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PRZEDSTAWICIELSTWA 
AARANOWICZE, — ui. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE, — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Ksi T-wa „Lot“, lęgarnia T-w: 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowakiege. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — T-wa „Ruch“. Ksiegarnia ° 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyśski. 
TWIENIEC — sklep tytoniowy S$. Z 
KLECK — Jedność”: sklep ь 

LIDA — ui. Suwalska 13, S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

wierzyński. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jażwińskiego. 
WOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michaiskiego. 
N. ŚWIĘCIANY ,— Księgarnia T=wa „Rach*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch. 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9. N. Tarasiejski 
WILEJKA POWIATOWA — wl. Mickiewicza 24, 
WARSZAWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. , 
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Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej 
Expose ministra spraw zagranicznych p. Zaleskiego 

Nziedziefwo przeszłości 

WARSZAWA, 31. PAT. Na wczo 
rajszem posiedzeniu sejmowej komisji 
spraw zagranicznych minister  Zaleski 
wygłosił następujące przemówienie: 

W PERSPEKTYWIE ROKU. 

Wysoka Korhisjo! Od chwili mego 
ostatniego ' exposć, _ wygłoszónego 
przed parami w dniu 15 stycznia 1929 
r. zaszło wiele wydarzeń w polityce 
światowej, które muszę i mogę nazwać 
wydarzeniami wielkiej wagi. Dwie kon= 
ferencje haskie, konferencja  rozbroje- 
niowa, morska, powietrzna, nawiąza- 
nie stosunków dyplomatycznych Wiel- 
kiej Brytanji z Sowietami, obszerna i 
wzmożona działalność Ligi Narodów 
w zakresie porozumień i normalizacji 
międzynarodowych stosunków gospo- 
darczych, akcja tejże Ligi w zakresie 
rozbrojenia i przygotowania międzyna- 
rodowej konferencji  rozbrojeniowej 
orąz wydarzenie tak wielkiego i donio- 
słego znaczenia, jak porozumienie mię 

dzy Watykanem a królestwem  wło- 
skiem — oto część zaledwie tych fa- 
któw, jakie znamionują rok ubiegły, 
stawiając go w pierwszym rzędzie lat, 
obfitujących w doniosłe * wydarzenia, 
których konsekwencje mogą znaleźć 
swój dalszy ciąg i rozwiązanie zarów- 
no w roku bieżącym, jak i stać się 
wskaźnikami polityki międzynarodowej 
na okres, bliższy. 

Szczegółowe omówienie tych | do- 
niosłych faktów nie jest możliwe w 
mem dzisiejszem przemówieniu.  Ilu- 
strując jednak Szanownym Panom na- 
szą politykę zagraniczną i nasze usto- 
sunkowanie się do tych wydarzeń, po- 
staram się syntetycznie uwypuklić ca- 
łokształt aktualnej polityki międzynaro 
dowej i wnioski, jakie wysunąć się win 
ny z tej ogólnej sytuacji dla polityki 
polskiej. 

Pokój naczelną ideą polityki polskiej 
Proszę Panów! Sądzę, że nie od 

rzeczy również będzie podkreślenie 
tych ideologicznych wytycznych jakie 
przyświecały zagranicznej polityce pol 
skiej zarówno w roku ostatnim jak i w 
ciągu tego przeszło trzyletniego okresu 
podczas którego pełnię urząd ministra 
Spraw zagranicznych. W całym tym 
okresie politykę naszą znamionuje prze 
dewszystkiem ciągłość i świadomość 
konieczności niezmiennego zachowania 
jake naszej naczelnej linji, idei pokojo- 
wości. Idea pokoju, jego zachowanie i 
umocnienie — to kanony polskiej ideo- 
logji, zrastające się jednocześnie i nie- 
podzielnie z polską racją stanu. Rów- 
noległość naszej ideologji z naszym 
interesem państwowym jest jednym z 
najlepszych dowodów naszej  szczero+ 
ści w dążeniu do powszechnego trwa- 
łego pokoju, a szczerości tej nie za- 
chwieją, ani nie podważą, którzy w ce- 

zamierzeniach nam wrogich 
świadomie wykoszlawiać chcą w opinii 
międzynarodowej cele i zadania polity= 
ki polskiej. Polska. dość ma za sobą 
dowodów swej dobrej woli, aby mu- 
siała tłumaczyć co pewien czas swą 
historyczną rolę dla pokoju wszech= 
światowego wogóle, a na Wschodzie 
Europy w szczególności. Dość  przy- 
pomnieć tylko w ostatnich latach takie 
inicjatywy, jak nasz wniosek na Zgro- 
madzeniu Ligi Narodów, domagający 

się potępienia wojny. Ten wniosek pol- 
„ski był wówczas inicjatywą pokojową, 
z której wyłoniły się tak doniosłe pakty 
jak pakt Kelloga i pakt moskiewski, 
t. zw. pakt Litwinowa. Dziś cytuję tyl- 
ko dwa momenty w ciągu ostatnich lat, 
żywiej, dosadniej uwypuklające rolę 
pokojową i wogóle rolę i znaczenie Pol 
ski w polityce światowej. | : 

Jak już wspomniałem, w pracy tej 
Poiska nie daje się nikomu wyprzedzić. 
Naród nasz, miłujący pracę i pokój 
nikomu nie zagrażą, na nikogo nie czy- 
ha. Naród nasz, realnie, pozytywnie 
miłujący pokój, chce go widzieć sil- 
nym, opartym 0 gwarancje istotne i 
dlatego nietylko 2 zainteresowaniem, 
ale i gorącem „poparciem odnosi się do 
zabiegów mężów stanu innych państw, 
pracujących często z wielkiem wytęże- 
n'em sił dla znalezienia istotnych form, 
w którychby jurysdykcja międzynaro-= 
dowa mogła BOS niezbędne gwa 
rancje i sankcje , stawiające dzieło 
trwałości pokoju na rzeczywiście po- 
tężnych podstawach. jeżeli więc je- 
szcze raz czynię nawrót do wspomnia- 
nych już pokojowych inicjatyw pol- 
skich na terenie międzynarodowym, to 
dla tem ściślejszego uwypuklenia, że 
te pokojowe inicjatywy naszego rządu 
znajdowały niewątpliwie szerokie i głę 
bokie zrozumienie, uznanie i podtrzy- 
manie w masach narodu polskiego. . 

Międzynarodowa pozycja Rzeczypospolitej 
„W. przemówieniu swem ograniczam 

się do najkonieczniejszej syntezy. Z 
syntezy tej wynika, że tak, jak w dzie- 
jach naszej Ojczyzny, jeszcze z przed 
jej upadku, wielokrotnie spełnialiśmy 
czyny, których dobrodziejstwo odczu- 
wała, choć może często niedoceniając 
ich wagi, cała Europa, tak i dziś, wier- 
ni tej tradycji, wracamy do należnej 
nam pozycji w świecie i mamy za sobą 
w ostatnich latach czyny, i akty, które 
dla całokształtu polityki, dla dobra 
wielu narodów i pokoju, zapisują imię 
Polski złotemi zgłoskami zasług. Ta 
zasługą i to znaczenie naszego pań- 
stwa doceniane jest coraz szerzej. Tor 
rują nam one drogę w pochodzie ku 
szczytom uznania dla naszego pań- 
stwa. Objawy tej świadomości spoty- 
kamy coraz częściej. Nieomal  jedno- 
głośny wybór Polski do Rady Ligi Na- 
rodów we wrześniu roku ub., wybór 
bez sprzeciwów i tak tryumfalny licz- 
bowo, świadczy nietylko o naszych za- 
sługach, jakie mamy  niezaprzeczenie 
w pracach Ligi, ale również i ustale- 
niu się przekonania, że przy stole 
obrad międzynarodowych obecność 
Polski została uznana za konieczną. 
Ale i poza terenem Ligi Narodów ma- 
my do zanotowania ten wzrost autory- 
tetu naszego państwa. Takie fakty, jak 
podniesienie poselstw królestwa  wło- 
skiego, Wielkiej Brytanji, Stanów Zjed 
noczonych Ameryki i Turcji do godno 
ści ambasad, ne są objawem  przelot- 
nej kurtuazji, jest to znak ugruntowy- 
wania się u rządów i wśród  społe- 
czeństw tych państw pojęcia o znacze- 

niu państwa polskiego we współczes- 
nym ustroju Świata. Ilość zawartych 
przez Polskę traktatów arbitrażowych, 
handlowych i umów  międzynarodo- 
wych w ciągu ostatnich lat i miesięcy, 
świadczy | © istniejącem pragnieniu 
utrzymywania z Polską  jaknajściślej- 
szych, najbezpośredniejszych « stosun= 
ków we wszystkich dziedzinach życia 
międzynarodowego. Przy tej okazji mu 
szę również wspomnieć o licznych 
przyjazdach do Polski wielu ministrów 
zaprzyjaźnionych z nami państw. Mi- 
nistrowie Francji, Szwecji, Belgji, Cze 
chosłowacji, Norwegji, Łotwy, Finlan- 
dji, Rumunji, Jugosławji, a również 
byli ministrowie i wybitni politycy, re- 
prezentujący Anglję, Włochy, Japonię, 
zwiedzili Polskę, dając wyraz swem 
przybyciem nietylko sympatji, ale i za- 
interesowania dla naszego państwa i 
narodu. Gościliśmy również  przedsta- 
wicieli floty włoskiej, a w niedługim 
czasie gościć będziemy ministra spraw 
zagranicznych Włoch, tego tak bliskie- 
go sercu naszemu państwa łacińskiego, 
którego wybitny i życzliwy współ 
udział przy ustalaniu naszych granic 
wschodnich niezapomnianemi zgłoska= 
mi wyryty został w sercach naszego 
narodu. Mamy również zapowiedzianą 
wizytę naczelnika państwa estońskiego 
prezydenta Strandmana. Wizyta ta, 
choć będzie miała charakter ściśle kur- 
tuazyjny, nie stojąc w związku z żad- 
nemi rokowaniami, ani też układami 
między Polską a Estonją, będzie jed- 
nak wyrazem stale zacieśniającej się 
przyjaźni polsko-estońskiej. 

tele naszej polityki 
Rezultaty te, proszę Panów,, uwa- 

żam jako poważny krok na drodze do 
wprowadzenia Polski na należne jej 
miejsce w zespole narodów. Wielowic- 
kowa nieobecność państwa polskiego 
jako czynnika decydującego w polityce 
światowej nie daje się tak łatwo usu- 
nąć i zatrzeć — jest tu do odrobienia 
duża droga, długr okres czasu; to 
stanowisko, jakie należne jest państwu 

naszemu ze względu na jego odwiecz- 
ne, niezapomniane przez  historję za- 
sługi oraz na jego rolę dzisiejszą, nie 
może dać się odzyskać odrazu. Powoli, 
systematycznie, krok za krokiem musi- 
my przywrócić tę rolę, jaką Polska zaj 
mowała przed swą katastrofą: Odzy- 
skanie tego znaczenia, tego moralnego 
wpływu jest i musi być jedną z wytycz 
nych naszej polityki zagranicznej. 

Na tej drodze musimy się często 
spotkać z nieżyczliwem zdziwieniem, 
często z niebezpiecznem dziedzictwem. 
Tem dziedzictwem, bliższem, bardziej 
bezpośredniem, są różne braki, niedo= 
ciągnięcia, pominięcia, a nawet złośli- 
we zastrzeżenia, jakiemi nas obarczyły 
liczne traktaty i umowy, już powersal- 
skie, że tak powiem. 

Nie będę się wdawał dziś w szcze- 
gółową analizę tych aktów, ale każdy, 
kto się z niemi bliżej zapozna, kto zet- 

knie się czynnie z naszą polityką za- 
graniczną, przekona się, z ilu interpela 
cjami musimy się często borykać, za* 
czynając od Wersalu, poprzez Spaa, 
aż do Locarna dochodząc. To trudne 
dziedzictwo, jakie Polska otrzymała 
właśnie dlatego, że głos jej w pierw 
szych latach powojennych nie był ko- 
niecznością nawet dla tych, co z nami 
przy odzyskaniu naszego bytu państwo: 
wego współpracowali, wiele kłopotów P 
przyczyniło i przyczyni nam jeszcze. 

Jak panowie wiedzą, do tych dzie- 
dzictw naležv t. zw. traktaty mniejszo= 
ściowe. Ochrona mniejszości w oma* 
wianym, okresie nabrała szczególnej do 
niosłości, a w pracach, jakie miały miej 
sce w tej sprawie, zaznaczył się żywy 
udział Polski. Jak Panowie pamiętają, 
na sesji Rady Ligi, która odbyła się w 
Lugano w grudniu 1928 roku, w dłu 
giem, umotywowanem exposė wykaza- 
łem te wszystkie trudności i zaognie- 
nia, jakie powstają między  większo- 
ściami a mniejszościami, wówczas, gdy 
traktaty mniejszościowe są wykofzy- 
stywane jako broń polityczna, jako in- 
strument agitacji przeciw państwu, a 
nie jako dokument prawny, zapewnia= 
jący mniejszościom gwarancje kultural 
no-narodowe. W swoim czasie, przy 
omawianiu całokształtu stosunków pol- 
sko-niemieckich w mojem exposć ż 15 
stycznia 1929 roku, miałem zaszczyt 
zakomunikować 'Wysokiej Komisji Sej 
mowej spraw zagranicznych ówczesną 
odpowiedź ministra Stresemanna, zło- 
żoną właśnie w Lugano, a domagającą 
się zainicjowania rozważenia przeź Ra- 
dę zagadnienia mniejszościowego wo- 
góle oraz omówienia położenia mniej- 
szości w poszczególnych krajach. Jak 
Panowie wiedzą, w dziedzinie gwaran- 
cyj Ligi dla mniejszości przeciwstawia- 
ły się sobie dwie tezy. Jedna dążyła do 
rozbudowy zobowiązań  mniejszościo- 
wych państw, posiadających już zobo- 
wiązania, uważając to za środek po- 
prawy obecnego stanu rzeczy, druga 
zaś, godząc się na pewne modyfikacje 
w dotychczasowej procedurze, nie uwa 
žala za dopuszczalne jakiegokolwiek 
rozszerzenia dotychczasowych, przyję- 
tych zresztą dobrowolnie, zasad proce- 
duralnych. W tej materji niejednokrot- 
nie miałem możność oświadczyć, że na 
żadne inowacje w procedurze  mniej- 
szościowej, wychodzącej poza traktaty 
mniejszościowe, zgodzić się nie może- 
my inaczej, jak tylko pod warunkiem 
POZ zobowiązań mniejszościo- 
wy! 

Na stanowisku Polski stanęły i inne 
państwa, równie jak i ona, zaintereso* 
wane w kwestji mniejszości, dając wy- 
raz tej solidarności zapatrywań wspól- 
nej akcji na terenie Ligi. Przeprowadzo 

na na kilku posiedzeniach Rady obszer 
па dyskusja nad tym problemem oświe 
tliła sposób, w jaki Rada Ligi pojmuje 
ciąžące na niej, na podstawie  trakta- 
tów obowiązki względem mniejszości. 
Wszyscy zgodni byli z tem, że sprawa 
ochrony mniejszości nie może być in- 
„strumentem polityki mniejszości, a 
mniejszoście, zwracając się do Rady, 
winny mieć czyste ręce. Znalazło to 
wyraz'w znanym Panom raporcie 
trzech, złożonym Radzie Ligi w Madry- 
cie. Mam wszelkie prawo przypuszczać 
że tak raport trzech, jak i dyskusja, 
która się przy tej sposobności rozwi- 
nęła, wyjaśniły dostatecznie politykom, 
pragnącym poprzez traktaty mniejszo- 
ściowe osiągnąć cele, z ochroną mniej- 
szošci nic wspólnego nie' mające, że 
byt mniejszości nie polega tylko na 
rozbudowie gwarancyj międzynarodo- 
wych i stwarzaniu sił odśrodkowych w 
państwie przez szukanie obrony prze- 
ciw własnemu państwu w  zwracaniu 
się do instytucyj międzynarodowych, 
lecz że celem traktatów mniejszościo- 
*Wyci. było stworzenie dla mniejszości 
podstawy do  lojalnej współpracy z 
państwem, którego są obywatelami. 
Dyskusja ostatnia wykazała mniejszo- 
ściom, że zasadą, którą winny pielęgno 
wać, jest konieczność lojalnego wypeł- 
niania ciążących na nich obowiązków 
i zrozumienie, że przy korzystaniu z 
równych praw, dobro i siła ich pań- 
stwa, jest równocześnie dobrem ich 
własnem. Dyskusja ta, również wywo- 
łana przez kwestjonowanie istniejącee 
go stanu rzeczy i stosowanej procedu- 
ry, doprowadziła ido wyjaśnienia spra 
wy oraz do wniosków, które, w niczem 
nie zmieniając obowiązującej procedu- 
ry, wykazały tylko głęboką słuszność 
bronionych przez nas tez. Drobne uzu- 
pełnienia, niezbędne jako korektywa 
życia we wszystkich, przepisach, wpro= 
wadzone do utartego postępowania, 
uwidoczniły tylko plastyczniej zalety 
stosowanej dotychczas procedury. Wy 
nik tej ostatecznej debaty mniejszościo 
wej akceptowany 'został przez całą Ra 
dę, a więc i przez Niemcy, które uprzed 
nio stałe kwestjonowały zasadnicze za 
łożenia stosowanej procedury, ' dążąc 
do zmiany bardziej gruntownej i wy- 
stępując z projektami tych zmian. 

Żywotne a nieraz stawiające nam 
niejakie trudności są stosunki polsko- 
gdańskie. Nasz stosunek do wolnego 
miasta opierał się i opierać się będzie 
na zasadach życzliwości i poparcia in- 
teresów Gdańska w myśl wytycznych, 
którym wielokrotnie dawałem wyraz i 
które zostały podkreślone przez p. 
premjera Bartla podczas jego pobytu 
w _ Gdańsku. Przykładem zgodnej 
współpracy polsko-gdańskiej niechaj 
będzie konferencja haska, na której 
uzyskaliśmy od mocarstw  wierzyciel- 
skich skreślenie bardzo poważnej kwo- 
ty zobowiązań wolnego miasta, bo się” 
gającej aż 160 miljonów marek złotych 
Sukces ten, który Gdańsk zawdzięcza 

zapobiegliwości senatora finansowego 
wolnego miasta Gdańska, p. Kamnitze- 
ra i akcji dyplomatycznej polskiej, moż 
naby istotnie nazwać, jak to czyni jed= 
no z pism gdańskich, największą zdo 
byczą dla Gdańska od chwili jego ist- 
nienia. Ten szczęśliwy fakt dla Gdań- 
ska, fakt korzyści tak namacalnej, wy- 
pływającej z współpracy i współakcji 
z Polską, zbiegł się nieomal chronolo= 
gicznie z 10-leciem traktatu wersal 
skiego i z 10-leciem Ligi Narodów, któ 
rej jubileuszowa sesja Rady zakończyła 
się zaledwie przed paru dniami. — Na 
tej jubileuszowej sesji Rady Ligi za- 
Szczyt przewodniczenia przypadł w 
udziale Polsce. 

