
"ROK IX. Nr. 25 (2235) 

SŁOWO: Księgarnia 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński: 
IWIE 'wierzyński. 

WILNO Piątek 31 stycznia 1930 r. 
Redakcja i Administracja, Wilno Ad. Mickiemncza 4 otwarta od 9 do 4. Telet-zny: Redakcji 17-82, administracji 218 drus 262 

  

PRENUMERATA mięsięczna z odniesieniem do domu lub z 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O. 
Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. 

  

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

 Rarbarzyństoo ECHA STOLICY Z ZA KGRDONÓW 
Krótka wzmianka w pismach wczo* 

rajszych poinformowała nas lakonicz- 

nie o uchyleniu wniosku posła 

Kozłowskiego w sprawie 2 miljono- 
wego funduszu nauki przy Prezydjum 

Rady Ministrów. Fundusz ten dyspo- 
nowany przez ideowego, kochającego 

i rozumiejącego młodzież, człowieka, 

stał się prawdziwą Opatrznością dla 
młodej nauki warszawskiej. Przy 
obecnym stanie Uniwersytetów pol: 

żkich, kiedy jedna epidemja hiszpanki 

'może zlikwidować połowę każdego 

Uaiwersytetu, kiedy pod wpływem 

ogólaej materjalizacji, zdolniejsza mło: 

dzież stroni od zawodów przynoszą- 
cych zaszczyt ale nie pieniądze, 

kultura młodych roślin asystenckich 

i docenckich jest nieodzownym warun: 

kiem przyszłego rozwoju naszych 
Uniwersytetów. 

1 oto do tego pięknego, budzące: 

go nadzieje na przyszłość ogródka, 

wchodzi sejmowy słoń i depcze 

wszystko, Rozumiem doskonale po- 

zycję sejmowych skreślaczy, 

Większość pozycyj jest opancerzo- 

na. Nie można przecież nie zapłacić 

urzędnikom, doprowadzić do rew: lty 

w wojsku, albo spowodować strajk 

kolejowy. Z drugiej strony trzeba coś 
skreślić, bo inaczej łyczkowie wszech 
narodowości zaczną krzyczeć, że 
przedsiawiciele ludu nie szanują gro- 

sza podatników. Więc hulaj dusza 

wśród ludzi, którzy się nie bronią, 

którzy krzyczeć nie będą i którzy na- 

wet nie proszą. Wiadomo, że nauka 

jest dzłeką od życia. Wytłumaczy się 
takiemu w sposób uczenie budżetowy 
o koniecznościach konieczności wiąza- 
nła końców z końcem i koniec, Bę- 

dzie cicho siedział. Człowiek od ma- 

terji, ten zrobi hałas na pół Europy, 
zagrozi pocichu paru  suwerenom 

koosekwencjami przy nadchodzących 
wyborach i jakoś tam będzie. 

Apelują do pp. posłów z okręgu 
Wileńskiego, okręgu, który rozumie 
jeszcze wartość nauki, ażeby na ple- 
num powstrzymali pochód ,najniebez: 
pieczniejszego chama, chama w smo- 
kingu. Skromny major armji angiel- 
skiej wynalazca tanków, niemniej 

chyba przyczynił się do zwycięstwa 

> Ententy, niż złoto brytyjskiego impe- 
rjum, 3 

Wynalazca i przeszczepiacz — по- 

wych rzeczy na grunt polski, autor 
nowatorstw, z taką pasją skreślanych, 
przez skreślaczy sejmowych, może 

„ być również tym majorem i dla życia 
cywilnego i dla życia wojskowego, 

Pokrycie? Jeżeli nie będziemy wpa- 

-" dali z ostateczności w ostateczność, 

to i pokrycie się znajdzie. Jestem 

_ największym przeciwnikiem cłajna mózg 

I jakim jest drogi paszport zagranicz: 
ny, ale nie rozumiem dla czego prze- 
rzucono się z krańcowości w krańco- 
wość i zniżono opłatę na paszporty, 
aż o 150 proc. Dlaczego nie wy. 
znaczyć n. p. 110 zł. za paszport 
zamiast stu i 10 zł. przeznaczyć 
na fundusz nauki? jeden nie zje- 
dzony „diner a 30 fr.* na ołtarzu na- 
ki, to nic tak strasznego. 

* 

! 

O ile skreślenie funduszu nauki 
może być uznane za barbarzyństwo, 

'0 tyle skreślenie funduszu propagan- 

dy zakrawa wyraźnie na zdradę  sta- 
nu. W każdym razie nie wiele się 
różni od odmówienia rekruta, Nikt w 

; Polsce nie zechce bronić, a najmniej 
piszący te słowa, stanu naszej pro- 
pagandy zagranicznej. Zupełnie nie- 
potrzebna i niesmaczna reklama osób 
wysokopostawionych w kraju, i bez 
tego w polonjach zagranicznych do- 
statecznie popularnych! 

(  Wtrącanie sie naszych placówek 
zagranicznych do wewnętrznych sto. 
sunkėw <migracyj i mniejszości, Se- w 
gregacja ludzi na swoich i cudzych, 
protegowanie bubków warszawskich 
zamiast żywiołów wyrosłych z gruntu 

(dalszy ciąg na szpałcie 6-ej) 

Audjencje na Zamku. 

WARSZAWA, 30-]. PAT. Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej /przyjał dzisiej © go- 
dzinie 10 min. 30 min'stra Staniewicza, o 
godzinie 1l-ej delegację miasta Lwowa, 
której towarzyszył minister Matakiewicz 
Delegacja ta wręczyła Panu "Prezydentowi 
dyplom Towarzystwa Politechnicznego we 
Lwowie. Z kclei Prezydent przyjął delega- 
cję Zrzeszenia Techników z prezesem Ry- 
bickim na czele w sprawie federącji inży- 
nierów słowiańskich. 

Wyjazd P. Przzydenfa do Spaly 

WARSZAWA. 30.1. Pat. Pan Pre 
zydent Rzeczypospolitej wyjechał w 
dniu dzisiejszym w godzinach popo- 
łudniowych do Spały. 

Złożenie listów 
uwierzytelniających przez nowe- 

go posła sowiecki. go 

WARSZAWA. 30.1. Pat. Dnia 30 
Stycznia o godz. 1 po południu p. 
Włodzimierz Antonow-O wsiejenko, po- 
sel nadzwyczajny i minister pelno- 

mocny Związku Socjalistycznych Re- 

publik Rad, złożył Panu Prezydento- 

wi Rzeczypospolitej swe listy uwie- 

rzytelniające na uroczystej audjencji 

na zamku Królewskim. Przy audjencji 

byli obecni p. minister spraw zagra: 

nicznych August Zaleski, szef kance- 
larji cywilnej Lisiewicz, szef g-binetu 
wojskowego płk. Głogowski, dyrektor 

protokułu Romer oraz członkowie do- 

'mu cywilnego i wojskowego P. Pre- 

zydenta Rzeczypospolitej, 

Rudjencje u p. Premiera 

WARSZAWA. 301. Pat. P. prezes 
Rady Ministrów Bartel przyjął dziś o 
godz. 11 posła estońskiego, następnie 
przedstawicieli gminy żydowskiej pos. 
Farbsteina i p. Felisteina, a o godz. 
12 30 przedstawicieii  Kooprolnej w 
osobach p. Chrzanowskiego | prezesa 
rady nadzorczej Rudowskiego, 

Qbn.żenie sfopy dyskonfowej 
przez Bank Polski 

WARSZAWA. 30. l. Pat. Na 
nadzwyczajnem posłedzeniu, od- 
bytem dnia 30 stycznia rb. pod 
przewodnicwtem prezesa Banku 
Polskiego dr. Wróblewskiego, 
Rada Banku uchwaliła obniżyć, 
począwszy od 31 b. m. stopę 
dyskontową z 81 pół do 8 proc., 
zaś stopę zastawową 2 9 i pół 
do 9 proc. 

Marszałek Piłsudski 
objął protektorat nad obchodem 
IO. liecia odzyskania wybrzeża 

morskiego 

WARSZAWA, 30. 1. РАТ. Маг ха 
łek Piłsudski przyjął protektorat nad 
obchodem 10 lecia odzyskania wy- 
brzeża morskiego. Obchód odbędzie 
się jutro w Banku (Gospodarstwa 
Krajowego w Warszawie. 

Sprawa dztałalności 
Komisarzy Kas Chorysh. 

WARSZAWA, 30 I. PAT. Dziś pod 
przewodnictwem iposła Kwapińskiego obra- 
dowała podkomisja budżetawa do zbadania 
działalności rządów komisarycznych w ka- 
sach chorych. Na stanowisko referenta po- 
wołano posła Pająka (PPS). Przewodniczą- 
cy przedstawił projekt szeregu pytań, które 
mają służyć za podstawę postępowania 
komisji. więdzy innemi pos. Pająk zapio- 
ponował, aby podzomisja zbadała na miej 
scu działalność komisarzy we Lwowie, 
Krakowie, Łodzi, Częstochowie, Drohoby- 
czu orąz Związku as Chorych we Lwo- 
wie i Łodzi, Z dyskusji, która sią następ” 
nie wyłoniła, wynikło, że podkomisja nie 
będzie mogła dokonać tej pracy do trze 
ciego czytania budżetu, Celem rozstrzyg- 
nięcia, w jakim zakresie działalność pod- 
komisji zostanie ustalona, odioczono po- 
siedzenie do jutra. 

tomifef pomocy polakom 
na Litwie 

W tych dniach odbyło się w Warsza- 
wie pierwsze zebranie wydziału wykonaw- 
czego nowopowstałego Komitetu Pomocy 
Polakom w Litwie. Na zebraniu tem usta- 
lono ostatecznie strukturę organizacyjną 
Komitetu, opracowano program pracy, zą- 
łatwiono kilka spraw bieżących i ukonsty- 
tuowano się. Program pracy przewiduje na 
najbliższą przyszłość wydanie odezwy, któ- 
rą podpiszą wybitni przedstawiciele całe- 
go społeczeństwa, oraz tworzenie na prze- 
strzeni całego kraju, a nawet w ośrodkach 
polskich zagranicą oddziałów Komitetu. 
Najpierw przewiduje się „powstanie odziału 

arszawie, Wilnie, Krakowie, Lwowie i 
Poznaniu. Wydział wykonawczy ukonsty- 
tuował się następująco: Przewodnicz. po- 
seł Kazimierz Okulicz, ;wiceprzewodn, dyr. 
Stefan Szvedowski, sekretarz Jerzy R6- 
życki. Członkowie dyr. Stanisław Paprocki 
i red. janusz Ostrowski z Wilna. 

„Progały” 
Z Mińska donoszą: Centralny or- 

gan partji komunistycznej „Zwiezda'* 
bije na alarm z powodu niewykona- 
nia przez fabryki i zakłady przemysło- 
we Białorusi finansowo-przemysłowe- 
go planu produkcji. Według informa- 
cyj „Zwiezdy* powodem tego są t. 
zw. „proguły” czyli samowolne opu- 
szczenie pracy przez robotn ków. 

„Zwiezda" wylicza cały Szereg 
hut, garbarni i fabryk które planu 
produkcyjnego nie wykonały i w któ. 
rych liczba „progułów* w porównaniu 
do roku poprzedniego ogromnie 
wzrosła. 

pór włościan białornskich | 
Z Mińska donoszą: Przeprowadzona 

kclektywizacja gospodarstw rolnych na Bia- 
łorusi Sowisckiej napotyka na zdecydowa- 
ny opór ze strony włościan. Przejawem 

tego są liczne akty terrorystyczne ze stro- 
ny wrogo usposobionej do włądzy sowiec" 
kiej ludności. Według relacji prasy w cią- 
gu ostatnich kilku miesięcy prokuratura 
ZSSR. skierowała do sądu 169 spraw terro- 
rystycznych i kontrrewolucyjnych. W toku 
znajdują się 62 sprawy. Szczególnie antyso* 
wiecko usposobieni są okręgi Bobrujski, 
Witebski i Mohylewski, 

Wobec powolnego tempa kolektywizacji 
które według opinji czynników sowieckich 

spowodowane jest agitacją „kułaków*, ko- 
misarz sprawiedliwości BS5R wydał. szereg 
zarządzeń zwiększających sankcje karne w 

stosunku do opornych chłopów. Między in- 
nemi za sprzedaż inwentarza żywego lub 
martwego postanowiono  aresztowywać 
i osadząć w więzieniach, jednocześnie za- 
rządzono rejestrację dobytku wszystkich 
gospodarstw indywidualnych. Ma to na ce- 
lu przeciwdziałanie niszczeniu przez chło- 

pów sprzętu gospodarczego. 

lajście podczas zabawy w Ralwarji Lit. 
Z Kowna donoszą: Dn. 5 b. m. komi- 

tet rodzicielski polskiej szkoły począt o 
wej t wa „Pochoania" w Kalwarii (pow. 
marjampolskiego) urządził cuciakę dla 
dziatwy szkoliej. Zabawa polska ściąznęła 
znaczną liczbę publiczności z pośród miej- 
scowej ludności polskiej. Pod koniec 
przedstawienia je:nak panujący na sali ha- 
strój został <amącony: w chwili' opuszcze- 
nia kurtyny jakiś nieznany osobnik krzyk- 
nął kilkakrotnie po litewsku „g:ście świąt- 
lo“, poczem przy drzwiach wejściowych 
buchnęły kłęby dymu tak grste, /Ž sądzo+ 
no, że wybuctł pożar. Wśród publiczności 
powstała panika - dzieci rzuciły się ku sce" 
nie i ku wyjściu. Dzięki przytomności pa- 
ru osób, które zorjentowały Się, iź się ma 
do czynienia nie z pużarem, lecz tylko z 
usiłowaniem zerwania zabawy drogą zanie- 
czyszczenia powietrza cuchnącym gazem 
(czuć było zapach siarki i chloru). udało 
się uspokoić zebranych. Pootwierano okna. 
W ten sposób przerwana p zez niecay czyn 
zabawa zakończyła się pomyślnie. Powia- 
domiona o zajściu policją wcrożyła do- 
chodzenie, które naturalnie wkrótce umo 
rzono z powodu „niemożebności wykrycia 
sprawców*. (a) 

Dzlegięcia dziennikarzy estońskich 
poprzedzi przyjazd Strandmana 

do Polski. 
RYGA, 30 1. Z Talliną donoszą, Że w 

związku z zapowiedzianą wizytą naczelnika 
państwa estońskiego Strandmana w War- 
szawie wyjechać ma do Polski, prawdopo* 
dobnie już 4 lutego, przed wyjazdem Strand- 
mana, 10 dziennikarzy estońskich, przedsta” 
wicieli największych dzienników  tamtej- 
szych. 

łowy dyrektor teatra 
KOWNO, 30 I. Pat. Wbrew krążącym 

pogłoskom 0 mi nowaniu na stanowisko 
dyrektora teatru narodowego Woldemarasa 
nominację na to stanowisko otrzymał 
Andrzej  Oleka-Żyliński, dotychczasowy 
główny reżyser tego teatru. Oleka Żyliński 
przybył do Kowna w zeszłym roku z Moskwy 
gozie był artystą jednego ze studjów teatru 
artystycznego. W kołach arty:t,cznych no- 
wy dyrektor cieszy sięj wielkiemi uznaniem 
za doskonałe wystawienie kilku sztuk, wiel- 
ką erudycję i inteligencję. W dziejach ko- 

'wieńskiego teatru narodowego nominacja 
Oleki-Żylińskiego jest pierwszym wypad- 
kiem, kiedy kierownictwo teatru dostało 
się w ręce osoby zawodowo związanej ści: 
śle z teatrem. 
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FOTOGRAFIKI 
PRZEDŁUŻONA 

do Niedzieli 2 lutego włąctnie. 

otwarta od 3—7 godz. wiecz., w nie- 
dzielę od 12—7 godz. wiecz. w Gimn. 
Lelewela, (ul. A. Mickiewicza 38.) -Q     

rozmieszczenia ogłoszeń. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA 

у 2 Spółdz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 

BARANOWICZE -- vi. Szeptyckiego —- A. Łaszuk. NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia faźwińskiego. 
BIENIAKONIE, — Bufet Koiejowy. NOWAGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego. 
BRASŁAW — garnia T-wa „Lot“, * N. SWIECIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Ksiegarnia K, Malinowskiego. - OSZMIANA — Księgarnia Naucz, 
DUKSZTY — Buiet Kołejowy. 

NIEC — p tytoniowy S. Z 
KLECK — sklep „„ edmośće. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
; SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch. | 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. 

MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
WARSZAWA — T-w0 

-Księ; WOLKOWYSK — 

ie Juczewska. 
„ Kol. „Ruch*, 

T-wa „Ruch*. , 
KASDOCOSWENE FR ZYCOWONE _ 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na sronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa miimetr gr. Wnumerach świątecznych oraz; z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogiorzenie cyfrowe i tabeiaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administracię + 

Wczorajsze obrady w 
WARSZAWA, 30 i. PAT. Dnia 30 b. 

  

Ministerstwie Rolnictwa 
m. kontynuowanegbyły w Ministerstwie Rol- 

nictwa obrady przedstawicieli organizacyi rolniczych i rolaiczo-haadlowych Oraz zapro 
$zonych przez Ministerstwo rzeczoznawców, poświęcone planowi doraźnej pomocy 

ćlą rolnictwa. Przed południem obradowała w dalszym ciągu komisja zbożowa pod 

przewodnictwem wicetninistra Leśriewskiego oraz komisja kredytowa pod przewod- 
nictwem dyr. Królikowskiego. 

W wyniku obrad komisyjnych sformułowano dokładnie odpowiedzi na pytania 
postawione przez Ministerstwo w kwestjonarjuszach, zmierzających do uzupełnienia 

jnformacyj, zebranych w drodze pisemnej ankiety. 3 
Po południu odbsło się pod przewodnictwem p. ministra Janta-Połczyńskiego 

drugie zebranie plena:ne, na którem przewodniczący poszczególnych komisyj odczyta- 

fi opinje uchwałoze w tychże komisjach. Pan minister podziękował zebranym nietyl- 

ko za ich obecność i wyjątkowo owocne obrady, lecz również za zasadnicze uzgod- 
nienie przedłożonych opinij, za najdalej idące liczenie się z ogólnemi potrzebami pań- 

$twa w przedłożonych mu uchwałach. Ministerstwo zbsda te uchwały jak najdokład= 

niej i zajmie wobec nich stanowisko w planie dorzźnej akcji pomocy dla rolnictwa 

który w najbliższych dniach będzie wykończony i przedłożony Radzie Ministrów. 

  

  

| W Palacu St. James 
trzecie plenarne posiedzenie konferencji morskiej 

LONDYN. 30.1. Pat. Dziś w pałacu St. James otwarte zostało trze- 
cie plenarne posiedzenie k« nferencj morskiej. Mac Donaid, jako przewo- 
dniczący, zaznaczył, że konfereucja pięciu mocarstw, posiadających odmien- 
ne interesy, znajduje się wpbec trudnej sytuacji. Jednakże stwierdzić nale- 
ży, iż wyniki wstępnych narad, aczkolwiek powolne, są przecież zupełaje 
zadawalniające' 

Po przedstawieniu przez Grandiego stanowiska włoskiego Mac Donald 
zaznacza, iż kwestje, wysunięte przez Włochy dotyczą raczej 
metod i będą oddzielnie traktowane, 

zasad, niż 
co pozwoli konferencji omówić dwie 

ważne kwestje, a mianowicie tonnażu globalnego i według kategoryj. 

Włochom chodzi przedewszystkiem 0 określenie globa!- 
nego tonnażu maksymalnego 

Grandi zaznaczył, żn delegacja włoska ni: chce angażować 
się w jakiekolwłek kwestje metody, lub specjalnego punktu za- 
gadnienia rozbrojenia, dopóki nie zostaną załatwione dwie za- 
sadniczie sprawy, mianowicie Sprawa określenia wzajemnego 
stosunku procentowego jednostek morskich oraz sprawa okreś- 
lenta globalnego tonnażu maksymelnego. 

