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Rozmowa Z laureatką 
Po otrzymaniu wiadomości, iż na 

groda literacka im. Adama  Mickiewi- 

cza najsłuszniej przypadła w udziale 

poetce naszych jezior i lasów p. Ka- 

zimierze Iłłakowiczównie, odwiedziłem 

laureatkę w nadziei, że pierwszy jej 

zakomunikuję tę wiadomość, 

Laureatka spotkała mnie jak najgo- 
rzej. 

„Panie“, - jakim sposobem  dosta- 

łem nagrodę m. Wilna, skoro niema 

jej jeszcze tylu godniejszych, że wy- 

mienię choćby sędziwą powlešciopi- 

sarkę Marję Rodziewiczównę. 

— Jakto się dziwnie składa — 

odpowiedziałem na to—bo raczej ja 
mógłbym wyrazić zdziwienie, że na- 
groda państwowa nie przypadła Pani 
w udziale i dlatego cieszę się, że na- 

groda wileńska choć w części ten fakt 

zdoła poprawić. 

— Mimo pogłosek, podawanych 

przez pisma, nie miałam nigdy (szans 

otrzymania państwowej nagrody  lite- 

  

terackiej, Ale wróćmy do mojej na- 

grody. Czy Pan wie, że dla mnie 

jedną z .najmilszych stron nagrody 
wileńskiej jest jej znaczenie, że tak 
powiem, całkowicie „regjonalne”. 

— Widzę, że Pani ma tendencje za- 
cieśnienia znaczenia nagrody wilejń- 

skiej. Nie jest ona nagrodą za rego: 

nalizm, lecz nagrodą za talent. Wilno 

jest ubogie,  iecz Wilno jest 

miastem  stoleczznem o ” wielkich 
tradycjach literackich i zawsze byłem 

przekonany, że choćby › 1е tradycje 

„ Sprawią, że ocena literacka powzięta 

w Wilaie wypada słusznicj niż gdzie- 

indziej i najtrafniej. 
— Zdanie Pama jest bardzo dla 

mnie pochlebne. Imponuje mi zawsze 
każdy, kto potrafi mieć ustaloną w 
Swym sądzie hierarchię talentów. Po- 
nieważ żyję w zupełaem oddaleniu 
od kół literackich, będąc całkowicie 
zaabsorwowana pracą urzędniczą -— 
nie umiałabym w myśli nawet, a cóż 
dopiero w wyroku wypowiedzieć, któ- 
ry talent literacki w Polsce wydaje 

+ mi się być najbardziej godny której 
kolwiek nagrody. Sąd obecny zastó- 

sowany do mnie wydaje mi się więc 

poprostu twynikiem bardzo wielkiej 
dobroci tego prawdziwie serdecznego 

Serca, którego tyle objawów mam w 
pamięci jeszcze z mego pobytu w 
Wilnie z przed półtora roku. 

— Nikt bardziej nie zasłużył na 
to serce od Pani, nie znając Wilna 
prawie, tak dużo naszym  stroncm 
kart swej poezjią Pani poświęca. Wi- 
dać, że istotnie, obrazy widziane w 
dzieciństwie głęboko w pamięć Pani 
zapadły. Oby ta nagroda była dobrą 
„wróżbą i sprowadziła Panią do nas 
na stałe. 

— Niestety, O tem mowy być nie 
może. Jestem związana służbowo z 
Warszawą, a wieś, która mi była bli- 
ska, została za granicą polsko-łotew- 
ską. Zapraszano mnie tam bardzo 
gorąco zeszłego lata, a zaproszenie 

, to było echem wierszy moich, które 

* drukowało „Słowo”, wszelako cały 
ten kraj, tak ściśle zespolony z memi 

wspomnieniami, dziś ma zewnętrzną 
Sylwetkę do tego stopnia zmienioną, 
że nie miałabym serca go oglądać. 
Kościół w Iłłukszcie, dom'w Likśnie 
i inne drogie pamiątki zniszczyła woj: 
na, całe lasy położono . pokótem na 
piaszczyste drogi. Ktoś mi mówił, że 
runął kościół w Krasławiu, związany 

„  skarbowości, 

ECHA STOLICY 
W dniu imienin Pana Prezydenia 

WARSZAWA, i.Il. PAT. W dniu dzisiej 

szym, jako w dniu imienin Pana Prezyndta 

Rzeczypospolitej, 1a wszystkich domach sto 

licy powiewają (chorągwie o [barwach narodo 

wych. — Pan prezes Rady Ministrów prof. 

dr. Bartel przesłał do Spały na ręce Pana 

prezydenta depeszę treści następującej: „W 
imieniu rządu j swojem, jnam zaszczyt prosić 

Pana Prezydenta (o przyjęcia serdecznych i 
pełnych oddania życzeń w dniu imienin", — 

Na zamek królewski przybywają z życzenia» 

mi dla Głowy Państwa dostojnicy państwo 
wi, przedstawiciele dyplomacji, wojskowości 

sier politycznych, gospodarczych i Społecz 

nych, gdzie wpisują się do specjalnej ksiągi. 

Forma administracji 
W daniach 29 i 30 stycznia odbyły 

się w Warszawie w Prezydjum Rady 
Ministrów trzy posiedzenia sekcji dla 
spraw. dekoncentracjj Komisji dla 
usprawnienia administracji publicznej. 
Obradom przewodniczył prezes Sek- 
cji dla spraw dekoncentracji wojewo- 
da wileński p. Władysław  Raczkie- 
wicz. 

Sekcja dla spraw dekoncentracji 
opracowuje projekty zmiany przepi- 
sów prawnych w kierunku: usprawnie- 
nia administracji publicznej wszelkich 
resortów, zbliżenia władz do ludności, 
przelania kompetencji z ministerstw 
na władze lokalne Il i | instancji, t. j. 
skrócenia drogi urzędowej i umożli- 
wienia natychmiastowego załatwienia 
spraw na miejscu. 

Pierwsze posiedzenie sekcji było 
poświęcone przeprowadzeniu reformy 
administracji w resorcie Ministerstwa 
Reform Rolnych w dziedzinie przebu- 
dowy ustroju rolnego. Na drugiem 
posiedzeniu omówiono usprawnienie 
administracji w dziedzinie reformy 

wreszcie przedmiotem 
obrąd trzeciego posiedzenia były spra- 
wy realizacji zasady dekoncentracji z 
zakresu Ministerstwa Pracy i Opieki 
Społecznej. 

Budżet w osfafeeznych eyirach 

WARSZAWA. 31.1. ;Pat. Według 
obliczeń, dokonanych przez kancela- 
rję Sejmu ostateczne cyfry budżetu 
na rok 1—3031 uchwalonego przez 
komisję budżetową przedstawiają się, 
jak następuje: wydatki ogólne wyno- 
szą brutto 5.773.799 439 zł,, dochody 
ogólne wynoszą brutto 5.895.819.292 

złotych. Wydatki netto wynoszą 
2.945.868.115. Dochody netto wyno- 
szą 3.0617.888.568. Nadwyżka budże- 
towa wynosi 122.019.853 zł. Według 
preliminarza rządowego wynosiły wy- 
datki netto 2.934.741.480, dochody 
netto— 2.943.011 040.  Preliminowana 
nadwyżka w brzrsieniu rządowem wy- 
nosiła 8.269.560 zł. 

Osfafnie posiedzenie 
polsko - rumuńskiej konferencji 

lotniczej 
WARSZAWA, 31. |. Pat. Dzisiaj o 

4 po południu odbyło się ostatnie 
posiedzenie polsko-rumuńskiej kon- 
ferencji lotniczej, na którem został 
przyjęty i parafowany tekst umowy 
lotniczej, dotyczącej bezpośredniej ko- 
munikacji między Warszawą a Buka- 
resztem, Umowa ta ma być podpisa- 
na w najbliższym czasie i prawdopo- 
dobnie wejdzie w życie z wiosną rb. 

Zjazd wojewodów małopolskich 

ч WARSZAWA, 31. L. Pat. W dniu 
dzisiejszym pod przewodnictwem mi- 
nistta spraw wewnętrznych Józew- 
skiego odbyła się konferencja woje- 
wodów małopolskich, w której uczest- 
niczyli wojewodowie Kwaśniewski, 
Gołuchowski, dr. Moszyński i Nako- 
niecznikoff. 1Obrady dotyczyły aktual- 
nych zagadnień z zakresu administra- 
cji w Małopolsce, problematów go- 
spodarczych, społecznych i politycz- 
nych we wszystkich tych czterech wo- 
jewództwach południowych. 
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ZZA KORDONÓW Konferencja Morska w Londynie. 
Mowa kary śmierci na Białorngj 
Z Mńska donoszą, że w Kojda. 

nowie na poBraniczu. polskiem zakoń- 
czył się wielsi. proces przeciwko za- 

bójcom wybinego komunisty  Bes- 
mana. 

Besman uciskał chłopów, pozatem 

tworzył kolektywną gospodarkę, któ- 

rej przeciwni byli wszyscy "okoliczni 

chłopi. Jednocześnie stworzył on ja- 

czejkę komunistyczną, której celem 

było poza wszystkiem jeszcze doko- 
nywanie wypadów na stronę polską. 

- Organizacja ta nosiła $nazwę „Czer- 
wony Pogranicznik“ !Okoliczni chłopi 
wyprowadzeni z cierpliwości : prześla- 

dowani ze strony Besmana postano- 

wili go zamordówać, co też uczynili 

rękami niejakiego Noski i Szczuplika. 

Na ławie oskarżonych yzasiadło 5 

osób. Sesja wyjazdowa sądu bolsze- 

wickiego w Kojadanowie po rozpa* 

trzeniu całej sprawy skazał Szczuplika 

i Noskę na karę śmierci przez roz- 

strzelanie, pozostałych 'trzech oskar- 

żonych na karę po 5 flat , ciężkiego 

więzienia. Cała majętność skazanych 

została  skonfiskowana ha rzecz 
skarbu: 

sejm estoński 
a podróż prez. Strandmana do 

Polski 

Na wczorajszem posiedzeniu zgro- 
madzenia narodowego wygłosił prze- 
mówienie minister spraw zagranicz: 
nych Lattik, wyjaśałając cel podróży 
głowy”państwa estońskiego do War- 
szawy. 

Minister uważa za niestosowne 
napaści ze strony opozycji i podkreś- 
lił, iż pomiędzy Polską a Estonją 
zawsze panowały przyjacielskie sto- 
sunki i obecna podróż do Warszawy: 4 * 
bez wątpienia bardziej jeszcze zacieś- 
ni węzły przyjaźni pomiędzy obydwo- 
ma państwami. Podróż Strandmana— 
według słów Lattika— nie kryje w so- 
bie absolutnie żadnych celów  poli- 
tycznych. Głowa państwa estońskiego 
odwiedził już Finlandję, Łotwę i Szwe- 
cję. Obecnie zostaje przedsiębrana ko- 
lejna wizyta do Polski. 