Liga Narodów 
Liga Narodów w roku 1920 była je 

szcze tylko wielką niewiadomą, .budzą= 
cą śmiech ironiczny u jednych, złość u 
innych, u wielu zaś entuzjazm. W cią- 
gu tych 10 lat Liga z abstrakcji, z ide- 
owej koncepcji stała się rzeczywisto 
ścią, z którą wszyscy muszą się poważ 

Problem rozbrojenia 
Z problematów, któremi zajmuje się 

Liga Narodów, dziś może najaktualniej 
szym jest problem rozbrojeniowy. Na 
swej ostatniej sesji w kwietniu roku ub. 
przygotowawcza komisja rozbrojenio- 
wa posunęła bardzo daleko naprzód 
swe prace nad projektem konwencji o 
trudności w dziedzinie ograniczenia 
trudności w dziedzinie ograniczena 
zbrojeń lądowych zostało już usunię- 

tych. Przedewszystkiem komisja usta- 

nie liczyć. Przez nieustanną i wydatną 
pracę nad konsolidacją pokoju i nad 
rozwojem współpracy  międzynarodo- 
wej Liga Narodów zdobyła sobie wiel- 
ki autorytet i stała się dla olbrzymiej 
większości państw środkowym  punk- 
tem zagadnień międzynarodowych. 

liła, że konwencja rozbrojeniowa bę* 
dzie dotyczyła tylko sił zbrojnych na 
stopie pokojowej, natomiast nie obej- 
muje t. zw. rezerw wyszkolonych. . W 
tej redakcji e. zatem pogląd 
Francji, Włoch i Polski. W sprawie 
ograniczenia  materjałów wojennych 
wyłoniły się na komisji dwie tezy, z 
których jedna dążyła do ograniczenia 
bezpośredniego przez ustalenie ilości 
materjałów, podczas gdy druga zmie=* 

rzała do ograniczenia pośredniego, 
przez ustalenie wysokości budżetów 
wojskowych. Polska  przychyliła się 
do drugiej tezy. Wobec niemożności 
uzgodnienia tych dwóch sprzecznych 
opinij, komisja przygotowawcza stanę 

ła na stanowisku nieograniczania ma- 
terjałów wojennych, lecz tylko zobc= 
wiązania państw do  perjodycznego 
ogłaszania stanu posiadania przez nich 
zapasów materjału wojennego. 

Sprawa ta nie została jednak je- 
szcze definitywnie przesądzona i może | 
być jeszcze raz przedyskutowana przez © 
komisję. ; : 

Morska konicrencja rozhrojeniowa 
Jak wiadomo z inicjatywy Wielkiej 

Brytanji została zwołana do Londynu 
i rózpoczęła w dniu 21 stycznia swe 
race konferencja głównych mocarstw 

morskich, której celem jest właśnie 
wyjaśnienie poglądów tych państw na 
kwestję redukcji zbrojeń morskich, a 
zatem także umożliwienie dalszych 
prac przygotowawczych komisji rozbro 
jeniowej. O ile konferencja londyńska 
doprowadzi do usunięcia obecnie istnie 
jących dużych rozbieżności w zapatry- 
wariiach państw, które biorą w niej 
udział, to w takim razie stosunkowo w 
niedługim czasie zostanie zapewne zno 
wu zwołana przygotowawcza komisja 
rozbrojeniowa, celem wykończenia pro 
jektu konwencj o ograniczeniu zbrojeń 

Polska nie może zapominać o pracy 
rozbrojeniowej. jest i musi zostać art: 
8 paktu, który stanowi jedyne zobowią 
zanie w tej dziedzinie członków Ligi. 
Rząd polski gotów jest wykonać swe 
zobowąizania, zaciągnięte w art. 8, na 
równi z innymi członkami Lig, to jest 
gotów jest zgodzićsię na zredukowanie 
swych zbrojeń do minimum, dającego 
się pogodzić z bezpieczeństwem naro— 

dowem Polski i z wykonaniem zobo= | 
wiązań międzynarodowych, wynikają 
cych ze wspólnej akcji. Wydaje się 
rzeczą oczywistą, że zwiększenie w | 
drodze międzynarodowej bezpieczeń- | 
stwa państw pozwoliłoby im na zaciąg | 
nięcie dalej idących zobowiązań co do | 
redukcji ich sił zbrojnych. Dlatego też | 
należy żałować, że Liga Narodów po- 
niechała od roku 1924 pracę nad roz* | 
wojem gwarancyj międzynarodowych. 
Podczas, kiedy protokuł genewski trak 
tował równorzędnie trzy wiążące się w 
jedną całość logiczną problemy, miano 
wicie bezpieczeństwo, arbitraż i roz* 
brojenie, to późniejsze prace Ligi Naro 
dów dotyczyły nierai wyłącznie tylko — 
rozbrojenia i arbitrażu, natomiast a 
zostawiono odłogiem kwestję oe 1 
czeństwa. Luka w pracach Ligi Naro= 
dów jest tem więcej godna pożałowa= | 
nia, że utrudnia ona także prace roz- | 
brojeniowe. To też rząd polski widział | 
by chętnie wznowienie prac nad zagad — 
nieniem gwarancyj międzynarodowych | 
w duchu protokułu genewskiego, które | 
go zasadom Polska pozostała wierną. | 

biga Narodów i pakf Kelloga 
Na ostatniej sesji Rada Ligi Naror 

dów, mianowała komitet, złożony z 11 
osób, którego zadaniem będzie opraco 
wanie poprawek do paktu Ligi Naro- 
dów, celem uzgodnienia go z paktem 
Kelloga. Jak wiadomo, między  temi 
dwoma dokumentami istnieje pewna 
rozbieżność, bo podczas gdy pakt Kel 
loga zakazuje wszelkich wojen, pakt 
Ligi zezwala na walkę orężną w pew- 
nych sytuacjach, określonych _w art. 
12, 13i 15. Zdaniem rządu polskiego, 
te postanowienia paktu Ligi, które ze- 
zwalają na prowadzenie wojny, zosta- 

Działalność ekonomiczna Ligi Narodów | A 
Działalność ekonomiczna Ligi Naro 

dów napotyka ostatnio na duże jtrudno 
ści, wynikające z rozbieżności struktur 
gospodarczych członków Ligi. Oczywi- 
sście, nie jest rzeczą łatwą pogodzenie 
interesów państw przemysłowych z in : 
teresami państw rolniczych, państw sil- 
nych finansowo i państw o słabym roz 
woju finansowym, ale mimo wielkich 
trudności Liga nie powinna ustawać w 
wysiłkach ku zbliżeniu gospodarczemu 
narodów, które stanowi jeden z głów- 
nych warunków stałości pokoju. Rząd 
polski bierze czynny udział we wszyst 
kich pracach międzynarodowych zmie= 
rzających do zapewnienia zgodnej 
współpracy * gospodarczej wszystkich 
państw i stara się zawsze o oparcie 
tych prac na jedynie zdrowej i trwa- 
łej podstawie, jaką jest uwzględnienie 
w jednakowym stopniu wszystkich 
wchodzących w grę interesów ekono- 
micznych, tak, aby nie zachodziło nieu 
stanne zahamowanie rozwoju gospodar 
czego jednych państw celem ułatwie- 
nia tego rozwoju innym. 

Na mocy uchwały ostatniego Zgro- 
madzenia Ligi Narodów zbiera się w 
dniu 17 „lutego międzynarodowa konfe- 

> panowie wiedzą, konferencja 
haska, a zwłaszcza pierwsza jej faza, 
miała dwojaki charakter: charakter po 
lityczny i charakter finansowy. Pod po- 
lityczną stroną konferencji rozumiem 
kwestję  przedterminowej ewakuacji 
Nadrenji. Odnośnie drugiego problemu 
rząd dzisiejszy znalazł się obarczony 
pewnemi decyzjami międzynarodowe- 
mi, utrudniającemi mu wolność jego 
ruchów i poczynań. Mam tutaj na myśli 
pakt reński, który dla tych lub innych 

powodów, nad któremi bliżej tutaj za- 
stanawiać się nie pragnę, nie został 
przez Polskę podpisany. Liczba państw 
posiadających efektywną decyzję w 
kwestji ewakuacji była zatem Ściśle 
ograniczona. Uwydatniło się to już na 
konferencji w Locarno, gdzie kwestja 
okupacji Nadrenji omawiana była 
przez wspomniane państwa bez nasze- 
go udziału. W ten sposób stworzony 
precedens dał podstawę do decyzji 
wrześniowej roku 1928, odnoszącej się 
do kwestji wszczęcia rozmów  pomię- 
dzy powyższemi państwami a Niemca- 
mi w kwestji przedterminowej ewakua 

ły uchylone przez pakt Kelłoga w sto+ | 
sunkach między tymi członkami Ligi | 
Narodów, którzy podpisałi także pakt | 
Kelloga. Jednakże rząd polski chętnie | 
zgadza się na wszelkie poprawki do | 
paktu Ligi, które będzie uważał za nie | 
zbedne, celem usunięcia nawet literal- 
nej sprzeczności między paktem Ligi i 
paktem Kelloga. Polska będzie miała 
możność szczegółowego  przedstawie- 
nia swego poglądu na tę sprawę w 
czasie obrad komitetu 11, w skład kt 
rego wszedł także nasz delegat przy 
Lidze Narodów. 
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rencja, mająca na celu uchwalenie ro- 4 
zejmu celnego. Polska chce szczerej | 
współpracy w dojściu do skutku rozej- 3 
mu celnego, czego zresztą dała dowód, 2 
deklarując swój udział w konferencji < 
oczywiście pod samo przez się Zrozi- — 
miałym warunkiem, że © kon | 
wencja Q rozejmie trwzględni także spe | 

cjalną sytuację państw rolniczych i 
państw o strukturze mieszanej, a nietyl | 
ko interesy wielkich państw przemysło | 
wych. Widzimy więc, że w Lidze Naro | 
dów Polska bierze czynny udział w! 
wszystkich dziedzinach jej pracy tak | 
na terenie politycznym, ekonomicznym, 
kulturalnym, jak i społecznym. 2 

   

  

   

     
    
    

     

  

   
    
   

   

    

      

    

    

    

     
   

   
    
   

  

   

  
  

Przy tej okazji możemy uprzytom-= 
nić sobie, jak daleką odbyliśmy drogę 
od chwili, gdy na początku istnienia 

Ligi. zasiadaliśmy przy stole Rady prze 
ważnie tylko jako oskarżeni, lu „A sp 
udział nasz w Radzie znajdował zale 3 
wie kilku zwolenników, głosujących 
na nas. Ale nietylko na terenie Ligi Na 
rodów mamy do zanotowania pewne 
postępy na drodze do likwidacji nie- 
których trudności, odziedziczonych z. 

przeszłości. 3 

cji Nadrenji. Nie należy zapominać, pro | 
szę Panów, właśnie o tem przy omawia | 
niu kwestji ewakuacji, że mówimy o | 
fakcie przedterminowej, a więc przy- | 
śpieszonej tylko o lat parę ewakuacji, | 
że nastąpiłaby ona nieuchronnie we 
względnie niezbyt odległym już termi- 
nie, zgodnie z postanowieniami, jak 
na siebie nałożyły strony, podpisujące 
traktat wersalski. Należy tutaj dodać, | 
że problemy natury finasowej zaczęły 
sę na terenie międzynarodowym wy: 
bijać na pierwszy plan i coraz bardzi 
zajmować opinję publiczną. Decyzja 
mocarstw, o której powyżej wspomnia- 
łem, liczyła się i liczyć się będzie mu | 
siała oczywiście z tym nastrojem, 
ry widział w fakcie pacji pewnego 
rodzaju przeżytek, nie mający już d 
statecznej racji istnienia, wobec postę- 
pującej normalizacji stosunków w Eu- 
ropie i zwłaszcza po doprowadzen 
do ustalenia dzieła likwidacyj finans 
wych skutków wojny. | 
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PIŃSK. 

— Odczyt p. Hełeny Ronier-Ochenkow- 
skiej. W końcu jesieni iudzie dobrych serc 
zapoczątkowali w Pińsku szereg | odczytów 
„ciekawych*. Te wykłady nie były ujęte w 
porządek: logiczny; chodziło bowiem nara- 
zie o to, by obudzić drzemiących i pobudzić 
do czegoś, co wyższe od koszyka z chlebem 
i co sam chleb czyni strawniejszym, zasi- 
łając zarazem duszę. Jak widać z dalszego 
"rozkładu tematów, wykłady zaczynają ukła- 
dać się w zarysy wyraźniejsze — wyłania 
się cel: uświadomienie i wzmocnienie tych 
zasad wieczystych, na których wspiera się 
cywilizacja narodów, społeczeństw i państw. 
Zadanie wielkie i piękne. Z tego właśnie za- 
łożenia wychodząc, muszę zwrócić uwagę, 
że w bardzo przeważnej mierze — ce! chy- 
biony, bo mówcy nie liczą się z pojemno- 
ścią umysłową słuchaczy: większa część nie 
rozumie tego, co się nieraz bardzo kunsztow 
nie wykłada. Jest to rzecz nadwyraz trudna 
obudzić w słuchaczach myśl i prowadzić ją 
do jasnego pojęcia rzeczy omawianej w od- 
czycie. łm głębiej sam mówca sięgnie, tem 
łatwiej we własnym umyśle znajdzie rozwią 

* zanie į tem pewniej wyłowi perłę zrozumie- 
nia ze strony słuchacza. To tylko umiemy 
jasno wytłumaczyć, co sami dobrze  rozu- 
miemy. 

dak się pomyślnie złożyło, że dn. 25 ub. 
m. zawitała do Pińska p. Helena Romer- 
Ochenkowska, jako przedstawicielka  wilef4 
skiego koła literatów. Skorzystano z tego i 
w niedzielę, dn. 26 stycznia, posłyszeliśmy 
z jej ust o bogactwach umysłowych, w ja- 
kie obfituje Wilno myślące, mówiące, druku- 
jące, rzeżbiące i malujące.  Dowiedzielišmy 
się, że literaci wileńscy niej mają zamiaru 
zasklepiać się w celi Konrada, lecz przeciw- 
nie, pragną obdarzać, zbierać i jednoczyć 
wszystkich przyjaciół literatury,  rozrzuco 
nych po miastach i miasteczkach w promie- 
niach wpływów tradycyjnych Wilna. W tym 
<elu musimy się zbliżać, poznawać jedno- 
czyć i Zniczem wileńskim ogniska miejscowe 

| rozpalać. 
W Pińsku, jak i wszędzie zresztą, ma- 

my małuczko inteligentów, t, j. takich, któ- 
rzy pielęgnują w sobie życie ducha, i sporo 
ekstraligentów, opierających się tylko na ra- 
cjach zewnętrznych, namacalnych, wrażenio 

A, Wobec tego trudno przewidzieć, jaką 
ipowiedź praktyczną otrzyma p. Helena Ro 

mer-Ochenkowska na swoje uprzejme zapro 
szenie do stołu rycerzy prawdy, piękna į do- 
bra. Słyszałem przypadkowo, że dwuch 

_ znawców literatury i sztuki wybiera się z 
Pińska do Wilna na środę literacką. 

X. Michał Rutkowski. 

  

х BARANOWICZE. 

— Pożegnanie. Wśród serdecznego i na- 
der miłego nastroju upłynął banket wydany 
18 stycznia rb, przez społeczeństwo baranowi 
ckie i kolegów ustępującemu ze stanowiska 
zastępcy starosty p. Józefowi Lubańskiemu, 
5 en na takież stanowisko do ra. 
uwałk. któremu zalety «sobiste i wybitne 

zdo!nościj administracyjne pozwoliły zjednać 
ogólną sympatję wszystkica sier społeczeń.. 
stwa. 

Bankiet który zgromadził koło istołu bie 
EO w kasynie urzędniczem przeszło 50 

osćb nie miał wcale charakteru oficjalnego 
pożegnania, ponieważ żegnali p. Lubański:g0 
tuczie szczerze mu życzliwi i przyjaźni. 

Kulminacyjnym punkt:m iiroczystoci by 
io udekorowanie p. Lubańskiego przez dc- 
wódcę 78 pp. p. pułkownika Sokół - Szahi- 
na odznaką pułkową. 

Nałeży RZE że 
padek w historji 78 pp. by osoba cywilna 
nieprzynależna organizacyjnie do pułku uzy 
skała tak zaszczytne odznaczenie. 

— Wypadek samochodowy. Dnia 24. 1. 
rb. o godz, 13 właściciel kursów samochodo 
wych Wacław Czyczyński, zam. w, Bąrano= 
wiczach przy ul. Hoovera nr. 30 jadąc ulicą 

, Narutowicza samochodem s-kolnym, który 
prowadzony był przez ucznia Wasersztroma 
Hirsza, zam. w Baranowiczach, Kopernika 51 
wskutek nieumiejętnego prowadzena pojazdu 
wjechał na chodnik przed. domem nr. 56 
przy ul. Narutowicza, gdzie w tym czasie 

‚ ma chodniku znajdowało się dwoje nieletnich 
dzieci Mukasięja Mojżesza, t.j. 6 letni Mor- 

_ duch Mukasiej, któremu wskutek wjechania 
_ samochodu na chodnik spowodowane zostało 

_ mieznaczne uszkodzenie obydwóch nóg i 
dwuletniej Esterze Mukasiej złamanie  pra- 
wego obojczyka, oraz przechodzącemu w 
tym czasie Lurji Abramowi, zam. w Barano 
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wiczach przy ul. Hrabiowskiej 22 złamanie 
lewej nogi powyżej kolana. 

Zaznaczyć muismy iż jazda samochodami 
przez uczni po ulicach miasta jest niedopusz- 
czalna i właściciele kursów samochodowych 
winni naukę prowadzić albo za miastem, al 
bo gdzieś na wynajętych placach. 
—Z działalności gmin. Rada gminna Wol- 

na uchwaliła wprowadzić z dniem 1 kwietnia 
państwowy nadzór za buhajami. 

W związku z tem urządza się w gminie 
20 punktów kopulacyjnych. Rada gminna u- 
chwaliła wystąpić do Banku Rolnego o po- 
życzkę 60 proc. wartości bunai. 

Pożyteczna ta uchwała bezwzględnie przy 
czyni się do polepszenia gatunku b$dła na te 
renie gminy. 

Drugą uchwałą Rady tejże gminy zasłu- 
gująca na uwagę, jest uchwała ochrony 
drzewek na drogach i placach gminnych. 

