia pod tytułem 

  

й иии В 
Gabinet 

! i skyles inas 
во, 

Mickiewicza 31 m. 4, 
l i kobiecą kon- 
[0 Ę serwuje, dosko- 

nali, odświeża, usuwa 
jej skazy i braki, 
Sztuczne opalenie cę- 
ry. Wypadanie wło- 

= sów i tupiet. „ai: 

HAMA ооа чеа ст ЕО СОЛ DY BEDA OGRA WZA @ :::'е:';й racjonalnej. 2 

: IANINA | FORTEPIANY & смнене да оа 
światowej sławy „ARNOLD 

mm jedwabne, 

FRANCISZEK FRLICZKA 

Zamkowa 9, (róg Skopówki) tel. 6-46. 

e T SIL LL ia 

į „Polska Skladnica Galanteryjna“ || 

į Kopelmistrz po!r2-PnŲ į 
od zaraz dla zorgzn'zowania i pro- B 

E waczenia orkiestry dętej Straży po 

żarnej. O warunkach dowiedzieć Się 

i listownie w  Magistracie miasta 

Dokszyc. £96 - Z 

EB nra sr i r as 

BOTOEDUMOWONURECE 

Hallo! Radjoamaforzy !!! 
№ела przykrości noszenią akumu- 

latorėw do łacowania. Wystarczy za- 

telefonować 16-72, a akumulator bę- 
dzie zabrany, naładowany i dostar- 

czony 0 domu. AG 

Wypožyczenie. Naprawa Zamiana 
УРО pa „PETEAS, 
Firma MICHAŁ GIRDA 

Szopena 8, tel 16-72. 29z—0 

ic wspólnego 2 firmą Bracia A. 

PLEYEL, BECHST EIN, BLUTHNER, DRY. SB 
SOMMERFELD etc. 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE 
ATDRUDUEREDEOBUNYCENOKUDZDEGAGA

G TWA SAD 

combinaison'y, ozdobne kołnierze i klam- 

ry do sukien, broszki, grzebienie, korale 

POZA > 8 
. ibigei 

Sg fg nanozzo p 
RACE JE 
iza taadonnk 
ora Gabinet Kosme- 
tyczny usuwa zmar- 
szczki, piegi, wągry, 
łupież, brodawki, Ku-. 
tzajki, wypadanie wlo- 
sów. Mickiewicza 46. 

MWAATAM 
KOPRO | SPRZEDAŻ 
BZAWAYŻE 

ilno, a 
Niemiecka 3, m. 6, 

  

  

  

zau i a 

g LRKARZE zj W Wilenkin i $-а 
PARRAGON CHR WYYGRREZ GOOZAGAA SEK z ogr. odp. 

———: | Wilno, ul. Tatarska 

КЪ || islacje od te4ż + eje r. 9.KERODWIEZ || Istaicje 06 188 r. 
+ROF. WABACYCZNA mebli: 

syfilis,  marządów || jądalnie, sypialnie, 
moczowych, od 9 || salony, gabinety, 
—1, od 3—8 wiecz. || łóżka niklowane i 
Elektroterapja angielskie, kreden- 
— sy, stoły, szaf 

Kobista-Lekarz e i B у 

Br. 1О || zodne” warunki i 
KOBIECE, „NENE- a raty. 

DOW MOCZÓW. 
ed 12-21 0d 4—6, е 
uł Mickiewicza 24, Obiad 

tėi. 277. y 
DOMOWE. Tatarska   

  

  

17 m. 3, front - O 
  

turkotał i w tejże ki rozległ się su 

chy trzask pękających gum: 
Žo Pękły Gaby) — krzyknąi sZ0- 

fer. Posypały się przekleństwa i uwagi, 

dotyczącą sprytu Hammerslaya. 
Dziewczyna westchnęła z ulgą. Cy 

rył uniknął więc niebezpieczeństwa, je- 

dnocześnie odwracając uwagę od Do- 

ris. Spiesznie zmieniali i reperowali ko 
ła, ale jasnem było, że już nie dogonią 

hyżej limuzyny. | ' у 
Teraz Doris pożałowała, że ulega- 

jąc ciekawości pozostała; pod drzewem. 
Cyryl zrobił wszystko, ca było w jego 
mocy, by dać jej czas do ucieczki. Gdy 

by go była iposłuchała, byłaby już pod 
dachemj ojcowskiego domu. Najgorszem 

było to, że Cyryl był przekonany, że 

tak się właśnie stało. Maleńka książecz 

ka pod rękawiczką paliła jej dłoń. Po- 

między, nią! a domem snuli się poszuku- 
jący ją ludzic... Doris postanowiła za 
wszelką cenę uratować powierzony jej 
przedmiot i nie oddać w ręce tajemni- 
czych napastników. Gdy Cyryl odjechał 