Gdy w swoim czasie poruszono 
kwestję tej podróży, minister  Lattik 
poiniormował o niej komisję spraw 
zagranicznych, w pracach której bio- 
rą udział również przedstawiciele o- 
pozycji, którzy wówczas nie protesto- 
wali przeciwko tej podróży. 

Minister zakończył przemówienie 
wyrażeniem pewności, iż cały naród 
estoński jak najlepiej odnosi się do 
podróży naczelnika państwa, uważa- 
jąc, jż podróż ta bez wątpienia dopo- 
może do jeszcze większej przyjaźni 
pomiędzy Polską a Estonją. Przemó- 
wienie min. Lattika zostało przyjęte 
oklaskami większości deputowanych. 

Wrażenie na Łotwie 

TALLIN, 1 — Il. Pat, Dziennik 
„Paewaleht“, pisząc o wrażeniu, jakie 
wywarła w łotewskich kołach politycz- 
nych wiadomość o podróży Strandma- 
na do Polski, stwierdza, że o ile po- 
czątkowo wiadomość ta wzburzyla 
wiele umysłów, o tyle obecnie pod- 
róż traktowana jest już daleko spo" 
kojniej. 

Następnie dziennik pisze: Spotka- 
nie obu ministrów spraw  zagranicz- 
nych w Rydze podczas podróży  po- 
wrotnej Strandmana z Polski jest na- 
szem zdaniem samo przez się zrozu- 
miałe. W każdym bądź razie nie bę: 
dzie ono miało na celu zastąpienia 
niedoszłej konferencji grudniowej. 
Spotkanie to będzie tylko aktem zwy- 
kłej grzeczności, wynikającej z  prze- 
jazdu estońskiego ministra spraw za- 
granicznych przez terytorjum Łotwy. 

dla mnie i ze wspomnieniem  dzieciń- 

stwa i z osobą męczennika x. Budkie- 
wicza, 

— Opowiadała mi Panł kiedyś o 
zaproszeniach na zwiedzanie naszych 
stron... 

— Bardzo uprzejmie zapraszała 

mnie Pani Wojewodzina Nowogródz- 

ka, obiecując ułatwić zwiedzenie tam- 

tych okclic, pozatem państwo Marja- 

nostwo Zdziechowscy zachęcali mnie 

do odwiedzenia Suderwy. Bardzo nie- 

dawno otrzymałam list od pewnej 

sympatycznej Wilnianki z propozycją 
pieszego z nią obejścia całej Wileńsz- 

czyzny. I tę również propozycję za: 

wdzięczam wierszom moim, z których 

autorka listu wywnioskowała, że jej 
ulubiony pejzaż wzbudziłby we mnie 

nows i silne natchnienia. 
Dzwonek telefoniczny oderwał mo- 

ją interlokutorkę od rozinowy ze mną 

  

— (y) Panįwojewoda Raczkiewicz i 
słał gratulacje laureatce wileńskiej p. liłako- 
wiczównie. P. wojewoda Raczkiewicz wysłał 
na ręce p. Kazimięry Hłakowiczówny nastę= 
pującą depeszę: „Serdecznie gratuluję Pani 
z powodu przyznania nagrody literackiej m. 
Wilna. Cieszę się, że laureatem nagrody im. 
Mickiewicza została poetka związana pocho- 
dzeniem i twórczością z ziemią wileńską". 

BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE, — Bufet Kolejowy. 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Wiodzimierow. 
GRÓDNO — Ksi T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — skiep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jedność*. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. WOLKOWYSK — 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Poiskjej Macierzy Szkolnej. | 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch'. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. -Jaczewsku. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

Mickišwicza 12. 

Księgarnia T-wa „Ruch“. , 
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Bilans dwutygodniowych obrad konferencji 

LONDYN, 1. II. PAT. Bilans pierwszych dwuch tygodni konierencji 
morskiej sprowadza się do następujących wyników: 

Z punktu widzenia procedury konferencja nie uzgodniła programu 

całokształtu obrad, pracując narazie bez porządku dziennego. 

Konferencja postanowiła na podstawie memorandum francuskiego i, 

propozycji kompromisowej Paul-Boncoura przystąpić do określenia metody 

ograniczenia zbrojeń. Dopiero po uzgodnieniu metody konferencja przy- 

stąpi do ustalenia porządku dziennego rokowań. 

Z punktu widzenia merytorycznego wiadome jest dzisiaj, że sprawa 

zniesienia łodzi podwodnych, wysunięta pierwotnie przez Mac Donalda 

jako jeden z punktów programu konferencji przestała być aktualna. 

Główna akcja ograniczenia zbrojeń na morzu skierowana będzie 
przeciwko wielkim paacernikom (battleshipom) oraz krążownikom o po- 

jemności 10 tys. tonn. : 
Wiadomo również, że Japonja domaga sięw stosunku do tych obu 

kategoryj 70 proc. parytetu angielsko-amerykańskiego, na co nie godzi się 

Ameryka, oraz że Włochy żądają ustalenia parytetu z Francją, które to 

żądanie odrzuca Francja. Czas trwanła konierencji obliczają tu ogólnie na 

trzy miesiące, : 

Urzędowy tekst propozycji delegacji francuskiej 
LONDYN. 1.11. Pat. Delegacja francuska publikuje urzędowy tekst . 

swej propozycji. Tekst ten zostanie póżniej skompletowany. Zgodnie z tek- 
stem każde z mocarstw podpisujących 'układ, musi ograniczyć tonaż glo- 
balny na czas trwania konwencji do ilości tonn, która zostanie określona. 
Ograniczony zostanie tonaż jednostek i ich uzbrojenie. 

Każde z mocarstw będzie musiało rozłożyć tonaż, zgodnie z okreś: 
lonemi cyframi, na sześć klas okrętów, przewidzianych w układzie. Zosta- 
nie także ujęta w reguły swoboda budowy okrętów w granicach i katego- 
rjach, które zostaną określone. Repartycja będzie mogła ulegać zmianom. . 
Specjalne konwencje będą mogły jeszcze _ bardziej  zacieśnić ułatwienia 
transferowe pomiędzy dwoma lub więcej kotrahentami. 

Mocarstwa zainteresowane będą musiały być zawiadomione na rok 
przed oddaniem do stoczni danej jednostki morskiej o zmianach w repar- 
tycji i tonnażu. JRE : 

W ten sposób floty 5 mocarsiw będą zawsze nawzajem dobrze poin- 
formowane o sobie. W czasie posiedzenia piątkowego postanowiono zgo- 
dzić się na udział w obradach Szefa sekcji rozbrojeniowej sekretarjatu Li- 
gi Narodów w charakterze obserwatora.Przedstawiciel sekcji tej będzie obec- 
ny przy wszystkich dyskusjach, dotyczących kwestji ograniczenia zbrojeń - 
morskich. W ten sposób teza francuska, przedstawiona w memorjale z dnia 
26 grudnia 1929 roku, a wciągająca Ligę Narodów do pracy pad rozbro- 
jeniem, otrzymuje całkowite zadośćuczynienie. 

Jaki jest tonnaż globalny floty francuskiej 
; , LONDYN. 1 IL. Pat. Delegacja francuska oświadcza, že niešcisle są 

cyfry, ogłoszone przez „Daily Telegraph“ w sprawie ogólnego tonażu flo- 
ty francuskiej, pozostającej w służbie czynnej. Delegacja francuska stwier- 
dza, że tonnaż globalny floty francuskiej w dniu 1 stycznia 1930 roku wy- 
nosił 712.700 tonn, z których około 513 tys. tonn obejmuje statki w służ- 
bie czynnej, 199.700— statki będące w budowie, lub których budowa zosta- 
ła uchwalona przez parlament. 

Tardieu opuścił Londyn 

LONDYN. 1 Il. Pat. Tardieu wyjechał dziś po południu do Paryża, 
skąd ma powrócić do Londynu w środę przyszłego tygodnia. 

Kiedy się zbierze posiedzenie Rady Państwa Rzeszy 
BERLIN. 1 Il. Pat. Zapowiedziane aa sobotę posiedzenie Rady Pań- 

stwa Rzeszy zostało odwołane, ponieważ połączonym komisjom Rady nie 

udało się doprowadzić do końca naiad nad projektami ustaw, wynikają- 

cych z umowy haskiej. Ukończenia prac komisyj oczekują najwcześniej we 
wtorek tak, iż zebranie plenarne Rady odbyć się będzie mogło najwcześniej 
we wtorek wieczorem lub w Środę. 

Likwidacja bojówki „Czerwony Front" 
Aresztowanie 80 komunistów w Berlinie 

BERLIN. 1 Il. Pat. W piątek wieczorem policja wykryła w jednym z 
szynków w pobliżu dworca Śląskiego poufae zebranie przywódców komu- 
nistycznych, należących, jak się okazało, do rozwiązanej bojówki komuni- 
stycznej „Czerwony Front". Aresztowano 80 uczestników, wśród nich kilku 
znanych prowodyrów komunistycznych niemieckich. Przeprowadzona wśród 
aresztowanych rewizja osobista dała nieoczekiwane wyniki. Skoniiskowano 
wielką ilość sztyletów, kastetów i bokserów. 

Poselstwo meksykańskie opuściło Moskwę 
MOSKWA. 1.1. Pat. Poselstwo meksykańiskie z byłym chargć d'afia- 

ires Mattim na czele opuściło Moskwę. 
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Nymisja kardyrala Gasparriego 
RZYM, 1—1I. Pat. Jak donoszą dzienniki, kardynał Gasparri ma się 

podać do dymisji w dniu 14 bm. : 

Kongres eucharystyczny w Paryżu 

Sekcja polska pod protekioratem ambasadora Chłapow- 
skiego. : 

PARYŻ, 25. I. PAT. W dniach od 7 do 19 maja odbędzie się w 

Kartaginie 30-ty z rzędu międzynarodowy kongres „eucharystyczny, na 

który z Polski wybiera się liczna pielgrzymka z dostojnikami kościelnymi 

i Świeckimi na czele. Celem przygotowania sekcji polskiej na kongres za: 

wiązał się w Paryżu, pod protektoratem ambasadora Chłapowskiego, ke- 

mitet, pozostający w stałej łączności z komitetem krajowym. 

Zgon prof. Dybowskiego 
LWÓW. 1. il. PAT. Zmarł tu w wieku lat 97 znany uczony prof. 

Benedykt Dybowski. Zostawił on szereg prac z dziedziny zoologii i pale- 

ontologii. : 

kie uczestnik powstania 1863 roku zesłany na Syberję badał faunę 

tajgi i tundry od Bajkału do Kamczaiki. 