Rada gminna uchwaliła pobierać po 25 
zł. kary za każde zniszczone drzewko. 

Takąż uchwałę wyniosła Rada gminna 
Niedźwiedzice tylko kara nieco wyższa, bo 
sięgająca 50 zł. 

— Bale. W dniu 1 lutega odbędzie się 
bal reprezentacyjny bankowców. pb 

Ww dniu 4 lutego urządzają bał ziemian- 
ki, a w dniu 9 lutego t. j. lO-lecia odzyska 
nia morza, Komitet obchodu 10-lecia urządza 
wielki Bal Morski w sali straży pożarnej. 
Sala będzie udekorowaną ściśle do programu 
„Dnia, 5. ©. 

— Posiedzenie zarządów gmin. Na tere- 
nie powiatu obecnie odbywają się posiedze 
nia Rad gminnych w sprawie świadczeń dro 
gowych w naturze. Wysokość świadczeń na 
powiat sięga około 300.000 zł. 

— Wzorowa szkoła. Własny gmach szko 
ły handlowej Pol. Macierzy Szkolnej przed 
stawia się imponująco i może być wzorem 
dła innych szkół. 

Gmach ten Macierz Szkolna zbudowała z 
ofiar i subsydjów MWR i OP. 

(Wszystkie sale szkolne obszerne, wysokie 
czysto wybielone, ławki we wszystkich sa- 
lach nowe według ostatnich wymagań techni 
ki, szczególnie na wyróżnienie zasługuje kan 
tor wzorowy, w którym przyszli pracownicy 
ucza się praktycznie. : 

Bogaty gabinet towaroznawczy, płosiada 
jący mikroskopy, maszyny do pisania, ilostan 
których świeżo powiększył się o dwie maszy 
ny Blok « Bruna. 

(Całe urządzenie szkoły zasługuje bez 
względnie na podkreślenie, widać tu troskli 
wą opiekę Zarządu Koła PMS, a i dyrektora 
Zabłockiego, to też szkoła ostatnio cieszy się 
nadzwyczajną frekwencją, gdyż posiada 187 
uczni w tem chłopców 58 i dziewcząt 129, 
przyczem zamiejscowych 92. 

ca > urządzenia brak jeszcze interna 
órego oderwały się już daleko od. 

ziemi i jak się dowiaduemy w przyszłym ro 
ku wystrzelą daleko w górę. į 

W końcu nadmienić musimy, że i wycho 
wanie uczni stanęło na wysokim poziomie, 
gdyż o ile przedtem widziało się stale zieloną 
czapkę w kinach, balach i t.p. o tyle dziś 
tej czapki w tych miejscach na lekarstwo nie 
spotkasz. 

Miejmy nadzieję, iż wkrótce tak bardzo 
ruchliwy zarząd PMS., a przedewszystkiem 
p. rejent Danowski, pomyślą o drugiej zawo 
dowej szkole tj. technicznej, którą Zarząd 
PMS wziął pod swe opiekuńcze szkrzydła. 

Wogóle o działalnośc! zarządu Koła PMS 
napiszemy niebawem. : 

ii 

ŚWIĘCIANY 
— Naqad rabunkowy w Święciańskim. 

W nocy z soboty (24. 1.) na niedzielę wpobli 
żu wsi Poszumień, na powracającego do do 
mu 18 letniego mieszkańca wsi Rudziany 
—Borkowskiego dokonano napadu rabunko- 
wego. 

| Borkowski, powracając w towarzystwie 
Dieninisa, który go podprowadzał, niespo- 
dziahie został osaczony przez trzech okrę- 
conych w słomę osobników, którzy zażądali 
wydania pieniędzy. Po odebraniu 10 zł. na- 
pastnicy sądząc, że może zostali niepozna- 
ni najspokojniej powrócili do wsi Posztumień, 
skąd pochodzili Borkowski jednak, poznał 
wszystkich trzech i zameldował post. pol. 
w N. Święcianach który o godz. 12 w połu 
dnie 26 bm. aresztował Józefa Zaborowskie- 
go, zaś za zbiegłymi Aleksandrem Gimżew 
skim i Białowieckim zarządzono pościg, tem 
bardziej że napastnicy usiłowali zbiec do Lit. 
wy. 27, w poniedziałek niefortunni ucieki- 
nierzy oddali się dobrowolnie w ręce policji. 

(Ter.) 

   

  

egram min. Zaleskiego do Paragwaju i Boliwii 
GENEWA, 31.1. Pat. Sekretarz generalny Ligi Narodów sir Drummond 

przesłał do rządów Boliwii i Paragwaju oraz do rządów państw będących 
członkami Rady Ligi telegram przewodniczącego obecnej sesji Rady min. 
Zaleskiego, w którym ten ostatni stwierdza, że zarówno Boliwia jak Para- 
gwaj złożyły deklarację, iż nie mają zamiaru zejść z drogi pokoju, oraz w 
imieniu Rady wyraża wobec tych dwóch rządów gorące życzenie, aby udało 
się im znaleźć formułę, któraby umożliwiła zlikwidowanie incydentu z roku 

Konferencja morska w Londynie 
1928. 

Pogląd delegacyj w sprawie metod ograniczenia zbrojeń 
LONDYN. 31.1. Pat. Dziś po południu w nałacu St. James odbyło 

się posiedzenie plenarne konferencji morskiej. Delegacje francuska, japoń- 
ska, włoska i angielska przedstawiły szeczegółowo swe poglądy w spra- 
wach metod ograniczenia zbrojeń, które były przedmiotem tak żywej dy: 
skusji wśród uczestników konferencji. 

nilcjalne zaręczyny ks. Ilgany z hr. Hochhergiem 
Uroczystość na dworze rumuńskim 

BUKARESZT, 31. I. PAT. Dziś o godzinie 12-ej w sali galowej pała- 
cu w C"troceni ogłoszono oficjalnie zaręczyny księżniczki Ileany z hr. 
Aleksandrem Hochbergiem. 

Na uroczystości obecni byli: krolowa Marja, król grecki Jerzy z mał- 
żonka, księżna matka Helena. książę regent Mikołaj, patrjarcha regent 
Miron Cristea, regent Saratzenau, premjer Maniu oraz dom cywilny i woj- 
skowy królewski. 

  

Gen. Kufiepow porwany zosfa! przez agenfów 
bolszewickich 

PARYŻ. 31. l. PAT. Wersje o porwaniu gen, Kutlepowa przez 
agentów bolszewickich nabi?ra coraz większego prawdopodo- 
błeńsłwa. 

Do władz śledczych zgłosiło się kiłku śwładków, którzy do- 
starczyli szczegółów włarofodgych, potwierdzających przypusz- 
czenie, że rzekome porwanie rzeczywiście mlało mie jsce. Wywo- 
łało to w prasie prawicowej wyrazy oburzenia, 

. zaprzysiężenie nowego rządu w Hisznanii 
MADRYT, 31. I. PAT. Gan. Berenguer przedstawił listę następującą 

cłonków nowego rządu: prezydjum rady ministrów i ministerstwo wojny— 
gen. Berenguer, sprawy wewnętrzne — gen. Marzo, marynarka — kontt- 
admirał Garvia, finanse i gospodarstwo — par interim Arguelles, sprawie- 
dliwość — Estrada, roboty publiczne — Matos, oświata — książę Alba, 
praca — Samgro Rosdolano. Nowy rząd złożył przysięgę o godr. 5 ej. 

Deklaracja rządu gen. Berenguera 
MADRYT. 31.1. Pat. Deklaracja rządowa, mająca być ogłoszo- 

na w najbliższym czasie przedstawi program polityki rządu w 
sprawie przywrócenia normalnego ustroju 
w kraju. 

konstytycyjnego 

Premjer Berenguer ośwładczył, iż nie jest powzięta jeszcze 
żadna decyzja w sprawie przywrócenia Ministerstwa Spraw Za- 
granicznych. 

Przewodniczący zgromadzenia narodowego Yanguas zgłosił 
swą dymisję. W naibliższym czasie ma być ogłoszony dekret w 
sprawie rozwiązania zgromadzenia „narodowego. 

B. dyktafor Hiszpanii Primo de Riuera 
ma zostać kapitanem generalnym wysp Balearskich 
MADRYT. 31.1. Pat. Obiega tu pogłoska, że Primo de lvera ma 

być wkrótce mianowany kapitanem generalnym wysp Balearskich. 
  

Tajemniczy nagły zgon dwu f!inansisfów w Rydze 
Zmarli w czasie zebrania t. zw. „czarnej giełdy* w jednej 
z kawiarń ryskich byli pretendentami do spornego spadku 
‚ ‚ RYGA, 31 I. Pat. Mieszkańcy Rygi zostali wstrząśnięci tragicznym wypadkiem, 
jaki się wydarzył w jednej z tamtejszych kawiarni. Dwaj stali bywalcy tej kawiarni w 
godzinach, kiedy w kawiarni zbierała się t. zw. „czarna giełda”, z przyczyn dotychczas 
nie wyjaśniobych nagle zmarli. Są podejrzenia, że chodzi tu o wypadkowe  otrucie, 
ponieważ obaj zmarli byli pretendentami do objęcia spornego spadku. Obaj byli szero= 
ko znani w kołach handłowych Rygi. 

Pefkiewicz poraz drugi sfarfuje w Ameryce 
NOWY JORK. 31.1. Pat. Petkiewicz startować będzie poraz drugi na 

ziemi amerykańskiej 8 lutego, w. sobotę, na bieżni 
garden w Nowym Jorku. 

krytej Madison square 

OBRADY SEJMU 
10-te plenarne posiedzenie Izby 

WARSZAWA, 31—l. PAT. 70-te posie- 
dzenie plenarne Sejmu. Przed porządkiem 
dziennym dzisiejszego posiedzenia plenzr- 
nego Sejmu zabrał głos prezes klubu B. 
В. pos. Sławek, sk?adejąc w imieniu klubu 
oświadczenie następującej treści: 

Oświadczenie posła Sławka. 
P. marszałek Sejmu Daszyński przed 

kilku dniami poinformował mnie, iż wobec 
rezygnacji 2 wicemarszałków, a mianowicie 
—pos. Marką i pos. Woźnickiego, będą 
musiały się odbyć wybory nowych wice- 
marszałków Sejmu. W związku z tem p. 
marszałek zapytał mnie, czy Blok Bezpar- 
tyjny zechcialby w obecnym ;cząsie przed- 
stawić ze swego grona jednego lub dwóch 
kandydatów, któremi moźnaby było pa- 
większyć wtedy liczbę wicemarszałków, 
przeprowadzając odpowiednią uchwałę 
Sejmu. Po naradzie z prezydjam klubu B. 
B. przedłożyłem p. marszałkowi następują- 
cą odpowiedź: Klub Bloku « Bezpartyinego 
uważał, iź z jego grona, jako najliczniej- 
szego klubu sejmowego, winien być wybra- 
ny marszałek Sejmu i dlatego na początku 
obecnej kadencji sejmowej postawił kan- 
dydaturę prof. K. Bartla na to stanowisko. 
Gdy większość Sejmu wbrew utartym we 
wszystkich parlamentach zwyczajom, kan- 
dydaturę prof. Bartla odrzuciła, wówczas 
Bezpartyjny Blok powstrzymał się od de- 
sygnowania ze swego grona wicemarszał- 
ka, usuwając się w ten sposób od odpo- 
wiedzialności za Sejm i metody jego pra- 
cy. W obecnym czasie Bazpartyjny ZBiok 
byłby gotów raz jeszcze uczynić 'próbę 
realnej pracy i „normalizacji stosunków w 
Sejmie oraz zgodziłby się na desygnowanie 
dwóch kandydatów na wicemarszałków, 
lecz jedynie przy dotychcząsowej ilości sta- 
nowisx. Powiększenie liczby twicemarszał- 
kówjak tego chce [marszałek Sejmu 
Daszyński—a przez co zdobyty stan po- 
siądania partji mógłby być zachwiany, klub 
Bezpartyjnego Bloku uważa za najzupełniej 
niewłaściwy. Po paru dniach marszałek 
Sejmu Daszyński zakomunikował mi, że 
propozycją nasza nie została przyjęta. Wo- 
bec tego konstatujemy, ;że w dalszym cią- 
gu jesteśmy majoryzowani przez większość 
obecną, oraz że stałe stosowanie podob- 
nych metod usuwa nadzieję na reorgani: 
zacje wsnółpracy z większością Sejmu. 
oraz że nie możemy i nie chcemy ponosić 
nawet cienia odpowiedzialności za utrwala- 
nie tych zwyczajów i metod. Wobec tego 
sprzeciwiamy się temu i usuwamy się od 
udziału w głosowaniu przy wyborach wice- 
marsząłków Sejmu. 

Głosowanie bez udziału klubu 

Po tem oświadczeniu pos. Sławka przy- 
stąpiono do wyborów. Kłub BB opuścił sa- 
lę obrad. Głosowało ogółem 170 posłów. 
Ważnych głosów oddano 151. Potrzebna 
większość wynosiła 76 głosów. Otrzymali 
—K. Pužak (PPS) 138 głosów, j. Dębski 
(Piast) 4 głosy, Walnyckyj (Sel. Rob. Jed- 
ność) 4 głosy. Pozostałe głosy były .roz- 
bite. Wybrany zostął pos. Pużak. 

Na zapytanie p. marszałka, czy wybór 
przyjmuje, pos, Pużak oświadczył, że wo- 
bec tej większości kandydatury przyjąć ше 
może, uważa bowiem, że wicemarszałek 
winien być wybrany przynajmniej połową 
zwykłej ustawowej ilości głosów i apeluje 
do marszałka Daszynskiego, aby zechciał 
tę sprawę raz jesrcze powierzyć rozstrzyg= 
nięcia Izby innym razem. Marszałek oświad- 
czył, że zastosuje się do tego i postawi na 
jednem z najbliższych posiedzeń kwestię 
wyboru wicemarszałków. . 

Co do deklaracji pos. Sławka ' marsz. 
Daszyński zauważa, że kiedy omawiał z 
pos Sławkiem tę sprawę, wychodził z za- 
łożeria, że Bezpartyjny Blok powinien mieć 
zastępstwo w prezydium Sejmu. Kiedy w 
marcu 1928 r. wybrauo marszałka klub 
Bezpartyjnego Bloku zajął stanowisko ne- 
gatywne rezygnując z udziału % prac-ch 
Sejmu. Myślałem i mówiłem wtedy z pos. 
Słąwkiem o sposobach naprawienia tego. 
ednym ze sposobów było powiększenie 
lości wicemarszałków na podstawie zmia- 
ny regulaminu Sejmu: 

Dalej marsz. Daszyński podkreśla, że 
kiedy mówił o wicemarszałku dziś urzędu- 
jącym zwrócił uwagę na zly stan zdrowią 
pos. Woźnickiego. Pos. Sławek wyciągnął 
z tego konsekwencję, iż pos.Woźnicki zrzekł 
się wicemarszałkostwa. Marsz. Daszyński 

"utrzymania pokoju na 

  

   

wyraża ubolewanie,” że prywatne rozmowy 
stały się przedmiotem dekiaracji. 

Dalsze punktu porządku dziennego 
W dalszym ciągu obrad Ssjm przyjął 

w trzeciem czytaniu ustawę O ujednostaj- 
nieniu terminów płatności podatku grunto- 
wegc i składek ubezpieczenia od ognia Na- 
stępnie Izba przystąp:ła do obrad nad spra- 
wozdaniem komisji administracyjnej o róż- 
nych wnioskach PPS, Wyzwolenia i Stron. 
Chłopskiego w kwestii zmian ordynacji wy- 
borczej do rad gminnych powiatowych w 
Matonolsce я 

„ W wyniku referatu pos. Hausnera (PPS) 
i dłuższej dyskusji minister komunikacji 
Kūlin wywodzi, że wbrew tytułowi, który 
mówi o komisji do zbadania polityki pod- 
kładów w Ministerstwie Komunikacii, ko- 
m sja ta nabrała charakteru śledczego. Sto- 
sunek ministra do komisji był taki, że pod- 
władnym swoim połecał zeznawać bez ogra- 
niczeń i aie informował cię, jak zezuawali 
by nie wpływać na świadków i polecił do- 
starczyć komisji wszelkich materjałów. Pro- 
cedura jednak, którą komisją zastosowała, 
miała niezwykłą formę, rzeczoznawcy bo- 
wiem byli powoływani £ pośród przedsię: 
biorców. Tego się nie czyni, gdyż przea- 
siębiorcy bywają zainteresowani. Kończąc 
minister oświadcza, że sprawa podkładów 
jest trudną i mogą się zdarzać pewne b:ę- 
dy bez złej woli. 

W Komisli spraw zayraniaznych 
Sejmu 

WARSZAWA, 31. I. Pat. Na dzi- 
siejszem posiedzeniu sejmowei ko. 
misji spraw zagranicznych pod prze- 
wodnictwem pos, Janusza Radziwiłła 
minister spraw zag'anicznych p. Au- 
gust Załeski wygłosił ekspos* (prze- 
mówienie to podajemy osobno). Dy- 
skusję nad przemówieniem p. mini 
stra odroczono do następnego posie- 
dzenia, Komisja na wniosek pos. 
Czapińskiego uchwaliła jednogłośnie 
witiosek następującej tręści: 

Komisja do spraw zagranicznych 
wita serdecznie, jako drogiego gościa 
przybywającego do Polski prezydenta 
Estonji Strandmava. Pos. Czapiński 
umotywował swój wniosek serdacz- 
nemi stosunkami pomiędzy Polską a 
Estonją. wspólnem dążeniem do 

wschodzie 
Europy, sympatją wynłkającą z ana- 
logii odzyskania niepodległości w 
walce z caratem i wielkim wysiłkiem 
w kierunku gospodarczych, kultural- 
nych i politycznych zdobyczy. 

Sprawa rządów w kasach Chorych 

WARSZAWA, 31 1. PAT. Podkomisja 
budżetowa Sejmu do zbadania rządu komi- 
sarycznego w Kasach Chorych pod prze” 
wodnictwem pos. Kwapińskiego poleciła na 
wniosek pos. Jankowskiego (Nar. P. R.) 
sprawozdawcy pos. Pająkowi przygotowanie 
referatu i przedłożenie wniosków w termi- 
nie 8-:dniowym. Na posiedzenie konisji zą- 
pas będą przedstawiciele Ministėrstya 

racy. 

  

Nareszcie Wilno ujrzy 
arcydzieło, ktore po- 
ruszyło. i zdziwiło 
publ. całego świata 

„ARKA NOEGO" 
2.000.000 dol. kosztu, 

10.000 artystów. 
2 lata pracy 

tych dniach = * W kinie „НЕОЗ 
Cudo Przeboj 

Gimnazjum poszukuje | 
kwalifikowaneso nauczyciela łaciny na 

8 godz. tygodniowo. Zgł. ię: Biskupia 12|5. ——-! 