Czego żąda Ghandi dla Swego narodu 
Artykuł pod adresem vice-króla Indyj lorda Irwina 
BOMBAJ, 30. 1. PAT. Ghandi w swoim organie „prasowym zaznzcra, 

iż pragnie całkowitego zaniechania działalności rewolu yjnej przy użyciu 
gwałiu i zwraca się do lorda Irwina O zainicjowanie reform, dotyczących 
obniżenia podatków rolnych, wydatków na cele wojskowe oraz 
wyższych urzęduików, zniesienia podatku od soli, wprowadzenia 

poborów 
ceł na 

tkaniny zagraniczne, uwolnienie jeńców politycznych i zaprze. tania represyj 
politycznych. 

Ghandi zaznacza, że nie jest to jeszcze pełna lista pilnych żądań 

nie będzie wówczas mowy o niestosowaniu się do obowiązujących ustaw, 
kraju, jednakże gdyby wice król too ani te proste życiowe potrzeby Indyj 

zaś kongres weźmie życzliwy udział jakiejkolwiek wspólnej konferencji, 
której zapewniona będzie swoboda wyrażania opinii.! 

Marsz , głodowy” na Hamburg 
BERLIN. 30.1. Pat. Z Hamburga donoszą, jż władzom tam- 

tejszym udało się powstrzymeć w drodze grupy komunistyczne, 
ciągnące pod hasłem marszu głodowego do Hamburga. Oddzia- 
ły bezrobotnych, prowadzone przez agitatorów komunistycznych, 
musłały powrócić do miejsca zamieszkania. Do drobnych 
sta ć ulicznych między policją a komunistami doszło tylko w 
samym Hamburgu, 

DEBATA KOB STYTUCYJNA 
Stanowisko endecji 

WARSZAWA, 30-1. PAT. Sejmowa ko- 
misja konstytucyjna przystąpiła dziś do dłuż 
szych obrad nad projektami zmiany konsty- 

tucji. r 
, Pos., Komarnicki (Kl. Nar.) w przemó- 

wieniu swem poddał „analizie zarówno pro- 
jekt B.B. jak i projekt lewicy, dochodząc 
da przekonania, iż oba te projekty ze stano= 
wiska jego klubu są nie do przyjęcia. Mów- 

ca jzarzuca tym projektom, iż pewne zagad- 
nienia traktują pod kątem widzenia. aktual- 
nych momentów. B.B, traktuje sprawę; į 
koby miało być zawsze u steru, lewica zaś 
uzbraja się przeciwko temu niebezpieczeń= 
stwu. 

Kóńcząc swe wywody mówca oŚwiad- 
cza, iż jego klub przeciwstawiać się będzie 
wszelkim ideom i projektom, któreby miały 
pogorszyć ustrój, zwłaszcza. przeciwstawiać 
Się będzie osłabieniu charakteru państwa na 
szego, jako narodowego i katolickiego. 

PRZEMÓWIENIE POS. $. MACKIEWICZA 

iž 

  

iPos. Mackiewicz (B.B.) zauważa, 
przemówienia przeciwko projektowi l 

przedewszystkiem były: negatywne, a swoim 

projektom było poświęcone»tyle, ile potrzeba 

dla przyzwoitości. W tej krytyce nie widać 

stawania frontem wobec tych  historyczno- 

olitycznych zagadnień, jakie na Polskę idą. 
Projekt lewicy poza ogólnem powiedzeniem, 
że osobna ustawa określi zakresi autonomji 
dla ziem z ludnością mieszaną, nie porusza 
zagadnienia narodowościowego. Znaczy to, 

że kluby lewicy ustosunkowują się negatyw- 
nie względem polityki obecnego. rządu, nie- 
biorą za nią| odpowiedzialności, co jest zaw- 
sze najłatwiejsze i wykręcają się sianem od 

"konkretnej odpowiedzialności (słowa te wy: 
wołały potakiwania ze strony posłów ukraiń 
skich). 

‚ Pprojekt, B.B. atakuje się nie według 
| tego, jakim on jest, lecz jakim go sobie wy- 
imaginują. Tego, że obalenie rządu wymaga 
becnošci połowy ustawowej żczby poi 

rla- 
mentarnej, ani osłabieniem, tylko uporządko 
waniem stosunków parlanientarnych. Społe- 
czeństwo właśnie pragnie tego  uporządko- 
wania. ; 

Następnie przechodząc do "omówienia 
projektu stronnictwa narodowego, mówca 
zauważa, iż konstytucja „marcowa była wal- 
ką z osobą domniemanego naczelnika pań- 
stwa. To samo cechuje 

Stronnictwa Narodowego. Projekt ten wpra 
wadźa dalsze odprężenia władzy. Stojąc na 
zasadzie dwuizbowości, przekreśla on му 
magania zgody obu izb tak, że każda izba 
może działać na własną rękę. Np., w. spra- 
wie obalenia gabinetu i sprawie dekretowa- 
nia, projekt Klubu Narodowego uniemożli- 
wia Pole prowadzenie zwycięskiej wojny, 

"gdyż postanawia, że Sejm na cały czas woje 
ny może wybrać komisję wojenną, której 
przekazuje swe uprawnienia ustawodawcze. 
Komisja ta składa się z 24 posłów i 12 se- 
natorów i minister spraw wojskowych przed 
tą komisją jest odpowiedzialny za wszystkie 
akty, związane z dowództwem i za wszelką 
sprawę kierownictwa wojskowego. 

Dziwne jest zagadnienie — oświadcza 
mówca — dlaczego Stronnictwo ĮNarodowe 
właśnie w.tej jedynie sprawie daje przewagę 
izbie poselskiej, a zatem umożliwia także 
większy udział w tej komisji mniejszościom 
AN To. czyni stronnictwo, które 
twierdzi, że reprezentuje cele ścisle narodo= 
we. Słusznie się mówi, że dyskusja nad kor- 
stytucją nie może być „czysto prawnicza. Po- 

B. winna ona wywoływać pewne siły z narodu. 
Kto może z czysiem sumieniem powiedzieć, 
że którekolwiek stronnictwo byłoby dziś go- 
towe wziąć. na siebie odpowiedzialność za 
całe państwo, lub jaka koalicja tego rodzaju 
byłaby możliwa? Niema jeszcze sił społecz- 
nych, któreby mogły stworzyć odpowiednie 
partje, Stosunki nasze dziś dadzą się do 
pewnego stopnia porównać ze stanem w 
Rosji w roku 1917, kiedy władzę oddano 
parlamentowi. Partje polityczne w Rosji były” 
wówczas na: poziomie dziecinnym. Wzięły 
one na siebie odpowiedziałność i wiemy, co 
późnej się stało. 

Konstytucja marcowa u nas przetrwała 
od roku 1921 do zamachit maowego aż do 
okresu, kiedy Polska nie była narażona na- 
niebezpieczeństwo. „Ale konstytucja układa 
się tak, żeby qłaństwo| mogło znaleźć w niej 
ostoję w najbardziej krytycznej chwili. 

Projekt B.B. jest pierwszą próbą dania 
odrodzonemu państwu polskiemu władzy, 
któraby, wzięła na siebie odpowiedzialność za 
całe p ństwo. Mówca uważałby wprost za 
złamanie przysięgi, gdyby którykolwiek z 

posłów od idei stworzecji w Polsce 
silniejszej wladzy. | 

iPo przemówieniu pos. Kazura  (Ukr.) 
obradyĄ przerwano. Następne posiedzenie ko- 
misji we wterek dnia 4 lutego o godz. 10 

i obecny projekt rano. 

lniene dowolnie. Za uostanczenie numeru dowodowego 20 groszy. . 

miejscowego, oto pewna tylko część 

grzechów naszej urzędowej  propa- 
gandy. 

Ale jakkciwiek sanacja tych  sto- 

sunków jest niezbędna, nie odmawia 

się armji pieniędzy na armaty i amu- 
nicję, dlatego tylko, że jest młoda... 
i zanadto doświadczona, Przecież i w 
dyskusji nad budżetem wojskowym 
bywały burze, gale żaden z posłów 
nie postawił wniosku o skreślenie po- 
zycyj na zadpatrzenie armji, ; 

Miuisterstwo Spraw Zagranl- 
cznych bez funduszu propagan- 
dy podobne jest, do armji z ofi. 
cerami i szeregowcami, ale bez 
pocisków armatnich | naboi ka- 
rabinowych. Taka armja zwycię- 
żyć nie może! 

W onegdajszym numerze „Słowa” 
Red. Mackiewicz zwraca uwagę na ró. 
żnicę traktowania zagadnienia propa- 
gandy przez Czechów i przez nas, 
Historja się powtarza. Taksamo, jak 

w epoce rozbiorów Rzeczpospolita | 

nie wiedziała o konszachtach państw 

zaborczych, taksamo i dziś nie o 

wiele więcej wiemy 0 narastających 

geszefciarstwach kramarskich narodów | 
Europy Zachodniej. 

Propagandę i konfidencję naszych 

placówek zagranicznych należy do 
gruntu zreformować, na to godzą się | 
wszyscy. Ale budżetu propagandy, | 
budżetu na amuaicję dla dyplomacji, 

zmniejszać nie można. Raczej należy 

fundusz ten zwiększyć wydatnie. ' 

Pokrycie? Zmniejszenie wydatków | 

na reprezentację, zwłaszcza wewnę* 
trzną. Nic mie szkodzi, jeżeli nasi dro- 

dzy goście, zamiast szampana i bor- 

deaux wypiją trochę złotej renety. 1 
na zdrowie nie zaszkodzi ina kieszeń 
też. Gospodarstwo polskie jest go- 

spodarstwem ziemianina z ‚б-га!ет 

dzieci, który odziedziczył zaniedbany 
folwark Dobrze jest jeżeli zaczyna od | 
żniwiarki i nawozów sztucznych, 21е 

jeżeli od szampana i bordeaux. 3 
Na wszelkie ogranic enia repre- 

zentacji i luksusu, piszę się obu rę: 

kami. Ale bezpieczeństwo państwa | 
jest suprema lex. Miejmy nadzieję, że | 

plenum Sejmu nie zechce paraliżować | 

działania oczu i uszu państwa, wcho- — 
dzącego w nowy, Coraz niebezpiecz- SK 

niejszy okres stosunków  międzyna- | 

rodowych. K. Leczycki 
PWETENIERIWAR ZO CPE CDA BOZR 

Prawda o fanfjemach skarkofermu © 
Korzystał z nich iedynte Korfanty 

WARSZAWA, 30—1. PAT. W związku z 
notatką, jaka ukazała się w „Gazecie War- 
szawskiej* z dnia 30 stycznia r. b w /dzia- 
ie przeglądu prasy p. t. „Zaowu prawdą p. 
Kwiatkowskiego*, Ministerstwo Przemysłu 
i Haqalu stwierdza, że podaca Ona zosta 
bez dobrej wiary. Po szczegółowem omó- 
wieniu tej sprawy Ministerstwo Przem. i 
Handlu powtórnie stwierdza, że żaden z 
urzędaików państwowych wogóle żadnej 
tanijemy ze Skerbofermu nie otrzymał. 
Również nie otrzymał jej i migdy . nie żą- 
dzł obecny prezes rady Skarbofermu p. 
C:esław Klarner, chociąż urzędnikiem | 
państwowym nie jest. : 

Natomiast prawdą jest, że z racji prz: 
kazania przez Skarboferm  Ministerstwi 
Przem. i Handlu sumy należnej grupie pol 
skiej z tytułu tantjemy, przewidzianej sta- 
tutowo, powstałej z 5 proc. odliczenia od 
dywidenoy za kilka lat wstecz, ćomagał 
się w swoim czasie wypłacenia tantjemy 
pos. Korfańty, powołując się na brzmienie | 
statutu Skarbofermu i oświaaczając, że to | 
żądanie swoje poprze skargą sądową. lstot= 
nie też, p. Korfanty niezaležaie od stałych 
miesięcznych poborėw tantjemę, wymienio- 
ną przez p. ministr4 przemysiu i handlu, w | 
wysokości 24,686 fr. szw. ze Skarbofermu | 
pobrał, jak równieź pobrali ją i inni człon= | 
kowie rady Skarbofermu, którzy nie są, ani 
nie byli wówczas urzędnikami Ministerstwa 
Przem. i Handlu. 

Drina kamisji @а zbadania zajść 
w Sejmie оВНО 

WARSZAWA. 301. Pat. Nadzw, 
czajna komisja do zbadania zajść 
Sejmie w dniu 31.X r. ub. na dzisi 
szem posiedzeniu przesłuchała w ch 
rakterze Świadków p. о. dyrekt 
biura sejmowego p. Pomorskiego 'se 
kretarza osobistego p. marszałka, Se 
mu Dwernickiego oraz posła Stefana | 
Dąbrowskiego z Klubu Narodowego. 

      

    

    

    
   

    

   

   
   
   

     

    

    

     

  

    

     

    

        
   
    

   

  

     

    

    

    

    

   

    

Drugie I frzecłe ezyfanie 
|. ustawy skarbowej ` 

| Sprawozdanie z posiedzenia komisji 
budżetowej, na którem odbyło się drugie 
i trzecie czytanie ustawy skarbowej druku- | 
jemy w obszernem streszczeniu na stronie 
trzeciej dzisiejszego wydania.  
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ECHA 
OSZMIANA. 

— Echa pożaru w szkołe. Groźny pożar. 
który wybuchł w ubiegłym tygodniu w Osz- 
mianie nieprzestaje w dalszym ciągu absot= 
bować opinji miasta. 

Chodzi bowiem w tym wypadku o tam- 
tejszą szkołę gmach której wzniesiony z ta- 
kim trudem i przy dużym nakładzie pieniędzy 
spłonął częściowo powodując około 100 tys. 
zł. strat. 

Jak obecnie wynika ogień wybuchł o go 
dzinie 2 pp. kiedy w gmachu z racji niedzieli 
nikogo ne było i został zauważony dopiero 
wtedy gdy począł zajmować wiązania dachu 
f wydostawać się na zewnątrz. 

Gryzący dym od osmolonych belek unie- 
możliwiał wprost dostęp do gmachu sciślej 
mówiąc do jego lewego skrzydła w którem 
pożar powstał i z szybkością rozszerzał się 
na cały gmach. 

, Akcja ratunkowa była narazie żadna, Jak 
wiadomo Oszmiana nie posiada stałej straży 
ogniowej a jedynie ochotniczą. Z racji że są 
Oni zatrudnieni pracą zarobkową w pierw= 
szej chwili trudno było ich zebrać i pchnąć 
do miejsca, gdzie wybuchł pożar. 

Taksamo było i w tym wypadku gdy za 
отоса syreny dano znać o grożącem nie- 
ezpieczeństwie. Gdy z trudem zebranych 

strażaków skierowano pod palącą się szkołę 
Okazało się, że niema kto nimi kierować. Gdy 
wreszcie znalazł się któryś z oficerów minął 
dłuższy czas nim uruchomiono tabor stra- 
żacki składający się z 10 beczek; bowiem za- 
przęg musiał być zbierany po mieście, gdyż 
straż nie ma własnych koni. 

‚ М tym czasie ogień przeszedł już na śro 
dek gmachu i groził całkowitą zagładą całej 
"szkole i dopiero w ostatniej chwili dużemi 
strumieniami wody odgrodzono palącą się 
część i przystąpiono do gaszenia. 

Przybyła około godziny 6 wieczorem straż 
„z« Wilna niemiała już nic do roboty bowiem 
ogień już dogasał i maszyny straży nadawa+ 
jłyby się jedynie do dostarczania wody z od 
dalonej rzeki w celu ostatecznego zalania 
miejsc gdzie ogień jeszcze się tlił. 
| Będący już ой początku na miejscu wy- 
padku zastępca komendanta pp. asp. Zaniew 
ski, zgóry przewidując trudności przy ustala 
miu przyczyn pożaru odrazu zażądał odpo- 

+ wiedniego zabezpieczenia kąta w lewem 
skrzydle, gdzie ogień powstał. Oględziny i 
wszechstronne badania okoliczności pożaru 
nie przyniosły żadnych konkretnych. danych 

r ustaliły powody zapalenia się gma. 
u. 
Zdaniem ekspertów pożar mógł powstać 

ad wadliwego urządzenia przewodu komino= 
wego idącego od pokoika dozorcy po przez 
gmach na zewnątrz. 

Przedsiębiorca prowadzący roboty dla pil 
nowania złożonych materjałów wynajął do- 
zorcę którego ulokowano w prowizoryczne. į 
budce na lewem skrzydle, W krytycznym 
dnią dozorca napalił w piecu i sam wyszedł 
na miasto. Wobec tego, że znaleziono ślady 

« zapalenia się belki sąsiadującej z przewodem 
kominowym idącym od budki dozorcy zacho= 
dzi uzasadnione przypuszczenie, że zajęcie 
się od rury łatwopalnej bo osmolonej belki, 
spowodowała pożar w szkole. 

Na skutek umowy z przedsiębiorcą budo- 
wę szkoły prowadzono stopniowo w miarę 
udzielanych Magistratowi przez kuratorjum 
szkolne kredytów cospowodowało to iż budo» 
"wa trwała już dłuższy czas i część wykona- 
nych robót była przyjęta przez komisję na 
„jesieni roku ubiegłego. Szkoła jeszcze nie by 

ła wykończona bowiem brakowało węwnętrz 
mych ścian (prócz kapitalnych) sufitów, po- 
dłóg, okien i t.d. ponieważ z ogólnej sumy 
preliminowanej na ten cet (400 tys. zł.) wy- 
dano dotychczas niecałe 200 tys. zł. 

Obecnie aktualną jest sprawa kto ponie- 
йе straty, spowodowane pożarem. Magistrat 
twierdzi, że przedsiębiorca, zaś ten ostatni 
zasłaniając się umową utrzymuje że nie o- 
bowiązany jest do tego bowiem roboty w: 
kończone przekazał Magistratowi który wie 
aien był poczynić odpowiednie kroki zabez- 
pieczające. 

IPonadto przedsiębiorca twierdzi, że w 
swoim czasie zwracał uwagę burmistrza na 
potrzebę zaasekurowania gmachu, na co miał 
otrzymać odpowiedź że narazie Magistrat 
«iema na ten cel funduszów, Opierając się 
na słowach burmistrza przedsiębiorca uda= 
mwadnia, że sam Magistrat uważał że sprawa 
zabezpieczenia na wypadek pożaru należała 

_ wyłącznie do miasta. Spór trwa nadal i zo- 
stanie  najprawdopodobniej rozstrzygnięty 
przez odnośne czynniki nadzorcze. | 

Narazie roboty przerwano na czem je- 
dynie straci miejscowa ludność riieposiadają- 
2 odpowiedniego lokalu szkolnego. | W.L. 

WIDZE, POW. BRASŁAWSKI. 