Doris uczuła rozpacz i przerażenie. Co 
miała robić? Schować książeczkę 
wśród gałęzi i pobiec ku domowi? 
Niech szukają, niech! rewidują, wszyst- 
ko jedno nic nie znajdą! Ale myśl o spot 
kaniu z temi ludźmi i rewizji była dla 
niej tak przykrą, że nie mogła się na to 
zdecydować. Oparta o pień czekała. 
Zdawało się jej, że już minęło kilka dłu- 
gich godzin, gdy dowódca bandy roz 
kazał by wsiadano da auta: koła były 
zreperowane. Rozległy się szybkie kro- 
ki, wracających z parku ludzi. 

Nie można było zwlekać dłużej. Do- 
ris cicho wysunęła się z pod drzewa i 
pobiegła 'v. cieniu płota. Od domu dzie 
lił ją duży gazon, zalany światłem księ 
życa. Zatrzymała się niezdecydowana, 
łapiąc oddech. Obejrzała się i west- 
chnienie ulgi wyrwało się z jej piersi: 
pod drzewem, które opuściła sznuły się 

Т 

    

cienie i błyskała smuga światła latarki 
elektrycznej. 
„Strach ogarnął ją znowu. Podniosła 

nieco sukienkę i zaczęła biec co tchu do 
domu. Pozostawało jeszcze dwieście 
kroków. Na zalanej ŚWiałem przestrzeni: 
widać ją było zdaleka, jak na dłoni. 
Rozległ się wystrzai: zauważona ją, wi- 
docznie! Pędziła ku domowi, jak sarna, 
zaciskając gwałtownie w dłoni mały 
prostokątny przedmiot. Gdy dobiegła 
już do domu, ujrzała biegnących na u- 
kos dwuch ludzi. Ale Doris była zręcz 
na i silna: sporty wyrobiły w niej mię- 
śnie i odwagę. Widziała przed sobą 
światła w oknach: widocznie służba nie 
spała. W oknie pokoju ojca też było 
swiatło. Gdyby zakrzyczała, pośpieszyli 
by jej z pomocą. Ale nie chciała tego ro- 
bić, ostatnim wysiłkiem woli | 
dopadła do drzwi i szybko zamknęła je 
zo sobą, zasuwając ciężki rygiel. Pad 
ła na ławkę w przedpokoju i przyciska- 
jąc gwałtownie bijące. serce, odpoczy- 
wała. 

iDoris nie zemdlała, gdyż była kobie 
tą opanowaną i o silnych nerwach, ale 
przez kilka chwil nie' mogła odpowie- 
dzieć na pytania otaczającej ją służby. 

Wreszcie wyjaśniła im, że przestraszy- 
ła się w parku jakichś cieniów. Wyjrza 
ła przez okno i przekonała się, że prze- 
śladujący ją ludzie zniknęli. Opierając 
się na ramieniu pokojówki poszła do 
swego pokoju, zapowiadając, żeby nic 
nie mówiono ojcu, gdyż jest zmęczona 
i zaraz się położy. | 

Czuła wielką ulgę na myśl, że nie 
zawiodła zaufania Cyryla i uratowała 
przedmiot, o który mu tak chodziło. 
Pokojówka nie mogła tuxryć zdziwienia 
z powodu zabłoconych i mokrych ubrań 
panienki. Doris wytłomaczyła jej, że 
samochód się popsuł i musiała iść przez 
park. Po kąpieli, Doris położyła się i 
odesłała pokojówkę. Gdy została sama, 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie", Kwaszełna 23. 

„OSTATNI 
„Ostatni rozkaz* cieszył się nadzwyczejnym powodzeniem we wszystkich stolicach swiata. Pomimo znacznych 
kosztów wynzjęcia obrazu ceny nie są podwyższone. 