-Klubu B. 

jest wynikiem faktu, 

Obrady sejmowej podkomisji - 
konsfytucyjnzj 

WARSZAWA. 1.II. Pet. Sejmowa 
podkomisja konstytucyjna pod  prze- 
wodnictwem pos. Piłsudskiego powzię- 
ła na dzisiejszem posiedzeniu uchwa- 
łę treści następującej: 

„!) Podkomisja stwierdza, że po- 
stanowienia art 125 ustawy 3, ustawy 
konstytucyjnej i uchwały Sejmu z dnia 
22 stycznia 1929 roku nie zawierają © 
przeszkód, któreby  wyłączały frag- 
mentaryczną rewizję ustawy konstytu- 
cyjnej, 2) ze względu jednak na to, 
że wniosek Klubu Narodowego poru- 
Sza kwestje, stanowiące już przed- 
-miot rozważań komisji konstytucyjnej, 
na podstawie zgłoszonych wniosków 

„i lewicy, oraz - dotyczy 
materji, zawartej w innych artykułach 
ustawy konstytucyjnej, również obję- 
tych powyższym wnioskiem  rewizyj-. 
nym, podkomisja proponuje: Komisja 
konstytucyjna postanawia wniosek 
Klubu Narodowego w Sprawie zmia- 
ny art. 25 ustawy konstytucyjnej roz- 
patrywać łącznie z wnioskiem klubu 
В. В. i lewicy*. 

Wiceminister sprawiedliwości p. 
Sieczkowski oświadczył, iż zgadza się 
na konkluzję wniosku, natomiast sprze: 
ciwia się pierwszej jego  przesłance, 
wychodząc z zasadniczego założenia, 
iż rząd nie uznaje za możliwą frag- 
'mentarycznej rewizji konstytucji, za- 
równo z punktu widzenia celowości, 
jak prawnego. 

Przedstawiciele B. B. zastrzegli so- 
bie prawo złożenia ošwiadczenia na 
plenum komisji do części pierwszej 
wniosku. 

Przedstawiciel Klubu Narodowego 
pos. Komarnicki sprzeciwił się drugiej 
części wniosku i zgłosił votum mniej- 
Sszości, żądając definitywnego  załat- 
wienia rewizji art. 25 konstytucji w 
-czasie najbliższym. 

Referat wniosku podkomisji na płe- 
num komisji powierzono pos. Piłsud- 
skiemu. 

Minister Janta-Połczyński 
przed komisją sejmową 

Na dzisiejszem posiedzeniu  sej- 
mowej komisji rolnej pod przewod- 
nictwem pos. Łuckiego p. minister rol- 
nictwa Janta-Połczyński wysowiedział 
uwagi, dotyczące obecnego kryzysu w. 
rolnictwie oraz przedstawił sposoby 
zaradzenia obecnemu stanowi. P. mi- 
nister podkreślił na wstępie, że prze- 
siłenie obecne niewątpliwie częściowo 

ie dotychczas 
jeszcze nie zdołano wypracować jas- 
nego programu rolnego, któryby po- 
zostawał niezmienionym w polityce. 
Stan zaostrzył się w roku obecnym 
przez to, że przesilenie zbożowe ma 
charakter wybitnie międzynarodowy. 
Istotnie, na całym Świecie zaznacza 
się wzrost produkcji zboża przy jed- 
noczesnem kurczeniu się konsumpcji, 
zwłaszcza w państwach  zamožnlej- 
szych. Specjalnie w zakresie żyta za- 
znaczyło sję wyjątkowo silaa zniżka 
cen z powodu walki konkurencyjnej 
polsko-niemieckiej. 

Pozatem szereg przyczyn sprawił, 
że rolnictwo pozbawione jest odpo- 
wiednich środków obrotowych i obcią- 
żone olbrzymim długiem wekslowym, 
często lichwiarskim, który zmusza rol- 
ników do przedwczesnego likwidowa- 
nia zapasów oraz do sztucznego po- 
większania podaży. W tym stanie rze- 
czy ratunku należy Szukać równo 
cześnie w organizacji zbytu i dosto- 
sowaniu produkcji do możliwości zby* 
tu, jak i w programowej akcji, zmie- 
rzającej do konwersji obecnego za- 
dłużenia rolniczego na normalny dług 
średnio, względnie długoterminowy. 

Następnie p. minister- przedstawił 
w ogólnych zarysach plan doraźnej 
pomocy dla rolnictwa i wymienił środ- 
ki, które mogłyby być zastosowane 
w zakresie polityki zbożowej, ekspor- 
towej, kredytowej, taryfowej i t. d. 

PO przemówieniu p. ministera roz- 
winęła się ożywiona dyskusja, której 
nie ukończono, odkładając ją -do na- 
stępnego posiedzenia. 

d «w jest oskarżony Plecakojtis 
KOWNO, 1—Il. Pat. Z Królewca 

donoszą, iż sprawa Pleczkajtisa roz- 
patrywana będzie w połowie lutego. 
Pleczkajtis oskarżony został o niele- 
galne przejście granicy i przechowy- 
wanie bez zezwolenia broni. 

Projekt zniesienia przymasa paszpon, 
TALLIN, 27—I. PAT. Rząd estoński 

przedłoży zgromadzeniu narodowi mu 
wniosek zniesienia przymusu paszportowe- 
go.



            

„paracji a natomiast nałożył na nas cię- 

. prywatnych do Rzeszy Niemieckiej, za- 

_ kich nie mogły być, od. czasu wejścia 

* podczas gdy analogiczne pretensje Nie 
miec musiały być przez Polskę zaspa- 

| m ogólno-Polska Wystawa 

geta Пн Знаг 

su owo 
  

- Zakończenie mowy min. Zaleskiego 
(patrz „Słowo* z dn. I-II b. 1.). 

Sądzę, że do najpierwszych funda- nie to opiera się na następujących zasa 
mentów równowagi politycznej Europy dach. Rząd niemiecki rezygnuje z wszel 
i światowego pokoju — należy właśnie kich pretensyj państwowych i prywat- 
osiągnięcie rozumnego porozumienia nych do Polski, wynikających z wojny 
irancusko-niemieckiego i 
mieckiego. Są to dwie równoległe — ze swej strony — uznaje stan, wy- 
akcje, które mogą i powinny właśnie tworzony przez zasadę planu Younga, 
nastąpić w, niczem nie osłabiając istnie że poza ratami żadna wypłata ze stro- 
jącej współpracy i sojuszu, przeciwnie, ny Niemiec nie może być wymagana. 
umacniając je tylko jeszcze jedną bar- Poza tem Polska, w myśl odnośnych 
dzo żywotną więzią. postanowień działu 11 planu Younga 

Następnie minister przechodzi do zobowiązała się do zaprzestania  dal- 
problemów finansowych. Traktat Wer- gzych likwidacyj mienia niemieckiego 
salski nie przyznał Polsce praw do re* znajdującego się w Polsce. 

p ast nałożył na n. W dalszym ciągu minister przecho- 
żary w wysokości 2 i pół miljardów dzi do omówienia poszczególnych 
mk. niemieckich z tytułu przyjęcia mie- punktów układu podkreślając iż odręb- 

"nia państwowego niemieckiego w pro- ność naszej sytuacji polegała na tem, 
wincjach odzyskanych. Podobnie trak- iż pretensje niemieckie są w przeważ- 
tat w Saint „Germain obciążył nas sumą nej mierze pretensjami prywatnemi a 
półtora miljarda złotych koron. (Traktat Wersalski nałożył na Polskę 

Wreszcie Polska obciążona została obowiązek regulowania swych stosun- 
ft. zw. „długiem wyzwolenia* w kwocie ków bezpośrednio z obywatelami nie- 
228 miljonów fr. w złocie. mieckimi. Oba rządy zrozumiały  ko- 

nieczność położenia kresu licznym pro 
cesom wynikającym z tego stanu rze- 
czy. W ten sposób rząd niemiecki przy 
jął naszą propozycję wycofania z in- 
stancyj międzynarodowych  szeregu 
spraw, dotyczących spornego obywateł 
stwa i polubownego załatwienia pozo- 
stałych. Na zasadzie obopólnego poro= 
zumienia załatwiliśmy sporną sprawę 
Bauern banku gdańskiego , na który 
rząd Rzeszy przelał swego Czasu 
uprawnienia Komisji Kolonizacyjnej, 
dotyczącej prawa odkupu w  kontra- 
ktach rentowych oraz należności, które, 
koloniści byli powinni płacić w formie 
rent Komisji Kolonizacyjnej. 

Wzamian za uznanie całokształtu na= 

IDelegacja nasza na pierwszą konie szych uprawnień, wynikających z tego 

rencję w Hadze złożyła deklarację, że tytułu, rząd polski zgodził się nie ko- 

iPolska będzie jedynie mogła przystą- rzystać z prawa odkupu przy dziedzi= 

pić do planu , o ile Niemcy zrezygnują czeniu, o ile spadkobiercami są: dzie- 

ze wszystkich pretensyj do Polski i to dzice pierwszego lub drugiego , stop 

zarówno państwowych, jak i prywat- nia. Rzecz prosta, że rząd polski za- 

nych. Sprawa ta przeszła następnie na strzegł sobie, iż postanowienie to nie 

teren komisji dla spraw likwidacji dotyczy osób karanych za zbrodnie lub 

przeszłości, zasiadającej w Paryżu, a występki, oraz ze wszelkie inne zastrze 

mającej uregulować z jednej strony żone w dawnych kontraktach  rento< 

sprawę renuncjacji, z drugiej zaś stro wych powody stosowania prawa odku 

ny sprawę likwidacji mienia niemiec- pu, pozostają całkowicie w mocy. 

kiego. Komisja ta nie osiągnęła ogól- Umowy podpisane przez Polskę w 

nego porozumienia w tych materjałach Hadze doprowadziły pozatem do skre- 

natomiast doprowadziła do szeregu po šlenia sum obciążających nas z tytułu 

rozumień pomiędzy Niemcami a pań. mienia cedowanego państwowego nie- 

stwami wierzycielskiemi, które następ mieckiegą i austrjackiego i t.zw. „Dłu- 

nie zostały złożone konferencji haskiej. gu wyzwolenia”. Zgodnie z postanowie 

Taka jest geneza porozumienia pol niami powziętemi w Hadze, wpierw 

sko-niemieckiego, podpisanego w War- ma nastąpić ratyfikacja układu przez 

szawie dnia 31.X 1929 r. Porozumie- parlament niemiecki, a następnie parla 

menty państw wierzycielskich rozpocz 
‚ па dyskusję nad podpisanemi układa- 

mi. Polska w tym wzgłędzie zastosuje 
się do tych postanowień. 

W ten sposób proszę Panów — 

konferencja haska przynosi nam zwol- 

nienie definitywne ze wszelkich ciążą= 

cych na nas zobowiązań na konto re- 

paracji. W ten sposób wychodzimy z 

hipoteką czystą. : 
Rokowania handlowe х Niemcami 

posunęły tak daleko naprzód, że 

tylko jedna kwestja natury zasadniczej 

Eo 0 tnntć solidny m JOWstrzymuje finalizację układu. Kwe- 

Ró (lie kupi solidny towar po M siia tą jest sprawa zbytu trzody chlew 

"Plan Younga — tak samo jak plan 
JDawesa, przyjął zasadę, iż Niemcy po- 
za annuitetami nie są zmuszone do żad 
mych dalszych wypłat na rzecz państw 
wierzycielskich, wypłat wynikających 
z wojny, lub traktatu pokoju. Tem sa- 
mem pretensje nasze państwowe i osób 

wisłe przed Mieszanym Trybunałem 
Rozjemczym w Paryżu, albo na terenie 
tokowań bezpośrednich polsko-niemiec 

w życie planu (Dawesa honorowane, 

kajane. 