— — Figowy liść Ewy odem bójki na 
- balu maskowym. Gdy myślicie szanowni Wil 

mianie, że postęp j wiedza dostepnemi są 
tylko dla was, w wielkiem: mieście, a my 
mieszkańcy prowincji żyjemy. ciemni, i zaco- 
fani jak tabaka w rogu, to się grubo w tem 
nylicie, bo nawet my, mieszkańcy Widz, te- 
go smutnego zakątku Wileńszczyzny, położo- 
mego daleko od kolei żelaznej, wśród błot, 
jezior i bezdroży, dążymy prędkim krokiem 
©aprzód, idąc za wiedzą i postępem, © czem 
świadczy: fakt następujący: 

Mamy tutaj ochotniczą straż pożarną, 
<chlubimy się więt z tego, ale aby sprostać 
zadaniu, potrzebujemy Środków po temu, ta- 
miąc więc długo głowę i obmyślając sposoby 
na zdobycie grosza, zmiarkowaliśmy, że naj- 
tepszą i najwłaściwszą drogą ku temu, to 

, będzie urządzenie zabawy maskowej w Wi- 
__ dzach. IPomyślano — zrobiono. Ułożono pro- 

e 

Y Pyk uczęszcza zgórą 80 dzlieci, a wśród nich 

  

gram, dużo atrakcyj, a między innemi premja 
za najgustowniejszą maskę i najpiękniejszy 
strój. Szeroko roztrąbiono 10 tem po. mia- 
steczku, więc już zawczasu poczęto się wy- 
silać w pomysłach. I oto nastał nareszcie ocze 
ikiwany dzietń, niedziela 12 stycznia i zapo- 
wiedziany bal maskowy w Domu Ludowym. 
Wejście dostępne każdemu, płatne niedrogo, 
więc się sala wypełniła po brzegi, A ponio- 
waż żyjemy tutaj w zgodzie ze wszeskiemi 
mniejszościami, więc gwar różnojęzyczny na- 
pełnił ten przybytek zabawy. Widz: 
różne maski, ot, tak, zwykłe sot 
śród nich przykuwa oczy wyro 
dzieży maska w kostjumie Ewy, jest nawet 
przy niej i Adam dla proporcji, ale zato Ewa 
to już Ewa! (staroobrzędówka). Młoda, tęs 
ga, wysoka, ciało aż się prześwitca, pulch.'a 
i dobrze zbudowana, wszystko uwid 
Wąziutki staniczek ledwie się trzym 
mach przez ramiona, na biodrach za 
paska z liści figowych i to juz cały s tej 
„rajskiej istoty”. Sensacja ro w  Widzach, 
więc są wszyscy Ewą zachwyceni. Młiodzie- 
ży iskrzą się oczy, u wyrostków dusza w 
oczach, starsi aż się rozdziaw'ii, przecierają 
oczy, by dokładniej oglądać detale maski, 
jednem słowem cała sala jest zajęta tylko 
Ewą. Nie może być dwu zdań, że maska ta 
została premjowaną pierwszą nagrodą, srebr.. 
nym zegarkiem, bo jury opinjujące, to ludzie 
młodzi, wrażliwi i znawcy sztuk pięknych! 
Rozpoczęto tańce, do Ewy rwie się każdy, 
jest ona kompletnie w oblężeniu, chwytają ją 
wszyscy i swoi (staroobrzędowcy) i cudzy, 
powstaje sprzeczka, że właśnie «i cudzy zd= 
władnęli tańcami i ich Ewą, daje się słyszeć 
na sali jedne głośne chlaśnięcie po twarzy, 
dwa, trzy, pięć. Powstaje tumult, wrzawa, 
zgiełk, krzyk zamieszanie na sali. Jedyne 
wyjście z sali zatarasowane, chłopcy drą się 
na zabój, wzajemnie się tłukąc i policzkując. 
Nareszcie gdy się już ukazały na sali maski 
ubarwione własną czerwoną naturałaą farbą 
i gdy przełożony zabawy udał się na postc- 
runek po interwencję policji, to zajście nicco 
się umitygowało i położony został kres zapę 
dom młodzieńczym. 

   

   

   
    

  

(Patrząc Ina to ze strony, okiem chłodnego 
obserwatora, uważam, że „ludzkość nasza” 
ma w sobie dużo cech wspólnych z różnymi 
Rysiami i Lordami, bo jak tamci będąc na 
weselisku, w podnieceniu przy lada okazji 
kupą rzucają się na jednego, lub też gryzą 
się pojedyńczo, do krwi, tak też byio i u 
nas w Widzach na tej zabawie maskowej. 

A tymczasem nadobna Ewa, chodzi Gzie 
siaj sobie po miasteczku zaduinana, pogląda 
na wskazówki erga Bo zegarka, tęskia 
wzdychając do przeszłych chwil, do raju 
utraconego, do przeżytych wrażeń „rajskich*. 
O, tempora, O mores! Obserwator. * 

  

POSTAWY. 

— Choinka w Przewoźnikach. Nie ma po 
„trzeby rozwodzić się nad tem, jak dużo zro= 
bić może dla obywatelskiego uświadomienia 
ludu nauczyciel naj wsi. A cóż mówić o na» 
szych Kresach Wschodnich, gdzie lud bia 
łoruskj, zdezorjentowany przez agitatorów 
stoi na rozdrożu. 

iNauczyciel kulturalny, świadomy swego 
posłannictwa, energiczny może zrobić wię= 
cej, niż każdy inny inteligent i łatwiej może 
zdobyć; dla siebie zaufanie, a mianowicie 
przez sumienne nauczanie dzieci. Na gruncie 
tego zaufania dalsza jego praca w kierunku 
uświadamiania ludności pójdzie mu bez wiel 
kiego trudu. 

Przytoczę następujący przykład. 

O parę kilometrów od Postaw jest wioska 
Przewoźniki, której ludność, jak również lud 
ność wsi pobliskich składa się wyłącznie z 
prawosławnych. Do szkoły: powszechnej w 
Przewoźnikach, której kierownikiem jest p. 

zdaje mi się, tylko jeden chłopiec katolik. 
Gdy na początku roku szkolnego byłem w 
tej szkóle, żadne z nowoprzyjętych dzieci nie 
tylko ani słowa nie mówiło po polsku, ale 
mowy polskiej wcale nie rozumiało. 

W dniu 18 stycznia t.j. w wigilję pra: 
sławnych Trzech Króli zostałem  zaprosżo 
ny przez p. kierownika szkoły w liczbie kil- 
ku innych osób na przedstawienie i choinkę 
szkolną do Przewoźnik. Jakież było moje 
zdziwienie, gdy przed nami, ta sama drobna 
dziatwa, która przed paru miesiącami nie 
znałą wcale mowy polskiej, zadeklamowała 
nam kilka wierszy z doskonałą dykcją i ze 
zrozumieniem treści, a starsza dziatwa dosko 
nale odegrała „Jasełka* ze spiewami chórał 
nemi. Po przedstawieniu przeszliśmy do in- 
nej izby szkolnej, gdzie ną. dziatwę już czeka 
ła rzęsiście oswietlona choinka i słodycz 
przez gości przywieziona. 

Obdarzone cukierkami piernikami dzieci 
bawiły się świetnie: śpiewy, tańce pod dźwię 
ki harmonijki, błyszczące oczęta, płowe czu 
pryny, przytupywanie bucikami, nieraz od 0- 
sób starszych na tę uroczystość wypożyczo 
nemi... A dokoła wyłącznie polska mowa, bo 
jak się okazało i te najmniejsze dopiero od 
kilku miesięcy uczęszczające do szkoły, dzie 
ci starają się mówić ze sobą po polsku i ta 
bez żadnego przymusu ze strony nauczycieli. 

Z rozmowy z rodzicami dzieci, którzy, ze 
względu na spóźnioną porę przyjechali po 
swoje dzieci ze wsi sąsiednich, przekonałem 
sięy że rodzice doskonałe rozumieją korzyść 
nauczania ich dzieci w języku polskim. Zapa- 
trują się oni na to z punktu widzenia prakty= 
cznego i rozumieją, że już sama wiedza ję- 
zyka państwowego, ułatwi w przyszłości ży 
cie ich dzieciom: „Bo, przecież nikt naszym 
dzieciom nie broni mówić „po prostu”, „ba« 
ciuszka“ uczy dzieci wiary naszej a jak „jano 

  

ZEZNANIA PRZYWÓDCY PUCZU 
KRAJ 6 w E Sensacyjny dzień w prosegie fałszerzy czerwońców 

KAPPA KAPITANA ERHARDTA. 
BERLIN, 30-I. PAT. Dzisiejsza rozprawa w procesie przeciwko fałszerzom  czec- 

wońców obiitowała w szereg niezwykle sensacyjnych szczegółów. Wiadomość, iż ‘па 
rozprawie tej będzie zeznawał osławiony przywódca puczu Kappa, kpt. Erhard, ściągnęła 

tłumy pubiiczności, oczekujące rewelacyj. . W gmachu sądowytm wzmocniono posterunki 
polityjne, które każdego z wchodzących poddawały rewizji osobistej. Kpt. Erhardt, który 
według twierdzenia obrońcy oskarżonych, „miał pozostawać w ścisłym kontakcie z, Ka- 

raumidze zaprzecza twierdzeniu Karaumidze, powołując się ma to, ćż tylko pgólnikowo 
rozmawiał z nim'o fałszowaniu banknotów, jako o jednym ze środków walki politycznej. 

W 'sam plan sfałszowania nie był wtajemniczony. 

PLANY WYZWOLENIA GRUZJI POPIERAŁ GEN. HOFFMANN. 
W rozmowach z Karaumidze poruszał między innemi plan wywołania powstania 

przeciwko Sowietom w Gruzji, przyczem Karaumidze, chcąc pozyskać Erhardta, wskazyj 
wał, że obalenie rządów sowieckich musi zadać šmiertelny 'cios ruchowi: komunistyczni 
mu w Niemczech. W ogólnych zarysach mówiono o sojuszu między przyszłą wyzwoloną 

Gruzją i Niemdami, Plany Karaumidze: zyskały! wielkie poparcie gen. Hoffmanna, 

STWIERDZENIE FABRYKOWANIA I PUSZCZANIA MASOWEGO W 
OBIEG DOLARÓW AMERYKAŃSKICH: I MEKSYKAŃSKICH ORAZ FUN 

TÓW SZTERLINGÓW PRZEZ RZĄD SOWIECKI. 
Niezwykłe poruszenie wywołało oświadczenie obrońcy, Behra, który w imieniu 

podsądnych Sagaticziszwiliego i IKaraumidze jodczytał. obszerną: 'deklarację, zawierającą) 
szereg niezwykłych oskarżeń pod jadresem rządiy sowieckiego. (Oskarżeni twierdzą, : že 

rząd sowiecki od początku swego istnienia uprawiał ima szeroką jskalę ihłszerstwo walut 
państw| zagranicznych. Już w roku, 1928 Politbiuro |opracowało; szczegółowe plany puszcze 

nia w obieg większej ilości fałszywych funtów angielskich braz dolarów amerykańskich! 
i meksykańskich. Wykonanie tego płanu powierzono trzem funkcjonarjuszom  Politbiura 
Kaganowiczowi, Jarowskiemu i [sekretarzowi W.C.I.K. Ekunidze. Falsyfikaty użyte być 
miały na fiaansowanie akcji wojennej przeciwko Chinom. Druk Falsytikatow „wykonano; 

w państwowej drukarni (w Leningradzie już na przełome 1928 i 1929 roku. 

FALSYFIKATY NA RZECZ AKCJI WOJENNEJ PRZECIW CHINOM. 
Wielkie ilości fnlsyfikatów wysłał rząd sowiecki. gen. Fengowi do Mongolji. Rów 

nież w Irkutsku zdeponowano wielką przesyłkę, fałszywych banknotów angielskich i ame 
rykańskich, przeznaczonych na ceje akcji wojennej. Pozatem rząd sowiecki puścił w, obieg 
wielkie ilości siałszowanych banknotów ido Siamu, Indyj, Mezopotamii, Syrji, Palestyny, 

Południowej Ameryki, Meksyku i kolonij afrykańskich. ' 

ROZPOWSZECHNIANIE FALSYFIKATOW W POLSCE, NIEMCZECH, HO 
LANDJI, ITALJI I GRECJL. 

Począwszy od 1929 įroku, Sowiety poczęty rozpowszechniač sialszowhne hanknoty 

w państwach europejskich, między innemi w Polsce, Niemczech, Holandji, Italji i Grecji. 

Przedstawiciel: finansowy Sowietów w Londynie Belgard odwołany został ze swego sta 
nowiska do Moskwy i tam na podstawie wyroku Czekią 'zastrzelqny, porfieważ iwzbra' 

niał się przykładać ręki do akcji fałszerskiej. Żona jego zmarła wskutek otrucia (wśród: 
tajemniczych okoliczności. Wykryte ostatnio 'falsyfikaty dolarowe, które zalewają cały | 

świat, pochodzą — jak twierdzą 'oskarżeni — z tego samego źródła sowieckiego. To 
ostatnie twierdzenie wywołało wśród ołłecnych na: sali niebywałe poruszenie, 

ъ 

Propagandą kieruje b. poseł w Berlinie Riedi 
WIEDEN, 30. I. PAT. „Fremden Presse" donosi, że zwolennicy przy- 

łączenia Aust ji do Niemiec, którzy z powodu konferencji haskiej zachowy- 
wali się z rezerwą, mają obecnie tworzyć energiczną 'akcję propagandową 
za Anschlussem w'celu przedłożenia tego żądania Lidze Narodów. Na;czele 
tej akcji stoi austrjacko-niemiecki Volksbund. 

Organizacja ta zażądała od stronnictw i osobistości politycznych 
otwartego zadeklarowania się za Anschlussem. 

Były poseł austrjacki w Berlinie Riedl podjął się propagandy na 
rzecz unji celnej między Austrją a Niemcami. Spodziewa się on, że unję tę 
da się przeprowadzić najpóźniej w roku 1931. 

  

  

  

nie nauczy się teraz po polsku, to będzie taki 
sam „mužyk“ ja i ja”. 

Tak rozumuje tutejszy Białorusin. 
Ciężka jest praca nauczyciela na wsi, nie» 

raz wprost okropne są warunki, w jakich się 
znajduje nauczycielstwo szkół powszechnych 
na naszych, Kresach Wschodnich, ale też į 
plony tej pracy mogą być wczesne i obfite 
i od nauczycielstwa wyłącznie zależy, aby 
te plony były zdrowe. 

Wiem, że prawie w każdej szkole nasze 
go powiatu odbywały się takie miłe uroczy: 
stości dla dziatwy podczas swiąt Bożego Na. 
p" R) 

Szczęść Boże! 
Dr. Stefan Moroz. 
— 

LIST DO REDAKCJI. 
Nawiązując do notatki umieszczonej. w 

„Słowie z dnia" 18.1.1930 r. nr. 14 w spra 
wie opóźnionego doręczania korespondencji 
pocztowej; adresatom, powiadamia się Sz. Re 
dakcję, że sieć pocztowo - telegraficzna na 
Ziemiach Wschodnich, przynależnych do O- 
kręgu tutejszej Dyrekcji Poczt i Telegrafów, 
jest znacznie większa, niż za rządów zabor 
czych i że obecnie urzędy i agencje poczto- 
we na tych ziemiach nie są rzadkością, a są 
narazie w takiej ilości, jakiej wymagają tego 
potrzeby życiowe. Dyrekcja zaś dąży stale 
do dalszego rozwinięcia sieci pocztowej w 
miarę, jak tego wymagają stosunki lokalne. 

Dzieci, odżywiane 

FOSFATYNA 

mają zawsze świeże różowe policzki, dobrze 
rozwinięte mięśnie i zdrowy 

Niezrównanej dobroci mączka 

FALIERA 
DZA: 
żywcza jest 

wszędzie do nabycia.   
  

Są wprawdzie jeszcze osiedla i osady, od- 
dalone nawet bardzo znacznie od urzędów i 
agencyj pocztowych, jednak tylko tam gdzie 
nie zaistniały: jeszcze warunki do utworzenia 
urzędów, względnie agencyj pocztowych, je- 
dnak dla umożliwienia regularnego Odbiera- 
nia korespondencji przez mieszkańców tych 
osad i osiedli, zarządziło Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych w porozumieniu z władzami 
pocztowemi zorganizowanie odbierania z 
poczty i doręczania korespondencji przez 
gminy i gromady (wójtów i sołtysów). 

(Na podstawie powyższego zarządzenia, 
jest obowiązaną każda gmina względnie gro 
mada, w której niema poczty, w oznaczo- 
nych przez Starostwo dniach wysyłać do 
przynależnego urzędu lub agencji  poczto- 
wej posłańca po odbiór korespondencji, a 
następnie tę korespondencję doręczać przez 
posłańców gminnych i gromadzkich adresa- 
tom. 

Znaczna część jednak gmin i gromad al- 
ba nie stosuje się do powyższego zarządze- 
nia albo też stosuje się w niedostatecznej 
mierze, co jest wyłącznym powodem opóźnia 
nia doręczenia lub niekiedy ginięcia korespon 
dencji zwykłej, za co nie można winić Za- 
kładu Pocztowego. е 

Uprasza się więc Sz. Redakcję o umiesz- 
czenie w swem pismie odpowiedniego spro- 
stosowania w związku z powołaną na wstępie 
notatką. : 

Prezes inż, Żuchowicz. 

+ Aacelnit bozbożańków o rotwoja „wojającego ateina“ ty 
Prezes Ogólnozwiązkowego stowa- 

rzyszenia bezbożników, znany działacz 
komunistyczny! Jarosławski, uchodzący 
powszechnie za najgorliwszego .propa- 
gatora ateizmu w ZSSR, domaga się w 
czasach ostatnich coraz  energiczniej 
wzinożenia aktywności na tak zwanym 
„froncie religijnym. 

Od świąt Bożego Narodzenia, kie- 
dy to dzięki poparciu czynników rządo- 
wych, bezbożnicy zorganizowali w ca 
łym kraju liczne demonstracje antyreli- 
gijne, aktywność działaczy  ateistycz- 
nych na terenie ZSSR, — zdaniem Ja- 
rosławskiego, — stale upada. Przyczy: 
ny zjawiska tego dopatruje się Jarosła 
wski w zaniedbywaniu przez rząd dzia 
łalnościi bezbożników którym organiza- 
cje oficjalne i partyjne powinny zawsze 
poświęcać taką uwagę, jak miało to 
miejsce w okresie świąt Bożego Naro 
dzenia. Bezbożnicy, — uważa ich przy- 
wódca, — rozwijają w całym kraju sze 
roką propagandę na rzecz popularyza- 
cji haseł ateistycznych, ale prawdziwą 
skuteczność propagandzie tej zapewnić 
może dopiero systematyczna pomoc ze 
strony kół oficjalnych i komunistycz- 
nych. 

Propaganda ateistyczna  bezbożni- 
ków sowieckich przejawia się w najroz 
maitszych formach. Tak naprzykład z 
śnicjatywy bezbożników urządzono w 
czasie świąt w całym kraju „dni indu 
strjalizacji”, zmuszając robotników do 
pracy i do qddawania całego zarobku 
dziennego na fundusz  industrjalizacji. 
Na ten sam fundusz musieli zarobki 
swe oddawać robotnicy — Żydzi, któ- 
rych zmuszono do pracowania na ży” 
_dowski Nowy Rok i na Sądny Dzień. 

Celem spotęgowania propagandy 
antyreligijnej przy pomocy słowa drit- 
kowanego, podniesiono nakład organu 
ateistów rosyjskich  „Bezbożnik* na 
350.000 egzemplarzy. 

jarosławski bardzo jest zadowolo- 
ny z wyników „walki z dzwonami koś- 
cielnemi', podkreślając, iż fakt, że ruch 
ten stał się ostatnio ruchem masowym, 
uważany być winien za wielki sukces 
bezbożników. Takie miasta, jak Sama 
ra, Cherson, Krasnojarsk, Kaługa, Ar- 
changielsk, Briansk i inne, postanowiły 
zdjąć wszystkie dzwony kościelne i 
przeznaczyć je na cele industrjalizacyj- 
ne. „Walka z dzwonami” daje „jaknaj- 
lepsze" rezultaty również po wsiach, 
gdzie chłopi coraz częściej domagają 
się usunięcia dzwonów z kościołów. 
Wszystko to się dzieje oczywiście pod 
presją bezbożników, którzy wiedzą, że 
mogą zawsze i we wszystkiem liczyć 
na poparcie władz. W dzisiejszej Rosji 
zasada wolności przekonań religijnych 
właściwie nie istnieje, gdyż wszystkie 
xeligje wystawione są na najbezwzględ 

jącego ateizmu. 
Bardzo charakterystyczne są niektó 

re zarządzenia władz sowieckich prze 
<iwko religji i instytucjom religijnym. 
Tak naprzykład prezydjum  sowietu 
miejskiego w Twerze postanowiło 
wstrzymać dostarczanie energji| elektry 
cznej wszystkim instytucjom religijnym 
w mieście. Przewody elektryczne, pro 
wadzące do kościołów i innych organi- 
zacyj wyznaniowych poprostu przecię 
to. Na Ukrainie w wiosce Markowo wła 
dze miejscowe 'postanowiły „wysiedlić' 
popa i kościelnika, pozostawiając w 
ten sposób wiernych bez opieki ducho- 
wej. 