  

BOTATKI MUZYCZNE 
Nie po raz pierwszy dyrektor gimna 

zjum im. Ad. Mickiewicza pan Broni- 
_ sław Zapaśnik urządza wieczór muzycz 

ny na rzecz niezamożnych swych wy-= 
__ chowanków. 

: Jako szczery wielbiciel muzyki, za- 
wsze z wielką starannością organizuje 
te wieczory, na które się idzie z: prze- 

 konaniem, że będą interesujące i nale- 
_ życie przygotowane. ł 

я Godnem najszczerszego uznania jest 
sięgnięcie po iragmenty z muzyki mało 
znanej i zapomnianej, którą Moniuszko 
utworzył pod wrażeniem niegdyś nie- 
zmiernie poczytnej powieści ].]. Krasze 

_ wskiego na podaniach mitologii” litew 
skiej osnutej, pod nazwą: Witolorat- 
da“. Fragmenty, ściśle związane z tre 

_ ścią powieści, połączone były epizoda- 
mi deklamacyjnemi, utrzymującemi ca- 
łość. 

Muzyka „Witolorańdy* powstała 
w Wilnie, prawdopodobnie przed „Hal 
ką”, albowiem Moniuszko w 1852 r. 

A pisze o jej panownem opracowaniu, 
na czem — jak się wyraża — „starusz 
ka zyskała”. Melodyjność pomysłów 
kompozytora i tu się obficie zaznacza; 

_ miektóre z nich godne są stanąć obok 
__majpiękniejszych natchnień jego. Zastą 

pienie orkiestry przez fortepian nie po- 
_zwoliło wydobyć całego bogactwa 

_ dźwiękowego, lecz i w tej skromnej sza 
cie zewnętrznej zaprezentowało się 

| dzieło niezmiernie ujmująco. 
> Główną partję solową, z dużem po 

wodzeniem, wykonała p. Janina Pław- 
ska, której głos dźwięczny i poczucie 
muzykalne doskonale się nadaje do pro 
dukcyj tego rodzaju. Bardzo zgodnie, z 
należytem cieniowaniem śpiewały chó- 

| ty — żeński, złożony z wychowanek 
_ Seminaxjum Nauczycielskiego, pod kie 

_ runkiem p. Bron. Gawrońskiej, a męski 
uczniów gimn. im. Ad. Mickiewicza, 
pod wodzą pana P. Bojakowskiego. 

 Akompanjował p. J. Choynowski. 
‚` Deklamacje wygłaszali też ucznio- 
2 wie tegoż gimnazjum, wykazując wieł 
_ kie zrozumienie treści i wyborne opraco 

_ wanie pamięciowe. Niektórzy uwydatn 

  

   

  

p 

    

     

    

    

    

  

      

      
   

   

    

    

     

й 
а 

у l 

li nawet zupełnie wyraźne  uzdolnie- 
deklamatorskie. _ Tak pieczołowicie 
przygotowane dekłamacje, trzeba zapi 
sać jako zasługę polonistki gimnazjum 
p. M. Stalińskiej - Kalksztejnowej, któ 
rej p. A. Zelwerowiczówna dopomogła, 
przy ostatecznem opracowaniu, do wy 
dobycia rozmaitych efektów artystycz 
nych. $ 

___ Wobec teraźniejszych prądów re- 
gijonalistycznych, wskazanem byłoby 
powtórzenie tak naogół udanego i tak 
ze-swej treści i muzyki tutejszego ut 
woru, jak „„Witolorauda'* — przed mi 
krofonem radjowym, dla zaznajomienia 
z nim szerszej publiczności. 

* 

Nieocenioną przysługę wyświadcza 
Poiskie Radjo, mieszkającym zdala od 
głównego prądu życia muzycznego. 
Znowu mieliśmy kilka transmisyj, któ 
re umożliwiły pośredni: udział w prze- 
B estetycznych w naszej sto- 
icy. . 

Oprócz bardzo interesujących pro 
dukcyj orkiestrowych — Warjacyj na 
temat Mozarta — Regera i pięknej sym 
fonji czwartej Brahmsa — szczególnie 
zaciekawił koncert Prokofjewa i fanta- 
z ja M. de Falla, obie sztuki na forte 
pian z orkiestrą, których najbardziej 
powołanym wykonawcą był prof. Zbi 
gniew Drzewiecki, z prawdziwem za 
miłowaniem oddający swój wybitny ta- 
lent na usługi muzyki nowoczesnej. Fil 
harmonja Warszawska rozbrzmiewata 
hucznemi oklaskami po odegraniu tych 

dzieł. : 
Początkowo -trochę gorsza, a na- 

stępnie dobra transmisja międzynarodo 
wego koncertu z Wiednia, zgodnie z 
okresem karnawałowym przyniosła fra 
gmenty z operetek, przeważnie mniej 
znanych, lub całkiem zapomnianych 
choć niezaprzeczenie ładnych i zasłu- 
gujących na przypomnienie ich światu, 
nadmiernie hołdującemu jazz-bandowi. 

Prawdziwą ucztą była transmisja, 
z Filharmonji Warszawskiej, koncertu 
własnego Artura Rubinsztejna. Można 
się nie zawsze zgadzać z ujęciem arty 
sty niektórych temp i szczegółów w od 

itwarzanych utworach, wszakże trzeba 

stwierdzić, że gra jego osiąga najwyż- 
sze mistrzostwo, stawiające go w naj 
pierwszym rzędzie wszechświatowych 
władców fortepianu. 

Koncert piątkowy Filharmonji War 
szawskiej niezupełnie trafnie nazwany 
„oratoryjnym*, gdyż żadnego orator- 
jum nie. wykonywano, a tylko trzy 
psalmy w opracowaniu trzech róż- 
nych kompozytorów, pod dyrekcją S. 
Wiechowicza, z udziałeńy warszawskiej 
orkiestry Filharmonicznej i chóru Koła 
Śpiewaczego Polskiego z Poznania. O 
ile transmisja pozwoliła sądzić — wia 
domo, że śpiew chóru nie zawsze bez 
zarzutu udaje się w radja — wykona 
nie bardzo -trudnych fragmentów chó- 
rowych stało na wysokim poziomie, 
chlubnie świadczącym o wynikach pra- 
cy chórzystów i dyrygenta. Sopranist 
ka p. Janina Tuczyńska i tenorzysta 
którego nazwiska nie usłyszałem  do- 
kładnie, też. byli na wysokości zadania. 
Przy jednorazowem usłyszeniu, najbar 
dziej zadawalające wrażenie pozostało 
z Psalmu 47, op. 38 współczesnego - 
kompozytora 
Schmitta. : 

Niezwykle interesującą audycję da 
ła w sobotę radjostacja wiłeńska, de- 
monstrując z płyt gramofonowych, na- 
granych —zdaje się — przez orkiestrę 
symfoniczną w Filadelfji, kilka frag- 
mentów ze słynnego „Pietruszki* Igo- 
ra Strawińskiego. 

O ile nieznośna wydaje mi się ta 
kompozycja w układzie iortepianowym 
kiedy, oprócz przykrego chaosu fortis- 
simo wystukiwanych, bardzo dysonan 
sowych współbrzmień, niczego się 
chwilami nie otrzymuje, o tyle całkiem 
inne wrażenie sprawia ta ilustracja mu 
zycana w wykonaniu orkiestrowem, kie 
dy całkiem wyraźnie i jakby przezroczy 
ście występują, skutkiem rozmaitości 
brzmienia poszczególnych  instrumen- 
tów orkiestrowych, wszelkie kunsztow- 
ne splatania jednocześnie pojawiają- 
cych się — często—kilku melodyj na- 
raz. W tym zastosowaniu nawet dyso- 
nanse, które tak rażąco przykre są na 
fortepianie, ogromnie tracą ze swej o- 
bis i nabierają specyficznego wdzię 

u. 

francuskiego Florent 

Komentarze, tłumaczące treść wy- 
konywanych fragmentów, wygłoszone 
przez p. Stanisława Węsławskiego, bar 
dzo ułatwiły wysłuchanie z należytem 
zrozumieniem tej muzyki. 

Granie „,Pietruszki* na fortepianie, 
zwłaszcza przed osobami, nieznającemi 
tego dzieła z orkiestry, tylko szkodzi 
mu, niechętnie usposabiając słuchacza. 
Tylko w niezwykle barwnem wykona 
niu mistrza Egona Petri'ego można się 
godzić z tą sztuką na fortepianie. Są- 
dzę, że nie będzie głos mój odosobnio 
nym, jeżeli wyrażę życzenie, aby radjo 
stacja zechciała demonstrację  „Pie- 
truszki** powtórzyć. 

— 
* 

Staraniem Wileńskiego Towarzyst- 
wa Filharmonicznego, nieustającego w 
swej ciężkiej i niedocenianej przez spo 
łeczeństwo pracy krzewienia u nas kul 
tury muzycznej, urządzono w niedzielę 
w sali „Lutnia' poranek symfoniczny, 
wyłącznie z arcydzieł Beethovena. 

Początek stanowiła bardziej od in- 
nych dzieł wielkiego symfonisty znana, 
a zawsze Świeża i piękna, uwertura do 
muzyki ilustracyjnej do słynnego  dra- 
matu „Egmont Goethego. Uwertura ta 
daje, jakby w skrócie, wykładnik muzy 
czny cały treści pięknego dramatu, o- 
snutego na tle życią szlachetnego bojo 
wnika o wolność Niederlandów z pod 
władzy Hiszpanii w XVI wieku. 

Konceri fortepianowy (Es-dur) z 
towarzyszenieni orkiestry zrywa. grun- 
townie z tradycją pisania koncertów, 
dających tylko pole popisu wirtuozow- 
skiego grającemu solowy głos fortepia 
nowy, kiedy orkiestra usuwa się zupeł- 
nie na plan dalszy i służy — w znacz 
nej mierze — dla zapełnienia przerw 
odpoczynkowych solisty. Ten utwór 
jest przykładem typowym koncertu 
symfonicznego, w którym orkiestra 
jest ważnym współczynnikiem w kształ 
towaniu treści i formy muzycznej; jest 
to naprawdę symfonja z fortepianem o- 
bowiązkowem dla zbudowania całości. 

Wykonawczynią partji fortepiano- 
wej była p. Marguerita Trombini - Ka 
zurowa, znana już u nas bardzo, pochle 
bnie, jako artystka bardzo muzykalna i 

najzupełniej władająca instrumentem. 
Warunki fizyczne nie pozwoliły piani- 
stce uwydatnić potęgi, tkwiącej w tem 
arcydziełe i w zupełności przeciwsta- 
wić się orkiestrze, wszakże wykonanie 
odznaczałg się szłachetnością ujęcia, 
dokładnością rytmiczną i pięknem mo- 
deiowaniem frazy muzycznej. 

Zasłużone oklaski bardzo żywe 
zniewolity pianistkę do zagrania, nad 
program  „Ecossaises* Beethovena, w 
układzie Busoni'ego oraz walca Op. 34 
nr. 1 Szopena, 

Siódma symionja (A-dur) zadziwia 
swym niezmiernie żywym i wybitnie 
wesołym nastrojem, który w części o- 
statniej przechodzi w jakiś niczem nie= 
powstrzymany rozmach iście karnawa 
łowego rozbawienia. Po _ spokojnej, 
jakby słonecznej i pogodnej introdukcji 
pierwsze „allegro“ о charakterystycz- 
nej rytmice wprowadzą odrazu niezwy 
kłe ożywienie, które — przez pełne za- 
dumy „Aliegretto* i niezwykle ruchli- 
we „Scherzo“, przerwana dwa razy ©- 

pizodem spokojniejszym, w chakterze 
ludowym — jeszcze się bardziej potę- 
guje aż do końca. 

Wybornie przygotowane i z całym 
pietyzmaem dla niezrównanego twórcy 
wykonane, pod batutą dyrektora Ada- 
ma Wyłleżyńskiego, numery orkiestro- 
we były bardzo szczerze oklaskiwane. 
Na specjalne zaznaczenie też zasługuje 
niezmiernie dyskretne i wnikliwe w in- 
tencje solistki wykonanie „akompanja- 
mentu orkiestrowego do koncertu forte 
pianowego. 

* 

Od czasu do czasu spotykam się z 
pytaniem: — dla czego moje recenzje 
nieraz bywają łagodniejsze, niżeli w in 
nych pismach miejscawych? Otóż mu 
szę ustalić przed łaskawymi czytelnika 
mi zasady, na których opieram swe po 
glądy, wyrażone w artykułach, zjawia- 
jących się w druku. ` 

Ogromna różnicą jest między zda- 
niemęwypowiadanem słownie, gdzie in 
tonacja głosu odegrywa ważną rolę, i 
zdaniem ukazującem się całkiem sucho 
i bezbarwnie na papierze. W ciągu 
trzydziestu kilku lat zdobyte doświad- 

czenie nauczyło mię ostrożności w u- 
dzielaniu zarzutów, które bez rozwagi 
napisane, mogą wiele zaszkodzić, wy- 
wołując — zamiast pożądanego pole- 
pszenia — rozgoryczenie i zniechęce- 
nie do pracy krytykowanego osobnika, 
czującego krzywdę, wynikającą z nie- 
doceniania jego starań. Sprawiedli- 
wość wymaga pilnego zestawienia 
wszystkich zalet i wad, przyczem każ- 
dą wątpliwość — jak w sądownictwie 
— trzeba zwrócić na korzyść utworu, 
lub osoby podlegającej krytyce. Kry- 
tyka ma tylka wtedy rację bytu, jeżeli 
nie szuka wszelkiemi sposobami nieu- 
niknionych w każdem  dzataniu ludz- 
kiem usterek, lecz potrafi też znaleźć za 
lety i dać wykonalne wskazówki do u- 
sunięcia wad, szczególnie gdy się ma 
do czynienia z talentem i rzetelną pra- 
cą, nie zawsze uwieńczoną  zupełnem 
powodzeniem. 

s Nie idzie wcale zatem, aby wszelką 
nieudolność, z nadmierną pewnością 
siebie występującą i chcącą wmówić 
innym swe wartości mniemane, pobla- 
žliwie tolerować. Takie zjawiska niepo 
żądane powinien krytyk umieć należy- 
cie poznać i bezwarunkowo im przeciw 
działać, w imię dobra sztuki. Tu właś 

nie niezbędna jest gruntowna  znajo- 
mość przedmiotu i pewna zdolność in- 
tuicyjną do oceny właściwej oraz wiel- 
ki takt w ukształtowaniu swega poglą- 
du i-w sposobie jego wyrażenia, gdyż, 
przy największej dbałości 0 bezstron- 
ność sądu, każdy krytyk — mimo wo- 
li — wypowiada zdanie osobiste. W 
tem największą trudność pracy krytyka 

Przedewiszystkiem, nie należy nicze 
go oceniać jakąś miarą abstrakcyjną, 
dla wszystkich jednakową. Nie można 
stawić takich wymagań w mieście 
mniejszem, jakie byłyby właściwe w 
wielkiej stolicy, lub stosować do skrom 
nie występującej rzetelnej siły artysty- 
cznej oczekiwań, odpowiednich sławie 
wszechświatowej. Wszystko jest wzglę 
dne i o tem zawsze trzeba pamiętać. 

Michał Józefowicz. 
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AURJER G05PODARCZY ZIEN WSCHODNICH 
Ha marginesie uchwał Przemysłowców Drzewnych Województwa Wileńskiego 
Opinia Sekcji Drzewnej Związku Przemysłowców Polskich w Wilnie 

Od Redakcji. Poniżej umiesz- 
czamy opinię Sekcji drzewnej 
Związku Przemysłowców Polskich 
w Wilnie w sprawie polityki drzew= 

nej a to w myśl zasady gaudiatur 

et altera pars. Stanowisko nasze 

streścimy w jsdnym z najbliższych 
numerów. 

+ W sprawie opinji Rady Wojewó- 

dzkiej Związku Ziemian Ziemi Wileń- 

skiej, zamieszczonej w „Sławie" z dn. 