    

FOTOGRAFIKI 

PRZEDŁUŻONA 

do Niedzieli 2 lutego włącznie. 

„ otwarta od 3—7 godż. wiecz., w nie- 

dzielę od 12—7 godz. wiecz. w Gima* 

Lelżwela, (ul. A. Mickiewicza 38.) -0   
в miech zobaczy u Gowiótiezo, Po: B nej. Strona niemiecka wysunęła kon- 

į 8 lecamy as, skarpetki, ga- E cepcję odbiegające zasad w umowach 

lanterję, różne /gatunki płócien, Wi handlowych. Rząd polsk* stoi =. 2 

flaneli, satyn, jedwabie, kołdry wa B wisku zakończenia rokowań jaknajszy: 

ь towe—Wileńska 21 m ciej. Długotrwałe rokowania przedłuża” 

NNW meinen JE Ą ANOrMAINY stan. który dłużej trwać 
nie może i przeto w najbliższych 

dniach wyjaśni się sytuacja: albo trak- 

tat zostanie zawarty, albo też rokowa- 

POMOCY SANITARNEJ nia będą uznane za niecelowe. 

Wilno, Wileńska 28, tel. 846. Stosunki polsko-sowieckie w ubieg- 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści. łym okresie można scharakteryzować 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, oczny, naogół jako normalne i poprawne, po- 

"nerwowy, chirurgiczny, ginekologiczny oraz mijając ostatnio powstałe zaognienia, 

dla stałych chorych moczopłciowych. mam nadzieję, przejściowe, z racji za- 

Gabinet Roentgena powiedzianych procesów kijowskich. 

i Elektro-leczniczy. o, NEA wiet minister ni 

a anie tromieńiatni Roenfżena sirelekt-. TOZwóJ Stosunków *KORONCZNNC OPL 
cosi fotografowanie, po eeianie między Polską a S.S.S.R. podkreślając 
elektryczne wanny, elektryczny masaż, iż polityka tranzytowa Sowietów pro- 

Przyjęcia od 10 — 3, wadzona jest na niekorzyść Polski. 

  

Mianowatie ambasadora S. Ljedoorzonyth w  Polite 
P. Aleksander Moore ambasadorem w Warszawie 

WASZYNGTON, 1—ll. Pat. Senat zatwierdził! nominacje p. 

Aleksandra Moora na stanowisko 

czonych w Polsce. 

ambasadora Stanów  Zjedno- 

polsko-nie i Traktatu Pokoju, podczas gdy Polska: trzym 9 9591557.077599759 999779 7 UIA ITK 

Tunel pod kanałem La Manche 
Projekty rozwoju komunikacji sa- 

mochodowej i kolejowej stanowią w 
Europie Zachodniej coraz bardziej pa- 

lące zagadnienie. Tempo życia jest 

tak wielkie, że każda godzina zao- 

szczędzonego czasu na pokrycie jakie- 

goś dużego dystansu stanowi w sto- 

sunku rocznym wartość wyrażającą 

się setkami tysięcy dolarów. W związ- 

ku z tem, praca twórcza inżynierów 

czyni stałe wysiłki na drodze coraz 

większego udoskonalenia techniki 

środków komunikacyjnych. Do tych 

zagadnień zaliczyć musimy bezsprzecz: 

nie kwestję bezposredniego połącze- 

nia Wielkiej Brytanji z kontynentem 
europejskim. 

Myśl sama nie jest już obecnie 

nowa. Już za czasów Napoleona I, 

przedstawiono mu projekt przeprowa* 

dzenia tunelu pod kanałem La Manche. 

Względy strategiczne wzięły jednak 

wtedy górę nad spodziewanemi korzy- 

Ściami, jakieby przyniósł tuneł, łą- 

czący bezpośrednio Londyn z Pary- 

żem. Zresztą,. były to czasy bardzo 

siliego antagonizmu Anglji i Francji, 

co nie mogło się przyczynić do po- 

wodzenia tego projektu. Sprawa po: 

szła na jakiś czas w odwłokę. Za 

czasów trzeciego Cesarstwa projekt 

ten znowu stał się aktualny, lecz jak- 

kolwiek uzyskał aprobatę Napoleona 

HI i Królowej Wiktorji, wykonanie je- 

go nie doszło do skutku. I tym ra 

zem także doniosłość dla życia go- 

spodarczego obu państw została prze- 

kreślana względami wojskowemi i po- 

lityką izolacji, uprawianą przez Wiel- 
ką Brytanię. 

Radykalne zmiany przyniósł wiek 
XX, gdzie z jednej strony tempo ży- 

cia ekonomicznego wymaga zastoso- 

wania jak najdalej idących oszczędnio- 

Ści czasu, a z drugiej strony technika 

wojenna została postawiona tak wy, 

soko, że kwestja zniszczenia kraju 

aleprzyjacielskiego z dużych odległo- 

ści i wreszcie, z trzeciej strony tech- 

nika konstrukcyjna rozporządza dzisiaj 
takiemi środkami, że gwarantuje ab- 

solutne bezpieczeństwo wykonania te- 
go gigantycznego projektu oras względ- 
nie niskie koszta budowy samego 
kanału. 

Proponowany obecnie tunel pod 
kanałem La Manche ma stanowić cu- 
do techniki inżynierskiej. Koszta jego 
wykonania obliczają na 150 miljonów 
delarów, które w krótkim czasie by- 
łyby pokryte z opłat, ściąganych od 
korzystających zeń. Tunel ten służyć 
będzie w równej mierze do komuni: 
kacji kolejowej, iak i do samocha- 

dowej. Rozmiarami swemi ma on 
przewyższać dziesięciokrotnie tunel dla 
ruchu kołowego pod rzeką Hudson 
w New Yorku. 

Głównym celem tunelu pod kana- 
łem La Manche jest osiągnięcie osz- 

czędności czasu oraz zwiększenie bez- 

pieczeństwa w komunikacji bezpo- 

średniej między Anglją a kontynentem 
europejskim. W chwili obecnej Paryż 

jest nietylko stolicą Świata, ale stano- 

wi największe centrum dla wszystkich 

linij kolejowych kontynentu. W razie 

zaś wybudowania tunelu rolę tę prze- 

jąłby Londyn. Motyw ten zdaje się 

skłaniać opinię angielską do przychyl-. 

nego odnoszenia się do rzeczonego 

projektu i prawdopodobnie, przezwy- 

cięży konserwatyzm ludności angiel- 

skiej w tej mierze. Opinja francuska 

stale odnosiła się do projektów tune- 

lu pod kanałem La Manche przychył- 

nie, z chwilą wtęc kiedy opinie obu 

narodów będą uzgodnione,, będziemy 
mogli odbywać suchą nogą podróż z 

Londynu do Paryża, 
Długość tunelu wynosić ma 52 

km., z czego 35 pod powierzchnią 

wody. Przebycje tej przestrzeni koleją 

elektryczną zajęłoby tylko godzinę cza- 

su, a więc, jak widzimy oszczędność 
czasu bardzo wydatna. 

W niedalekiej przyszłości będziemy 
prawdopodobnie Świadkami urzeczy- 
wistnienia się tego projektu. 

Tajemnicze zniknięcie 
(pussy) Tajemnicze zniknięcie gen. 

Kutiepowa nadal stanowi największą 
sensację Paryża. . Generał jak wiado- 
mo, był zastępcą i następcą W. ks. 
Mikołaja Mikołajewicza. Był przez 
wszystkie organizacje wojskowe emi- 
gracji rosyjskiej rozsiane we wszy- 
stkich krajach europejskich uważany 
za wodza naczelnego. Był więc pierw- 
szą figurą wśród emigracji rosyj: 
skiej. 

Ciekawe jest, że generał przeczu- 
wał, że może się mu stać coś złego i 
podobnie jak to uczynił przed śmier- 
cią Wielki Książe Mikołaj Mikołaje- 
wicz wyznaczył sobie następcę, mia- 
nowicie powołał na to Stanowisko 
gen. Millera. 

Paryskie gazety bolszewickie Insy- 
nuują, że generał wyjechał do Sow- 
depji, aby tam zorganizować akcję 
terorystyczną przeciw Sowietom. 
Twierdzą, że w dniu 26 stycznia ge- 
nerał wyleciał samolotem do Londy- 
nu. Natychmiast po ogłoszeniu tej 
informacji władze irancuskie $skrupu- 
latnie sprawdziły kto wylatywał tego 
dnia z aerodromów francuskich do 
Anglji. Stwierdzono, że insynuacja 
bolszewicka jest. berpodstawna. że 
nikt nie wyleciał, ktoby mógł być 
gen. Kutiepowym, jedynym zaś Ro- 
sjaninem, który tego dnia wyleciał 
do Londynu był niejaki p. Skałion o 
wzroście dokładnie 1 m. 55 cent. 
czyli człowiek O wiele niższy od ge- 
nerała. 

Żona gen. Kutiepowa cały swój 
cza3 poświęca współpracy z policją 
francuską. Okoliczności ; w których 
zginął generał są następujące: 

W sobotę wieczór „generał chciał 
póiść „na nabożeństwo żałobne po 
gen. baronie Kaulbarsie do cerkwi na 
ul. Daru. Lecz był tak zajęty, że 
pójść nie mógł. (Cerkiew na ul. Daru 
jest główną świątynią monarchistów 
rosyjskich). Zdecydował się więc w 
niedzielę pójść na nabożeństwo ża- 
łobne odprawiane w kaplicy związku 
Gallipolijczyków na ul. Mademoiselle 
o godz. 11-ej. Trzeba wiedzieć, że 
pewni szoferzy rosyjscy b. oficerowie 
w ilości 33 obsługiwali darmo gen. 
Kutiepowa w ten sposób, że każdy 

generała Kutle7001 
woził go darmo innego dnia. W so- 
botę powiedział generał szoferowi, że 
nazajutrz auto potrzebne mu nie bę- 
dzie i istotaje w niedzielę rano ро- 
szedł piechotą na nabożeństwo 

Żona generała była bardzo zdzi- 
wiona, że mąż jej nie wrócił na 
e, Wieczorem dała znać — ро- 

teji, 
Generał mieszkał skromnie na 

trzeciem piętrze na ul. Rousselet, ma- 
łej uliczce która rozpoczyna ulicę 
Stvres. Aby się dostać do kaplicy na 
ulicy Mademoiselle musiał  przejś 
bulwar lawalidów, uiicę Sćvres i ul.cę 
Lecoubre wszystkiego 20 minut drogi 
piechotą. Po tej drodze spotkał gene: 
rał następujące niebezpieczeństwo. 
Na tej uliczce: którą zamieszkiwał 
mieści się prałnia, której właścicielem 
jest agent sowieckiego G. P. U. Na- 
stępnie na rogu ul. Sėvres i ul. Rous- 
selet mieści się jedno „bistro“ (szynk, 
bar) którego właścicielem jest znana 
jegomość z G. P. U. i które siuży 
stałem miejscem schadzek dla 'agita- 
torów bolszewickich, dalej trochę 
jest drugie „bistro” również bolsze- 
wickie skąd kiedyś totografowano gen. 
Kutiepowa. Wreszcie w samym domu 
gdzie mieszka gea. Kutiepow bolsze- 
wicy wynajęli mieszkanie, tak że kie- 
dyś generał powiedział wskazując na 
Okna, w tym samym dziedzińcu: „Wi 
dzicie, x tych okien można łatwo mnie 
zastrzelić kiedy jem obiad w swoim 
jadalnym pokoju”. 