Na porządku dziennym są akty te 
rorit wobec księży, których bezbożnicy 
zmuszają do porzucenia stanu duchow- 
nego. Niektórzy duchowni, ulegając pre 
sji bezbożników, czynią zadość ich żą 
daniom, ale naogół są to wypadki wy- 
jątkowe Bardzo: ożywioną propagandę 
prowadzą bezbożnicy| wśród członków 
rozmaitych gmin wyznaniowych, usiłu- 
jąc zmusić ich do wystąpienia z orga- 
nizacyj religijnych. 

Jarosławskiemu wszystko to jed- 
nak nie wystarcza. Twierdzi on, że wła 
dze państwowe „okazują bezbożnikom 
zbyt mało poparcia i domaga się, by 
organizacje partyjne przy udziale czyn 
ników oficjalnych wybudowały w Mo- 
skwie potężne centrum międzynarodo- 
wego ruchu antyreligijn., któreby kie- 
rowało propagandą ateistyczną nietyl- 
ko w całej Rosji, lecz i poza jej granica 
mi za pośrednict em partyj komunisty- 
cznych w poszczególnych państwach. 

niejsze prześladowania ze stróny woju- 

Jak widać, bolszewikom nie wystar 
czą już ich międzynarodówka 'komuni- 
styczna i chcą oni zorganizować obec- 
nie jeszcze międzynarodówkę antyreli 
gijną. Niewiadomo oczywiście, czy 
plany Jarosławskiego znajdą posłuch w 
miarodajnych kołach rządowych, jedna 
rzecz zdaje się jednak już dzisiaj nie u- 

.„legać najmniejszej wątpliwości: že mia 
nowicie na terenie europejskim plano- 
wana akcja. międzynarodówki antyreli 
gijnej skończy się zupełnem fiaskiem. 

  

Rozwiązanie zagadk), Navraiil Gaby Daslys | 
(ZK) Donosiliśmy niedawno o wszczęcite* 

dochodzeń o spadek po Gaby Deslys przez 
rodzinę Navratilów, i o odnalezieniu przed 
kilku tygodniami w Biaritz, żywej i zdrowej 
Jadwigi Navratil, która zgodziła się przybyć 
do Paryża aby położyć kres niesłusznie roz- 
poczętemu procesowi. 

Wobec tego, że adwokat Navratilów, zna- 
lazł w paryskim „Botin Mondin*, z roku 
1916 obok adresu znanej francuskiej artystki 
Gaby Deslys, nazwisko Jadwigi Navratil, spra 
wą przedstawiała się dosyć zagadkowo, tena 
bardziej że wiadomo było, iż Gaby Deslys, 
było tylko pseudonimem Gabryeli Caire. Wy 
nikało z tego, że Gaby Deslys z całą świado 
mością używała nazwiska Jadwigi Navratil 
od roku 1916 aż do swojej śmierci w roku * 
1920-ym. 

Pewne światło na całą sprawę, rzucają 
rewelacje pani Jadwigi Navratil, która po 
przybyciu do Paryża oświadczyła adwokato- 
wi i sędziemu że w roku 1911, mieszkała 
przez jakiś czas w Paryżu, w pewnym hotelu 
wpobliżu Luvru, w którym w tym samym 
czasie tańczyła Gaby Deslys ze swoim part- 
nerem. Podczas pobytu pani Navratil w ho 
telu wykradziono jej kasetkę, zawierającą 
wszystkie jej dokumenty i że, pomimo  usil- + 
nych poszukiwań, kasetka ta więcej się nie 
odnalazła. 

Podobieństwo pomiędzy panią 
Navratil, a zmarłą francuską artystką było 
wprost uderzające, to też nic dziwnego że 
rodzina Navratilów po dowiedzeniu się o 
używaniu przez Gaby Deslys nazwiska Na- 
vratil i porównaniu fotografji swojej krewnej, 
z fotografją byłej kochanki króla portugal- 
skiego Manuela, mogła je identyfikować i 
wszcząć proces o spadek. 

Cała afera spadkowa i śledztwo jakie wy 
wołała, jest bardzo nie na rękę rządowi fran 
cuskiemu, gdyż wyciągnęła na światło dzien- 
ne sprawę, którą trzymano dotąd w tajem- 
nicy. Mianowicie obie tancerki tak Gaby De 
slys jak też i Jadwiga Navratil, były w czasie 
wojny, we fracuskim kontrwywiadzie oddając 
nieocenione usługi armji sojuszniczej. Wyko 
rzystując nadzwyczajne podobieństwo Obu 
artystek, polecono im używać tego samego 
nazwiska dla zmylenia czujności przeciwni- 
ków. 
Wywiad francuski miał podczas wojny bar 

dzo dużo szpiegów, pomiędzy  artyštami, 
gdyż zawód artysty wymagający ciągłych 
podróży nie wzbudza podejrzeń i przeto nie- A 

swietnego zakonspirowania, pewne podejrze- * 
nia ciążyły jednak na Jadwidze Navratil, i wy 
wołały zakaz powrotu jej do kraju. 

Oczywiście že wyjawienie działalności 
artystek podczas wojny, na rzecz aljantów 
jest bardzo nie na rękę francuskim sferom 
rządzącym, to też nic dziwnego, że starają 
się one. teraz: całą sprawę zatuszować, i za- 
równo Jadwiga Nara jak i miarodajne 
czynniki, dementują skwapliwie tak naleže- 
nie do francuskiego wywiadu, jak tež i zakaz 
przyjazdu do Wegier. 

  

Olbrzymi reflektor nad Niagarą 
Pomimo smutnych doświadczeń, poczynie 

nych przez rząd amerykański upiera się on w 
dalszym ciągu nad utrzymaniem w mocy pro 
hibicji i prześladuje szmuglerów alkoholu 
z niesłabnącą energją. Si KA 

Najwięcej kłopotu sprawiają połiejj ame- 
rykańskiej szmuglerzy kręcący się w okoli- 
cach wodospadu Niagary. е 

Znają oni tam tajemne przejścia i ścież 
ki, po których przedostawać się w nocy jest 
to samo, co narazić się na złamanie karku. 

Jedni tylko 'szmuglerzy znają doskonałe 
każde przejście i nawet pociemku przedosta- 
ją się z cennym alkoholem w tobołkach na 
brzeg amerykański z Kanady. 

Władze amerykańskie postanowiły ułat-, 
wić policji jej trudne zadanie i oświetlić wo 
dospad i jego okolice potwornej wielkości 
reflektorem który będzie miał światło o sile 
2 i pół miljonów świec. ' 

Možna sobie wyobrazič, jak czarujący 
widok będzie przedstawiał wodospad w ta- 
kiem oświetleniu. 

Jak donosi jedna z gazet amerykańskich, 
do redakcji nadszedł list szmuglerów, któ 
rzy piszą, że będą bardzo wdzięczni rządowi r 
za takie bezpłatne ošwietlanie im drogi. 
Zmniejszy ono do minimum wypadki, jakie 
się przytrafiały szmuglerom w ciemnościach, 
podczas przekradania się z cennemi ładunka- 

mi kontrabandy. 

MAMY JU SPRZEDANIA 
w Wilnie większą ilość domów mu- 
rowanych i drewnianych na b. do- 
godnych warunkach. Zgł. Ajencja 
„Polkres“ Wilno, ul. Królewska 3, 
tel. 17-80. 2 
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MOST 
Jeśl się ktoś wespnie na szczyt wie- 

ży Św. Jana i przez szerokie barokowe 
©kno spójrzy na dół — ujrzy stare Wil- 
no z przed wielu wielu lat. Małe domki, - 
dachy z dymnikami, kwadratowe pod-- 
wórka, kręte uliczki. Zczerniałe drzewo 
złoto i czerwień cegły dadzą koloryt 

“ owych dawnych czasów. Dokoła wieży 
skupiają się, zbiegają, wspinają się je- 
den na drugi małe dobroduszne domki 
XVI wieku. 

XVI wiek, wiek wielu starych miast, 
wielu starych kościołów, żyje przed na- 

‚° szemi oczyma z okna barokowej wieży. 
‚ Lecz gdybyśmy tak mogli spojrzeć na 

świat przez wąską strzelnicę okna ga- 
.. tyckiego. Gdybyśmy tak mogli spojrzeć 
oczyma jeszcze o trzysta lat młodsze- 

SSAKI: 

2 

Zarysowalaby się przed nami epo- 
ka barwna i bogata w kontrasty, gdzie 
złoto ma czerwień krwi, a łza ma przej 
rzystość najszczerszej pokuty. Ujrzeli- cały ciąg średniowiecza. 
byśmy ludzi wyraźnych, dobrych lub 
złych, sług Boga lub sług djabła, lecz 
nie zakłamanych, nie znających niemal 

- zupełnie „wielkiej damy dworu — cio- 
ci Ypokryzji“. 

Średniowiecze — powtarzam za 

Huizyugą*) — to epoka, w której ży- 
cie przejawiało się znacznie jaskrawiej 
i wyraziściej niż obecnie, w której mię 
dzy radością a smutkiem, między boga 
ctwem a nędzą była przepaść, o jakiej 
dziś nie przypuszczamy. Obyczaje były 
wtedy bardziej bezwzględne, nie roz- 
czulano się nad byle cierpieniem.Gdyby 
śmy spojrzeli na ówczesne kraje i mia 
sta, uderzyłaby nasj krzycząca pstroka- 
cizna — jaskrawe orszaki pańskie, bo 
gate stroje mieszczan wspaniałe kościel 
ne procesje i szary rozgorączkowany 
tłum. Noc nie bratała się z dniem jak 
dziś w naszych wielkich miastach — 
wtedy każdy płomyk Iśnił o wiele mil 
dokoła. 

A ponad tłumami, zawsze i wszę+ 
dzie, w podwórkach zębatych  zam- 
czysk rycerskich, w. klasztorach i na 
cmentarzach, we wsiach i w miastach 
grzmiał moćny tajemniczy dźwięk, ton 
z zaświata, głos z oddali. Dokąd do- 
szedł, ludzie schylałi głowy lub zaciska 
li pięście. Był to głos dzwonów koś 
cielnych, wypełniający firmament przez 

W epoce tej zdarzały się szeczy 
dreszczem nas przejmujące. Na sto- 
sach palono czarowników, zeznania 

*) Herbst des  Mittelalters — Mikis 
chjum 1924. Cytuję z pamięci. 

wydobywano za pomocą tortur. Istot- 
nie, niezwykłe napięcie życia, dążenie 
do ujawnienia prawdy za wszelką ce- 
nę doprowadzało wonczas do barba- 
rzyństw. Ale epoki tej barbarzyńską 
nikt nazwać nie może. Były ta czasy 
najszczytniejszego idealizmu, czasy, w 
których święty Franciszek wilka nazy- 
wał bratem, w których śpiewał rados 
ny hymn do słońca. Czasy owe tworzy- 
ły! uniwersytety, w czasach owych po- 
wstała ,„Boska komedja', którą ówcze- 
śni „barbarzyńcy wyrywali sobie. z 
rąk do rąk. W: tej barbarzyńskiej epoce 
obowiązywały dni „pokoju Bożego*, w 
owej epoce Sobór Laterański zabrania 
w roku 1139 używania w walce kusz, 
„jako broni nierycerskiej“. Lepiej nie 
przeprowadzajmy porównań epoki ów- 
czesnej z naszą, bo wynik mógłby wy- 
paść dla nas nazbyt niepochlebnie*). 

Lecz Średniowiecze jest wielkie z 
innych względów. Tylko ano jedno. po- 
trafiło stworzyć swoją „Summę”, tyl 
ko ono potrafiło spojrzeć na świat cia- 
ła i ducha prawdziwemi oczyma. Myś- 
ląc o ziemi, nie zapominało o Bogu, a 

*) Dziś bardzo wielu autorów zajmuje 
się temi porównaniami — możnaby ułożyć 
wielostronicową _ bibljografję. / Interesującą 
dość jest popularna, lecz równocześnie głę- 
boka broszura Adolfa Kliszewicza p.t. „Śre- 
dniowiecze a teraźniejszość. Kraków 1927. 

w modlitwach nie wyrzekało się ziemi. 
Stało mocno na nieruchomym jeszcze 
wówczas świecie i stąd wznosiło wzrok 
ku niebu. Dziś my tego nie znamy. We 
dle dzisiejszych naszych pojęć Bóg za- 
mieszkał w kościołach i chce byśmy po 
bożność swą okazywali przez dwudzie- 
stoczterogodzinne klęczenie na kościel- 
nej posadzce. [Dziś nasze pojęcia są roz 
dwojone, na wszystko patrzymy z 
dwóch punktów widzenia. Nasze poglą 
dy religijne to jedna prawda, poglądy 
naukowe — to druga, poglądy estety- 
czne — trzecia, poglądy społeczne — 
czwarta... i t.d. w nieskończoność. Gu- 
bimy się w labiryncie prawd, rozbija- 
my głowy o ostre węgły, zbijamy nogi 
w bezcelowej gonitwie w kółko. Docho 
dzimy do 'absurdu. 

Może dobrze, że tak jest. Bo dziś 
ota rodzi się wśród nas namiętne po- 
żądanie uproszczenia życia, spojrzenia 
na nie z jakiegoś objektywnego punktu 
widzenia. Mamy dość poszukiwań zu- 
pełnie bezcelowych (och — jużeśmy to 
stwierdzili); wiecznych łamań się we- 
wnętrznych, pesymizmu, bezdognatyz- 
mu, wszelkiego rodzaju _ Weltschmer- 
ców, szamotania się i rozwiązywania 
Nierozwiązalnego. I gdy szukamy dróg, 
jakiemibyśmy iść mogli zwracamy co 
raz częściej oczy ku Średniowieczu. 

Stało się to już niemal modnem, ale 

moda ta ma głębsze znaczenie, powsta- 
ła z rzetelnej potrzeby zakrycia nagiej 
duszy dwudziestego wieku. Prąd ten o- 
bejmuje dziś coraz szersze kręgi, prze- 
jawia się w sztuce i literaturze, która 
nawraca do dawnych wzorów, w nau- 
ce, nawet w naszych zamiłowaniach i 
„tęsknotach. Prąd ten uderza obuchem 
w wiek dwudziesty, by go rozbić i 
wprowadzić na właściwe tory. 

Nie może być oczywiście dwóch 
zdań o tem, że historja się nie cofnie, 
że nie przebierzemy się w fantastyczne 
ubiory średniowiecza i nie będziemy wę 
drować z miasta do miasta w długim ta 
necznym korowodzie z grzechotkami w 
ręku. Mimo, że śmieszne są sądy o $те 
dniowieczu, jako o Ciemnowieczu, mi- 
mo że trzeba stale pamiętać słowa Nar 
wida, którego bawi: 

»+. gdy dziennikarz, albo publicysta, 
„Klnie średniowieczną ciemność, z której 

wciąż korzysta; 
„Ta ciemnota musiała nie źle być użyta, 
„Gdy się jak Świeca topi, a przy niej 

я się czyta! 
„Ciemnota! — która mimo niezgrabne prak- 

tyki. 
„Stworzyła. a”cydzieła—stworzyła języki!” 

mimo to wszystko nie ulega kwestji, że 
w niejednem postąpiliśmy naprzód. To 
też nie wyrzekniemy się tych zdobyczy. 
Chodzi tylko o wyż wzmiankowane je- 

dnolite spojrzenie na świat, a wywo- 
łanie na usta nasze radosnego lecz i 
spokojnego uśmiechu. A ku temu idzie. 

I oto przed naszemi oczyma zaryso 
wuje się powoli widmo, cień, przezro- 
cze tęczowego mostu. Potężne bastjo; 
ny opierają się o dwie epoki. Przęsłź, 
łuki, wiązad'a skaczą poprzezj przepaś 
ci "wielowiekowego niezrozumienia. 
Lecz ów cień, owo widmo nabiera 
kształtów coraz realniejszych. Stalowe 
promienie przenikają całą konstrukcję 
od krańca do kraniec, wiążą ją w moc 
ną budowę. Wczoraj ledwośmy ów 
most dojrzeć mogli, dziś już zarysowu= 
je się nam wyraźnie, jutro stanie się bu. 
dowlą po której będzie mógł przejść," 
kto zechce. Każdy dzień wbija potęż- 
nym młotem ogromny brental w stalo- 
we cielsko mostu, hucząc rozgłośnie w 
szałonej radości: 

Oj, dziś, dziś... 
* Aż przyjdzie chwila, że most stanie 

się rzeczywistością zupełną. Że nikt nie 
poważy się! zakwestjonować jego istni 
nia. Że będzie najwspanialszą budową 
świata, łączącą najbardziej, zdawałoby 
się, oddalone brzegi. A wówczas?... 

jWówczas wyjdą naprzeciw siebie 
dwie epoki. Spotkają się i podadzą so- 
bie ręce. I wsparte wzajem a siebie 
pójdą ku wyżynom. 

: Antoni Gołubiew. 
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Debata budżetowa w Sejmie * 
Drugie i trzecie czyfanie ustawy skarbowej w kamisji budżetowej 

+ , WARSZAWA, 30.1. PAT. Na dzisiejszem 
posiedzeniu sejmowej komisji budżetowej w 
dalszej debacie nad ustawą skarbową prze- 
mawiał pos, Dąbski (Str. Chł.) oświadczając 
że w dochodach budżet nie jest realny i w 
najlepszym razie osiągnie się 90 proc. do- 
chodów. W tych 90 proc. wpływach nie da 
się zrealizować 5 proc. dodatkowej podwyža 
ki dla urzędników. Deficyt wówczas. byłby 
nieunikniony. Mówca popiera wniosek pesła 
Rataja o udzielenie 25 miljonów Bankowi Rol 
nemu na cele rolnicze, a oprócz tego wnosi 
od siebie, aby minister skarbu upoważnio- 
ny był do Toei z zapasów  skarbo- 
wych 100 miljonów złotych na pożyczki, 
choćby krótkoterminowe, dla drobnego rol- 
nictwa. Nie będzie to prawne zobowiązanie, 
ale jedynie pełnomocnictwo. RE 

Pos. Malinowski (Wyzw.) żali się na 
małą pomoc kredytową dla drobnego rolni- 
ctwa i domaga się, ażeby to, co ma P.K.O. 
"w rezerwach przechodziło do Banku Rolne- 
go i na spółdzielnie, 

Pos- Rataj (Piast) prosi ministra skarbu 
Matuszewskiego, aby dał wyjaśnienia, jak się 
przedstawiają zapasy kasowe i w jakim stop 
niu są płynne. Do tej prośby przyłącza sięj 
pos. Dąbski. 

REZERWY KASOWE. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu  Matu- 
szewski, wyjaśnia, że Ministerstwom dostar- 
czyło prezesowį kom. budżet. i referentowi 
Ministerstwa Skarbu bilans sum obrotowych, 
który jest tam do przejrzenia od tygodnia. 
Ogółem nadwyżki skarbowe — to, co za- 
oszczędzono w ciągu trzech lat — wynoszą 
658 miljonów. Z tego jest  unieruchomione 
tj, ulokowane bądź w pożyczkach długoter- 
minowych, bądź w lokatach specjalnych, a 
przedewszystkiem w papierach , około 400 
kilkudziesięciu miljonów, tak że płynna re- 
zerwa waha się u nas w granicach od 200 
do 230 miljonów. W przekonaniu ministra, 
ponieważ państwo jest nietylka przedsiębior 
cą, lecz i bankiem, to znaczy musi mieć pew 
ną ilość pieniędzy płynnych, byłoby rzeczą 
niebezpieczną zejść poniżej 200  miljonów, 
gdyż nasze wydatki wynoszą od 220 do 260 
miljonów miesięcznie. Minister zapowiada, 
że w sprawie użycia tych zapasów i wniosku 
„Mei Dąbskiego wypowie się w końcu dy= 

usji. 