15 stycznia rb. na wstępie musimy 

(sprostować, że Rada Naczelna Związ- 

ków przemysłu drzewnego, wymienio- 

ua w omawianej krytyce, niestety nie 

istnieje. $ Natomiast Rada Naczelna 

Związków Drzewnych w Polsce w ło- 
nie swem mieści również Związek 

Właścicieli Lasów oraz Związki kup - 

ców i pośredników drzewnych, han: 

dlujących drzewem okrągłem w obro- 

cie wewnętrznym i zagranicą. Przy 

zaostrzającym się kryzysie drzewnym, 

w którym przemysł drzewny musi 

już otwarcie walczyć o swój byt, u 

podstaw zsgrožony, kompromisowe 

wnioski ludzi chociażby najlepszej woli 

nie mogą zbyt już zaawansowanej 

sytuacji uratować. Uchwały przemy- 

słowców . drzewnych Województwa 

Wileńskiego podzieli niewątpliwie cały 

przemysł Rzeczypospolitej z wyjąt- 

kiem może 'jednej spornej kwestji, 

dotyczącej przewozu drewna  sowiec: 

kiego do tartaków położonych w 

dzielnicach, bardziej odległych od 

granicy polsko-sowieckiej. jednak i ta 
uchwała, którą pragniemy tu w paru 

słowach oświetlić, posiada głębsze 

uzasadnienie nietylko lokalnego zna- 

czenia. Ziemie Wschodnie Rzeczypo: 

spolitej są najbiedniejsze I najbardziej 

upośledzone w całokształcie, z kolei 

nader biedne w porównaniu z Zacho- 

dem gospodarki Rzeczypospolitej. Np. 

konsumcja roczna najbardziej sympto: 

matycznych dla stanu zamożności ar: 

tykułów wynosi w okręgu Wileńskiej 

Izby Przemysłowo-Handlowej (patrz 

sprawozdanie za | półr. 1929 r.) że- 

laro niespełna 4 kg na głowę ludno- 

ści, gdy w "województwie Warszaw- 

skiem około 24 kg.. w Małopolsce 

Zachodniej około 20 kg. w Wielko: 

polsce około 17 kg.; cukier w woje- 

wództwach wschodnich około 1 kg. 

na głowę ludności, gdy w Warszawie 

około 51 kg. w Małopolsce Zachod: 

niej około 12 kg.. w Wielkopolsce 

około 18 kg.: węgiel — w wojewó- 

dztwach wschodnich okcło 175 kg. na 

głowę ludności, gdy "w województwie 

Warszawskiem 616 kg.. w Mało: 

polsce Zachodniej około 1050 kg., w 

Wielkopolsce około 1025 kg., nawo- 

zy sztuczne w województwach wscho- 

dnich około 49 kg., gdy w wojewó- 

dztwie Warszawskiem 651 kg., w Ma- 

łopolsce Zachodniej około 1090 kg,, 

w Wielkopolsce 5649 kg.: kwota ob- 
rotu na jędnego 'mieszkańca w woje: 
wództwach wschodnich około „290 zł., 
gdy w Warszawie 4554 zł, w Mało- 
polsce Zachodniej około 630, w 
Wielkopolsce 1025 zł. Na tem sza- 
rem tle gospodarczem jedyny na 
Ziemiach Wschodnich przemysł ma- 
sowy, to jest przemysł tartaczny, 
obejmujący w okręgu Wileńskiej lzby 
Przemysłowo: Handlowej około 250 
tartaków z około 500 trakami, a przy 
średniej produkcji obrót roczny, zwią- 
zany z jednym trakiem, wynosi oko- 
ło 200.000 zł., ogólny zaś obrót oko- 
ło 100 miljonów zł., — posiada dla 
tych ziem zupełnie wyjątkowe zna- 
czenie. "Zamarcie tego przemysłu po- 

ciągnęłoby za sobą już całkowitą 

stagnację na Ziemiach Wschodnich; 
najmniej też wypada lokalnym orga- 
nizacjom występować przeciwko po- 
stułatom tego zagrożonego w swem 

* istnieniu przemysłu, ściśle związanego 

i z ogólnokrajową gospodarką. Nie 
należy się dziwić, że przemysł tarta- 
czny wysunął postulat ograniczenia 
dowozu drewna sowieckiego do tar- 
taków, położonych w pobliżu granicy 
polsko-sowieckiej, bowiem przy kata- 

strofalnym braku platform do przewo- 
zu desek (w 1929 r. nader częsta 
oczekiwano po 10 dni na įpodstawie- 

nie platformy) a po dziesięciu dniach 

koimunikowano, że platiormy ;zostaly 
użyte 00 przewozów państwowych na 
dłuższy Okres czasu) przewozy Okrą- 

_ glaka uskuteczniają się ze szkodą nie- 
tylko przemysłu tartacznego, ale i 
ogólno krajowej gospodarki, co bę- 
dzie trwać do czasu, potrzebnego dla 

Lzwiększenia taboru kolejowego dla 
przewozu drzewa. Tu nadmieniamy, 
że rola, jaką przed wojną spełniał w 
stosunku do  Surowca rosyjskiego 
niemiecki przemysł tartaczny, prze- 
szła obecnie w znacziym stopniu na 
polski przemysł tartaczny, który też 
do tej, roli dorósł całkowicie. A wszak 
niemieckie tartaki, które pracowały 
na Gówczesnym Surowcu jrosyjskim, 

skupiały się na wschodnich granicach 
Niemiec w pobliżu (ówczesnej granicy 

rosyjsko-niemieckiej. AS 

Przy obecnym ukształtowaniu się 

mapy Europy położenie tartaków na 

Ziemiach Wschodnich w poblizu gra 

nicy  polsko-sowieckiej odpowiada 
ówczesnemu położeniu przedwojenne: 
mu tartaków niemieckich, który to 

moment uwzględnia rezolucja prze: 
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mysłowców drzewnych województwa £ 
Wileńskiego. Ма korzyść tej. re- 

zolucji przemawia jeszcze _ pięcio- 

krotnie niższy, niż w Niemczech roz: 

wój sieci kolejowej na Ziemiach 
Wschodnich Rzeczypospolitej, gdy do- 
wóz surowca sowieckiego do miejs- 
cowych tartaków  uskuteczniałby sie 
przeważnie drogami  wodnemi i 
wspomniany już wyżej klęskowy brak 
platform do przewezu drzewa. 

Według danych Rady Naczelnej 
Związków Drzewnych w Polsce z 
grudnia 1929 r. Polska posiada 2937 
traków o napędzie silnikowym I 416 
traków о napędzie wodnym, O Ogól- 
nej zdolności przeróbczej około 12 
miljonów m.3 drewna okrągłego pod- 
czas gdy wszystkie lasy państwowe i 
niepaństwowe na Ziemiach Polskich 
mogą dać przy obecnym — przyroście 
masy drzewnej około 4.410.000 m3 
drewna tartacznego rocznie, zaś dawa- 
ły tartakom w ubiegłych latach oko- 
ło 7 miljon6w  okrąglaka rocznie, 
dzięki nadetatowym wyrębom, z czego 
wynika, iż lasy w Polsce nie wystar- 
czają ani na pokrycie rzeczywistej do- 
tychczasowej przeróbki, ani tembar- 
dziej pełnej zdolności  przetworczej 
tartaków. Obrót roczny wszystkich 
tartaków na Ziemiach Polskich wyno- 
sił około 350 miljonów zł. przy stop: 
niu zatrudnienia 60 — 70 proc., a mógł- 
by wyaieść przy  normalnem tylko 
ośmiogodzinnem zatrudnieniu przeszło 
pół railjarda złotych. Przy dotychcza- 
sowem zatrudnieniu około 100 miljo- 
nów zł. wynosiły tylko rocznie Świad- 
czenia i podatki oraz przewozy kole- 
jowe i wodne i różne opłaty pań- 
stwowe, 

Ježeli ten, jak na stosunki polskie, 
wielki przemyst  zamrze, do czego 
zmierza się obecnie szybkimi *kroka- 
mi, to bezwarunkowo odbije się to 
potężnie na budżecie państwowym i 
na ogólnym stanie gospodarki паго- 
dowej, a wartość substancji majątku 
narodowego zmniejszy się o jaki 
miljard złotych, przedstawiający war: 
tość wszystkich zakładów tartacznych 
i utensyljów. 

Twierdzenie, że sprzedaże wywo- 
zowe lasów państwowych można wy- 
tłumaczyć jedynie tem, iż to się na- 
bywcy opłacało, Świadczy, że ten, kto 
to zdanie wypowiedział, nie jest Świa- 
domy obecnej sytuacji finansowej 
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SOBOTA 

fo Dziś 
Ignacego 

Jutro 
MB. Gromn. 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorológji 
U. 5.B. w Wilnie 

z dnia 31 —1 1930 r. 

) 758 

Wschód. sł. g. 7 m 

Zachód 

18 

sł. g. 16 m. 22 

  

Ciśnienie 
średnie w mm 

Temperatura | 
średnia —10*€ 

Temperatura najwyższa:  79C. 

Temperatura najniższa: — 1290. 

Opad w milimetrach: _ ślad 

Wiatr przeważający | Wscho ini. 

Tendencja baromet:yczna: spadek ciśnienia* 
Uwagi: Pochmurao, drobny śrieg 

  

NABOŻEŃSTWA 
— (k) Rozkład nabożeństw niedziel- 

nych. 
Katedra. Godz. 6 — Prymarja w 

kaplicy św. Kazimierza, godz. 8,30 - Msza 
św. z suplikacjami, godz. 9,30 — Wo- 
tywa, godz. 10,15 — Suma, celebruje J.E. 
Arcybiskup. kazanie wygłosi ks. kanonik 
Cichoński. Godz. 15.30 — wykład Pisma 
św. prowadzi „ks. kanonik A. Cichoński. 
Godz. 16— Nieszpory. 

Kościół Św. Jana Godz 6 — Pry- 
marja, godz. 9—Msza św. dla dzieci, godz. 
10 Msza Św. uczniowska, godz. 10—Msza 
św. akademicka recytowana z kazaniem, 
godz. 11 — Suma, godz. 16,30 — wykłady 
z Pisma św., godz. 17—Nieszpory. 

Kościół Ostrobramski. Godz. 6—Pry- 
marja w Kościele, godz. 8 — Msza św. w 
„kaplicy, godz. 9—Wotywa uczniowską w Ko- 
ściele, godz. 10 — Msza św. uczniowska, 
godz. 11—Suma, godz. 16—wykład z Pisma 
Św, godz. 16.30 — Nieszpory wś Kościele, 
godz. 17- Litanja do M. B. w kaplicy. 

Kościół po-Bernardyński. Godz, 6—Pry- 
marja, godz. 8—Msza św. cicha, g. 9—Mszą 
św. uczniowska, godz, 11 — Suma, godz. 
16,30-— wykład Pisma św., godz. 17 Niesz- 
pory. 

Kościół św. Ducha. Godz. 7—prymarja, 
godz. 8.30—wotywa, godz. 11—suma, godz. 
15,30 --wykład z Pisma św., godz: 16—niesz- 

pory. 
„Kościół św. Katarzyny, godz. 6.30— 

Msza św. 
Kościół św. Rafała godz. 6—prymarja, 

godz. 9—msza św. uczniowska, godz. 11 — 
Suma, godz. 16,30 — wykład z Pisma Św., 
godz. 17—nieszpory. 

Kościół św. Jakóba, Godz. 6—Prymer- 
ja, godz. 9—Msza św. uczniowska, godz. 
10—Wotywa, godz. 11—Suma, godz. 15,30 Ž 
—wykłąd z Pisma św., godz. 16—Nieszpory. 

Kościół Niepokałanego Poczęcia N. M. 
P. godz. 7—prymarja godz. 10,30—suma, 
godz. 15.30—wykład z Pisma św. godz. 
16—nieszpory. 

Kościół św. Piotra i Pawła godz. 6— 
prymarja, godz. 1l—suma, godz. 17 - Niesze 
pory, przed nieszporami wykład z Pisma Św, 

Kościół Najświętszego Serca Jezusowe- 
o. Godz. 630-Prymarja, godz. 9,30—Wo- 

tywa uczniowska, godz. 11-Suma, godz. 
16,30 — Wykład z Pisma św., godz. 17— 
Nieszpory i litanja do Najśw. Serca Įezu- 
Soweg0. 

przemysłu drzewnego nie zna cen i 
konjunktur międzynarodowych i nie 
orjentuje się, że przemysł drzewny w 
r. ub. poniósł wielomiljonowe straty 
skutkiem płacenia cen wyśrubowanych 
przez lasy państwowe do 5 dolarów 
na Ziemiach Wschodnich w lesie za 
m.3 sosny tartacznej, w celu utrzy- 
mania w ruchu zakładów i w nadziei, 
iż rząd wejdzie nareszcie w położenie 
przemysłu drzewnego i unormuje sto- 
reg co jednak dotąd nie nastą- 
piło. 

Zwrócimy wreszcie uwagę, iż pro- 
ducentów drewna, których broni oma- 
wiana krytyka, właściwie w Polsce 
niema, a już w żadaym razie niema 
ich warsztatów pracy. Jest jeden pro- 
ducent drewna w Polsce—to przyro- 
da, której tak zwani producenci drew- 
na przeszkadzają w jej pracy przez 
nadmierne wyręby i niekultywację la- 
sów, iż roczny przyrost "vw Polsce 
drewna na jeden ha wynosi około 2 
m.3, gdy w Niemczech przekracza 5 
m.3, czyli wynosi 0 3 m.3 więcej 
przyrostu na 1 ha. A przy ilości oko: 
ło 9 miljonów ha lasów w Polsce 
nadwyżka stanowiłaby około 27 
miljonów ha drewna, w tem około 10 
miljonów drewna tartacznego. Gdyby 
wię: istnieli naprawdę w Polsce Dro- 
ducenci drewna, skutecznie i fachowo 
umiejący pomageć przyrodzie w jej 
pracy, to wtedy przemysł drzewny 
nie potrzebowałby zwracać się O Su- 
rowiec do Rosji Sowieckiej. 

I my wyrażamy życzenie, aby 
uchwały Zjazdu Przemysłowców 
Drzewnych Województwa Wileńskiego, 
jako pierwszy donośny głos  tartacz: 
nictwa w Polsce, z którym się całko- 
wicie solidaryzujemy, stały się przed: 
miotem dyskusji wszystkich Związków 
tartaczników w kraju, doprowadziły 
do konsolidacji całego przemysłu tar- 
tacznego na Ziemiach Polskich i do 
jaknajrychiejszego stworzenia Ściśle 
fachowej organizacji, któraby ujęła na- 
reszcie w mocna i doświadczone ręce 
losy i skuteczną obronę interesów te- 
go zagrożonego w swym bycie, a tak 
rozwiniętego w Polsce przemysłu, 
czego całemu przemysłowi tartaczne- 
mu w tej ciężkiej i. krytycznej dobie i 
najgoręcej inaiszczerzej życzymy. (—) 

NTT RAR SAAB 

Kościół Wszystkich Świętych. Godz. 6 
—Prymarja, godz. 9—wotywa, godz. 11—- 
Suma, godz. 15,30—wykład z, pisma św. i 
godz 16—Nieszpery. 

Kościół Misjonarski. Godz. 6—Prymarja» 
godz. 7—Msza św. cicha, godz. 8 - Wotywa» 
godz. 10—Suma, godz. 16—Nieszpory. 

Kościół SS. Wizytek. Odpust św. Fran* 
ciszka Salezego, godz. 7 — Prymarja, godz. 
9—Wotywa uczniowska, godz. 11 — Suma 
uroczysta, godz. 18—Nieszpory z kazaniem. 

Kościół św. Jerzego. Godz, 6—Prymar= 
ja, godz. 930—Msza św. uczniowska, godz. 
11—Msza św. czytana z kazaniem: 

„Kościół Bonifratrów. Godz. 6,30—Pry- 
marja, godz. 8 -Msza św. cicha, godz. 10— 
Suma, godz. 17—nieszpory i litanja. 

— Kościół św. Ignacego. Godz. 8 — Msza 
św. cicha, godz. 9 msza św. dla wojsk. 
godz. 12--Msza św. czytana z kazaniem. 
. Kościół św. Stefana. Godz. 6—Prymar* 
ja, godz. 9-Msza św. uczniowska, godz. 
11—Suma, godz. 16 —nieszpory. 

Kościół św. Trójcy, godz. 7—prymarja, 
godz. 12—suma, godz. 18—nieszpory. 

Kościół św. Anny. godz. 10—msza św. 
Kościół św. Kazimierza. Godz. 6 —msza 

św. cichą, godz. 7—prymarja z kazaniem, 
godz, 8—msza św. cichą, godz. 9-—mszą 
św. czytana, godz. 10—msza św. uczniow* 
ska z kązaaiem, godz. 1l—sumą, godz 17 
—nieszpory. 

Kościół św. Michała, godz. 10,30 - msza 
św. czytana. ; 

— (k) Zebrania religijne. W niedzielę 
dnia 2 lutego mają się zebrać zaraz po 
sumie w sali parafjalnej Zarządy wszyst- 
kich organizacyj religijno-społecznych pa* 
rafii Ostrobramskiej celem omówienia spot* 
kania Arcypasterza. - 

— Dnia 2 lutego o godz. 6 wieczór w 
sali Ogniska S M» P. męskie w parafji po 
Bernardyńskiej urządza obchód Powstania 
Styczniowego. Na program złożą się: Od- 
czyt p. dr. Pawłowskiego,  deklamacje, 
Śpiewy i przedstawienie p, t. „Tajemnica 
wcielenia". 

— Uroczyste nabożeństwo w kościele 
S.S. Wizytek, W przyszłą niedzielę t, j. 2.1l. 
z powodu uroczystości św. Franciszka Sale- 
zego odprawione będzie w kościele S.S. Wi- 
zytek nabożeństwo w następującym porząd- 
ku. Pryma z całodziennem wystawieniem 
Najśw. Sakramentu o godz. 7, Wotywa 0 
godz. 9 — Suma z kazaniem o 11, Nieszpo- 
ry z nauką j konkluzja © 5. 

URZĘDOWA 
— (5) W dniu imienin Pana Prezydenta 

Rzplitej. Dzisiaj, w sobotę, jako w dni imie 
nin Pana Prezydent: Rzplitej J. E. metropoli 
ta wileński ks. arcybiskup Jaibrzykowski od- 
prawi w Bazylice Metropolitatnej o godz. 9 
min. 30 solenne nabożeństwo za pomyślność 
Głowy Państwa. 

.. O godz. 12:w cerkwi św. Ducha ks, arcy 
biskup Teodozjusz odprawi golenne nabo- 

wo na intencję Pana Prezydenta Rze- 
czypospolit ® 

Również o godz. 12 odbędzie naboženė 
stwo w kienesie karaimskiej. Nabożeństwo 
odprawi hacham Seraja bey Szapszał. 

Komenda Garnizonu urządza @а delega- 
cyj i przedstawicieli wojskowych nabożeń- 
stwo w kościele garnizonowym św. Ignace- 
go o godz. 10 rano. 

— (y) Zarząd Syndykatu Dziennikarzy 
wileńskich na ardjencji u p. wojewody. W 
dniu wczorajszym p. wojewoda Raczkiewicz 
przyjął zarząd Syndykatu Dziennikarzy wileń 
skich, który przedłożył p. wojewodzie szereg 
dezyderatów w kwestji udostępnienia dzien- 
nikarzom czerpania informacyj z urzędu. W 

   

  

     

  

   

wyniku dłuższej konterencji p. "wojewoda 
przychylnie ustosunkował się do tych dezy- 
tieratów. ё 

— ło) Sprawa usprawnienia administra= 
cji komunalnej. Dnia 27 stycznia, w małej 
sali konferencyjnej urzędu wojewódzkiego, 
pod przewodnictwem naczelnika wydziału sa 
morządowego p. |. Rakowskiego, odbyło się 
posiedzenie organizacyjne komisji wykonaw 
czej dla usprawnienia administracji komunal 
nej. 

ъ Na posiedzeniu tem postanowiono powo 
łać 5 sekcyj, kierownikami sekcyj zostali: 
1) organizacyjnej — p. M. Niedek, inspektor 
samorządu gminnego pow. Wileńsko Trockie 
go; 2) biurowej — p. E. Petryszcze, inspek- 
tor pow. Dziśnieńskiego; 3) kasowo rachun= 
kowej — p. B. Jakowicki z Postaw, 4) dzia- 
łu poruczonego — p. W. Jankowski ze Świę 
cian; 5) statystyki — p. Obuchowicz z 
Oszmiany. Plan organizacyjny wydziałów 
powiatowych opracuje p. W. Orlicki, kierowa 
nik biura wydziału powiatowego w Wilnie. 

Prace będą prowadzone pod  ścisłem 
k ierownictwem naczelnika p. Rakowskiego 
i inspektorów: starostw p. W. Lemiszewskie 
go i związków komunalnych p. A. Żyłko. 

MIEJSKA 
— (0) Z posiedzenia miejskiej komisji 

technicznej. Na posiedzeniu miejskiej komisji 
technicznej, odbytem w dniu 30 stycznia, 
zaakceptowano analizy cen na roboty wodo- 
ciągowo-kanalizacyjne, sporządzone przez 

miejską komisję rewizyjną łącznie z wydzia- 
łem wodociągów i kanalizacji Magistratu. 
'Pozatem przystąpiono do rozpatrzenia budże 
tów wydziałów elektrycznego i wodociągo» 
wo-kanalizacyjnego. Szczegółowe omówienie 

tych budżetów zostało odłożone do następne- 
go posiedzenia. 