Gazety paryskie twierdzą, że w 
okolicznościach nader tajemniczych 
bolszewicy porwali kilka osób z Nie- 
miec. Hypotezy dzielą się. „Albo gen. 
Kutiepow został wywieziony do Hav- 
ru autem i tam wciśnięty pod ,po- 
kład okrętu handlowego Sowieckiego, 
alao też został zamknięty w ekstery- 
torjalnej i nietykalnej dla policji am- 
basadzie paryskiej na ul. .Grenelle. 

Należy przypuszczać, że generał 
porwany został zaraz przy swoim 
domu, gdyż jeden z szoferów Rosjan, 
mimo danego przez generała  rozpo- 
rządzenia Oczekiwał na generała od 
10 do 11 na rogu ul. :Roussele i Sė- 
vres i nie widział go. Szofer ten jest 
byłym pułkownikiem wojsk carskich. 

Oburzenie prasy francuskiej z powodu porwania 
gen. Kutiepowa 

4 PARYŻ, 1 II. Pat. Z powodu sprawy Kutiepowa dziennik „La Liber- 
e" oświadcza, że cierpliwość narodu francuskiego już się wyczerpała w 

Zuchwały napad bandycki 

oficer armji „litewskiej bandyta 

KOWNO, 1—It. Pat, W dniu wczorajszym w banku wzajemnego kre- 

dytu dokonano niezwykle Śmiałego napadu na kasjera banku. Zamasko- 

wany złoczyńca z dwoma rewolwerami w ręku podczas obecności w sali 

kilku klientów oraz służby zabrał 88 tys. litów. Wskutek szybkiego zaalar- 

mowania policji bandyta został ujęty jeszcze w gmachu bankowym po 

dłuższem wzajemnem  ostrzeliwaniu się. Bandyta po  zdemaskowaniu 

okazał się niejakim  Sutkajtisem, oficerem armii litewskiej w stopniu 

porucznika. 

Zwycięstwo Polski w hochzyowych zawodach 
CHAMONIX, 1-!!. PAT. Dziś reprezentacja hockeyowa Polski (rozegrała 

pierwszy swój mecz o mistrzostwo świata w Chamonix, wygrywając spotkanie z 

Japonią 5:0 (w przerwach 2:0 2:0 i 1:0). Drużyna nasza odniosła zasłużone zwy- 

cięstwo, mając stsłą przewagę nad zespołem japończyków. Bramki dla polskiej 

drużyny strzelili Kowalski, Krygier, Adamowski, Kulej 'i Tupalski. Inne mecze 

dzisiejsze dały wyniki następujące: 4 Niemcy—Węgry 4:1, Austrja—Francja 2:1, 

Szwajcarja —Czechosłowacja 3:1. Ostatni wynik (był największą niespodzianką 

turnieju. W niedzielę rozegrane zostaną półiinały Polska —Niemcy i Szwajcarja— 

Austrja. 
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па dawną drogę, czyż podejście pa- 

ciągu 5 lat od chwili, kiedy tchórzostwo jej politików oddało Francję na 
pastwę agitacji bolszewickiej. Wystawiona ona jest Stale na szereg prze- 
stępczych zamachów opłacanych, jak to wykazały rewelacje Biesiadowskie- 

"go i rozprawy sądowe na procesie Litwinowa, przez złoto, idące z Moskwy 
I oto ostatni zamach porwania Kutiepowa wywołuje wybuch oburzenia lu- 
du paryskiego, tego lojalnego i szłachetaego ludu, który nie chce być wcale 
wspólnikiem moskiewskich bandytów nawet przez swe milczenie i pasywne 
zachowanie się. Nie można w danym wypadku powoływać się na nietykal- 
ność dyplomatyczną. Egzystuje ona tylko wówczas, gdy akredytowani w 
danym kraiu dyplomaci szanują sami prawa narodu, który ich przyjął. 
Otóż dowiedzionem jest, że Sowiety nigdy nie dotrzymywały swych zobo- 
wiązań ani we Francji, ani gdzieindziej. Dyplomaci sowieccy nie mogą się 
więc przykrywać nietykalnością dyplomatyczną. Należy więc wypędzić zbó- 
jów z ich jaskini, należy jaskinę zrewidować. Policja wykryje tam nieza- 
wodnie Ślady przestępstw, popełnionych w biały dzień w Paryżu, a które 
e powinna wbrew wszelkim, zastrzeżeniom jedynie sprawiedliwość fran- 

cuska. 
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że obok palm kokosowych, słodkiego 

Teatr buinia 
а „Grzesznica na Pago-Pago“ Somerset- 

Maughama. 

“To nie jest sztuka, po ktėrej wy- 

“ chodzi się z teatru z miną głupią i 

nudą w sercu. Jednak zastrzeżenie 

- jedno. Reżyser Walden pozwolił so- 
bie sztukę skracać i to tak, że sens 

"niektórych scen przepadł i trzeba 

"dobrze myśleć, aby dorwać się da 
nitki, którą miał autor w ręku. Tu i 

 owdzie są znaki, że autor wart jest 
" Zachodu I że nie wolno tak znowu 

bezmiłosiernie kastrować tekstu. Widz 
wije się potem parę dni, zanim głęb- 
szy sens chwyci. 

Jesteśmy przyzwyczajeni w teatrze 

„wnioskować o autorze na zasadzie 

" interpretacji scenicznej. Czasem czy: 

nimy w ten sposób wielką krzywdę 
autorowi. Gdzież jest powiedziane, że 

aktor się nie pomyli i nie przekręci 

cudacznie myśl i autora, że nie dociąg- 

nie lub nie przeinaczy, nie zrobi z wi- 
“del wołu. Oczywiście najlepiej mieć 

egzemplarz autora, przeanalizować ten 

egzemplarz i przyjść do teatru jak 

sędzia Śledczy. Jednak nie zawsze to 

„ łatwo. Jak jest w tej chwili i ze mną. 

Nie mam egzemplarza i nawet nie 

wiem kto jest Somerset-Maugham, 

choś ktoś mi bliski zapewnia, że to 
autor pierwszej wody. Pierwsze wra- 
żenie w Lutni, to wrażenie grania ja: 

kiegoš ohydnego melodramatu z tą 

  

że melodramat jest nie ero- Amerykanina z Pensylwanii lub Angli- 
w trzecim ka z Derby. 

akcie widać, że autor umie sprawnie Pastorowi się nawracanie udaje. 

drapać się na najwyższe drzewa. Pa- Ale Los jest kapryśny. Kobieta, na 

ni Wernicz i pani Małynicz podają którą rzucał anatemę ma widocznie 

Sobie ręce i to w tak straszliwie za- tyle czaru, że odbiera mu spokój. 

padającej nagle ciszy, że potem na Sama, Thomson jest skruszona. Prze- 

mieście, wszyscy którzy byli na sztu- mienia się w Marję Magdalenę. Ale 

ce pytają: proszę mi powiedzieć, po oto krok jeden i pastor znajdzie się 

co ta pastorowa podała rękę ladacz- w objęciach dziewczyny, co odrazu 

nicy. musi doprowadzić do katastrofy. Re- 

Bo treść jest taka. Wesoła, lekko- zultat po chwili jest taki, že z Marii 

myślna, zalotna, niefrasobliwa Thom- Magdaleny (szczerej czy udanej!) robi 

son (Wernicz) uwija się po Pacyfiku sie znowu Ewa, która była na po- 

jak te wszystkie d mulki, co na Okrę- czątku, a z pastora niemogącego prze- 

tach szukają szczęścia. Tyle się dni żyć swego upadku, samobójca. jak- 

jedzie, tak się człowiek nudzi a kaž- žež można było dalej żyć, skoro się 

den Amerykanin ma tyle pieniędzy. ma niezłomne zasady, wokabularz 

Thomson jednak, oddajmy jej spra pastorski, żonę i zapewne to, co na- 

wiedliwość, myśli o ekscesach, ©rg- stąpiło za kotarą a czego widz, nie 

jach, ale mało o 'pleniędzach. "Kocha jest zdolny objąć, już choćby dlatego, 

ten swój gramofon, jak te wszystkie że to cały niesamowity Świat, w for- 

lafiryndy, które przyjeżdżają do Jas: mie druzgoczącego skrótu. 

tarni lub na Hel i powietrze  wrza: Sceny za kotarą niesposób  lekce- 

skiem napełniają. Thomson w swoich ważyć lub cynicznie podkreślać, sko: 

peregrynacjach erotycznych zawitała ro jest w wielkiej perypetji dramaty- 

na wyspę Pago-Pago. Licho przynios- cznej tem, cobym pozwolił sobie na- 

ło na tę wyspę pastora i jego żonę. zwać „okropnością przepaści”. 

Pastor postanowił z miejsca dziewczy- Po Śmierci pastora, podchodzt pa- 

nę albo wykurzyć z wyspy, albo do: storowa da miss Thomson, aby pa: 

prowadzić do skruchy i pokuty. Nie. dać rękę, którą kilka dni przedtem 

przyjemnie było, że Białoszczyński podnosiła była, aby policzkować nią 

nieco szarżował. Białoszczyński pew- ladacznicę. Scena jest nad wyraz po- 

nie jeszcze nigdy w życiu nie widział tetyczną i robi kolosałne twrażenie. 

pastora przy pracy i dla tego myśli, Należy do tych scen widzianych w 

że dominikański ton, jaki nadał, jest teatrze, których się nigdy nie zapomi- 

odpowiednim tonem dla jakiegoś na. Thomson zawróciła z powrotem 

różnicą, 
tyczny a religijny. Ale storowej jest gestem, że to rozumie? 

Czy może chciała: jej powiedzieć: 

czem są grzechy Pani, takiej małej is- 
toty, w stosunku do grzechi tamtego 
człowieka, który tak już był wysoko? 