SPRAWA KREDYTÓW ZAGRANICZNYCH 

'Po przemówieniach posłów Kuryłowięza 
(PPS. Hołyńskiego (BiB.) kierownike Mi- 
nisterstwa Skarbu Matuszewski zaznacza, że 
choć nie patrzy na sytuację tak czarno, jak 
poseł Dąbski, bo nie można sądzić, że kryzys 

rolnictwa musi trwać, ani, że uzyskanie po- 
žyczki jest zupełnie niemożliwe, jednak 
stwierdza, że obecną chwila nie uprawnia do 
optymizmu. Pos. Dąbski niesłusznie upatruje 
trudność uzyskania kredytów zagranicznych 
w momentach inatury politycznej gdyż pamię 
tać należy, że pierwszą większą : pożyczkę 
zagraniczną uzyskaliśmy w warunkach poli- 
tycznych niemal tych samych, ca obecnie. 
Niezbędnemi warunkamj uzyskania pożyczki 
i równowaga budżetowa i stała waluta. 

ba te warunki od 3 lat jstnieją. Uzyskanie 
kredytu jest więc obecnie łatwiejsze, niż 
przed rokiem 1926. Minister sądzi następnie, 
że zarzuty posłów Kuryłowicza i Dąbskiego, 
jakoby zaniedbano okres dobrej konjunktu 
dla przyjścia z pomocą urzędnikom i rolni. 
<twu, są niesłuszne, gdyż znaczne sumy. 

„.przeznaczona w. tym czasie na rawę bym 
tu urzędników, a na cele ao Użyto. 293 

мЁ
 

milj. Co do rolnictwa, to oprócz tego należy 
pamiętać o zwiększeniu eksportu produktów 
rolnych, Choć więc należy szukać dalej: środ- 
ków poprawy bytu urzędników, to jednak do 
licytacji o zwyżkę pensyj stanąć nie możemy 
gdyż środków na to niema. 

. Pan minister podkreśla, że jedyne pozye 
<je nowych wydatków, projektowane przez 
rząd — to wydatek bezsporny na bibljote- 
kę Jagiellońską i wydatek na spis ludności, 
ale ten o satni da nawet w konsekwencji 
pewien zysk w związku z podziałem wpły= 
wów celnych między nami | a Gdańskiem. 
Ponieważ minister uważa, że nie można 
prźewidywać wpływów wyższych ponad 3 
miljardy, nie można więc wziąć zobowiąza- 
nia, że ewentualne zwyżki, jakie się okażą, 
ustawowo przydzieli się komukolwiek. Na 
tomiast wniosek tak sformułowany, jak to 

zostało zrobione przez posła Rataja jest mo- 
żliwy do przyjęcia. Należy myśleć / obecnie 
przedewszystkiem o rolnictwie, a potem o 
urzędnikach. Sytuacja urzędników w roku 
1929 była lepszą, niż poprzednio, a sytuacja 
drobnego rolnictwą gorsza. 'Kolejność więc 
powinna być taka, że najpierw uwzględnić 
WZ rolnictwa, a potem urzędników. 

niosek posła Dąbskiego sięga do rezerw kasowych. Rezerwy te istnieją, są jednak i 
dwie ustawy, które sięgają tam. Gotów je- 
stem więc przyjąć wniosek posła Dąbskiego, 
ale by nie było nieporozumień, muszę się 
zastrzec, że w państwie muszą pozostać re. zerwy w wysokości 200 miljonów. Wniosek mógłby być ewentualnie uwzględniony tylko 
ź nadwyżek ponad tę sumę. 

Po końcowem przemówieniu generalne» 
go referenta posła Krzyżanowskiego, który 
w dłuższym 'wywodzie ustosunkował się do 
zgłoszonych poprawek przystąpiono do gło- 
sowania. 

GŁOSOWANIE. 

. Przyjęto 23 głosimi wniosek posła Ra- 
taja do art. 4 Brzmi on w AS 
mej następująco: 

Z nadwyżek budžetow 
mych w art. 3 w sumie 1 
cza r ai 

otę mijonów na dotację dl. 
Państwowego Banku Rolnego, celem WHC. 
nienia, conajmniej w tej wysokości, ulgowe 
go kredytu krótkoterminowego dla drobnych 
rolników, zwrotnego w ciągu 1—3 lat; 

kwotę 65 miljonów zł. na wypłatę 
reszty zaległego za rok 1928 dodatku miesz 
kaniowego — a) funkcjonarjuszom państwo- 
wym, sędziom i prokuratorom, jak również 
asobom otrzymującym zaopatrzenie emery- 
talne, wdowie lub sierocie, zalegiego  do- 
datku mieszkaniowego za rok 1928 oraz na 
wypłatę tego dodatku pracownikom przed- 
siębiorstw i monopolów państwowych, w 
drodze podwyższenia wydatków  Zwyczaj- 
nych tych przedsiębiorstw, bl)  nienietato- 
wym pracownikom kolejowym, stałym dzien 
nie płatnym, objętym art. 102, 103 i 116 
ustawy z 9.X 1023 roku o uposażeniu funk 
"cjonarjuszów państwowych j wojska b2) 

ch,  przewidzia= 
milj. zł. przezna 

- pracownikom dziennie płatnym, pobierają- 
«ym uposażenie w/g grup uposażenia pra. 
«owników państwowych, b3) 
uprawnionym do obierania zaopatrzenia 
emerytalnego na podstawie rozporządzenia 
Prezydenta z 30.1X 1926 r., wzamian za do 
datek mieszkaniowy — jednorazowego za- 
siłku w wysokości 40 proc. ich miesięczne- 
go wynagrodzenia lub zaopatrzenia. — Przy 
wypłacie powyższych zasiłków mają analo- 
pine zastosowanie rozporządzenia Prezy- 
enta z dnia 17 sierpnia 1927 r., z 13 wrześ 

nia 1927 r., z 26 listopada 1927 i z 17 grud 
nia 1927 r. 

WYNAGRODZENIA DODATKOWE DLA 
URZĘDNIKÓW. 

jiPrzyjęto dalej 19 głosami do art. 4 
osobny ustęp, zaproponowany przez posła 
Rybarskiego, o brzmieniu  następującem: 

emerytom, 

„Wszelkie wynagrodzenia dodatkowe, pobie 
rane przez funkcjonarjuszów państwowych 
i przedsiębiorstw państwowych remuneracje 
specjalne dodatki, z wyjątkiem przewidzia= 
nych załączonych budżetem dodatków repre 
zentacyjnych oraz dodatków opartych na 
ustawach (to uzupełnienie dodał tutaj refe- 
rent pos. Krzyżanowski), wynagrodzenia za 
nadzór i udział we władzach różnych insty 
tucyj i t. d. nie mogą łącznie wynosić wię- 
cej, niż wysokość 'uposażenia zainteresowa- 
nego pracownika, określona przez ustawę, 
lub umowę, zawartą z pracownikiem kontra= 
ktowym*. Odrzucono przytem poprawkę 
referenta, by przed słowami „wysokość upo 
sażenia”* wstawić „dwukrotna”. Za popraw 
ką głosowało 8 posłów. 

W art. 6 przyjęto wniosek posłów Cza- 
pińskiego i Rybarskiego, aby dodać ustęp 
ostatni: „Za Ścisłe przestrzeganie przepisów, 
zawartych w art. 5 i 6 są ministrowie oso- 
biście odpowiedzialni". - 

W art. 7 ust. 2, który stanowi, że- mi- 
nister skarbu ma prawo zwiększać wydatki 
zwyczajne i t. d, a w planie finansowo 
gospodarczymi polskich kolei . państwowych 
także wydatki nadzwyczajne, na wniosek 
pos. Chądzyńskiego skreślono te ostatnie 
słowa: „a w planie... także wydatki nad- 
zwyczajne”. Dalej w art. 7 przyjęto popraw 
kę pos. Rybarskiego, aby punkt 3 ust. I 
stanowił, że minister skarbu ma prawo prze 
nosić kredyty ze wszystkich paragrafów cz. 
VI na $ 17 dz. IX budżetu zwyczajnego. 

„REZERWA ZAOPATRZENIA". 

W punkcie 5 art. 7 przyjęto poprawkę 
rządu o wstawienie słów: „o sumę najwy- 
żej 10 miljonów zł.* Wobec tego zdanie to 
brzmi obecnie: „Minister skarbu ma  pra- 
wo w miarę uzyskania pokrycia nowych, 
lub zwiększenia się| wpływów z istniejących 
źródeł dochodowych zwiększyć o sumę naj- 
wyżej 10 miljonów zł. wydatki, przewidzia= 
ne w cz. XX $$ 1 i 2 dz. I II budżetu 
zwyczajnego na przedterminową spłatę dłu 
gów państwowych". W tymże artykule i 
punkcie tym, gdzie wymienione są paragra 
fy, na które przeniesienie kredytów nie mo- 
że być dokonane, dodano na wniosek pos. 
Czapińskiego: „S 12 dz. V cz. V*. Chodzi 
tu © fundusze specjalne M. S. Z. Przyjęto 
następnie wniosek pos. Dąbskiego z popraw 
ką rządową o wstawienie słów:: „o ile płyn 
ne zapasy kasowe przewyższają 200 miljo- 

nów', tej treści: „Upoważnia się ministra 
skarbu do udzielania z zapasów kasowych 
o ile płynne zapasy kasowe przewyższają 
200 imiljonów, kredytów krótkoterminowych 
w wysokoścj 100 miljonów zł. na cele pod- 
niesienia produkcji i drobnego rolnictwa. 

Następnie wywiązała się dyskusja nad 
wnioskiem pos. Czapińskiego, aby fundusz 
propagandowy 'M. S$. Z. podlegał kontroli 
specjalnej komisji sejmowej, złożonej z re- 
ferenta budżetu M. S. Z. oraz przewodniczą 
cych komisji budżetowej i komisji spraw za- 
granicznych, fundusz reprezentacyjny zaś, 
aby podlegał kontroli N. I. K. Minister skar- 
bu Matuszewski sprzeciwił się tej poprawce. 
iPrzewodniczący pos. Byrka proponuje Skre- 
ślić w tej poprawce słowo: „specjalnej* — 
wystarczy: „podlega kontroli komisji sejmo= 
wej i t. d“ Z tą poprawką wniosek pos. 
Czapińskiego przyjęto 15 głosami. 

W art. 10, który upoważnia ministra do 
pobierania 10 proc. dodatku od szeregu po- 
datków, odrzucono poprawkę pos. ybar+ 
skiego, aby powyższy dodatek nie był po- 
bierany od podatku przemysłowego, Na tem 
RO w drugiem czytaniu ukończone. 

rzecie czytanie dzisiaj o godz. 5. 

GŁOSOWANIE USTAWY W TRZECIEM 

"CZYTANIU. 

Na posiedzeniu popołudniowem  sejmo- 
wej komisji budżetowej odbyło się głosowa- 
mie ustawy skarbowej w trzeciem czytaniu. 
Odrzucono wniosek P.PS,, N.P.R. i Ch, D. 
aby z nadwyżki budżetowej przeznaczyć 
kwotę 51 miljonów na zwiększenie poborów 
funkcjonarjuszam państwowym. 'Przewodni- 
czący oświadczył, że tem samem przesądzo- 
ny jest negatywnie wniosek pos. Chądzyń- 
skiego. Pozatem odrzucono kilka poprawek 
zgłoszonych do trzeciego ;czytania celem 
przywrócenia propozycyj niektórych wnio- 
skodawców, odrzuconych w drugiem czyta= 
niu. W zakończeniu przewodniczący pos. 
Byrka wyraził uznanie członkom komisji za 
tak szybkie dokonanie pracy nad budżetem, 
oraz stwierdziłł że dyskusja była prowadzo 
na w komisji na wysokim poziomie. Pos. 
Rataj w imieniu wszystkich członków komi- 
sji złożył podziękowanie pos. Byrce za prze- 
wodnictwo, pełne taktu, lojalności į energji. 
Do. podziękowania tego przyłączył się w 
imieniu rządu minister skarbu Matuszewski. 

  

Areszty I rewizje wśród komunistów 
‹20 najbardziej aktywnych wywrotowców znalazło się pod 

kluczem 
W dniu wczorajszym z polecenia władz "sądowych policja przeprowadziła 

liczne rewizje i aresztowania wśród miejscowych komunistów i osób grupują- 
ych się koło komunizującego b'ałoruskiego (trobotniczo-włościańskiego klubu 
poselskiego. Akcję likwidacyjną przeprowadzono w Wilnie jak również na tere- 
nie poszczególnych powiatów województwa wileńskicgo. Aresztowano ogółem 
przeszło 20 osób wśród których przeważają 'pracownicy wspomnianego wyżej 
biura zaangażowani specjalnie w robocie agitacyjnej wśród włościan: Podczas 
rewizji ujawniono wielką ilość druków, broszur i odezw wydanych przez po- 

selski klub białoruski a następnie skonfiskowanych” przez prokuraturę jako za- 
wierające szereg denuncjacyj kolidujących z kodeksem karnym.| 

: o. tej szeroko rozgałę.ionej akcji wywrotowej trwa w dalszym 
ciągu. (c) : 

KRONIKA 
  

PIĄTEK EE z. ky Jana i Mi- 
4 Ь chała Tyszkiewiczów, 3) sprawa w przed- 

di DZIŚ WAD ZZS kk a na rzecz Pietkiewiczów 
Piotra h . runtów zaśc. Trabucie ze składu majątku 

0 PAC E lo m Orniany, gm. wiejskiej | Podbrodzie, pow. 
Jinaceżo Święciańskiegą własność Jana i Michała 

Tyszkiewiczów; 4) sprawa uwłaszczenia na 
rzecz Kos aczów fołwarku Zdanowo, gm. Mi. 
kołajewskiej, pow. Dziśnieńskiego, własność 
spadkobierców Cezarego Miedunieckiego; 5) 
sprawa uwłaszczenia na rzecz Jana Matulew- 
skiego, gruntów folwarku Pożenki, gm. Miko 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorológji 
U. S. B. w Wilnie 

z dnia 30 — 1 1930 r. 

Ciśnienie i R ЗЕ аее & > 759 łajewskiej, pow.  Dziśnieńskiego, własność 
Średnie w mm spadkobierców Cezarego Miedunieckiego; 6) 

sprawa uwłaszczenia na rzecz K. Łojmana 
Temperatura | —1*6 folwarku Doboszynka, gm. Pliskiej, pow. Dzi 
średnia śnieńskiego, wł. Michała Falkowskiego; 7) 

Temeeratura najwyższa: — 0°С. 
Temperatura najniższa: — 10°С. 

Opad w milimetrach: ślad 

Wiatr \ przeważający J Połaocno-wścha "ni. 

spadek, następnie 
wzrost ciśnienia: 

Pochmurno, przelotny Śnieg i 
krupy 

Tendencja barometryczna: 

Uwagi: 

  

KOŚCIELNA 

— (a) Nabożeństwo w dniu imienin Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej. Dziś jako w 
dniu imienin Pana Prezydenta Mościckiego 
o godz. 9 m. 30 zostanie odprawione na- 
bożeństwo w Bazylice wileńskiej, które od- 
prawi J. E. metropolita Jałbrzykowski, 

Na nabożeństwie będą obecni przedsta= 
wiciele władzi i organizacyj. 

— (a) Odwołanie wyboru delegatów na 
sobór prawosławny. Jak się dowiadujemy. tu 
tejszy konsystorz prawosławny otrzymał od 
metropolity Dyonizego pismo zarządzające 
odwołanie wyznaczonych na dzień 4 lutego 

wyborów: <eieratów djecezjalnych na sobór 
prawosławny w Warszawie. Spowodowane 
tą zostało tem, iż władze państwowe nie 
wyraziły swej zgody na zwołanie soboru w 
dniu 12 lutego. 

URZĘDOWA 
— (a) Narady przedbudżetowe, W związ 

ku ze zbliżającym się terminem rozważania 
prźez wydział wojewódzki budżetów komu- 
nalnych na rok 1930—31 odbyły się narady 
członków wydziału pochodzących z wybo= 
ru celem omówienia spraw związanych z 
temi czynnościami. 

—-(0) Posiedzenie gowej  komósji 
zietnskiejj w Wilnie. Dnia 1 lutego odbędzie 
się posiedzenie okręgowej komisji ziemskiej 
w Wilnie. 

INa porządku dziennym sprawy ze skarg 
odwoławczych na orzecz, komisyj uwłaszcze 
niowych, z których wymieniamy  następuj- 
jące: 

„ 1) sprawa uwłaszczenia na rzecz Nowic 
kiego zaś cianka_Kopinie, gm. Solecznickiej, 
pow. Wileńsko-Trockiego, własność Karola 

Wagnera, 2) sprawa uwłaszczenia na rzecz 
Mikulskiej i Zarzeckich gruntów zašc. Mur- 
linka, gm. Rudomińskiej, w, _ Wileńsko- 
Trockiego, własność Zofji Tuhan-Mirza-Bara 
mowskiej i Marji Romanowiczowej, 3) spra- 
wą uwłaszczenia na rzecz Zyndula folwarku 
Laudyszki ze składu dóbr ziemskich Ornia- 
nysSużany, gminy wiejskiej  Podbrodzie, 

sprawa uwłaszczenia na rzecz Fortunata Zien 
kiewicza folw. Zwirynie, gm. Dryświackiej, 
pow. Brasławskiego, własność spadkobier= 
ców Bronisława Stankiewicza. 

* MIEJSKA 
— (0) Słupy „ogłoszeniowe. Obecnie mia 

sto liczy 26 „słupów ogłoszeniowych. Wobec 
tego, że ta ilość jest niewystarczająca, Ma- 
gistrat postanowił zwiększyć ilość tych słu- 
pów do 50. 

— (0) Frekwencją teatrów miejskich. 
Ze sprawozdania dyrekcji teatrów miejskich, 
ogłoszonego na ostatniem posiedzeniu komi- 
sji teatralnej, wynika, iż frekwencja teatru 
na Pohulance wynosiła w październiku r. ub. 
10746 osób, w listopadzie 11328, w grudniu 
20787 i w styczniu r. b. do dnia 15, 13439, 
w teatrze zaś Lutnia w październiku 8830, 
w lstopadzie 11866, w grudniu 12758 i w 
styczniu do dn. 15— 9148 osób. 

\ WOJSKOWA. 
‚ - (а) Awanse w wojsku. W ostatnim 
ienniku personałnym M. spr. wojsk. mamy 

cały szereg awansów, które jeśli chodzi © 
Wilna dotyczą szczególnie kawalerji. | tak 
uzyskali stopień rotmistrza: porucznicy 23 
pułku ułanów Zdzisław Ruciński, Józef Sztu 
kowski, Stanisław Żukowski i Jan Pietraszko 
zaś w 13 p. uł. hr. IPlater-Zyberg Stanisław. 

W artylerji zaś otrzymał stopień kapita- 
na por. Antont Minkiewicz. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

‚ — (0) Na zatrudnienie bezrobotnych. 
Min. pracy i opieki społ. wyasygnowało do 
dyspozycji wydziału opieki społecznej! Magi- 
stratu m. Wilna 55000 zł. na zatrudnienie 
bezrobotnych w beżącym miesiącu. 

— (a) Zapomogi pozostającym bez pra 
cy. Zmienione zostały przepisy w sprawie 
pomocy państwowej udzielanej przez. O. B. 
F.B. dla pozostających bez pracy. Dotych- 
czas praktykowało sig że jeśli w rodzinie 
bezrobotnego zarobkuje jeden członek w wy- 
sokości równej udzielanej zapomogi takową 
O. B. F. B. cofalo, 

Zmiany obecnie przewidują, že w rodzi 
nach, składających się z 2, 3 osób, z których 
żadna nie zarobkuje, otrzymuje zapomog: 
tylko jedna osoba. W takiej samej Rodzić 
składającej się z *- 4 osób otrzymują zapo 
mogi 2 osoby. 