— (y) Dalsza akcja w sprawie uregulo 

wania ruchu autobusowego. Mimo wydania 

szeregu przepisów mormujących ruch koło- 

wy, samochodowy i autobusowy, obsługa i 

przedsiębiorcy zwłaszcza  autobusowi nie 

przestrzegają ich przepełniając nadmiernie w 

ruchu zamiejskim autobusy, jeżdżąc nadmier 

nie szybko, paląc tytoń w pojeździe mecha- 

nicznym, nie przestrzegając rozkładu jazdy 

it. d. Wobec tego Urząd Wojewódzki wy- 

dał zarządzenia podległym organom rozto- 

czenia bacznej kontroli i nadzoru nad ги- 

chem autobusowym i zagroził, niezależnie od 

karania w trybie  karno-administracyjnym, 
zabronieniem utrzymywania publicznej komu 

nikacjij przedsiębiorcom, dopuszczającym się 

przekraczania obowiązujących przepisów 

względnie cofnięciem prawa jazdy winnym 

szoferom. 
KOLEJOWA. 

‚ — (y) Inż. Łaguna opuszcza Wilno. 

Wczoraj p. inż. Łaguna, dotychczasowy wi- 

ceprezes Dyrekcji P.K.P. w Wilnie złożył 
wizytę pożegnalną p. wojewodzie. Jak już 

podawaliśmy inż. Łaguna powołany  zostak 

ma stanowisko p. o. dyrektora P.K.P. w 
domiu. 

ew UNIWERSYTECKA 
— Z Uniwersytetu. W sobotę dnia 1 lu- 

tego b. r. o godz. 13 w Auli Kolumnowej 

Uniwersytetu odbędą się promocje na dokto- 

ra wszechnauk lekarskich następujących 

osób: 1) Biernackiego Rudolfa Stanisława, i 

2) Jancelewicza Zygmunta. Wstęp wolny. 

— Egzaminy magisterskie na wydziale 

humanistycznym U.S.B. W okresie egzamina 

cyjnym zimowym b. r. od 8 do 18 stycznia 

przystąpiło do egzaminów 222 osób, składa- 

ac 236 egzaminów częściowych, z których 

207 dało wynik pomyślny. Nadto dodatkowo 

przed rozpoczęciem feryj Bożego Narodze- 

mia 29 osób złożyło 29 egzaminów. W tym 

samym okresie wydano dziewięć dyplomów 
magisterskich. EMICKA 

— Z Koła Polonistów U.S.B. W niedzie 

lędn.+2 b. m. o godz. 11.30 w lokalu se- 

minarjum polonistycznego odbędzie się ze— 

branie sekcji hist.-literackiej. Na porządku 

dziennym referat kol. Rzeuskiej „Krystyna 

córka Lawrensa. Goście mile widziani. 

—- Koło Matematyczno-Fizyczne. W 

niedzielę dn, 2 lutego b. r. o godz. 12 w Ic= 

kału Koła Matematyczno-Fizycznego (Zam- 

kowa 11) odbędzie się zebranie naukowe z 

referatem kol . Krzyżańskiego p. t. 

Równania o różniczi ach zupełnych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Odczyty o Antropozotji. P. Aleksan- 

der Pozzo (Dornach, Szwajcarja) wygłosi 

w Wilnie dwa odczyty o antropozofji: 

W miedzielę dn. 2 lutego r. b. O godz. 

6 wiecz w sali Stowarzyszenia Techników 

ul. Wileńska 33 na temat: Antropozofja jako 

wyraz potrzeb kultury naszych czasów. 

reść odczytu: Rozwój stanów Świadomości 

jako przyczyna kolejnego następstwa epok 

kulturalnych. Psychiczny typ człowieka Gre= 

cji starożytnej, 2 

Materjalizm j krytycyzm kultury współczes- 

nej. Ich przyczyny. Potrzeba ich przezwycię 

żenia, Naukowa metoda Antropozofji, jako 

odpowiadająca współczesnemu stanowi świa 

domości ludzkości. Impuls Antropozofji dla 

twórczości w kulturze. 

W poniedziałek 3 lutego r. b. o godz. 7 

wiecz. w sali Domu Rosyjskiega — ul. Mic- 

kiewicza 22 — na temat: Co znaczy być 

antropozofem i jak się nim stać. Treść odczy 

tu: Zainteresowanie poznawcze, a czynna 

wola w Antropozośji. Związek między roz- 

wojem nadzmysłowego poznania Z pracą 

wewnętrzną nad sobą. Antropozofja a życie. 

Jak można stać się antropozofem. a 

Odczyty odbędą się w języku rosyjskim 

po odczycie pytania mogą być zadawane 

po polsku, rosyjsku, francusku, niemiecku. 

Wejście 1 zł. i 50 gr. ; 

A RÓŻNE 
— (y) Delegacja rolników pow. 

Dziśnieńskiego do ministra rolnictwa. 
Wczoraj bawiła w Wilnie delegacja 

rolnicza z pow. Dziśnieńskiego, która 

ma przedłożyć p. mnistrowi rolnictwa 

memorjał w sprawie uzyskania bez 

zwrotnej zapomogi siewnej dla mało 
rolnych w pow. Dziśnieńskim. gó 

— Przedłużenie wystawy  totograliki. 

Druga ogólnopolska wystawa fotografiki cie- 

szy się zasłużonem powodzeniem i ściąga 

tak licznie publiczność zwłaszcza w dnie 
świąteczne, iż zarząd Tow. Miłośników Fo- 

fografji postanowił przedłużyć ja na. trzy 

dni, ażeby dać możność jej zwiedzenia  je- 

szcze w przyszłą niedzielę 2 lutego. 3 - 

tego wystawa zostanie nieodwołalnie zamk= 

nięta, 3 

— Siizgawka. Bolączką naszego miasta 

jest, jż nie posiada rzeki, to też zimą brak 

jest ślizgawki, i : : 
jezioro Żłobin, gdzie ibecnie urządzono 

sport ślizgawkowy, jest dość daleko od mia- 

sta. IA 

To też Tow. Sokół chcąc przyjść z po- 

mocą obywatelom urzadzilo „šlizgawkę na 

swym placu przy ul. Mickiewicza. 

BALE I ZABAWY. 

— Doroczny bal kresowy odbędzie się 
dzisiaj 1 lutego w salonach St. Georges'a 
początek o godz. 22, 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Miejski ra Pohułance. Dziś, w 
dalszym ciągu efektowna baśń groteskowa 
Gozziego „Księżniczka chińska Turandot* z 
muzyką Bussoniego w. opracowaniu reżyser- 
skiem dr. Zygmunta Nowakowskiego. Sztu- 
ka ta niebawem schodzi z repertuaru ustępu 
jąc miejsce barwnemu widowisku „Krakowia 
cy i Górale”, które się ukaże w nowej ma- 
lowniczej szacie dekoracyjnej, w oryginalnej 
i pomysłowej reżyserji Nowakowskiego; 

Rzymu i wieków średnich. 

Kazimiera Hłatowiczówna otrzymała nagrodę literacką m. Wilna za rok 1929-30 
Sąd nagrody literackiej im. Ada- 

na Mickiewicza, ustanowionej przez 
Radę m. Wilna przyznał nagrodę za 
rok 1929-30 w kwocie 5.000 zł. Ka- 
zimierze  lłłakowiczównie za cało- 

  

kształt twórczości poetyckiej. W skład 
sądu wchodzili: prezydent m. Wilna 
Józef Folejewski, delegaci Uniwersy- 
trtu Stefana Batorego prof. Marjan 
Zdziechowski i profesor Kazimierz 
Kolbuszewski. Delegaci Rady Miej- 
skiej p. Marja Iwaszkiewiczowa i p. 
Tadeusz Młodkowski oraz delegaci 
Związku Zawodowego Literatów Pol: 

  

skich w Wilnie v.p. prof. -Stefar 
Srebrny, Wiktor Piotrowicz i Witoli 
Hulewicz. Sądowi przewodniczył rek 
tor Marjan Zdziechowski, na wice- 
prezesa powołany został prof. Kazi- 
mierz Koibuszewski. Po uchwaleniu 
regulaminu członkowie Sądu przystą- 
pili do składania wniosków. W wyni- 
ku dyskusji nagroda literacka miasta 
Wilna przypadła znakomitej poetce K. 
Iłłakowiczównie. 

Kazimiera Iłłakowiczówna, ur. w 
r. 1892 w Wiłnie. Studja ukończyła 
w Krakowie w r. 1914, poczem prze- 
bywała na studjach zagranicą. W r. 
1912 ukazał się pierwszy zbiorek po- 
ezyj lłłakowiczówny p. t.  „Ikarowe 
loty". Pozatem posiadamy m. i. na- 
stępujące zbiory poezvyj w wydaniu 
książkowem: „Wici* (1914), „3 stru: 
пу“ (1917), „Kolendy polskiej biedy” 
(1917), „Śmierć feniksa" (1922), „Pła- 
czący ptak* (1927) i o w ostatnich 
latach wydane „Z głębi serca”, „Zwier- 
ciadło nocy”, „Popiół i perły". Prócz 
tego autorka ma w swym dorobku 
książkę dla dzieci p. t. „Rejony dzie- 
cięce“ i inne. W najbliższym czasie 
sąd nagrody literackiej opracuje akt 
wręczenia laureatce dypiomu i na- 

grody. (y). 
  

Sekrefarjat klubu białoruskiego składał się 
z samych komunistów 

Oddział komifefu żjazdu chłopskiego ekspozyfurą kominfernu 

w wyniku dalszej akcji likwidacyjneį jaczejek. komunistycz- 
nych na terenie Wilna i województwa wileńskiego dokonano 
nowych aresztów. 

M. in. został aresztowany cały skład sekretarjatu bialoru- 
skłego robotniczo-włościańskiego klubu poselskiego, który in 
gremjo należał do partji kom unistycznej i prowadził robotę 
wywrotową pod opieką posłów białoruskiego klubu. 

W trakcie rewizji w lokalu sekretarjatu jako też w mieszka: 
ułach wymienionych pracowników znaleziono wyraźne dowody 

przynależności ich do partji komunistycznej jako też wielkie ilo- 
$1 druków przeznaczonych do kolportażu. Wśród znalezionych 
druków prezeważają biuletyny Białoruskiego Oddziału komitetu 
urządzającego międzynarodowy zjazd chłopów w Berlinie. 

Zjazd ten wyznaczony na koniec lutego, ma si odbyć pod 
auspicjami międzynarodówki komunistycznej. Ajenci kominternu 

wszczęli niezwykle intensywną 
delegatów na ten zjazd. 

akcię agitując za wybieraniem 

W Wilnie powstał białoruski oddział warszawskiego komi- 
tetu zjazdowego obejmując swą działalnością województwa, 

wiieńskie, nowogródzkie i białostockie. : 

Całą robotą oddziału kierował „mąż zaufania” klubu biało- 
ruskiego Mazol. 

Pracę oddziału charakteryzuje fakt, że wydane przez Mazola 
biuletyny I komunikaty były notorycznie konfiskowane z racji 
ich treści wybitnie antypaństwowej. 

Nadzór nad oddziałem mieli posłowie białoruskiego klubu : 
którzy ze swej strony objeżdżali prowincję i zwoływali wiece. 

Ostatnio tego rodzaju wiece odbyły się w powiatach osz 

młańskim, święciańskim, słonimskim, baranowickim, grodzień- 
skim i t. d. 

Władze czuwające nad bezpieczeństwem publicznem po 
stwierdzeniu charakteru tych wystąpień postanowiły położyć 

temu kres i zarządziły przyaresztowanie winnych na terenie 
wszystkich trzech województw 

i I Е UDAC 

— Teatr Miejski Lutnia". Dziś po raz 
5 egzotyczna sztuka wybitnego autora angićl 

skiego Somerset-Maughama  „Grzesznica 

na wyspie Pago-Pago*, która ze względu 

na wybitnie interesującą treść, Oraz doskona 

łe wykonanie odniosła wielki sukces  arty- 

styczny. W rolach głównych Werniczówna; 

Białoszczyński i Lubiakowski. Režyserja Wal 
dena. 

— „Krėlewicz Rak“. Dziś, o godz. 3.30 

p. p. ukaże się po cenach zniżonych  cza- 

rowna baśń fantastyczna Wandy Stanisław- 

skiej „Królewicz Rak* urozmaicona piękną 

muzyką, tańcami i śpiewami. Widowisko to 

gorąco polecić należy ” młodzieży naszej i 

najszerszym warstwom publiczności, = 

utrzeįsze przedstawienia popoludnio 
we, Jutro w Teatrze na Pohulance przedsta- 

wienie popołudniowe o godz. 3.30 „Mysz ko 
ścielna* Fodora z A. Zelwerowiczem. Jutro 
w Teatrze Lutnia o godz. 3.30 p. p. świetna 
satyryczna komedja Pagnola „Pan Topaz” z 
Werniczówną, Wyrwiczem į Wasilewskim w 
rolach głównych. Ceny miejsc w óbu tea- 
trach zniżone. 

— „Wieszczka lalek". Efektowny balet 
Bajera „Wieszczka lalek* ukaże się jutro w 
niedzielę o godz. 12 w poł. w Teatrze Lut- 
nia w wykonaniu zespołu dzieci i uczenic 
pod kierownictwem artystycznem Lidji Wi- 
nogradzkiej. Kierownictwo muzyczne spoczy 
wa w rękach Zygmunta Dołęgi, Czysty zysk 

z poranku przeznacza się na niezamożnych 

uczniów gimnazjum Wellera, Ceny mejsc od 
50 gr. 

В „Jaš i Malgosia“ opera E. Humper- 
dincka w Teatrze Miejskim na  Pohulance. 
Przygotowanie do przepięknej tej opery, któ 
ra w twórczości powagnerowskiej należy do 
dzieł muzycznych majpiękniejszych o warto- 
ściach nieśmiertelnych jak Carmen, Faust, 
Aida i t. p. a scenicznie pozostanie zawsze 
barwnem, prostolinijnem, świeżem i interesu 
jącem widowiskiem, dobiegają końca pod 
art. kierunkiem kapelmistrzą Zygmunta Do- 
łęgi i reżysera prof, Adama Ludwiga. Premie 
ra nieodwołalnie 4 i 5 lutego r. b. Bilety 
wcześniej do nabycia w kasie Teatru Lutnia. 

| = „Szopka” dła dzieci. Wobec powodze 
nia; jakiem się cieszyła „„Szopka”* zorganizo- 
wana przez Tow. Wych. Przedszkolnego, z0- 
stanie ona powtórzona w miedzielę (2 lute- 
g0) o godz. 4 p. p, w sali gimn. im. Mickie- 
wicza (Dominikańska 5). Wstęp 50 groszy. 

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

e. 
Heljos — Pod pręgierzem hańby. 
Lux — Tajny kurier. 
Światowid. — Awantura arabska, 
Słońce — Wampiry Warszawy. 
Wanda — Sen 0 miłości. 
Apollo — Za kulisami cyrku. 
Piccadilly — Przy kominku. 
Kino Miejskie — Mezaljans. 
Ognisko — Powojenny mężczyzna. 

Kino Sport — Monte—Santo. 

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

30 do 31 ub. m. do godziny 9 rano w Wił- 
nie zanotowano ogółem 60 wypadków. W 
tem było: kradzieży 5, zakłóceń spokoju 
publicznego i nadużycia alkoholu 8, przekro- 
czeń administracyjnych 32. Resztę wypad- 
ków podajemy w skróceniu w tej samej 
rubryce. 

— (c) Sympatyczny towarzysz. W jed 
nej z piwiarń przy ul. Kalwaryjskiej Micha- 

wschodnich. (c) 
  

łowi Buławskiemu (Subocz 31) wyciągnięto 
z kieszeni 130 zł. Okazało się, że kradzieży 
dokonał Bronisław Derwiński (Lwowska), 
którego wraz. z gotówką zatrzymano. Sie- 
dząc tuż obok Derwiński podpatrzył gdzie 
Buławski ma pieniądze i w odpowiednim 
momencie zręcznie wyciągnął je. 

— (c) Kto był sprawcą włamania do i. 
Jankowski. Policja zdołała stwierdzić, że win 
nym włamania do sklepu Jankowskiego przy 
ul. Wielkiej 42 o czem donosiliśmy 30 listo- 
pada ub, roku, był zawodowy złodziej Jan 
Nejman przy pomocy dwuch innych złodziei 
Antoniego (Pietuszko i Józefa Błażejewicza. 
Skradziony towar złodzieje sprzedali na dru- 
gi dzień znanej paserce Dwejrze Wersockiej 

AC 3), którą policja również areszto- 
wała. 

— (c) Ujęcie sprawców bezczelnego ra 
bunku. W dniu 10 listopada 1929 roku koło 
wsi Bobrow ka gminy Gierwiackiej na prze- 
jeżdżającego tamtędy mieszkańca  Gierwiat 
Poltaryskiego dokonano napadu rabunkowe- 
go. Bandyci, których było trzech, rzucili się 
na swą ofiarę i po dotkliwem pobiciu zra- 
bowali mu znalezione w kieszeni pieniądze. 

Ponadto rozebrali Poltaryskiego do bie- 
ad i pobostawili go tak na drodze na łaskę 
OSU. 

, Sprawa ciągnęła się kilka miesięcy i do= 
piero teraz policji udało się aresztować win- 
nych, którymi okazali się Jan Szeczyński i 
bracia Możejkowie mieszkańcy wsi 
ka. Bandytów oddano w ręce władz 
wych. 

— (c) Zatrzymanie poszukiwanych. Pod 
czas lustracji miejsc podejrzanych zostali 
ujęci Stanisław Mrajski poszukiwany przez 
policję za kradzieże, Sergjusz Gagosiński — 
za oszustwa, Rocha Lubińska — za kradzie- 

    

sądo- 

że, Stanisław: Mazeli — za ucieczkę z za-* 
kładu poprawczego w Wielucianach. 

— (c) Kradzież bielizny. Nieznani spraw 
cy skradli Marji Krazner zamieszkałej przy 
ul. Makowej 15 bieliznę nieustalonej narazie 
wartości. . 

‚ — (©) Zatrzymanie złodzieja, Na zaułku 
Lidzkim ujęto zawodowego złodzieja Benja= 
mina Kagana (Oszmiański 8), który niósł 4 
zwoje (drutu stalowego skradzionego w firmie 
Cholem przy ul. Kwiatowej. 
Plenarne obrady Sejmu. | 

a W. P. Dr. 8 к . Stauisławowi Fiedo- 
в Sewiczowi z kliniki U. S. B. składą 3 
© tą drogą serdeczne podziękowanie za g 
= troskliwą opiekę i szybkie wylecze- © 
gg nie z poważnej choroby 2 
m WARSZAWIANIN. 
  j | a w  Warszawie, 
5 rand hotel Chmielna 5, 
m przy N. Swiecie. Tel. 7-96, 406-33 i 
8 336-30. 75 pokoi z nowoczesnym kon- 
8 fortem urządzonych od zł.5.50 na dobę 

wraz z pościelą,bielizną,i oświetleniem 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU. 