Albo może jeszcze inaczej tłumaczyć 

ten ruch, zależnie od tego co się no- 
si, czego się chce, jak się widzi Świat. 
Są tacy co persyflują najczystszą 
pruderję angielskiego Savoir-vivru.' 

Wszystko się dzieje na jednej z 
wysp Polinezji, na Pago-Pago, w. ar- 
chipelagu Samoa dokąd zdążają — оК- 
rętyidące z Sydney do San Fran- 
cisco. 

Właścicielem egzotycznej oberży 
jest Horn. Ten uciekł z Europy czy 
Ameryki przed kulturą, przed szablo: 
nem, przed pruderją, przed Gcywilizo- 

wanem kłamstwem, łgarstwem, zakła- 

maniem. Tu na wyspie, gdzie są pal- 
my kokosowe i polinezyjskie szczepy 

osiadł, aby płodzić dzieci z jakąś 
księżniczką. Cudowne są "podobno 
kobiety na wyspach Wielkiego Oce 
anu o czem w Polsce może powie- 

dzieć Staś Witkiewicz, który jeździ: 
na Pacyfik i zawsze na wspomnienił 
tego oceanu jak Tamburan, to 

jest zły duch jeździł / na Ta- 

kiti wielki malarz Guuguin i malo- 

wał te bajeczne swoje dziewice, tahi- 

tyjskie Wenery. 
W Lutni Aminę, żonę - Horna 

(Kempa) gra p. Jasińska starając 
Się nas wszystkich oderwać od iluzji, 

owocu pizangu, wielkich żółwiów, i 
kolorowych ryb, są na Świecie księż- 
niczki bronzowe, nago chodzące, ale 
mające oczy dziecka i uśmiech kwia- 
tu migdałowego. Zatem Horn ożenił 
się i czyta tu na środku oceanu naj- 
większego na Świecie _ Zaratustę 
Fryderyka Nietschego' 

Przyznam się, że jest to genialna 
Scena, ta scena czytania Zaratustry tu 
na Polinezji przy lampie niemal na- 
ftowej, na wyspie na którą teraz z 
kolei z Europy i Ameryki lecą wszy- 
stkie męty, zasady, maksymy, zakła: 
mania, konflikty, jednem słowem 
śmietnik, który pokrywa powoli zie- 
mię od jednego końca do drugiego. 
I cóż biedny Hornie? Czytasz: „ja was 
uczę o nadczłowieku'. ' 

* Leje deszcz na Pago-Pago, palmy 
się kołyszą, morze gdzieś wali i bla. 
ły piasek szkli się obok cudownej ra: 
fy. Wszystko niby jest, ale nie ma 
raju samotności, nic z tego co była 
za czasów Cooka, Forstera, 

Nie rozumiałem w sztuce roli dok 
tora Phaila (Kreczmar) ani jego żo- 
ny (Kozłowska). Trzeba mniej skra: 
cąć teksty, skoro się chce dobyć rze- 
czy, jak je autor urodził. A warto 
było, bo autor jest pełen finezji. 

Post scriptum. W grze pani Ja- 
niny Wernicz uderzało przeobraże- 
nie nagłe i niespodziane na Marję 
Magdalenę. Za małą wyrazistość sce- 
niczną tego przeobrażenia na począt- 

ku, jest winien reżyser. Ale później, 
także przez długą chwilę nie wiado- 
mo, czy skrucha jest udana czy 
szczera? To jest zasadnicza spra- 
wa, czy symulacja czy imanentny 
proces? Niewolno zostawiać widza, 
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na pastwę rozmaitych przypuszczeń. — 
Jeżeli była symulacja, to miss Thom: 
son może być pod koniec sztuki taka 
jak w l akcie, Ale wtedy symulacja 
musi być wyraziście przeprowadzoną 
i matematycznie, konsekwentnie roż- 
wijaną. 

Jeżeli za$ skrucha była szczera, 
to absolutnie miss Thomson pod 
koniec sztuki musi mieć za sobą 
imanentne przeżycia. to znaczy we* 
wnętrzne w formie Śladów, |następstw 
psychicznych, i nie może być tožsa- 
mości z I aktem. Dziewczyna, która 
po wielu płaczach ismękach wraca do 
radości i życia nosi Ślady płakania i 
męki choćby nieuchwytne. Są to fine- 
zje, ale nie można o nich nie mówić, 
kiedy się ma z jednej strony dobrą 
sztukę a z drugiej taką świetną aktor» 
kę jak Wernicz. Trzeba wrócić do 
tekstu i rozstrzygnąć w zgodzie z au- 
torem albo na tę stronę albo na tam- 
tą. Ja mam osobiste zdanie, ale nie 

wiem, czy to'jest zdanie autora. 

Mieczysław Limanowski, 

wim 
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Projekt Stronniciwa Narodowego zmieniiby Ronstytucję na gorsze 
STENOGRAFICZNE SPRAWOZDANIE Z PRZEMÓWIENIA PRZEDSTAWICIELA BLOKU BEZPARTYJNEGO POSŁA STANISŁAWA MACKIEWICZA NA KOMISJI KONSTYTUCYJNEJ SEJMU W DNIU 30.1. 1930 G. 

PRZECIWNICY REWIZJ! KONSTYTUCJI KRYTYKUJĄC PROJEKT B. B. 

NIE WYSUWAJĄ NIC TWÓRCZEGO WZAMIAN. 

Zabierając głos, przedewszystkiem 
chcę zaznaczyć, że zastosuję się do ape 
lu, wyrażonego przez p. prezesa Mako- 
wskiego, ażeby naszą dyskusję konsty- 
tucyjną streszczać, zwłaszcza, że była 
zapisanych do dyskusji 30 mówców, a 
czeka nas jeszcze kolejka 18 mówców, 
którzy będą w tym przedmiocie mówi- 
li. Zaznaczam zgóry, że zabieram głos 
dlatego, aby omówić jeden ze zgło- 
saonych projektów, mianowicie projekt 
Stronnictwa Narodowego, którego spra 
wozdawcą był prof. Komarnicki. Czy- 
ше ю nie dlatego, bym ' projektowi 
Stronnictwa Narodowego przypisywał 
jakąś specjalną polityczną wagę. Prze 
ciwnie, według mojej obserwacji, ze 
względu na stosunki polityczne, panują 
ce w tym Sejmie, projekt ten odegra 
bardzo drugorzędną, raczej, epizodycz= 
ną rolę. Jeżeli tak robię, to dlatego, że- 
by nie odbiegać od charakteru całej na 
szej dyskusji konstytucyjnej. Już na 
samym początku debaty konstytucyjnej 
zauważono w prasie, że wszystkie prze 
mówienia wygłaszane są silniejsze, a 
zwłaszczą obszerniejsze w części nega- 
tywno-krytycznej niż w części pozytyw 
nej. Dzieje się to dlatego, że my wszy- 
scy żyjemy pod hypnozą pewnego ide- 
ału, ustroju parlamentarnego, wykształ 
conego, wysubtelnionego i wydelikaco 
nego w XIX wieku i chociaż od czasu 
do czasu mamy: odwagę się przyznać, 
że z ideałem owym, wydelikaconym w 
XIX wieku przez przez państwa zachod 
nie europejskie, wiek XX i takie wypad 

ki, jak rewolucja bolszewicka, obeszły 

się jak słoń ze składem porcelany, i ma 

jąc odwagę przyznać i w konsekwencji 

tego wyciągnąć pewne zmiany w na- 

szem racjonalistycznem  ustosunkowa- 

niu się do ustroju parlamentarnego, nie 

zrywamy jednak z sentymentalnym na- 

szym stosunkiem do tego ideału, wy- 

kształconego w XIX wieku. 1 dlatego 

tak łatwo jest nam krytykować projek | 

ty przeciwników, dlatego tak łatwo 

nam wytykać, iż to lub tamto w tym 

projekcie rozmija się z ideałami par- 
lamentaryzmu, tak, jak łatwo jest pra- 
wowiernemu żydowi wytykać swojemu 
wolnomyślącemu współwyznawcy, że 
rozmija się z zasadami Talmudu, i dla 

tego tak trudno nam, z takiemi nam 
trudnościami i niebezpieczeństwami 
przychodzi zrywać z tą zasadą, przeno 
sić się na inną płaszczyznę. Prawie 
wszystkie przemówienia, które tu sły- 
szeliśmy ze strony przeciwników pro- 

"jektu BB., opierały się przedewszyst- 
kiem na krytyce naszego projektu, @ 
swoim własnym projektom poświęcały 
tylko tyle miejsca, ile przyzwoitość na- 
kazywała.' Panowie mają w pamięci, 
jak proporcjonalnie miał się czas prze 
mówienia p. Niedziałkowskiego, poś- 
więcony krytyce projektu BB., do cza- 

su, który on poświęcił uzasadnieniu 
własnego projektu. 

Panowie mieli przed chwilą dowód, 
jak: się miał stosunek poświęcony przez 
prof. Komarnickiego krytyce naszego 
projektu do uzasadnienia jego projektu. 

LEWICA A PROGRAM OR CĄ [MNIEJSZOŚCI NARODO 
WYCH. 

W tem przestrzeganiu idei parla- nych w dyskusji. Uważam, że w histo- 
mentu nie widzę stawiania frontem do 
tych historyczno - politycznych zadań, 
które na Polskę idą. P. pos. Niedział- 
kowski .rzucił nam zarzut, że projekt 
BB. nie porusza kwestji narodowościo 
wej w Polsce, choć niewątpliwie kwe- 
stja narodowościowa w Polsce jest jed 
ną z najważniejszych i że przeciwnie 
ich projekt tę kwestję porusza. Według 
art. 35 projektu w druku nr. 555, gdzie 
widnieje podpis p. pos. Niedział kow- 
skiego, poruszenie kwestji narodowoš- 
ciowej wyrażone jest w następującem 
„zdaniu: 

„Ustawy osobne określą zakres autonomii 
dla tych ziem Rzeczypospolitej Polskiej, które 
są zamieszkałe przez ludność mieszaną pod 
względem narodowym'. 

Czy można to uważać za porusze- 
nie kwestji narodowościowej? Ja uwa- 
żam, że nie. Oznacza to tylko, że kluby 
lewicowe ustosunkowują się negatyw- 
nie do obecnej polityki Państwa Polskie 
go wobec spraw inarodowościowych, 0- 
znacza to, że za tę politykę nie chcą 
brać odpowiedzialności, co zawsze jest 
qnajłatwiejsze ' oznacza to wreszcie, że 
chcą się wykręcić sianem od dania kon 
kretnej odpowiedzi, jak ta polityka ma 
wyglądać. 