Wrazie jeśli ktoś z członków rodzin 
pracuje zapomogę otrzymuje tylko człone. 
pozostający bez pracy. 

9 ŚRODA LITERACKA 
89 Środa, Literacka . była bardzo 

zajmująca. Tak wrażenia Romer - Ochenkow 
skiej z jej propagandowej wycieczki do Piń- 
ska i Łunińca, jak też i dyskusja poruszała 
bardzo ciekawe i żywotne tematy. 

Pani Romer - Ochenkowska dała bardzo 
ciekawie ujęty rzut oka na obecny zewnętrz- 
ny wygląd Pińska i' psychikę mieszkańców 
miasta i jego najbliższej okolicy. Okolice 
Pińska zamieszkałe są przez narodowość mie 
szaną. Po za ziemiaństwem stanowiącym е= 
lement polski, są tam osiedla drobnej szlach- 
ty herbowej, która pomimo schłopienia, za« 
chowała tradycje i papiery szlacheckie i po- 
czucie polskości, inni wraz z schłopieniem 
przyjęli mowę białoruską, pewna część tej 
szlachty jest wyznania katolickiego, ale więk 
szość prawosławnego. 

samem mieście jest 20 tysięcy ży= 
dów, 4 tysiące Polaków, reszta przypada na 
inne narodowości. Przed wojną Pińsk miał 
35.000 mieszkańców, obecnie niedużo  prze- 
kracza 25.000. Sklepy są przeważnie żydow= 
skie, ale kilka jest bardzo porządnych skle- 
pów polskich. Wszędzie panuje wzorowa 
czystość i porządek tak na ulicach jak w 
sklepach i hotelach. Ruch handlowy i fabrycz 
ny jest słaby, ale ruch transportowy na ka» 
nałach doskonale się rozwija. 

Wielką bolączką Pińska i Pińszczyzny 
jest, że polski element miejscowy, został od- 
sunięty, a rej wodzi polski element napływo= 
wy, nie mający dostatecznego zrozumienia 
dla warunków miejscowych i nie umiejący 
różniczkować ludu polskiego od białoruskie- 
go i innych elementów. Najżywotniejszą or- 
ganizacją pod względem kulturalnym, jest 
Kurja Biskupia, która: urządza co tydzień od- 
czyty, na najrozmaitsze tematy, aktualne, 
naukowe, polityczne, społeczne, historyczne 
i filozoficzne. Prelegentami na tych odczy= 
tach są przeważnie księża profesorowie semi 
narjum duchownego, biskup Łoziński i prele- 
genci świeccy. 5 ž : : 

Nadzwyczaj dodatnia działalność |" bie 
skupa Łozińskiego, który wybornie orjentuje 
się w potrzebach miejscowej ludności, jest 
„niestrudzenie czynny i ruchliwy i do każdego 
potrafi przemówić właściwym ęzykiem, daje 
najlepsze owoce. Wykłady te powstały z Je- 
go inicjatywy, odbywają się one w sali Kurji 
biskupiej bezpłatnie dla wszystkich bez róż- 
nicy wyznania i narodowości, to też są licze 
nie uczęszczan'e przez wszystkich. © : 

(Odczyt p. Romer-Ochenkowskiej „O piś- 
miennictwie i twórczości literatów  wileń- 
skich”, odbył się w tej sawej sali i był entu- 
zjastycznie przyjęty przęz licznie zebraną 
publiczność, która nadzwyczaj szybko rozku 
piła przywiezione przez _prelegentkę tanie 
wydawnictwa wileńskie. Z| najwyższem uzna 
niem przyjęto propozycję prelegentki nawią- 
zania bliższego kontaktu z Wilnem i posta= 
nowiono zorganizować wycieczkę do Wilna i 
opracować referat o warunkach i potrzebach 
Pińszczyzny. SE Na 

fPan Leczycki zaznaczył doniosłość ta- 
kiej wymiany myśli, gdyż życie kulturalne 
prowincji o ile ma iść naprzód musi ulegać 
wymianie myśli i wartości intelektualnej. Ko= 
rzyścj w takim wypadku są obustronne, gdyż 
nawet najdziwaczniejsze typy  prowincjonal- 
ne są świeżym materjałem dla pisarzy, a 
przecież zadaniem literatury naszej, jest nie 
odchodzić od naszej ziemi. Pozatem uznanie 
i entuzjazm, których się doznaje na prowincji 
pobudzaj do dalszej pracy twórczej, a wresz- 
cie za pomocą takich wycieczek daje się po- 
znać miastom kresowym właściwe oblicze 

* Wilna, mało albo źle znane z pism warszaw= 
skich, gdyż zasiąg prasowy pism wileńskich 
obejmujący tylko Wilno i najbliższą okolicę 
wcale tam nie dochodzi. 

Profesor Gi%xelli podkreśla 2е ргора= 
ganda związku literatów na miasta kresowe 
odniesie większy Skutek niż prowadzona od 
kilku lat propaganda Uniwersytetu,i gdyż ja- 
ko dostępniejsza i łatwiejsza pociągnie szer 
szy ogół, niż poważne wykłady naukowe na 

' których są obecni prawie wyłącznie, nauczy- 
ciele i wychowankowie szkolni. Prof. Glis- 
=xelli podkreśla również złą stronę obsadze- 
nia wszystkich stanowisk przez element na- 
pływowy, uważając, że  przedewszystkiem 
stanowiska nauczycieli szkół powszechnych 
powinne być zajmowane przez siły miejsco- 
we. 

P. kurator Pogorzelski, przyznaje słusz= 
ność, że pożądanem byłoby, żeby nauczycie- 
le szkół powszechnych pochodzili z tego sa- 
mego okrętu, gdyż niejednokrotnie miał przy 
kłady wielkich trudności, płynących z obu 
stronnego niezrozumienia różnych wyrażeń, 
czego najjaskrawszym przykładem może być 
nauczycielka z Górnego Śląska, która przez 
dłuższy czas ucząc wi szkole pod Oszmianą 
musiała się posiłkować tłumaczem, gdyż ani 
ona dzieci, ani dzieci jej nie rozumiały. Ale 
seminarja nauczycielskie naszego okręgu do- 
starczają zbyt małą ilość nauczycieli miejsco- 
wych, to też nie ma rady j trzeba się posił- 
kować nauczycielstwem z innych okręgów. 
WW następnych latach przybędzie jeszcze, w 
Polsce znacznie więcej dzieci w wieku, szkol- 
mym, to też stosunek ten jeszcze się pogor= 

szy. Aby temu zaradzić, p. kurator wywal. 
czył założenie w Wilnie jednorocznego kur- 
su dla maturzystów, mogącego przysposobić 
młodzież do roli! nauczycieli. 

iProfesor | Rydzewski w żywych i 
barwnych słowach przedstawił wrażenia z 
Polesia, gdzie był kilkakrotnie, dla badań 
geologicznych potrzebnych do  projektowa- 
nych prac przy osuszaniu Polesia. 

Na zakończeniu przy! herbatce omawia- 
ne były plany i projekty dalszych prac pro- 
pagandowych 'uniwersytetu i EZ litera* 
tów. 

AKADEMICKA 
„ — Zwyczajne walne zgromadzenie człon 

ków stowarzyszenia Brhtnia Pomoc polskiej 
miodziežy akad. Uniwertytetu Stefana Bato- 
rego w Wilnie na podstawie $ 17 statutu 
stowarzyszenia Bratnia Pomoc polskiej mło- 
dzieży akad. Uniw. St. Batorego w Wilnie, 
po porozumieniu się z J. M. rektorem U.S.B. 
w Wilnie i uzyskaniu Jego zezwolenia, oraz 
na mocy uchwały powziętej przez tymczaso 
wy zarząd stowarzyszenia Bratnia Pomoc 

pol. młodz. akad. USB. w dniu 28-1. 30 r. 

Tymczasowy zarząd stowarzyszenia Bratnia 

Pomoc pol. mł. akad. U.S.B. w Wilnie poda- 

je do ogólnej wiadomości członków Stowa- 
rzyszenia, iż na dzień 11 lutego 1930 r. o 

godz. 18 min. 30 zwołuje zwyczajne walne 
zgromadzenie członków stowarzyszenia, któ 
re odbędzie się w ;sali Śniadeckich U.S.B. 
w. Wilnie. PNA: x 

Wrazie nie.dojścia zebrania w powyż- 
szym terminie z powodu braku quorum, ze 
branie w drugim terminie prawomocne bez 
względu na ilość przybyłych członków od- 
będzie się w tymże dniu o godz. 19 min. 30. 
Porządek dzienny zgromadzenia: 1) -zagaje- 
nie, 2) wybór prezydjum, 3) wnioski tymcza 
sowego zarządu, 4) zatwierdzenie budżetu 
stowarzyszenia na rok 1930, 5) wybór no- 
wych władz stowarzyszenia: a) wybór pre- 
zesa, b) wiceprezesów, c) członków zarządu 
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Adtijaes Aajackouski | 
Ćzłonek Duchownego Zarządu Karaimskiego zmarł 28 b. m. 

Pogrzeb 30 b. m. na Trockim cmentarzu. Cześć jego pamięci! 

Duchowny Zarząd Karalmski. 

B. P. 
Achijezer Zajączkowski 

członek Duchownego Zarządu  Karaimskiego i b. długoletni 
skarbnik Kienesy w Wilnie zmarł w dniu 28 b. m. 

O czem z głębokiem bólem i żałem powiadamia 

Zarząd Karalmskiej Gminy Wyznaniowej w Wilnie. 

50 tys. kilogramów słoniny sprowadzono do Wilna 
z pominięciem badań lekarskich 

W dniu 30 ub. m. wpłynęło do Starostwa Grodzkiege w Wilnie szereg protokó- 
łów, sporządzonych przez sekcję rzeźni i rynków Magistratu m. Wilna na większe 
handlowe f rmy, sprowadzające słoninę amerykańską partjami wagonowemi za wpro- 
wadzenie do obrotu znacznej ilości (około 50 tys. kilo) tej słoniny bez żadnej kontro- 
li i badania lekarskiego na stącji kontroli mięsa. Wobec tego, że oględziny lekarskie 
i badenia trichinoskopowe słoniny połączone są z pewnemi kosztami, oprócz tego 
dość kj badania wykrywają obecność trychin, szczególnież w; słoninie ame- 
rykańskiej i w tym wypadku słoniną podlega zniszczeniu. Handlarze wszelkiemi spo- 
sobami starają się uniknąć tych oględzin, licząc, że nadużycia nie zostaną wykryte 
Ze względu na powyższe sprawcy wykroczeń po przeprowadzeniu dochodzenia i usta- 
leniu ich winy będą pociągani do Odpowiedzialności karno-administracyjnej i ukarani 
BEN do 1000 złotych lub aresztem do 3 miesięcy, względnie grzywną i aresztem 
łącznie, w myśl ustawy w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych Oraz innych cho- 
rób występujących nagminnie, z dnia 19]VI 1919 r. О. U. Nr 63, poz. S71. Kary będą 
zastosowane z całą bezwzględnością, aby zapobiec na przyszłość teo rodzaju nadu- 
życiom i spekulacji ra zdrowiu, a nawet życiu ludzkiem. a) 

Zamordówał teściową I sam popełnił samobojstwo 
Tragiczny finał zatąrgu o ziemię 

Nocy wczorajszej we wsi Słoboda gminy dołhinowskiej powiatu wilejskiego mia: || 
ło miejsce tragiczne zajście. 

Mieszkaniec tej wsi Władysław Sławiński kilku uderzeniami siekiery zabił swą 
teściową Barbarę Suprunionok, a następnie_sam rzucił się do studni i poniósł śmierć 
na miejscu. 

Sławiński, który po ożenieniu się z córką Suprunionkowej wszedł do jej domu . 
domagał się podziału majątku powołując się na poprzednie przyrzeczenia teściowej. 
Mimo to Suprunionok z wiadomych jej tylko powodów zwlekała z podziałem powo- 
dując tem stałe nieporozumienia w rodzinie. 

Ostatnio stosunek między nimi tak dalece zaostrzył się, że omal codziennie w 
domu wynikały awantury i bójki kończące się wzajemnem oskarżeniem o chęć wyży- - 
cia z dachu nad głową. 2 

Tak rzeczy stały, gdy nagle wczoraj nad ranem gruchnęła po wsi wieść, że Su- 
prunionkową znaleziono w izbie martwą ze strasznemi ranami na głowie i twarzy za- 
danemi siekierą. Pierwsza ujawniła zbrodnię żona Sławińskiego, a córką zamordo- 
wanej, która zajrzała do matki i zaalszła ją martwą w kałuży krwi. 

Odrazu było wiadomem, że morderstwa dokonał zięć, którego poczęto szukać 
lecz narazie bez rezultatu, bowiem zginął on bez śladu. Przypuszczano, że zbiegł do 
Rosji Sowieckiej. 5 : 

Dopiero jeden z sąsiadów Sławińskiego zajrzawszy do będącej na podwórku 
studni zauważył leżące w wodzie zwłoki mężczyzny. Natychmiast wydobyto je i stwier- 
dzono, że jest to ciało Sławinskiego, który zaraz po zabiciu teściowej wybiegł z do- 
mu i bez namysłu będąc w najwyższym stopniu wzburzony, rzucił się do studni. 

Z chwilą, gdy na miejsce zabójstwa przybyła policja Suprunionok jeszcze dawa- 
ła słabe znaki życia lecz w prędkim czasie zmarła, tak, że bliższych szczegółów nie 
zdołano od niej uzyskać. (c) 

BADAAYA. © DIY IKZCA) KG PRZORORAC AZ OMD PEC WORK TZT IZY I PZ TROYA CZE AAC BC ZY TI ZY | 

d) komisji rewizyjnej, 6) zaproszenie (opie pieniężną (wyrażoną zwykle w dolarach) ne 
kuna stowarzyszenia, 7) wolne wnioski. 

pracy z powodu nieszczęśliwego wypadku. 
KOMUNIKATY. Taka działalność banków zagranicznych nie 

5 i zależnie-od tego, że sama sprzedaż przez 
i. arz ak Pw. choe te banki papierów wartościowych prowadzo- 

ania w dn. 31.1. i L.II. rozpocznie si w ją 14 jest nielegalnie (bez koncesji na wykony- 
łk K as 10.30. w lokal pocznie Się W Pi wanie w Polsce czynności -bankowych) i 
Ек © 8001- . V 39) я e wasi KE wskutek: tego już podlega ściganiu, jest tem- S ( i a 2 ) a nie 2 2 bardziej niedopuszczalna, że posiada Wyraź. 

EA SRR R BAD ne cechy nielegalnej! działalności ubezpiecze- no początkowo. : ae niowej 

— Sobbika nas A I Wobec tego więc, że w myśl _ postano- 
botę I lutego w Kole Pol. Mac. Szk im. T. wje, rozporządzenia Prezydenta ; Rzeczypo- 
PO Mk W low s litej z dnia 26 stycznia 1928 roku o kontroli 
o z wiecz. о . ‚ : е Е 2 
które można otrzymać również przy wejściu ubezpieczeń, działalność ubezpieczeniową mo 
na zabawę. 

— „Szopka* dia dzieci Wobec powodze 
nia, jakiem się cieszyła „Szopka zorganizo- 
wana przez Tow. Wych. Przedszkolnego, zo- 
stanie ona powtórzona w niedzielę (2 lute- 
go) o godz. 4 p. p. w sałi gimn. im. Mickie- 
wicza (Oonunikanska 5). Wstęp 50 groszy. 

zezwolenie na działalność z Ministerstwa 
Skarbu. Państwowy Urząd Kontroli Ubezp. 
przestrzega, iż osoby pośredniczące w zawie 
raniu scharakteryzowanych wyżej umów bę- 
dą pociągani do odpowiedzialności karnej na 
mocy art. 101 rozp. o kontroli ubezpieczeń, 
który głosi, że „kto w imieniu Zakładu Ubez 
pieczeń nie mając zezwolenia na działalność 

wypadek śmierci lub z niezdolności do | 

gą uprawiać tylko zakłady, które otrzymały | 

— Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Re 
dakcja „Kodeksu m. Wilna”, wydawanego 
przez Tow. IPrzyjaciół Nauk, zwraca się ni- 
niejszem do instytucyj i osób będących w 
posiadaniu jakichkolwiek dokumentów  ce- 
chów wileńskich (przywilejów królewskich, 
dekretów, ksiąg urzędowych, korespondencji 
i t. p. tudzież pieczęci) do roku 1795, 
uprzejmą prośbą o łaskawe zakomunikowa= 
nie o tem Redakcji (adres: Zamkowa 11, 
lokal seminarjum historycznego, w godz. 
rannych 11—12, wieczorem 4 w - celu 
uwzględnienia odnośnego materjału w wy- 
dawnictwie, 

! RÓŻNE 
a 

— (a) Prof. Zawadzki interwenju- 
je w Warszawie. Dyrektor Izby Prze- 
mysłowo-Handlowej w Wilnie prof. Za 
wadzki wyjechał do Warszawy by 
przedstawić tamtejszym władzom  sy= 
tuację w jakiej się znajduje tutejsze ku 
piectwo i przemysł. 

— (a) Del amerykański bada stan 
ekonomiczny żydów wileńskich. Przybył do 
Wilna dr. Leszczyński, który z ramienia ży- 
dów amerykańskich lustruje tutejsze organi- 
zacje żydowskie w celu zorjentowania się w 
ich sytuacji ekonomicznej. 

— (0) Obniżenie cen chłeba, Przepro- 
wadzone ostatnio badania cen rynkowych na 
żyto, stwierdziły, że ceny te znacznie spadły 
wobec czego Starostwo Grodzkie przepro- 
wadziło kalkulację cen mąki 98 proc. (razo- 
wej) i zdecydowało się dotychczasową cenę 
31 groszy za kilogram obniżyć na 26 groszy. 

— (a) Ostrzeżenie przed nielegalnymi 
ajentami ubezpieczeniowymi. Na terenie izb 
skarbowych Ziem Wschodnich są , rozpow= 
szechniane t. zw. karty zamówień i karty 
sprzedaży obligacyj 4 proc. premjowej po- 
życzki inwestycyjnej z 1928 roku lub innych 
pożyczek: państwowych. Karty powyższe po- 
chodzą z zazgranicznych instytucyj — БапКо- 
wych i zawierają w swej treści wzmiankę, jż 
każdy posiadacz dokumentu sprzedaży jest 
bezpłatnie ubezpieczony na określoną sumę 

=) 

i S 

Kolo Pań Opiekunek nad biedoymi parafji EWangelicho-Hapobarskiej 
urządza na cele dobroczynne dnia 1 lutego w Par. Ewang. Ref. Zawalna 1 

z przedstawieniem amatorskiem i tańcami 
plastycznemi 7- mioletniej 

DONI MINKOWICZOWNY 
przy fortepianie prof. Gałkowski. Po przedstawieniu zabawa taneczna: 

Bufet na miejscu. 

  

w Polsce, zawiera umowę ubezpieczenia lub 
pośredniczy w zawarciu takiej umowy, ulega 
karze aresztu do 6 miesięcy i grzywnie do 
10.000 zł. — albo jednej z tych kar". Nieza» 

„łeżnie od powyższego posiadacze tego rodza 
ju dokumentów w sprzedaży obowiązani są 

1 

do uiszczenia opłaty stemplowej w wysoko || 
ści 2 proc, od sumy ubezpieczenia na zasa= 
dzie art. 101 ustawy o opłatach stemplowych 
(Dz. U. R. P. Nr. 98, poz. 570). i 
nieuiszczenia opłaty stemplowej w ciągu. 
trzech tygodni od chwil tofszyntanik BE 
mentu sprzedaży zostanie ta Opłata wymie= 
rzona w wysokości sześciokrotnej, 

_, — (0) Na wychowanie fizyczne. Cen- 
tralne władze wyasygnowały tytułem pożycz 

2 zł. dla ośrodka W. F. i P. W, w. 
iinie. 