„Państwowa 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 średnic 
5 metrów, starych rur, płyt, blachy i DSC 
części żelaznych ogółem 6.000 kilogramów. 
Wspomniane przedmioty można oglądać w 
godzinach urzędowych. 

Kierownik Wytwórni (—) F. Stankiewicz. 

obrów | 

  
'
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GIEŁDA WARSZAWSKA 
31 stycznia 1930 r. 

Dewizy i waluty: 
Trsnxz, Sprz. Kupno 

Dolary 8,85,5 8,87,5 8,3,5 

Belgja 124,18, 124,49, 123,87 

Kopenhaga 238,53, 239,13, 237,93 

Budapeszt 5,31 5,33 5,29 
Holandja 358,12 35 7,02 357,22 

Londyn 43,37,5 43,48, 43,27, 
Nowy York 8,898, 8,918, 8,878 
Wypłaty telegr. 8,916, 8,936, 8,89% 

Oslo 238,08 238,68 237,48 
Paryż 35,00, 35,03, 34091, 
Praga 26,36.5 26,43, 26,30, 
Szwajcarja 17205, 172,48, 171,62 
Bukareszt 5,3125 5,3137 5,3119 

Stokholm 239,30, 239,90 238,70 
Wiedeń 125,44 125,75, 125,1 
Węgry 155,57 155,74 155,17 
Wło hy 46,64 40,76 46,52 
Marka niemiecka 212,96 
Gdańsk 173,47. 

Akcje. 
Bank Polski 183,50 — 184, Oy 

Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowyc 
19.50. Puls 8.50. Elektrownia w Dąbrowie 
60, Cukier 27.75 Cegielski 49 —. Мо- 
drzejów 18,— Norblin 81, Ostrowiec - 61.00 
Starachowice 20:50 Zieleniewski 60, 
—80. Parowozy 20. Węgiel 52,00 — Раго- 
wozy 20, —. Borkowski 7.50 Spiess 102. 
Lilpop 27— B. Zachodni 78. Kijewski 60, 
Klucze 8.50 IU em. 73,50. Siła i Światło 
98— Firley 34. Bank Dysk. 124.Nobel 12,00 
Rudzki 28,50 kiaberbusch 101.50 Bank Hand- N 
iowy—117, Wysoka 145 Majewski 60, Eazy 
4,50. Gdański Monopol Tyt. 277.60. 

Papiery procentowe 
Pożyczka inwestycyjna 121.75. Prem- 

jowa dolarowa 74.50 5 proc. konwersyjna 
49,15 6 proc.dolarowa 79.25 10 proc. kole- 
jowa 102,50, 5 proc. kolejowa 44,50. 8 proc. 
L. Z. B. Gosp Kraj. i Banku koln., obli- 

cje B. Ciosp Kraj. 94, Te bamė 7 proc. 
4 i pół proc. 1. Z. ziemskie 50,00 

`В proc. warszawskie 71,50.5 oroc. warszaw- 
skie 54.— 8 proc. Łodzi 63:—. 10 proc. 
Siedlec 73.25 8 proc. obligacje P. B 
Komunalnego 93, Stabilizacyjna 88.25 10proc. 
Radomia 75. 8 proc. ziemskie 79.50. 4,5 prac 
ziemskie 50.— 6 proc. poż. konw. Warsz. 
50.50 4 i pół proc. warsz. 49.25 Kalisz 59.25 
8 proc. T. K. Przem. Polskiego 81,50 
8 proc. Piotrkowa 61.25 8 proc. Częstocho- 
wy 61.25, 8 proc. Lublina 6,25. 

R - ® 

Liczniki 50 
dureń i płacimy najwyższe ceny, 
„A. SZUR sukc.* Mikołajewska 1, 
róg Niemieckiej 11, tel. 11-11. -1 

   

     

w dniu 2.XII 29 r. 
11191. A. L. „Szulkin Idel“ w Głębokiem, pow. Dziśnień 

skiego, skup zawodowy surowców. Firma istnieje od 1927 r. 

Właściciel Szulkin Idel, zam. tamże. 

* czyńskiego, piwiarnia. Firma is 
Tołpyho' Romuald, zam.      

11193. A. I. „Tołpyho Władysław* w Orli, pow. Szczu 

czyńskiego, skup tytoniowy. Firma _ istnieje 
Właściciel Tołpyho WładysŁaw,: zam. tamże. 

„z filmu dźwiękowego” 

Rejestr Handlowy 
-DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W 

: WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

11192. A. I. „Toipyho Romuald“ w Orli, pow. 
tnieje od 1928 roku. Właściciel 

RADJO 
Sobota, 1 lutego 1930 r. 

11.55—12.05: Sygnał czasu z Warszawy. 
12,05—13,10: Muzyka z płyt gramofon. 
13,10—13,20: Komunikat meteorologiczny z 
Warszawy. 16,10 - 16,15: „Program dzienny. 
16,15—16,45: Koncert życzeń z płyt fgra- 
mofonowych. 16,45—17,00: Komunikat Wi- 
leńsk. Tow. Organizacyj i Kółek Rolni- 
czych. 17,00—18,00: Nabożeństwo z Ostrej 
Bramy. Transm. do Warsz. i innych polsk. 
stacyj. 18,00 —19.00: Transmisja audycji dla 
dzieci z Warszawy 19,00—19,25: „Wrażenia 

odczyt wygł, Le- 
szek Szeligowski. 19,25—19,40: Program na 
następny tydzień 19,40—20,05: Rozmaitości 
i sygnał czasu. *20,05—20,30: „Z szerokie- 
go Świata” najciekawsze zdarzenia tygodnia 
omówi Henryk Tokarczyk. 20,30 23,00: 
Transmisja koncertu, felietonu i komuni- 
katów z Wzrszawy. 23,00—24,00: „Spacer 
detektorowy po Europie" retransm, stacyj 
zagranicznych. 

PATARIA S RES KIENOA 

LIKWIDATOR MIENIA BYŁ. BANKU 
ROSY JSKO——AZJATYCKIEGO. 

niniejszem ogłasza. sprzedaż nieruchomości 
należącej do był Banku Rosyjsko-Azjatyckie- 
go, położonej w m. Wilnie przy ul. Wielkiej 
Nr. 36 (Sawicz Nr. 2). 

Osoby reflektujące na nabycie, winne w 
terminie do dnia 28 lutego 1930 r. złożyć 
odnośne oferty na ręce likwidatora, siedzibę 
mejgtego w Warszawie przy ul. Długiej pod 
3 

Bližszych informacyj dotyczących nieru 
chomości, oraz zezwolenia na szczegółowe 
obejrzenie udziela zarządca nieruchomości 
zamieszkały w Wilnie przy ul. Benedyktyń- 
skiej Nr. 8 m, 11, tel 4—17 w godz. 19—20 
codziennie. 

(—) Е. Tomkiewicz 

Likwidator mienia był. Banku 
Rosyjsko-Azjatyckiego. 

Bezpłatnie i solidnie lokujemy El 
wszelkie oszczędności ną pierwszo 
rzędne hipoteki miejskie i wiejskie: 
Zgł Ajencja „Polkres* Wilqo, ul. 
Krėlevska 3, telef 17 80. —Т 

—__—__. 

Kapelmistrz potrzebny l 
wadzenia orkiestry dętej straży po- 

l żarnej. O warunkach dowiedzieć Się 

Dokszyc. 

CEA ESS CRORZKM УЛЕБ ОИ BPK 

I od zaraz dla zorganizowania i pro- 8 

listownie w  Magistracie miasta į 
B 

na posadę Iekarza 

będzie do objęcia 
2988 — VI 

mi świadectwami. 

2989 — VI 

od 1928 roku. 
2990 — VI 

EZERORRSE OBRACA 

11194. A. I. „Tyktyn Szaja”: w Gródku, pow. Mołode 

czańskiego, skup zawodowy szmat i żelaza. 
1920 roku. Właściciel Tyktyn Szaja, 

7 7 11195. A. |. „Wieremiej Stefanida* 
gminy Kołowickiej, pow. Wilejskiego, 
ma istnieje od 1929 roku. Właściciel 

2 11196. A. I. „Zienowko Bazyli“ we wsi Barowce, gm. 

Wilejskiej, pow. tegoż, sklep I i spo: 
Haściciel «ów. Firma istnieje od 1929 roku. 

aam. tamże. 

  

| GEORGE GIBBS. 

_» Żółty ptak 
— Uważaj, mała, — powiedział 

ojciec serdecznie, — nie dbasz zupeł- 

- mie o siebie. Schudłaś i zrobiłaś się ner 

'wowa w ostatnich czasach. Jeśli nie 

będziesz grzeczniejsza, cofnę swą obiet 

| nicę zorganizówania oddziału sanitarne 

_ go na froncie. 4 

“ Doris roześmiała się. 

— Pisz, nie zapominaj o mnie! — 

krzyknęła wesoło, gdy ojciec odjeżdżał 

_ w /wygodnej limuzynie. : 
— —  Čiežar spadt z jej serca, z chwilą 

_ kiedy żółty notesik wyszedł z jej rąk. 
Jeśli teraz zjawią się ludzie Johna Riz- 

| zio, zaproponuje im sama, by zrewido 

wali cały dom. O siebie nie bała się zu 

- pełnię i cieszyła się na myśl że przynaj 

iniej chwilowo niebezpieczeństwo zo- 

- stało odsunięte od Cyryla. : 

“Ach, gdybyž tylko Cyryl nie przy- 

jechał dzisiaj... i nie telefonował! Doris 

musiała spokojnie obmyśleć wszystko i 
' przygotować odpowiedź. Zdawało. się 
jej chwiłami, że między niemi wszy 

tko skończone, że nie zechce widzieć 

już swego narzeczonego. Ale w miarę 

jak godziny płynęły, a od Cyryla nie 
" było żadnej wieści, niespokój jej rósł 

‚` — coraz bardziej. Co będzie, jeśli Rizzio 
__ doniesie do Ministerstwa Wojny!... 

> > Całą noc policja strzegła domu mr. 

Matersa. Ale nic nadzwyczajnego, ani 

podejrzanego nie zaszło. Najwidoczniej 

_ przyjęte miary ostrożności odstraszyły 

| napastników. / ' 

"Jednak Doris z pewnym  wzrusze- 

niem wyjeżdżała nazajutrz swem au- 

'_ tem. Obok niej siedział kuzyn Tom a 

| z tyłu pokojówka z bagażem. Szosa lon 
_dyńska była pusta: nie było na niej wi 

6 ani powozów, ani konnych lub pie 

ych podróżników. Gdzieś na prze- 

dzie trzeszczał motocykl. _ Widocznie 
uż nieznajomi prześladowcy przestali 

śledzić piękną amerykankę. | 
Czasu było dosyć i Doris znalazła 

się na dworcu dwadzieścia minut przed 

odejściem pociągu. Gl 
Natychmiast wysłała do przyjaciół 

ki depeszę, zawiadamiając o godzinie 

przyjazdu. Tom pomógł jej wsiąść do 

ociągu i pożegnał serdecznie. . 

Miarowy ruch pociągu wkrótce u-       
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zam. tamże. 2991 — VI 

sklep spożywczy. Fir- 
Wieremiej 

(OAS TI S TT i ISI ITT STI 

Firma istnieje od 

Wiieński 
we wsi Barańce 

Stefanida, 
2992 — VI niewykupionych 

do Nr 59652. 

ZANE towan UWAGA: W 

ienowko Bazyli 
2993 — VI 

kołysał Doris. Zasnęła spokojnie, ma 

jąc na przeciwległej ławce wierną o- 

piekunkę w osobie pokojówki Vilson. 

Nic nie zaniepokoiło jej 'w podróży 

prócz małego i nieznacznego incyden- 

tu. O świcie Vilson, która nie zmrużyła 

oka przez całą noc obudziła nagle 

swą parią i poprosiła by  wyjrzała 

przez okno. Pociąg stał na dużej stacji 

i platforma była jasno oświetlona przez 
latarnie gazowe. Doris patrzała uważ 
nie w kierunku, wskazanym przez po- 
kojówkę. Na końcu platformy stali 
dwaj nieznajomi ludzie, paląc spokoj- 
nie. * 

— O co chodzi? — zapytała Doris 

— O ten wysoki, — szepnęła za- 

niepokojona Vilson, to ten sam, który 

jechał motocykiem przed nami. Widzia 

łam go wyraźnie gdyśmy go minęli, po 
tem jechał wciąż za nami. 

Teraz dopiero twarz tego człowie- 
ka wydała się Doris dziwnie znajomą. 

— Tak, masz rację, — szepnęła. 
ściskając rękę pokojówki. —  Śledzą 
nas widocznie. To ten człowiek... 
widziałam go w nocy... 

— W nocy? 
— Tak, to ten, który rewidował mr 

Hammerslaya, gdy! jego koledzy zatrzy 

mali nasz samochód przed parkiem. . 

— Ach, — jęknęła służąca, boję 

się miss Ma .ters! Zdaje mi się... | 

— (Ciszej, — powstrzymała jej 

wybuch. Doris, — nie denerwuj się! 

Nic ci nie zrobią! 
Ale od tej chwili obie już nie zmru- 

żyły oka. Przytulone do siebie, śledzi 

ły przez okno, jak zwolna świt rozpo 

ścierał jasne-swe smugi na niebie i słoń 

ce wysuwało się z za widnokręgu. Mo 
tocyklista nie pokazywał się już więcej 
i Doris zwolna zaczęła się uspakajać. 

Właściwie nie miała się czego obawiać 
jeśli paczka... Na tą myśl drgnęła prze 
straszona. Co będzie, jeśli posyłka nie 
leży już na poczcie, ani też w kieszeni 
głupkowatego ogrodnika, lecz dostała 
się do rąk Betty, a ta, nie mogąc prze. 
zwyciężyć swej ciekawości, zajrzała do 
środka Serce Doris zamarło przy tej 
myśli, zrozumiała że cały jej plan mógł 
się obrócić na zło jej ukochanego Cy- 
ryla. 

Wreszcie stanęli u celu podróży. 
Doris wyskoczyła z wagonu i westchnę 
ła z ulgą, na widok czwórki koni zar 

w osadzie Pilica (6.000 ludności) pow. Olkuskiego. 

zn jomość położnictwa i chirurgji 
najmniej trzyletnią 

nych lombard nie będzie przyjmować. 

  

  

Skład Mebli 

8. Łokaciewski 
    

al, Wileńska 23 

poleca w wielkim wyborze: 
Łóżka składane polowe od Zł 24— 

metalowe na siatce 37.— » „» 
„ dziecinne hygieniczne „ „ 110.— 

Materace z morskiej trawy » » 30.- 
„ sprężynowe s» 60m 

Otomany » » 120.— 
Kozetki 4) si 65 — 
Szafy ubraniowe z bieliźniar. „ „ 150 — 
Krecensy в в 215:— 
Krzesła wied. wielki wybór „ „ 11— 
Stoły jadalne rozsuwane » 280: 
Garnitury koszykowe W DZ 

Sanki sportowe 5 licz 
oraz garnitury salonowe, sypialne, dzie- 
cinne, klubowe, męskie pokoje i wsze!- 

kie meble kancelaryjne. z 

ЗОНа ОНЛМОИ 

CENY POTANIAŁY 
na futra i płaszcze futrzane w znanym 

magazynie konfekcji ubraniowej 

P. Lancman 
Wilno, Wielka 56 

Tamże najbogatszy wybór płaszczy je 
siennych najnowszych fasonów i modeli 

oraz najelegantszych ubiorów męskich. 

Dla p.t. Urzędników dogodne wa- 
runki spłaty. 

Prosimy się przekonać! 

RITA ETPA 

Majgtek 150 ha 
z zabudowaniani i inwentarzem do 
SPRZEDANIA NATYCHMIAST _ lub 
zamienię na dom w Wilnie. Gleba 
dobra, komunikacja autobusową. 
Warunki dogodne. Adres: Wilno, 
Mickiewicza 31 „Studani“. —g 

  

    

  

Wydział Powistowy Sejmika w Olkusiu 
ogłasza 89£—2 

KONKURS 
rejonowego z placą 550.— do 700.— zł. 

Posada, 
1 marca b. r. wymaganą jest dobra 

ambulatoryjnej oraz co- 
raktyka lekarske poparta odpowiednie- 
głoszenia należy kierować do Wydziału 

od 

Powiatowego w Olkuszu. 

Dr. Zakrzewski 
lekarz powiatowy 

Starosta Stamirowski 
Przewodniczący Wydziału 

LICYTACJA. 

Lombard „KRESDWJA” 
Wilno, Hetmańska 1 (róg Wielkuj 53) tel. 722 

podaje do ogólnej wiadomości, że 10 i 11 lutego r. b. o 
godz. 4-ej p: p. odbędzie się w lokalu lombardų licytacja 

i nieprolongowanych zastawów od Nr 1 

dniu licytacji prolongat N-rów O 

przężonej do ślicznego powozu, który 
oczekiwał na nią. A więc list przyszedł 
na czas! W powozie siedziała lady Bet 
ty, witając serdecznie przyjaciółkę. 

— Ach, Doris; — zawołała weso- 
ło, — cieszysz mnie zawsze swemi nie 
spodziankami. — Wiesz, Jack Sandis 
jest u mnie, nie wiedziałaś o tem, oczy 
wiście? 

Doris pocałowała przyjaciółkę i przy 
witała się serdecznie z jej gośćmi, daw 
nym przyjacielem rodziny  Hiscottów, 
zajmującym wysokie stanowisko w Mi 
nisterstwie Wojny. Widząc znajome 
twarze, odzyskała odrazu pewność sie 
bie. Strach zniknął momentalnie. 

— Czy odebrałaś posyłkę? — za- 
pytała półgłosem, gdy już ruszyli. 

— jaką posyłkę? Ach, pończochy! 
Zmokły zupełnie i wybrudziły się. Hig- 
gius upuścił paczkę do kałuży i nie za- 
uważył tego odrazu, dopiero potem 
wrócił i znalazł ją na środku drogi: Co 
za dziwny pomysł, przysyłać przez po 
cztę pończochy! I do tego bibułkę do 
papierosów... Czyż myślisz, że nie mam 
nic do palenia tutaj, Nie. rozumiem. 
jeśli masz ochotę palić to możesz to u 
mnie robić bez tajemnic! 