W dyskusji tutaj przytaczano bar- 
dzo dużo argumentów historycznych. 
Ja jestem bardzo sceptycznie nastrojo- 
ny wobec wagi argumentów historycz 

rji można wszystko wyczytać i że każ- 
da teza da się poprzeć takim, czy in- 
nym argumentem, zaczerpniętym z hi- 
storji. Historja jest podtym względem 
niewyczerpaną skarbnicą. Ale skoro 
wszyscy się powoływali na argumenty 
historyczne, to i ja odpowiem, że w 
kwestji narodowościowej w Polsce, w 
grze politycznej, którą my prowadzimy 
jest jedna fałszywa karta. Tą fałszywą 
kartą jest sugestja jakoby ideał demo- 
kracji parlamentarnej mógł u nas kwe- 
stję narodowościową rozstrzygnąć w in 
nym kierunku, niż ona jest obecnie. 
Każde stronnictwo polskie, każde stron 
nictwo ukraińskie, któreby przy wybo- 
rach zechciało jakiś inny pod tym 
względem program wypowiedzieć, ta- 
kia stronictwo nie ośmieliłoby sie tego 
zrobić wobec swoich wyborców. Jeżeli 
mamy się powoływać na argumenty hi 
storyczne, to muszę powiedzieć, że u- 
goda Hadziacka w XVII wieku zawarta 
między naszym naczelnikiem państwa, 
a przedstawicielami ukraińskimi zosta= 
ła zerwana przez zjazdy kozackie i unie 
możliwiona przez Sejmy polskie. Mu- 
szą powiedzieć że Unja Lubelska polsko 
litewsko= ruska nigdyby nie stanęła bez 
Jagiellonów. Muszę powiedzieć, że pań 
stwo współczesne Jugosławja w swo- 
ich kłopotach narodowościowych mu- 
siało apelować także do czynnika poza 
parlamentarnego. ! 

TO JEST W PROJEKCIE, CZY TO WYIMAGINOWANO. 

Jeszcze kilka słów o tem, jak nale- 
ży prowadzić obronę projektu BB. Ta 
obrona jest dlatego tak utrudniona, że 
nie wiem czy należy mówić co w tym 
projekcie jest, czy należy mówić o tem, 
co dyskusja, wyimaginowała, że w tym 
projekcie jest. Pamiętamy wszyscy kra 
somówcze przemówienie posła Lieber- 
mana na plenum jeszcze w sesji zeszło 
rocznej, a: p: Lieberman był łaskaw 
porównać władzę Prezydenta, określo- 
ną w projekcie BB. do władzy mikada 
japońskiego, szacha perskiego i t.d. 
Kiedy słuchałem panów, przemawiają” 
cych o projekcie BB. to odnosiłem wra 
żenie, że panowie w swojej krytyce nie 
opierają się na istniejącym projekcie 
B.B, ale opierają się na tych wszelkich 
japońskich porównaniach p. posła Lie- 
bermana. Przecież o tem, co jest w 
każdej konstytucji rzeczą najistotniejszą 
to jest o stosunku parlamentu do rządu 
projekt BB. wyraża się w sposób na- 
stępujący. 

Jeśli sejm absolutną większością ustawo 
wej liczby posłów zażąda ustąpienia rządu 
lub ministra, afbo odmówi mu zaufania, 
zydent fęzeczypospolitej odwoła rząd lub mi- 
nistra, chyba że zarządzi rozwiązanie sejmu. 

Rozwiązanie sejmu. Pan Lieberman 
na poprzedniem posiedzeniu Komisji 
konstytucyjnej znowu był łaskaw ostat 
nie te wyrazy: „zarządzi rozwiązanie 
sejmu'* nazwać metodą faszystowską. 
Należy tu, opierając się na oczywistej 
oczywistości, przypomnieć, że bynaj- 
mniej to metodą taszystowską nie jest; 
że jest to metodą raczej angielską, że 
składa się decyzję Co do rządu nie w 
ręce naczelnika państwa, ale w ręce 
przyszłego wyborcy. Co zaś do tego, 
że dla obalenia rządu wymaga się po- 
łowy ustawowej liczby posłów, to tego 
także najzupełniej oczywiście nie moż- 
na nazwać żadnem krępowaniem idei 
parlamentarnej, ani jej osłabieniem. 
Jest to tylko: uporządkowanie stosun- 
ków: parlamentarnych. 

METODA REFLEKTORÓW. 

JPest to uporządkowanie, którego 
całe społeczeństwo polskie się domaga 
bo faktem jest, że w całem społeczeńst- 

wie polskiem jednomyślnie dojrzało żą- 
danie uporządkowania naszej konstytu 
cji 17 marca i przywrócenia nam silniej 
szych rządów. To żądanie jest tak wy 
ražne i tak decydujące, że nawet twór 
cy tego projektu, który jak powiedzia- 
łem, cncę przedewszystkiem omówić, 
członkowie stronnictwa narodowego 
musieli się z tem liczyć i to bardzo wy 
raźnie w prasie stronnictwa narodowe- 
go jest zaznaczone, że projekt ich 
wzmacnia władzę Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej, uporządkowuje stosunki, u- 
Sprawnia naszą władzę, ukróca samo 
wolę poselską. Jabym przyrównał jed. 

nak zapowiedź tego projektu do tego, 
cobym nazwał metodą reflektora: jak 
się na scenie coś takiego dzieje, czego 

patrzący nie powinni dojrzeć, wtedy od 

powiednio nastawiony reflektor odwra- 
ca uwagę publiczności w inną stronę. 

Otóż konstytucja 17 marca, redago 
wana przez prof. Dubanowicza, była re 
dagowana pod kątem widzenia walki z 

osobą domniemanego naczelnika państ: 
wa. Przypuszczam, że ta mentalność 
pozostała także przy opracowywaniu 
obecnego projektu. Wybaczy mi pan 
przewodniczący, że przy udowadnianiu 
tego powołam się na kilka przykładów, 
które tylko pozorinie wkraczają w dy- 
skusję szczegółową. 

JAK TO „WYRAŻNIE" STRONNICT WO NARODOWE REDAGOWAŁO 
SWÓJ PROJEKT. 

Oto przy art. 4 projektu stronnictwa 
narodowego, a przypomnę, że przed 
chwilą / słyszeliśmy od posła 
Komarnickiego, że kładzie nacisk 
na potrzebę bardzo wyraž- 
nego  zredagowania konstytucji — 
zobacz: to 

oto 

D my więc, jak w praktyce 
świetne zredagowanie sepija. 
zdanie jest takie: 

„Wnioski i projekty ustaw, pociągające za 
sobą wydatki ze skarbu państwa, MUSA po- 
dawać sposób ich zużycia i pokrycia. Ustawy 
uchwalone przez sejm, a obciążające skarb 
państwa z przekroczeniem norm budżetu, nie 
będą ogłaszane, dopóki sejm nie uchwali spo 
sobu pokrycia nowych wydatków. 

Dlaczego tu nie jest powiedziane, 
kto nie będzie ogłaszał? Dlaczego nie 
jest wymieniony prezydent państwa? 
Czy nie jest w sprzeczności z art. 35 

projektu stronnictwa narodowego, któ 
ry powiada: że prezydent rzeczypospo 
litej musi bezwzględnie ogłosić projekt 
ustawy, uchwalony przez Sejm. Tu, 
kiedy jest obowiązek prezydenta, to 
jest wymieniony, a na końcu się mówi, 
że termin dni trzydziestu, przeznaczo- 
ny dla prezydenta dia ogłoszenia usta- 
wy, skraca się do dni trzech jeżeli sejm 
uzna ustawę za nagłą. A co się stanie, 

jeśli sejm uchwali jakiś wydatek, nie jekt Klubu Narodowego pod względem mianowicie dla nadania Prezydentowi : 
poda sposobu pokrycia, a potem uzna prawa dekretowania znowu idzie w ty- prawa dekretowania wymaga większo- 
ustawę o tym wydatku za nagłą? Czy 
wtedy ma działać artykuł 35 gdzie por 
wiedziane jest o bezwzględnym  obo- 
wiązkų prezydenta rzeczypospolitej о- 
głoszenia ustawy, czy artykuł 9, który 
powiada, że ustawa, nie przewidująca 
pokrycia dla wydatków, nie będzie о- 
głoszona. 

DRUGI RERLEKTOR. 

To jest, proszę Panów, jeden przy= 
kład. Drugi przykład następujący: mia 
nowicie ograniczenie t. zw. samowoli i 
swawoli poselskiej przyznają panowie 
że jest dość w społeczeństwie popoular 
ne, czego dowodem jest, że projekt 
stronnictwa narodowćgo to! uwzględnia 
Więc tu jest powiedziane w art. 21 w 
zdaniu trzecim po słowach: „prawa о- 
soby trzeciej” dodać: „lub nadużycie 
mandaty poza izbą w; wypadkach usta- 
wowo przewidzianych”. Czyli że w 
wypadkach ustawowo przewidzianych 
mogą być posłowie pociągani do odpo- 
wiedzialności sądowej o ile władza są- 
dowa uzyska na to zezwolenie Sejmu. 
Co to znaczy „w wypadkach ustawo- 

„JEDNA I NIEPODZIELNA““. 
Wreszcie koroną, mojem zdaniem, 

tego rodzaju irazesow, nie mających 
prawnego znaczenia, jest art. 1 projek- 
tu stronnictwą narodowego gdzie po- 
wiedziane jest: „Państwo Polskie jest 
Rzecząpospolitą jedną i niepodzielną". 
Co ta znaczy „jedną i niepodzielną''? 
Pan profesor mi przypomina, że to 
jest hasło rewolucji francuskiej, nie 
wiem dlaczego stronnictwo narodowe 
użyło go. Widać dlatego, że ponieważ 
swoje powodzenie wyborcze zawdzię- 
cza poparciu części kleru katolickiego, 
więc strasznie kocha wszelkie hasła, 
które zostały z rewolucji francuskiej. I 
nasz chrześcijański wstęp do obecnej 
Konstytucji: „W imię Boga Wszechmo 
gacego...'* przykrywa frygijską czapecz 
ką rewolucji francuskiej. л 

Ja nie jestem broń Bože przeciwni- 
kiem wprowadzenia do konstytucji sta 
roświeckich formułek. Zgadzam się z 
tem, że w konstytucji mogą być użyte 
staroświeckie formułki, które ściśle 
prawniczego znaczenia nie mają, jak: 
„neminem captivabimus nisi jure vic= 
tum“ jak: „owszem wobec i każdemu z 
osobna wiadomem czynimy i t. d. ale 
jeśli ta staroświecka tormułka-jest zwią 
zana z naszą własną tradycją i kiedy 
wskazuje na łączność naszej konstytu- 
cji, kiedy jest dekoracją przywiązaną 
do pewnych formuiek, ale własnych. 
Natomiast nie rozumiem zupełnie po- 
trzeby; wprowadzania cudzej, obcej for 
mułki, która nie ma znaczenia prawne- 

wo przewidzianych“? Czy jest taka u- 
stawa, któraby określała nadużycia 
mandatu poselskiego, czy projekt stron 
nictwa narodowego zapowiada wniesie 
nia ustawy, któraby określała naduży- 
cia mandatu poselskiego? — nie! — 
Więc znaczenie tego trazesu, który ma 
być wstawiony sprowadza się do ist- 
"nienia tego stanu który i bez tego istnie 
je, to znaczy, że jeżeli poseł przekroczy 
kodeks karny, wówczas władza sądo- 
wa może się zwrócić do Sejmu o zezwo 
lenie. Poco więc tę historję było urzą- 
dzać? Poto tylko, aby prasa pewnego 
kierunku mogła trąbić że i projekt 
stronnictwa zwraca się przeciw samo- 
woli poselskiej. ' 

— CZAPKA FRYGIJSKA. 
go, która wtedy miała znaczenie hasła 
politycznego, która stanowi tradycję 
obcego narodu, a która raptem wpro- 
wadza się do art. 1 bezpośrednio po 
dotychczasowym chrześcijańskim wstę 
pie. 