Podziękowanie. Tą drogą >w; rażam me naj- 
serdeczniejsze e podziękowanie Wydziałowi 
Przyrodniczemu USB za bezinteresowne о- 
dzielenie Žiobkowi im. Marji stajni i wozow“ 
ni w ciągu dziesięciu lat pobytu Żłobka przy | 
ul. Sierakowskiego i czcigodnej p. Emilji Wę- 
cławowiczowej za wypożyczenie pralni przez 
sześć lat, oraz nadwyraz życzliwy stosunek 
do tejże instytucji. а 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś re 
pertuar zapowiada nadzwyczaj malownicze 
widowisko, baśń groteskową  Gozziegdė 
„Księżniczkę chińską Turandot", które od- 
niosło «wielkt sukces artystyczny. 
.  — Teatr Miejski Lutnia, Dziś interesu= 
Jąca egzotyczna sztuka Somerset Maughama 
„Grzesznicą na Pagr.Pago", w której dosko 
nała gra Wernicz, Białoszczyńskiego, Łubia- 
kowskiego i Małynicz oraz interesująca reży 
serja Wałdena zyskała ogólne uznanie. 

— „kKrółewicz Rak". Jutro, o godz. 3.30. 
p. p. dla młodzieży i szerokich warstw spo- 
łeczeństwa wystawioną zostanie piękna baśń 
łudowa Wandy Stanisławskiej „Królewicz 
Rak", z muzyką, Śpiewami i tańcami. Ceny 
miejsc zniżone. 

— „Wieszczka łalek". W niedzielę naj-- ; 
bliższą o godz. 12 w. południe wystawiony 
zostanie w teatrze miejskim Lutnia balet w 
2 częściach Bajera „Wieszczka lalek" w wy 
konaniu zespołu dzieci i uczenie pod kierow 
nictwem artystycznem Lidji _ Winogradzkiej. 
Kierownictwo muzyczne Zygmunta  Dołęgi. 
Ceny miejsc od 50 groszy. 

‚ — Przedstawienia popołudniowe. Nie || 
dzielne przedstawienia popołudniowe 0 godz. 
3.30 p. p. po cenach zniżonych ią nas 
stępujące sztuki: w teatrze na  Pohulance 
„Mysz kościelna'* Fodora z Al, Zelwerowi- | 
czem w roli głównej, w teatrze zaś Lutnia 
satyryczna komedja Pagnola „Pan Topaz". 

Jadwiga Brensztejnowa | 
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— „Jaś i Maigosia" opera Humperdincka 
ukaże się na scenie teatru miejskiego na Poe 
hulance we wtorek 4-go i środę 5 lutego w 
wykonaniu wileńskiego zespołu operowego 
pod kierownictwem prof. A. Ludwiga. Kie» 
rownictwo muzyczne Zygmunta Dołęgi. De. 
koracje według projektów! W. Małkowskiego. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Holtywod — Tajemnica Cytadeli w Dę- 

Kino 
Ognisko — Powojenny mężczyzna. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— (c) Wygładki za dot. Za czas od 29 
| do.30 b, m. zanotowano w Wilnie ogółem 

52 wypadki. W tej liczbie było: kradzieży. 7, 
zakłóceń spokoju publicznego & nadużycia 
alkoholu 8, przekroczeń administracyjnych 25 

|, — (c) Włamanie do pralni. Nocy wczo+ 
rajszej nieznani złodzieje dostali się do pralni 
Anny Abramowiczowej (Mickiewicza 39) i 
wynieśli zapas bielizny wartości przeszło 400 

złotych. i 
— (c) Oszust podawał się za policjanta. 

W. dniu wczorajszym ,został ujęty pewny 
osobnik, który od dłuższego czasu grasował 
w Wilnie podając się za funkcjonarjusza po- 
licji śledczej. * 
; (c) Krewki lokator. Na tle nieporozu 

"  mień osobistych powstała kłótnia pomiędzy 
,_ Jakóbem Kacem A 82) a zamiesz 

kałą u niego sublokatorką Rywą. Benoszer, 
ww trakcie której Kac zadał swej sublokator- 
cq silny cios garnkiem w głowę. 

„ Benoszer ulokowano w szpitalu żydow- 

(c) Dookoła bójek. Donosiliśmy, że 
na ul. Lwowskiej został poraniony niejaki 
Szemielewicz, któ y otrzymał kilka pchnięć 
nożem. : 

Wczoraj znowu doszło z tej racji 
nowej bójki wywołanej tym razem przez bra 

| ta Szymielewicza. 
idąc tą samą ulicą spotkał on jednego 

"ze sprawców poranienia brata i bez  dłuże 
szych namysłów rzucił się na niego z kijem 
którym zadał mu kilka ran. 

— (c) Fatalny upadek. W. Wilejce 
se na chodnik i doznał pęknięcia czaszki 

etni Michał Nowodworski. W stanie beze 
| madziejnym ulokowano go w szpitalu. Nowo 

dworski jest stałym mieszkańcem Oszmiany. 
| — (c) Nowy finał  zatai o ziemię. 

Na tle podziału schedy powstała bójka pow 
między mieszkańcami wsi Kołowicze, gminy 

ZE powiatu wilejskiego Stanisława 
anisławem Pyskiem, a Aleksandrem Kužni- 

cą, w trakcie której ostatni otrzymał ciężki 

_ «cios nożem w pierś. 
! —. (е) Wypadek podczas pracy. Przy 
wyładowaniu parafiny z wagonu na stacji to 
warowej potknął się i u adł łamiąc sobię 
nogę robotnik Michał ilkicki zamieszkały 
przy zaułku Kowalskim 17. 2 

‚ — (c) Pilnujcie dzieci. Mimo stałych 

napomnień władz administracyjnych i ostrze 
żeń w sprawie niepozostawiania , dziecj na 

ulicach bez opeki raz po raz są notowane 
nieszczęśliwe wypadki spowodowane tem, 

"że dzieci chodzą po ulicach samopas, 
Przed dwoma dniami auta przejechało 

'. chłapaka przebiegającego ulicę  Zawalną, 
, wczoraj, zaą omal nie doszło do nowego wy- 

padku w pobliżu ulicy Hetmańskiej. Tylko 
dzięki przytomności umysłu szoferą należy , 

przypisać że jakiś 8-letni chłopak nie został 

przejechany. Szofer taksówki w _ ostatniej 
i Eiti skrėcit nagie w bok tak že dziecko Z 
opresji wyszło bez szwanku. 

|, — (©) Pożar. We wsi Pasieki, gminy 

 Dokszyckiej w skutek nieostrożnego obcho- 

dzenia się z ogniem spalił się dom mieszkal- 
ny. i zabudowania gospodarskie Józeia Sto- 
dolnika. Straty wynoszą 1200 zł. 

—- (c) Napad, Nocy onegdajszej pomię 
dzy wsią Pochmienie a kolonją Rudziany w 
gminie Koityniańskiej, powiatu Święciańskie= 
go trzech osabników* yk) na powracają 

            

= cego do domu Juljana Borkowskiego i pod 

"_ groźbą uduszenia zabrali mu pieniądze. 
b Sprawcy napadu zostali na drugi dzień 

ujęci. Są to Józef Zaborowski i Antoni Gim- 

zewski ze wsi Pochmienie i Jan Białowiecki 
że wsi Rudziany. 

= 4 — (c) Znalezienie trupa noworodka. 
Dwaj rybacy łowiąc ryby w rzece "Okonie 
koło Smorgoń wydobyli z” wody zwłuzi no- 
worodka płci męskiej. 

— (c) Skmobójstwa. Z powodu ni 
_-śliwej miłości powiesił się u siebie w miesz: 

| kaniu 26-letni Michał Gołub mieszkaniec mia 
| steczka Lebiedziewa w powiecie Mołodeczań 

skim. 
Również zostały ustalone szczegóły 

" śmierci znalezidnego przedwczoraj koło wsi 
owy mężczyzny. Jak się okazało zma: 
i uljan Bartoszewicz lat 28, który od k 
ku miesięcy pracował u jednego 2 tamtej. 
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©EORGE GIBBS. 

» „Żółty ptak 
Jak skrzynka Pandory działała na 

swą właścicielkę, tak mała książeczka 

z żółtą bibułką rzuciła urok na Doris 

" Mater. Chciwie, drżącemi rękami, prze- 
rzucała kartki, szukając tajemnicy. Kar 

tki były czyste, nietknięte i wyglądały 

" zupełnie niewinnie. Dopiero w środku 

"ujrzała cztery kartki zapisane drobniut 
kiem pismem, tak drobnem, że nie mo 
na było prawie przeczytać. 

Z gwałtownie bijące sercem, z 
amglonemi oczyma, Doris wpatrywała 
się w drobniutkie literki, nie odważa- 

c się przeczytać. Czuła, że w tej chwi 
i stała się rzecz straszna, nie do pópra- 

- wienia, takt który zmieni wszystko, ró- 
„wne życie jej zawikła i zniszczy ich mi 

 Hość. Jeszcze czas... jeszcze mogła zame 
knąć książeczkę i schować, nie.czyta- 
jąc! Ale czuła, że było to ponad jej si 

ły, musiała wiedzieć, jeśli Cyryl był... 

Jeśli był tem, czem podejrzewała... 

W takim razie wszystko skończone mię 

zy niemi, nic nie zdoła jej utrzymać 

rzy | jm człowieku! A zresztą dotąd 

: A a z nim związana, nie obiecała 

mu nie stanowczego, Nie wahając się 

dłużej, przysunęła się bliżej lampy i 

 pawoli zaczęła czytać mikroskopijne pi 

mo. 
3 Z początku nie mogła nic  zrozu- 

mieć, Było tam mnóstwo cyfr, a pomięj 

dzy niemi nazwy miast, pułków, daty 

j £d. Zrozumiała, co to miało znaczyć. 

Oczy Doris rozszerzyły się z przeraże- 
mia serce ściśnął ból i rozpacz. Jasnem 

- było, że był to spis pułków angielskich 

i daty wyjścia ich do Francji. Doris 
' machinalnie przejrzała dalsze kartki, 

“nie było w nich nic więcej. Ale tego, co 

M
o
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Z SĄDÓW 
Echa napadu rabunkowego na 

ulicy Zawalnej 
W dułu 14 maja roku ubiegłego 

donosiliśmy o zuchwałym rabunku w 
biaty dzień jaki miał miejsce na uli- 
cy Żawalnej kiedy to na przechodzą- 
cą tamtędy Teofilę Janikową (Gdań- 
ska 4) napadł jakiś osobnik i po na- 
niesieniu silnego uderzenia z tyłu w 
głowę zrabował torebkę w której by: 
ło kilkaset z!otych. 

Mimo pościgu sprawca rabunku 
zdołał zbiec i dopiero po paru dniach 
policja otrzymała konfldencjonalne in: 
formacje, że napastiikiem był niejaki 
Adam Aronowicz (Jatkowa 4) 

Gdy Aronowicza skonfrontowano 
z poszkodowaną ta poznała w oka- 
zanym osobnika, który ją obrabował 
opierając swoje twierdzenie przewa” 
żnie na tem, że Aronowicz miał 
płaszcz koloru Szarego w jaki był 
również ubrany rabuś, 

Sprawa oparła się o Sąd przed 
którym w trakcie przewodu wyjaśniło 
się, że Aronowicz w momencie gdy 
napad miał miejsce był na meczu pił: 
ki nożnej więc siłą rzeczy nie mógł 
jednocześnie dokonać inkryminowa- 
nego mu przestępstwa. 

Sąd po naradzie uznał Aronowi- 
cza niewinnym i nakazał natychmia- 
stowe zwolałenie go z aresztu. (C)j 

VAKARAI EBS E YA SEAOOY CEA ROZOWE, 

RADJO 
Piątek, 31 stycznia 1930 r. 

11.55—1205: Sygnał czasu z Warszawy, 
12,05—13,10: Poranek muzyki popularnej w 
wyk. Ork. Polskiego Radja. 1) Lanner— 

„Werbownicy* walc. 2) Czsjkowski—„Łabę- 
dzie jezioro”, suitą baletowa, 3) Becce— 

S«n o miłości. 4) Wienławski- pieśń pol- 
ska. 5) Tosti pieśn pożegnalna. 6) |Mosz- 
kowski - „Malaguena*: 7)' Muzyka taneczna. 
13,10 -13,70; Komunikat meteorogiczay z 
Warsz. 15,43 16,00: Kącik dla krótkcfa- 
lowców. 16,10 46,15: * Program dzienny. 
16,15—17,00: Retransmisje stacyj zagranicz- 
nych. 17,00 -17,15: <Komun:kat L. O. P. P. 
12415 17,40: Audycja dla dzieci” „Mała 
skrzyneczka“ odpowiedzi ma listy dzieci 

wygł. Ciocia Hala. 17,45—18,45: Transm. 
koncertu z Warszawy. 18,45—19,15 ;Audy- 

cia recytacyjna w wyk. dyr. Aleksandra 
Zelwerowicza. 19,15 —19,40: „O radjowych 
transmisjach z życia* pogadankę wygł: 

Antoni Bohdziewicz. 19,40 20,05: Program 

ra sobotę, sygnał czasu i rozmaitości, 
20.05—23,00: Transmisja pogadanki wuzycz: 

nej, koncertu symfonicznego oraz komu- 
mikatów z Warszawy. 23,00 2400: Muzy- 
ka taneczna z płyt gramofonowych. 

J Kopelmistrz potrz bny | 
od zarąz dlą zorganizowania i pro- 
waczenia orkiestry cętej straży po 8 

  

żarnej. O warunkach dowiedzieć się 

listownie w  Magistracie miasta | 
Dokszyc. £96 Z 

— — 
i M4MY DO SPRZEJANIA 

1000 pudów dobrego owsa z dosta- | 

wą ao Wiłna. Zgł.: Ajencja „Polkres* | 
Wilno. ul Królewska 3. telef. 17-80 

PRZYJMUJEMY BEZPŁATNIE | 
zgłoszenia wolnych mieszkań dla b 

poważaych reflektantów. Zgł : Ajencja 
Toi, Wilno, ul. Królewska JL 

telef. 17-80. —0 

szych gospodarzy i zakochał się w jego сбг» 
ce. Gdy ta go odtrąciła, Bartoszewicz wy- 

szedł za wieś i wystrzelił do siebie z krótkie 
go karabinu, który też został tuż przy rim 
znaleziony. 

— (c) Znaczna kradzież, garderoby g9- 
tówki i biżuterji. Nieznani sprawcy dostali 

się do mieszkania Jana Bodanowskiego (Po 
*ocka 15) i wynieśli co lepszą garderobę 
wartości 1200 zł. 8 

Również Annie Olechnowiczównie (Do= 
broczynny 2-a) skradziono 600 zł. gotówką 
zaś Marji Łagodzkiej (Bernardyński 8) zło= 
ty zegarek i bransoletkę ogólnej wartości 300 
złotych. 

— (6) Noworodek w dole kloacznym. 
W ogólnej ubikacji przy ul. Syrokomli zna- 
leziono trupa noworodka w stanie rozkładu. 

przeczytała była aż nadto!.. Cyryl 
Hammerslay — niemieckim szpiegiem! 

W głowie powstał chaos, nie mia- 
ła odwagi myśleć o tem, co się stało. 
Krew pulsowała w skroniach i łzy pa- 
li.y powieki. Więc Cyryl, jej Cyryl był 
zwykłym szpiegiem! 

Co będzie terąz? Co miała robić? 
Czy więcej kochała Anglję, czy Cyry- 
la? Ale podłość Cyryla oburzyła ją do 
głębi. Chciała coś przedsięwziąć, ale 
nie miała siły myśleć, Rozpacz i obrzy 
dzenie opanowały ją niepodzielnie. 

Doris czuła że zieria usuwa się z 
pod jej nóg, straciła możność rozsądne 
go sądzenia O rzeczach, przestała od- 
różniać dobro od zła. Nie widziała jas- 
nej drogi 'przed sobą, jak to było dotąd. 

Bezsilna padła na kolana, objęła 
głowę rękami i pogrążyła się w modlit 
wie, błagając o natchnienie, o wska- 
zówkę, co ma robić! Uspokojona nieco 
położyła się, zciskając w dłoni żółtą bi 
bułkę i zapadła w ciężki, pełny koszma 
rów Sėli. + 

Rozdział V. Pogoń trwa. 

©О ósmej rano obudziło Doris silne 
pukanie do drzwi. Z trudnością wyrwa- 
ła się z nięczącego snu i nie odrazu zor 
jentowała się, co.się dzieje. Gdzieś stu- 
kano uporczywie. Zrozumiała wreszcie, 
że ktoś dobija się do iej drzwi. Wysko 
Czyła więc z łóżka, schowała żółty 
przedmiot do szuflady i biegnąc do 
drzwi, narzuciła szlafrok. 

Ze zdziwieniem ujrzała na progu oj 
ca otoczonego całymi sztabem domowni 
ków i służby. Wszyscy byli nieumyci, 
nie uczesani, jakby nagle wyskoczyli z 
łóżek i naprędce włożyli ubranie. 

— Dzięki Bogu! — zawołał z ul- 
gą w głosie pan Mater, widząc córkę 
przed sobą. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
30 stycznia 1930 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,87 8,89 8,85 

Belgja 124,14, 124,45, 123,83 
Kopenhaga 238,53, 239,13, 237,93 
Budapeszt 5,31 5,33 5,29 

Holandja 35812  35%02 — 857,22 
Londyn 43,36,5 43,47, 43,26, 

Nowy York 8,997, 8,817, 8,877 

Wypłaty telegr. 8,918, 8,938, 8,898 
Oslo 238,08 238,68 237,48 
Paryż 35,01, 3510, 34,92, 
Praga 26,36.5 26,43, 26,30, 
Szwajcarja 172.05, 172.48, 171,72 
Bukareszt 5,3125 53137 53119 
Stokholm 239,30, 239,90 238,70 
Wiedeń 125,45 125,76, 125 14 
Węg' 155,57 155,74 155,1! 
Wło: hy 46,64 46,76 46,52 

э 

Marka niemiecka 2,2,94. 
Qlaańsk 17342. 

Akcje, 

Bank Polski 181,50—182, Powszechn 
Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowyc 
19.50. Puls 8.50. Elektrownia w Dąbrowie 
60. Cukier 27.75 Cegielski 49-—. Mor 
drzejów 18.— Norblin 81. Ostrowiec + 61.00 

Starachowice 20:50 Zieleniewski 60, 
—80. Parowozy 20. Węgiel 52,25  Paro- 
wozy 20, —. Borkowski 7.50 Spiess 102. 
Lilpop 27— B. Zachodni 78. Kijewski 60, 
Klucze 8,50 1U em. 73,50. Siła i Światło 
98- Firley 34. Bank Dysk. 124.Nobel 12,00 

Rudzki 28,50 Haberbusch 10 '.:0 Bank kland- 
lowy-- 117, Wysoka 145 Majewski 60, Eazy 
6,50. Gdański Monopol Tyt. 27760. 

Papiery proseutowe: 

Pożyczka inwestycyjna 121.00. Prem- 
įowadolarowa 74.00 5 proc. konwersyjna 

49,15 6 proczdolarowa 79.25 10 proc. kale- 
jowa 102,50, $ proc. kolejowa 44,50. 8 proc. 
L. Z. B. Gosp Kraj. i Banku woln. obli- 
gacje B. Gosp Kraj. 94. Tu same 7 wroc. 
83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 49,50 
8 prac. warszawskie 70,75. Soroc. warszaw- 
skie 54.— -8 proc. Łodzi 63:—. 10 proc, 
Siedlec 7325 8 proc. obligacje P. B 
Komunalnego 93, Stabilizacyjna 88,25 10proc. 
Radomia 75. 8 proc. ziemskie 7950, 4,5 proc 
ziemskie 50.— 6 proc. poż. konw. Warsz. 