ROZKAZ 

A mmm е 

| Majqtek 150 ha | 
z zabudowaniami i inwentarzem do 
SPRZEDANIA NATYCHMIAST lub 
zamienię na dom w Wilnie. Gleba 
dobra, komunikacja autobusowa. 
Warunki dogodne. Adres: Wilno, 
Mickiewicza 31 „Studant*, — 

kata > iai SKLEP 
i LOKALE 1 AUTOBUS 

  

  

    

w niedrogo. Adres w 

Pokój © — 
umebl do wy i " eblowany ' 5 
najęcia. Śniadeckich 3, dzielimy 
m. 18, -—0| pož'ėzek od 1000 

— —- —?:300 dol, tylko 
° solidnym osobom Pokó Wileńskie Biuro 
1 Komisowo - Handl 

w centrum, niedrogo NEA 21, 
do wynajęcia. Jagiel-! tel. 152 —Z 
lońska 9 m. 1-2. — О «н — 

OLARY, złoto 
w  rublach i 

każdą walutę ło- 
kujemy na dobre 

i oprocentowanie z |“ 
;, gwarancją zwrotu 

w tejże walucie 
D.H. K* „Zachęta, 

RÓŻN 
BAYAAGA 

    

Mickiewicza 4% 

(her: otrzymać po- tel. 9 05. —- 
-sadę? Musisz 

ukończ:ć kursy fa: PRACOWNIA 
chowe, koresponden- 
cyjne profesora Se- 
kułowicza Warszawa, 
Żórawia 42H. Kursy 
wyuczają listownie: 
buchalierji, rachunko- 
wości kupieckiej, ko- 
respondencji fandlo- 
wej, stenografji, nauki 
handlu, prawa, kaii 
grafji. pa na ma: 
szynach. towaroznaw- „zie gzińcu 
stwa, angielskiego, dziedzińcu. 
francuskiego, niemiec- WŁADYSŁAWA. 
kiego, pisowni Oraz summa wwa AM 
gramatyki polskiej. z GU B 9 

damskich strojów, 
Suknie balowe wie- 
czorowe, Oraz płasz- 
cze po cenach przy- 
stępnych. Wykonanie 
eleganckie. Pzyjmuję 
też uczenice do nauki 
kroju i szycia. Wy- 
uczenie się zapewnio- 
ne. Skopówka 7 m. 8. 
ostatnte wejście w 

Po ukończeniu Świa- 
dectwa. Żądajcie pro- 
spektów. 0 

й я T šuniena książkę 
00 — о[0 — Z wojskową, wyd. 

i kapitał najpew- | - przez i K. U. w 
niej i solidnie za |7% gC'anach, na imię 
bezpiecza przy |Adama  Wojciukiewi- 

lokacie czą, zam. we wsi Sza- 

Wileńskie Biuro |Kimy, gm. Podbrod> 
Komisowo - Handl |zkiej, uniewaźnia się. 

2, Mickiewicza = 

tel. 152. NP 

    

  

    

    

zgasiła światło i ostrożnie wyjrzała 
przez okno. Nie było prawdopodobnem, 
żeby naprstnicy byli tak bezczelni, że: 
by się zdecydowali napaść na dom, alef, 
gdyby tak było, musiała uprzedzić o 
tem ojca. Nie miała jecgnak ochoty wta 
jemniczać kogokolwiek w tą sprawę, 
o zachowanie której w tajemnicy tak 
bardzo chodziło Cyrylowi. Przygoda 
była tak tajemnicza i niezwykła, że naj- 
mniejszy nieostrożny krok mógł wywo- 
łać komplikacje, a nawet groźne nie- 
be zpieczeństwo. Doris zdawała sobie 
z tego jasno sprawę. 

Bacznie przyglądała się otaczają- 
cym dom krzakom i drzewom, ale nie 

dostrzegła nic podejrzanego. Ostrożnie 
zasunęła firanki, żeby światła nie było 
widać na zewnątrz. Następnie pozamy- 
kaa wszystkie drzwi na klucz i zapaliła 
lampkę przy łóżku. Wtedy dopiero po 
stanowiła zadowolnić swą ciekawośćy - 

у Byta to istotnie książeczka  żółłć 
bibułki do papierosów. Niezrozumiałem 
było w jaki sposób taka zwykła, prosta 
rzecz mogła się stać powodem takiego 
zamieszania. Doris w zamyśleniu oglą- 
dała kartki, Pad wpływem uczucia, któ- 
re miała dla Cyryla, wzruszona ostatnie 
mi zajściami, Doris poszła bezwiednie 
za narzeczonym, zgodziła się pomagać 
mu, nie wiedząc dlaczego i w jakim ce=: 
lu teraz ogarnęły ją straszne wątpliwas- 
ci. Rozumiała jasno, że coś się musiało 
kryć w tych żółtych kartkach. Nie mo 
gła teraz przezwyciężyć strachu i cie- 
kawości. W' uszach dźwięczał jej głos 
Cyryla, gdy drwił z napastników, że 
pędzili dwadzieścia mil, by dostać pą- 
pierosa. Wiedziała, że mimo pozoró 
Cyrylowi chodziło o tą bibułke nike 
mniej, niż napastnikom. i 
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