— Ja... ja nie widziałam, — mru- 
czała zmieszana dziewczyna. — Mysla 
łam że będziesz mi to brała za złe!.. 

Betty przyjrzała się jej badawczo. 
„— Čo ci jest, moja złota? Ja będę 

brała za złe? Ja sama palę od czasu 
da czasu i nikomu w moim domu tego 
nie zabraniam. Cóż za głupstwa! 

Na szczęście zbliżali się do. domu. 
— Zawsze zazdroszczę Cyrylowi 

jego skał, — zauważyła lady Betty, 
pokazując dalekie skały, należące do 
majątków Hammerslaya. — Kocham 
morze, a Cyryl nie znosi go. Złośliwy 

los osadził mnie wśród pagórków, a 
jego na brzegu morza. Cóż za niespra- 
wiedliwość! 

Spojrzała na milczącego Sandisa i,' 
zmieniając ton, zapytała: 

— (o panu jest? Pan jest czemś 
zmartwiony i zdenerwowany. 

— Czasy są takie, że niema powo 
dów do radości. Pociąg, który przy- 
wiózł Doris, przywiózł złe wiadomości 
dla mnie. 

Lady Betty zbladła zaniepokojona. 
— Czyżby coś złego stało się z 

Ralfem? 

Wydawca St. Mackiewicz. Redaktor pdpowiedzialny Witold Woydylło. 

  

Ud „sia 31 stycznia do dnia 3 lutego 193) r. włącznie będą wyświetlaae lilmy: 

Kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

ul. Qstrobramska 5. 
ESTELLE BRODY i JOHN STUART. Nad program: „KR 
Kasa czynna od g. 3 m. 30. Pocz, seansów od_g. 4-ej. Następny program: „Z DNIA NA DZIEN“, 

„MEZALJANS” 
Krzyk duszy przeciw niesprawiedliwości i podłości ludz*:ej. Aktów 10. W rolach głównych* 

ÓL KUGLARZY“ Komedja w 2 aktach" 

  

KINO-TEATR 

„HOLLYWOOD* 
Mickiewicza 22, 

i ANGIELO FERRARI 
w obrazie p. t. 

DODATKOWA 
ORKIESTRA 

               
Dzisi Super Przebój Erotyczny! Wcielenie najsłodszej kobiecości, 

Dziś! Zespół artystów światowej sławy: NATALJA LISIENKO, MARJA JACOBINI, GABRIEL GABRIO 

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

BAŁAŁAJEK i MANDOLINW. 

w  Dęblinie'* 

Początek seansów O godz. 4, 6, 8 10.25; 
2 ORKIESTRY. 

      

  

  

' „E iele Е czarodziejsko pięki i 
KINO-TEATR grze VILMA BANKY, jej partner ulubieniec kobiet WALTER BYRON w zajiow 6) swej ant: * 

66 я 
„HELIOS „POD PRĘGIERZEĄ4 HANBY< 

(PRZEBUDZENIE) Zachwycający i porywający dramat współczesny. Wiecz b, jį iłości i po- 
Wileńska 38, | uwięcenia. Perla produkcji amerykańskiej 1930 r. Scansy © godz. 4,6, SIIGIS ści po 

„OGNISKO“ Dziś i dni następnych najgenialniejszy artysta filmowy EMIL JANNINGS oraz urocza EWELINA BRENT w 

| Ul. Kołejowa Nr 19 i 
(obok dworca 

potężnym dramacie miłości 

poswięcenia pod tytułem „OSTATNI ROZKAZ 
„Ostatni rozkaz” cieszył się nadzwyczajnym powodzeniem we wszystkich stolicach swiata. Pomimo znacznych 

  

  

xolejowego). kosztów wynajęcia obrazu ceny nie są podwyższone. 

w sobotę I i w niedzielę 2-go lutego niezwykle bogaty program obejmujący caiokształt sportów 
KINO- zimowych Barwny, malo- „MONTE SAŃT 66 dramat w 8 aktach. Akcja tego nieco- 

TEATR „SPORT“ 
LUDWISARSKA 4. 

Czynny w soboty, nie: 

dziele i świętaod g. 1-szej 
т wykorzystać 

poż: film s ASO r 
niebotycznych szczytów Alp. Przepiękne pejzaże zimowe, a na ich tle por: i 
biorą udział znakomici artyści, NAD PROGRAM, ) a NSA 
2) Marsz zbliżania — instrukcyjny film, przysposobienia wojskowego: Pocz. seansów: 2, 4, 6, ь 
Ceny miejsc: Fotele —zł. 1, dla dorosłych 80 gr., dla młodzieży 50 gr., dla dzieci 35° s ala 
żołnierzy i czł. P. W. 50 gr., Balkon 35 gr. Abonamenty ważne tylko do 1-go marca. Należy je 

w lutym, bo potem strącą waźność. 

dziennego filmu, 

Mistrzostwa 

rozgrywa się wśród 

narciarskie w Zakopanem.. 

  

Kino - Teatr 

„Siohee“ 
naszego i pokszuje ul. Dąbrowskiego 5 | BESSIE LOWE, I 

uro zenia SWIAT ZAGINIONY 
rlś sensącyjnej powieści CONAN DOYLE'A. Film ten w magiczny sposób przenosi widza do prabytu globu 

Reżyser i twórca potęgą swej fantazji scina widzowi krew lotem. Zrealizowanie fil Conan D 
sztowało 6 miljonów dolarów. DLA MŁODŻIEŻY DOZWOLONE. Od godz, 2 (oś cżov znidone, 040.180 pr. 

i hBKARZE | Słuden 
U. S. B. udziela lekcyj 
z matematyki i fizyki. 
Słowackiego 4 m. 1, 

  od g. 1—4 p. , — — О -— 
DOKTOR 

REA ERO B.ZELDEWIEŹ 
Sho. weMeryczne, 

BB Kosmetyka HB) zycia, zariądów 
MOCZOWYCH, 

e i od km sieci. 
iektroterapia 

Gabinet = 
Racjonalnej Kosme- | KobletzLekarz 

tyki Leczniczej. 
Wilno, 

Mickiewicza 31 ma. 4. 
l i kobiecą kon- 

[0 ę serwuje, dosko- 
nali, odšwieža, usuwa 
jej skazy i braki 
Sztuczne opałenie ce- 
ty. Wypadanie wło- 
sów i łupież.  Naj- 
nowsze zdobycze ko” 
m zonk е Щ'.Б'Д. 
ziennie od z, 10—1 Wz». «8. KUMHO | SPRZEDAŻ 

Er ans UA WA B AS 

Br. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RY4ZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12-21 0d 46, 
wi. Mieklemicza 24, 

tal. 377. 
  

  

am —u is > aria 

is (i, Kamienicę 
dochodową w dob- 
rym punkcie, 
sprzedamy za 7.000 
aol. z roztermino- 
waniem wypłat 

Wileńskie Biuro 
Komisowo = kiandl. 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. 2 

  kuszenia dmfałowska 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny usuwa Zmar< 
szczki, piegi, wągry, 
iupież, brodawki, ku-. 
zzajki, wypadanie wło- 
sów. Mickiewicza 46. | | 

— Nie, nie... prosżę się nie niepo- 

koić, jest zdrów. Mam stale wiadomo 

ści z frontu o nim. 
— Dzięki Bogu! — odetchnęła Bet 

ty i rumieńce wróciły na jej policzki. 
— Nie o Ralia chodzi, tylko... o 

Bytilda. 
— Bytild? Umart? 
— Gorzej. 

" — Więc cóż się stało? 

— Jest uwięziony. Aresztowano go 

wczoraj, przy wyjściu £ ministerstwa 

wojny. Z rozkazu sztabu „i = 

— Ależ to niemożliwe. Ryszard By 

fild nie mógł być... 
Sandis pokiwał głową. ; į 

— A jednak tak. Okazał się zdraj 

cą i szpiegiem. 3 
— Szpiegiem! Betty Hiscott z tru 

dnością mogła opanować wzburzenie. 

Szpieg, Dick „był szpiegiem! Ależ to 

koszmar! Ja nie mogę tego zrozumieć, 

nie chcę wierzyć! „AE 

— Niestety, niema wątpliwości. W 

mieszkaniu podczas rewizji znaleziono 

dowody niezaprzeczalne. 

— Boże! — zawołała Betty, zała- 

mując dłonie. — Cóż to będzie, do czę 

go dojdzie! Dick Byfild, który przed 
dwoma dniami był gościem w moim do 
mu!... 

Doris sciskała kurczowo poręcz, bo 

jąc się, że spadnie. W. oczach jej mi- 

gały ciemne koła. Myśli krążyły, jak 
spłoszone, złowieszcze ptaki.  Byfild, 

Cyryl... Rizzio... wszyscy trzej byli goś 

ćmi lady Hiscott. Więc wtedy, w nocy 

stało się coś, czego ona nie wiedziała.. 

znała tylko część, skrawek tej tajemni 

cy. Byfild został aresztowany... a Cy- 

ryl... Dziewczyna zrobiła wysiłek woli, 

żeby się nie zdradzić i zapytała. 
— Czy aresztowali ... jeszcze ko- 

goś? 
Imienia Cyryla nie mogła wymówić 

— Niestety, nie. Ale niema wątpli 

wości, że miał wspólników. Nie chciał 

bym być w ich skórze. Rozprawa bę- 
dzie stanowcza i bezwzględna... bez są 

du! 
— Ale co zmusiło go do tego kro- 

ku? — pytała Betty. Mogłabym ге- 

czyć głową za niego... A: 

— Pieniądze... potrzebował pienię- 

dzy. Był, jak wiadomo, w opłakanych 

warunkach materjalnych. 

/W milczeniu dojechali do domu. 

    

MYTEK pod 
Wilaem obsza- 

ru około 130 ha, 
o A RA BETA Iš Niša: 

ebie, As, 

pastwiska, rzeka, | pogądą biaralistki 
zabudowania kom- 
pletne w dobrym 
stanie, sprzedamy 
za 12.000 dolarów 
D.H.-K* „Zachęta. 
Mickiewicza 

į tel. 9-05. 

znającej 
wość i pisanie na ma 

przedsiębiorstwa han- 

1, 
—o adm. „Stowa“: —Т 

    

  

иапшіміпуппіеіпеі Rządca rolny 

towej firmy „Erard* 

na dogodnych warun- Posiada 

—g Oferty _ piśmienne i 

  

12.000 Polna 55, 
, złotych folwark 32 į 

| ha $ М "od st | aaa, eckieso . 
kol, w pobližu 
Nina, gówna mmm czw | 7 

okazyjnie й 

Wożówo. rami £ LOKALE 8 poacowna 
Mickiewicza | 21 AAB sc m sms ВН 
tel. 152. —Į 

NOWOCZESNE 
Do sprzedania mieszkania 
lub dzierżawy folwark zę wszelkiemi wygo- też uczenice do nauki 
z majątku Markucie dami 2 — 3 pokoje,kroju i szycia. Wy- 
m. Wilao. Zgłoszenie kuchnia, łazenka, Tar- uczenie się zapewnio- 

właścicielki tąki 34, od g. 9—4 p.p. ne. Skopówka 7 m-8. się do 
maj Markucie, przy 
ul. Subocz. E 

"aaa 

Wszyscy troje byli pogrążeni w ponu 
rych rozmyślaniach. 

Gdy powóz stanął, Doris zeskoczy- 
ła zręcznie na ziemięr Cały czas wzy= 
wała na pomoc Boga, by dodał jej sił i 
odwagi. Najmniejsza nieostrożność z 
jej strony mogła wywołać fatalne na- 
stępstwa. Postanowiła Śledzić za każ- 
dem słowem, każdem spojrzeniem i ru 
chem. 

W salonie spotkała ją lady Joylif 
całując z wielkim wylaniem. 

— Zbierze się u mnie tutaj całe na 
sze towarzystwo, — oznajmiła lady 
Hiscott, czytając podaną przez lokaja 
depeszę. — Właśnie Rizzio zapowiada 
swój przyjazd. 

— Rizzio! 
Krew rzuciła się Doris do głowy. 
— Tak, oto depesza/sod niego. Co 

ci jest, kochanie ? 
— Ja... ja pójdę do swego pokoju, 

Betty, jeśli można. Śniadanie nie będę 
jadła. Wystarczy filiżanka herbaty... — 
dotknęła ramienia przyjaciółki i popro 
siła błagalnie. — Proszę cię, gdzie 
jest moja paczuszka... zdaje słę, że bę 
dę miała ochotę zapalić. 

Betty zmierzyła ją dziwnem spoj- 
rzeniem, ale nic nie powiedziała. Nie 
mogła zrozumieć zmieszania i zdener- 
wowania dziewczyny która miała zwy 
czaj robić zawsze to co chciała. Wyję 
ła z szuflady wszystkie żądane rzeczy i 
podała kolejna: pończochy, woreczek z 
tytoniem i żółty bloczek z bibułką. 

— Betty, — szepnęła Doris, chwy 
tając skwapliwie wszystko proszę tyl- 
ko nic nie mówić o tem przy Rizzio. 

Lady Betty rzuciła na nią okiem i 
roześmiała się. 

— Zdaje się, że jestem najmniej 
ciekawą kobietą w całej Szkocji, a jed 
nak bardzobym chciała wiedzieć... 

— Nie pytaj, Betty, — błagała Da 
ris. — Mam pewne powody... może to 
bardzo głupie, być może, ale proszę 
cię... nie mów o tem nikomu! 

— Naturalnie, — wzruszyła ramio 
nami Betty, nie powiem nic. Ale nie 
bawmy się w zagadki. Wszelkie tajem 
nice są teraz podejrzane. Nawet taka 
mała, niewinna tajemnica, — roześmia= 
ła się znowu, jak blok z bibułką do pa 
pierosów! 

Doris odpowiedziała coś niewyraź- 
nie i uciekła na górę, do przygotowa 

R POSADY Ę 

rachunko- 

szynie od zaraz do 

dlowego. Oferty do 

  

wszechswia- z rodziną, poszukuje SZE. POSZUKUJEMY 
' d" posady sainodzielnej:zdolnych; | 

oraz inne sprzedaję lub pod dyspozycję. wprowadzonych ZA- 
‹ „ dlugoletnią STĘPCÓW pod naj- 

kach Kijowska 4 —10: praktykę i świądectwa. lepszymi i rzetelnymi 

„telegr.: Dokszyce, ul. 
—z Małopolska Kasa Kre- 

RÓŻNI ZGUBY 
MAWAAWE gpbioną ksiąžkę 

wojskową, wyd: 
Zastępcy losowi! przez P, K. U, 
FORSOWNA sprzedąż Mołodeczno. na imię 
DOLARÓWEK ułatwi Jakóba Pieknika unie- 
nasz zupełnie NOWY wążnia się. — 

DOTĄD NIEZNANY 
system kombinacyjny. 
WARUNKI dla nabyw 
ców i zastępców 
NA JKORZYSTNIEJ- 

  

  

nieważnia się zgu- 
biony Statut Sto- 
warzyszenia Spo- 

żywców „Spółdzielca” 
w Wilnie, podtwier- 
dzony przez Sąd 
Okręgowy w Wilnie. 

GINĘŁA wyżlica 
ponterka, mąści 
czekoladowej z 

dytowa, Lwów, Ma-białem, ogon krótki. 
—& Оргазга się o oćpro- 

wadzenie na Portową 
26 m. 5, za nagrodą 
50 zł. —I 

Zginął Szpie, 
wabi się „Rex“. Pro- 
szę O zwrot za wy” 
nagrodzeniem, pod 
adresem Kwaszelna 23 
m. 2. Przywłaszczenie 
będzie  scigane są- 

ostatnte wejście w > A 
dziedzińcu. 

WŁADYSŁAWA. I. 

dobrze 

  

waruakami. a Natych- 
miastowe zgłoszenia: 

  

stiojów, 
Suknie balowe, wis- 
czorowe, Oraz płasz- 
cze po cenach przy- 
stępnych. Wykonanie 
eleganckie. Pzyjmuję 

WS I I I I I III S I S I T I III IIS TIK ZOE ZUS JED O OIS 

nego dla niej pokoju. Tam, zamknęła 
drzwi na klucz, obejrzała książeczkę, 

aby się przekonać, że tajemnicze strony 
zapisane cyframi nię zniknęły. Przeko= 
nała się, że wszystko było w porządku 
i westchnęła z ulgą: tajemnica została 
nienaruszona. 

Teraz jasnem było, że Rizzio wie 
dział w czyich rękach jest tak cenny 
dlań przedmiot i postanowił gonić za 
nią aż tutaj. Ale nie uda mu się wyr- 
wać to z jej rąk. Usiadła przy oknie i 
czytała długo drobne literki, aż dopóki 
każda cyfra i nazwa nie wryły się w jej 
pamięci niezatartym śladem. 

W razie niebezpieczeństwa mogła 
teraz spokojnie zniszczyć koimpromitu- 
jący dokument. jeśli Cyryła czeka ten 
sam los, co Byfilda, w każdym razie 
ten dowód będzie zniszczony! jej rę- 
ce będą czyste i, nie przyczyni się do 
zguby ukochanego, tak bardzo kocha- 
nego, człowieka. 

Zastukano do drzwt. Doris schowa 
ła bloczek do szuflady i puściła służą” 
cą z herbatą. Na tacy, oboko filiżanki 
leżała koperta, zaadresowana nieznajo 

„mym pismem. Doris rozdarła kopertę i 
przeczytała: 

„Mr. Hammerslay prosi Miss Doris, 
aby się nie niepokoiła o niego. Ważne 
sprawy zatrzymały go, ale przyjedzie, 
gdy tylko będzie mógł. Prosi, by była 
ostrożna, 

ową niesłychaną bujność i żywotność macierzy naszej. W rolach głó h: ; 
BESSIE LOWE, LEWI STONE, LLOYD HUGHES i WALLACE BERRY, Dzikie ieMENAGĆ bież wok 

Podpisu nie było i pismo było ja-( 
kieś dziwne, nie mówiąc już o treści. Ta 
kiego charaktedu pisma Dorisnie wi- 
działa nigdy, a jednak było w niem coś 
co przypominało charakter Cyryla. Za- 
dzwoniła na służącą i dowiedziała się 
od niej, że list ten przyniósł posłaniec 
z majątku Hammerslaya. 

Doris przeczytała uważnie raz je* 
szcze dziwne pismo. Cyryl by ł w bez 
piecznem miejscu... w każdym razie w 
danej chwili nic mu nie groziło. Radość 
i ulga jaką uczuła na tą wiadomość 
była dla niej miarą uczucia, które ży 
wiła dla tego człowieka. Mimo wszyst 
ko kochała go coraz bardziej, coraz głę 
biej. Teraz nie było mowy o wyborze 
pomiędzy nim a Rizzio: Serce jej wy 
brała stanowczo, w chwili zwątpień i 
rozpaczy! 
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