50.50 4 i pół proc. warsz. 49.25 Kalisz 59.25 
8 proc. T. K. Przem. Poiskiego 81,50 
8 proc. Piotrkowa 61.25 8 proc. Częstocho- 

wy 61.25, 8 proc. Lublina 6,25. 

—а 

.…—_——— 

Tel. 697. Tel. 697. 

łwęgiel. Koks. | 
Pierwszorzędnych kopalń Górnoślą- 

skich z dostawą do domu własnym 
taborem konnyra lub samochodowym 

od 500 klg. i 

D. H.-P. „MERKANT“ 
Sp. z ogr. Odp. 

Właść. L. i ©. Dohužynsey. 
Wilno, Zawalna Nr 20. 

Mic: 697. „Tel. 697. 
aś oz SASZ VAGA UAI ARO AE 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU. 

iPaństwowa Wytwórnia Wódek nr. 6 w 
Wilnie, ul. Ponarska 63 podaje do wiadomo 
ści że w dniu 12 lutego rb. o godzinie 10 w 
lokalu Wytwórni odbędzie się przetarg ustny 
na sprzedaż: zbiornika do płynów o średnicy 
5 metrów, statych rur, płyt, blachy i innych 

części żelaznych ogółem 6.000 kilogramów. 
Wspomniane przedmioty można oglądać w 

godzinach urzędowych. 
Kierownik Wytwórni (—) F. Stankiewicz. 

  

  

PRZETARG NA OPAŁ SOSNOWY 

suchy, zeszłoroczny, zdrowy w ilości ca 3000 
m.p. od 11 zł. na stacji Orany i 10 zł, na 
bocznicy Zerwiny odbędzie się w dniu 7, 
II. 1930 r. o godzinie 12 w kancelarji Nade 
leśnictwa przy stacji Orany. 

Państwowe Nadleśnictwo Orańskie. 
ннн 

LIKWIDATOR MIENIA 
BYŁ. BANKU ROSYJSKO-AZJATYCKIEGO 
niniejszem ogłasza, iż wyznaczony na dzień 
25 stycznia rb. termin na składanie ofert na 
nabycie mienia ruchomego był. Banku Ro= 
syjsko Azjatyckiego  (ogłosz. w gazetach 
„Stowo“ nr. 3 i „Kurjerze Wileńskim* nr. 
16) prolonguje się do dnia 10 lutego 1930 
roku. 

(—) E. Tomkiewicz 
Likwidator mienia b. banku 

Rosyjsko Azjatyckiegos 

,— Co się stało? — zaniepokiła się 
dziewczyna, patrząc na wszystkich ze 
zdumieniem. 

Ojciec roześmiał się. 
—.|INic! Skoro spałaś spokojnie, 

więc wszystko jest w porządku! Byli 
u nas tej nocy złodzieje. 

Serce Doris zamarło: Momentalnie 
przypomniały, się jej Wczorajsze zajś- 
cia.) J 

— Złodzieje? — wyszeptała, bled 
c. 
— Tak, dostali się tutaj na piętro... 

po rynnie. — Mater wskazał na okno 
buduaru. Przeszukali wszystkie meble. 
Zobacz, czy nie zginęło coś cennego? 

Doris weszła do buduaru i obejrza 
ła wszystko. Szuflady jw komodzie i 
biurku były powysuwane, a zawartość 
ich leżała na podłodze, zmięta i podar- 
tą, { 

/ — Kiedy... kiedy to -się stało? —- 
zapytała nieśmiało, bojąc się nieostroż 
nym gestem lub słowem zdradzić po- 
wierzoną jej tajemnicę. : 

— Widocznie o Šwicie, — odpar! 
ojciec. — Pokojówka nie kładła się dłu 
go, czekając, że ją zawołasz i dopiero 
o trzeciej zeszła na dół. 

— Tak, tak, — szepnęła Doris. -— 
Czułam się zmęczona i kazałam jej o- 
dejść.. Ale nie rozumiem jak mogłam 
O: Czyżbym spała tak twar- 

lo? 
— Baliśmy się właśnie, że złodzie- 

je dostali się do twego pokoju i nastra 
szyli cię! —— wtrącił się do rozmowy 
kuzyn Tom. 

—. To szczęście, że miałaś 
zamknięte na klucz! 3 

° — Wyobraž sobie, że dostali się 
też do mego biurka, — dodał ojciec— 
Stąd zeszli na dół i wyszli z domu 
przez główne drzwi. Ale na ile mogłem 

па 

drzwi 

  

Cd Aaia 31 stycznia do dnia 3 lutego 1930 r. włącznie »ędą wyświetlane filmy: 

Kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

ul. Ostrobramska 5. Krzyk duszy przeciw niesprawiedliwości i podłości 

„MEZALJANS“ 
ludz _ej. Aktów 10. W rolach głównych: 

ESTELLE BRODY i JOHN STUART. Nad program: „KRÓL KUGLARZY“ Komedja w 2 aktach. 
Kasa czynna od_g. $_m. 30. Pocz, seansów od_g. 4-ej. Następny program: „Z DNIA_NA_DZIEŃ*. 

  
    

KINO-TEATR [i ANGIELO FERRARI 
„NOLLYWOOD" w obrązie p. t. 

Dzis! Zespół artystów Światowej sławy: NATALJA LISIE 

„Tajemnica Cytadeli 
Potężny dramat w 12 skt. z CZASÓW PANOWANIA CARATU NA ZIEMIACH POLSKICH. Od godziny 6-ej 

  

O, MARJA JACOBINI, GABRIEL GABRIO 
w  Iebinie' 

  

  

  

    

  

  

Mickiewicza 22. |DODATKOWA i Początek 6 ODATKOWA BĄLALAJEK 1 МАМООЫМ, _ Ресенеь еч о gee, 5.102 
i Dziśl Super Przebój Brotyczosl  Weicletie najsłocszej kobiecości, dzi i KINO-TEATR | grze VILMA BANKY, jej partner ulubieniec kobiet WALTER BYROŃ w najnowszej swej kreacji p. tj 2 ® 

“ A 
„HELIOS „POD PRĘGIERZEŃ HMAŃBY€ 
w 5 PRZEBUDZENIE) Zachwycający i porywaiacy dramat współczesny, Wi: i i 

ileńska 38 Święcenia. Perła produkcji amerykańskiej 1930 r. Seansy A 476, T ias We > 

Kino - Teatr Dziśl "Nowe wydanie wielkiego w A BĘ 47 móaw U 4 

“ filmu przemysłu polskiego PI RY BR$SZA Y 
„Słońce (TAJEMNIC : TAKSÓWKI Nr 1051) Wspaniały dramat erotyczno-salonowo- ensacyjny w 14 aktach reż 
orodatżisi WiRora Bieg dskiego,: Ww ach gówezić Na mA BALCERKIEWICZOWNA, premjowana pięknošė 

ul. rowskiego „ Wiera Pogorzanke, Oraz polski LF VALENTINO — 
wystawa. Bajeczna gra, Bokati treść: P.ękne_ zdjęcia. A mer 

GGRISKO* Dziś i dni następnych najgenjalniejszy artysta filmowy EMIL JANNINGS oraz urocza EWELINA BRENT 
9 i i R > potężnym dramacie msłości 

Ul. Kolejowa Nr 19 ; ; poswięcenia pod tytułem 0% $ T A T B d R © 2 X A Z** 
(obok dworca | „Ostatni rozkaz” cieszył się nadzwyczejrym powodzeniem we wšzystkich stolicach swiata. Pomimo znacznych 

  

  

kolejowego). |“ kosztow wynejęcia obrazu ceny nie są podwyższone. 

i w sobotę ! i w niedzielę £-g0 lutego nie£ wykle bogaty progtam obejmujący całokształt s V portów 
zimowych Barwny, malo- <« dramat w 8 aktach Akcja te ieco- 

KINO- SPORT" «wniczy film sportawy „MOKTE SARTO dziennego flinu, rozgrywa siĘ WSŁÓd 
TEATR › 

LUDWISARSKA 4, 
Czynny w soboty, nie 

dziele i świętzzod E. 1-szej 

2) Marsz zbl 

wykorzystać 
  

ZEBTESEKO KARE 
Wielka wyprzedaż 

RESZTEŃ 
I cyortowanych 10 

RADJOAPARATY UsTARZAŁEJ 

Ww 

ELEKTRET co 
Każdy aparat radjowy niewielkim kosztem przebudowujemy 
na ekranowy Oraz zasilany wprost £ Sieci Oświetleniowej 

bez akumulatora i baterji. 
Dogodne warunki. 

(SSD TI D IT III IIS TI OOBE I TIESTO ATI T TTD TS INN 

sprawdzić nie wzięli nic wartościowe- 
go. 

-— Chwała Bogu! — westchnęła 
ciocia Zofija, — ale najważniejsze jest 
to, że nikogo z nas nie zamordowali. 

Odwaga i bezczelność ludzi Rizzia 
zdziwiła niezmiernie Doris, ale opano- 
wała się momentalnie i postarała się 
odwrócić uwagę domowników od istot 

nego celu napadu. Obejrzała więc szu 
fladki biurka i rzekła: 

— Szkatułkę i biżuterję chowam, 

na szczęście, zawsze w sypialni, ale ju 
taj miałam brylantową broszkę, zapo- 
mniałam ją schować na miejsce. Teraz 
niema jej... przepadła! 

Na twarzy służącej odbiło się zdzi 
wienie, spojrzała pytająco na swą pa- 
nią, ale milczała. 

— Chwała Bogu, że nic więcej nie 

ruszyli, — zauważył ojciec, wychodząc 
-— Żaraz zatelefonuję do policji. 

Tego właśnie Doris obawiała się 

najwięcej, ale nie mogła się sprzecie 
wiać, Zacistęła usta i milczała. Po wyj 
ściu wszystkich z pokoju została tylko 
pokojówka. 

Wiedziała dobrze, że pokojówka 
jest jej bardzo oddana i nie ma zwycza 
ju plotkować ze służbą, ale w nocy Do- 
ris zauważyła wyraz zdziwienia i nie- 
dowierzania na jej twarzy i zrozumiała 
że musi jej przedstawić jakieś prawdo- 
podobne wyjaśnienia swego dziwnego 
postępowania. Trzeba było koniecznie 
uspokoić niebezpieczną ciekawość. 

— Przygotuj mi wannę, — rozka= 
'zała, chcąc wygrać na czasie. — 1 п 

komu nic nie mów, rozumiesz, 

— Naturalnie, miss Mater, — uš- 
miechnęła się przyjaźnie służąca, 
nia przychodziło mi nawet do głowy, 
żebym miała plotkować! ' 

„Zimna kąpiel uspokoila i ošwiežyta 

Biały tydzień 
GENY NIŻEJ FABRYCZNYCH 

D.-B. L. Pikiel i SYN 
Wielka 7, tel. 11-55 

BEBE 
(PAS ANTRINIS TENISAS 

PRZERABIA NA NOWOCZESNE EKRANOWE 

niebotycznych szczytów Alp. Przepiękne peizaże Zimowe, a na ich tle porywająca akcj 
biorą udział znakomici artyści. NAD PROGRAM: 1) odda pd ycd 

iżania 

W lutym, bo potem sirzcą wainošė. 

DOKTOR 

D.ZALBOWIEB 
chor. weneryczne, 
sylilis, narządów 
moczowych, od 9 
I, 9d 8-8 wiecz. 

Elektroterapia 

Kabiato-Lekarz 

dr. Teldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYSZNE. NARZĄ= 
DOW MOCZOW. 
Gd iż-21 06 4-8, 
uł. Riicklewicza 24, 

tal. 277. 
vardo 

i an ы Mistrzostwa 
Ё ins rukcyjny film, przysposobienia wojskowego- Pocz, зевп5бж: 2, 4, 6, ь 

Ceny miejsc: Fotele —zł. |, dla dorosłych 80 gr. dla młodzieży 50 gr., dla dzieci 35 że 2. 
żołnierzy i czł. P. W. 50 gr., Balkon 35 gr, Abonamenty ważne tylko do 1-go marca. Należy je 

narciarskie w  Zakopanen:. 

MAUAWAM przepisywanie 
RÓŻNE NA MASZYNACH 

podań, ofert, ko” 

BAWLAYE 
respondencji. ke” 
pów i pod 

dyktando 

Eko Da оее | Viesšie, „iuo Е / | Komisowo - Handl 
znający dobrze swój iewi 
fach, samotay. Ko- NW: B, 
niecznie dobre Świą- 
dectwa. Zgłaszać Się: 

1е ЫЛО ау ам ог@ 
ZYJMĘ ki A s. zed Moja 9-10, RZYJMĘ kilku ucz 

od 2 do 5ej. 
ni na stancję. 

—0 Udzielam lekcyj (koa- 
ее оее wersacja) niemieckie- 

Udzielimy |zo. oraz matematyki 
w zakresie gimna:jal- 

pożyczek od 1.000 у ad 5000 dol, tylko |” Mostowa 29—20 

solidnym osobom 
Wileńskie Biuro 
Komisowo - Hand! 

  
"2. 2500 aolerów 

sprzedamy dom / 
pół murowasy, pół ? 

  

sm; 
GR Kotmetyka HB 

Gabinet 
Racjonalnej Kosme- 

tyki Leczniczej. 
Wilno, 

Mickiewicza 31 m. 4. 
rodo kobiecą kon- 

serwuje, dosko- 
cali, odświeża, usuwa 
jej skazy i braki 
Sztuczne opalenie ce” 
ty. Wypadanie wło- 
sów i łupież.  Naj- 
aowsze kdobycze KO- 
śmetyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8 

ю W Z. P. 43 

KONSTRUKCJIĘ ав ARDSZEEN "| 

SB amo ragai 
ilno, Wileńska 24 

Tel. 1038. 
śkaszerkaśnajatowika 
orax Gabinet Kosme 

T IU zmar= 
szczki, piegi, wągrcy 
łngież, brodawki, ku”. 
rzajki, wypadanie wła” 
sów. Mickiewicza 46. 

Doris. Pokojówka podała jej śniadanie. 
Gdy Doris została sama, zabrała się 
energicznie do dzieła: schowała bibuł- 
kę do papierosów do woreczka z tyto= 
niem kuzyna Toma, zawinęła to wszyst 
ko w kilka par jedwabnych pońcoch, 
zrobiła z tego porządną paczuszkę i za 
adresowała, zmienionem pismem, posył 
kę tą do lady Betty, do jej majątku w 
Szkocji. jednocześnie wysłała list, w 
którym uprzedzała przyjaciółkę, że 
przyjedzie pojutrze, prosząc, by Betty 
przyjęła jej posyłkę, i nie otwierając 
schowała dobrze. 

Poprzez mgłę rozpaczy, która о- 
garnęła jej myśli i uczucia, zaczął się 
przeciskać słaby promyk nadziei. Posta 
nowiła jprzedewszystkiem uratować Cy 
ryla od grożącego niebezpieczeństwa. 
Podejrzenia, które w nocy zdawały się 
nieodwołalne, teraz zaczęły blednąć i 
ustępować miejsca nadziei. Przecież łu 
dzie, którzy gonili ich w nocy, a potem 

nad ranem, dostali się, jak złodzieje do 
domu poszukując tego tajnego doku- 
mentu ukrytego w bibułce od papiero- 
sów, nie mogli być ze Scotland Yardu, 
ani z Ministerstwa Wojny. Gdyby byli 
niemi, poczekaliby do rana i zjawiliby 
się w domu otwarcie z rewizją, oskarża 
jac ją o współdziałanie ze szpiegiem. 
Czasy były tak niebezpieczne, że nikt 
nie zawahałby się wciągnąć do skanda 
lu miljardera amerykańskiego, aby od- 
kryć szpiegów. Ale najwidoczniej John 
Rizzio, dla niewiadomych jej przyczyn, 
musiał działać na własną rękę, chcąc 
zdobyć tajemnicę książeczki z bibułką. 
Jasnem było, że musiał działać w taje- 
mnicy przed policją. 

Doris rozmyslała nad tem, chcąc 
wniknąć w powody dziwnego zachowa 
nia się tych ludzi ale widząc że do nicze 
go nie dojdzie, odpędziła od siebie przy 

į 

Mickiewicza 21, į drewniany, о 2 į 
tel. 152: 21 mieszkaniach i 2 į 

P a Z Ogro- į 
‚ em owocowym, 

aryżanka | placu 428 sątni | 
nauczycielka rutyno- 
wana (praktyka, te- 
orja), udziela iekcyj 
w zakresie gimnszial= 
nym, ul. Św. Jakób fyrzepisywanie na ma- 
ska, róg  Dąbrow-f szynie i odbiianie 
skiego 6-5, od g.na powielaczu „Ro” 
12 m. 30 do g. 3. -$ пео“, Powielanie 

skryptów, wykazów, 
okółaików i tan. wy” 
konywuje się pręsko, 
starannie i akuratnie. 

D.H.-K* „Zachęta, | 
Mickiewicza й 
tel. 9-05... 04 

    

Do sprzedania 
DOM - WILLA muro- 
мапа na Antokolu. Mickiewi ж 
Bez pośrednictwa, A € я _4‚.' 
Adres w administracji 
„Słowa”. o ROMA WROCI AA KARLA 

( POSZUKUJEMY | ŁGUW BB 
na pierwszorzędne i 
Žicėrejecšėktė Bo: gubioną książkę 

wojskową, wyd. życzki 10 15.000 przez P. K. U. w 
dolarów Świ е 

i i ; więcianąch, na imię 
Lyonie ak Adaina  Wojciukiewi- 
Mickiewicza _ 21, | 573% Zam. w'_wsi Sza- 
tel_152. żę], gm. Podbrod- 

zkiej, unieważnia się. 

za 996—1 FOLWARK ag: 2 
10 kim. od Wilna, wy- gubioną książkę 
daje się w dzierżawę wojskową. wyd: 
lub na połowę. Wia * przez Р, К 

domość: Wilao, Zwie. Święci»ny, na imię 
rzyniec, ul. Witolao. Stanisław a Jarmoło” 

wa 34. —o wicza, unieważnia się. 

    

  

    
   

  

kre myśli i zabrała się do! przygotowań 
do odjazdu. 
.. Przedewszystkiem wezwała  poko- 
jówkę i wytłomaczyła jej, że Hammer- 
slay powierzył jej na przechowanie ja- 
kieś ważne papiery, które dotyczyły 
bandy złoczyńców i to oni najwidocz= 
niej dokonali napadu w nocy, chcąc о- 
debrać dowody swych zbrodni. 

Zaufanie, okazane jej przez panią, 
pochlebiło niezmiernie służącej, z za= 
chwytem więc przysięgła, że nie powie 
nikomu ani słowa i schowała broszkę, 
która według słów panienki miała žgi 
nąć, 

Urzędnik policji ze zdziwieniem wy 
słuchał opowiadania pana Matera o na 
padzie na dom który się skończył zabra 
niem jednej broszki nie zbyt wartościo- 
wej. Po odejściu policji Doris prosiła 
ojca, by wysłał na pocztę paczkę i list 
do lady Betty. 

„ — Tylko, proszę ojca, nie zapom= 
nij, — prosiła przymilając się, to jest 
bardzo ważne. Niespodzianka dla Betty 
musi to być jutro fano u niej. — To mó 
wiąc ucałowała serdęcznie ojca. — Po | 
jutrze mam być u niej osobiście! — do 
dała. 3 22 

Mr. Mater uśmiechnął się i pogła- 
dził po policzku ukochaną córkę. 

Przyzwyczajony był da jej nagłych 
decyzyj i kaprysów. Pozwalał jej zaw- 
sze na wszystko i nie miał sił sprzeci- 
"wiać się, jej zdecydowanej i stanowczej 
„woli. Nawet gdy kupiła małą awionetkę / 

i sama latała całemi dniami, ojciec mu 
siał przezwyciężyć obawy i wydać po 
zwolenić, antydatując je. ' 

Asi 2 ies Lai) 
` 
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