Jakie znaczenie może mieć wyraz 
„niepodzielna*? Czy to ma zapobiec о- 
wej autonomji prowincjonalnej, prze- 
ciw której pan Komarnicki przemawiał. 
Bezwzględnie nie, bo to, że pewnym 
województwom, prowincjom, czy mia- 
stom przyzna się prawo autonomii, to 
znaczy prawo stanowienia norm legisla 
tywnych, tego bynajmniej za podziel- 
ność państwa uznać nie należy i uznać 
nie można. Czy to znaczy, że wogóle 
nie zgadzamy się na cesję naszego te- 
rytorjum? W takim razie to jest nieści 
śle pod względem prawnym powiedzia 
ne. W projekcie konstytucyjnym BB 
powiedziane jest, że dia cesji terytor- 
jalnej potrzebna jest ta sama więk- 
szošė co dla zmiany konstytucji. To 
jest przepis jasny, szczery, wyraźny, 
obarczony: sankcją prawną. Natomiast 
ten frazes „jedna i niepodzielna“ nic 
nie oznacza, 

A cóż dopiero ma znaczyć powie- 
dzenie, że Rzeczpospolita jest „jedna?“ 
Czy na globie ziemskim istnieje druga 
Rzeczpospolita czy to jest deklaracja 
konstytucyjna, czy sui generis deklara- 
cja prawa autorskiego. Może na księ* 
życu istnieje Rzeczpospolita Polska. I 
a la bonheur niech istnieje. 

PROJEKT STRONNICTWA NARODOWEGO POGARSZA NAWET OBEC- 
NĄ KONSTYTUCJĘ. 

To są rzeczy, które ja nazywam 
metodą reflektorów to są  frazesy, 
które odwracają uwagę od tego, co jest 
w projekcie Stron. Narodowego istot- 

ne. A istotnem jest mojem zdaniem 
wprowadzanie dalszego chaosu, wpro- 
wadzanie dalszega rozprężenia władzy. 

ZASADA DWUIZBOWOŚCI BEZ ZGODNEJ WOLI OBU IZB. 

Projek Stron. Narodowego opiera 
się na zasadzie dwuizbowości i na za- 
sadzie równorzędności obu izb. Ale za 
sada dwuizźbowości wymaga zgodnej 

е woli obu izb. Ustawa, która staje się u- 
stawą musi otrzymać zgodę obu izb. 
Ustawodawca w różny sposób to do- 
chodzenie do porozumienia pomiędzy 
dwiema izbami reguluje. Konstytucja 
17 marca stała na stanowisku całkowi- 
tej wyższości izby niższej nad wyższą 
projekt BB pod tym względem stosun- 
ki te nieco zmienia na korzyść izby 
wyższej. Otóż projekt Str. Narodowego 
tworząc dwuizbowość w całym szere- 
gu wypadków i wypadków być może 
dla życia państwowego  najważniej 
szych przekreśla tę wspólną zgodę obu 
izb. Przeciwnie, tworzy możność dzia- 
łania każdej izby na własną rękę. I tak 
w art. 9 projektu Str. Narodowego ko 
legjum najwyższej Izby Kontroli może 
być usuwalne na podstawie uchwały 
każdej z izb sejmowych. Następnie na 
podstawie art. 58 projektu Str. Naroda 
wego również i obalenie gabinetu może 
stać się skutkiem uchwały każdej izby. 
Wreszcie to samo odnosi się także do 
rozporządzeń P. Prezydenta z mocą u- 
stawy. Każda z izb może na swoją rę- 
kę to rozporządzenie uchylać. 

Zwracam uwagę, że to prowadzi do 
tego, że jakiś gabinet ministrów może 
się jednej izbie podobać, a drugiej nie. 
Gabinet ministrów może mieć w jednej 
izbie znakomitą większość, a druga iz- 
ba może go obalić. Rozporządzenie Pre 
zydenta może całkowicie odpowiadać 
woli jednej izby, druga izba to rozpo 
rządzenie obala. Wiem, że spotkam się 
z argumentem, który jest szlagargumen 
tem dla ludzi o pewnej mentralności że 
we Francji również gibinet ministrów 

jest odpowiedzialny przed obydwiema 
izbami. Otóż nie uważam, ażeby to, na 
czem się opiera pomyślność państwa 
francuskiego, jego imperjum kolonjal- 
„ne, jego bogactwa, brak różnych kłopo- 
tów, jak brak kłopotów narodowościo- 
wych i t.d., ażeby to wszystko wynika- 
ło z ustroju państwa francuskiego, ale 
nawet jeżeli przyjąć taki argument, to 
pozwolę sobie zwrócić uwagę, że jed- 
nak we Francji izba deputowanych i 
senat, jakkolwiek wybierane na podsta 
wie innego systemu wyborczego, to 
jednak odzwierciadiają nastroje polity- 
czne podobnych albo zbliżonych do sie 
bie sier społecznych. Tutaj w projekcie 
Su. Narodowego jest rzecz zupełnie in 
na. Tutaj projekt ten nie zrywa z zasa- 
dą powszechn. głosowania co do izby 
poselskiej, natomiast senat opiera się 
na wyborach pochodzących w połowie 
z inteligencji. Proszę żie mnie nie rozu 
mieć. ja jako konserwatysta nie podno- 
szę zastrzeżeń pod tym wzgiędein, że 
połowa senatu jest wybierana przez in- 
teligencję, tylko zwracam uwagę, że 
przy tym systemie bardzo łatwo a na- 
wet jest naturalnem że każda izba sta 
nie się wyrazem zupełnie innego polity- 
cznego nastroju zupełnie innych polity 
cznych dążeń. W takim razie jak bę- 
dzie można stormować gabinet, który- 
by odpowiadał zarówno izbie  posel- 
skiej, powołanej na podstawie obecne- 
go prawa wyborczego i senatowi, który 
będzie się składał z osób wybranych w 
połowie w sposób nic z zasadami obe- 
cnego prawa wyborczego nie mających 
wspólnego. Prowadzi to do dalszego 0- 
słabienia władzy centralnej, do dalsze- 
go bezhołowia, do dalszych trudności 
iormowania gabinetu, do dalszych tru 
dności formowania rządu, do dalszego 
chaosu. 

POGORSZENIE KONSTYTUCJI 17 MARCA W DZIEDZINIE PRAWA DE- 
KRETOWANIA. 

Teraz druga śprawa, to jest sprawa 
dekretowania. Sprawa  dekretowania 
nie jest bynajmniej polską specjalnoś- 
cią. Do prawa dekretowania naczelnika 
doszły wszystkie współczesne państwa 
Jak Panowie wiedzą, w niedawnych о- 
bradach nad rewizją konstytucji repu- 
bliki austrjackiej kanclerz Šchober for- 
mułował to prawo idekretowania w spo 
sób niesłychanie daleko idący, wyliczał 
wszelkie wypadki prawa dekretowania 
dla naczelnika państwa i między inne- 

mi tam było zdanie: „Jeżeli niema wi- 
doków,., że parlament daną ustawę u- 
chwali*.. również miało zachodzić pra 
wo dekretowania. To zostało zmienio= 
ne, ale niemniej dziś prawo dekretowa- 
nia w republice austrjackiej jest bardzo 
szerokie.Zdawałoby się że gdy się stwa 
rza dalsza możność rozproszenia wła- 
dzy i chaosu to prawo de— 
kretowania pozostaje jako jedyna 
klapa bezpieczeństwa, która powinna 
w pewnych okresach, działać. Otóż pro 

le w stosunku dó obecnej konstytucji, Ści absolutnej ustawowej liczby posłów 

POLSKA MA BYĆ BEZBRONNĄ. 

Przejdę wreszcie do trzeciego, naj 
ważniejszego bardzo daleko idącego 
zarzutu, który stawiam projektowi Klu 
bu Narodowego. Panowie mi wybaczą, 
że użyję tu słów nieco -patetycznych, 
ale które w mojem:.głębokiem przekona 
niu najściślej odpowiadają rzeczywisto 
Ści. Mianowicie projekt Stronnictwa 
Narodowego pozostawia Polskę bez- 
bronną, uniemożliwia Polsce prowadze 
nie wojny zwycięskiej. Projekt Stron- 
nictwa Narodowego w art. 46 powia- 
da: „Na wypadek wojny Sejm może po 
wołać w drodze ustawy na cały czas 
trwania wojny lub na czas w ustawie 
określony Komisję Wojenną Sejmu, któ 
rej przekazać może uprawnienia usta- 
wodawcze w zakresie spraw z wojną 
związanych, oraz uprawnienia, wynika 
jące z ustępu 2 niniejszego artykułu. 
Skład Komisji Wojskowej Sejmu wy- 
biera izba poselska 24 posłów i Senat 
12 senatorów wraz z ich zastępcami“. 
Jaki to jest ustęp 2-gi niniejszego arty 
kułu? Brzmi on, że minister spraw woj 
skowych jest za wszystkie akty, zwią- 
zane z dowództwem w czasie: wojny, 
jak i za wszelkie sprawy kierownictwa 
wojskowego odpowiedzialny przed Sej 
mem. 

Zanalizujmy teraz te dwa połącze 
nia. Zmniejszyć ilość członków pewne 
go ciała, znaczy odpowiednio zwięk- 
szyć wpływ tego ciała na daną sprawę. 
Jeżeli odpowiedzialność ministra =ci- 
zy spraw wojskowych za akty, związa- 
ne z dowództwem podczas wojny, jak 
również za wszelkie sprawy kierownict 
wa wojskowego, przesuwa się z odpo- 
wiedzialności przed całą izbą sejmową, 
liczącą 444 posłów, na odpowiedzial- 
ność przed 36 ćzłonkami tej komisji, to 
znaczy:10, 15 razy, nie chciałbym po- 
wiedzieć 100 razy zwiększa się wpływ 
tego ciała na owe akty, związane z 
dowództwem podczas wojny, jak rów- 
nież z wszelkiemi sprawami kierowni- 
ctwa wojskowego. 

Następnie dziwnem jest, powiedział 
bym, tajemnicą jest, dlaczego projekt 
Stronnictwa Narodowego, który tak sil 
nie, konsekwentnie i nie licząc się z 

POCZUCIE ODPOWIEDZ IALNOŚCI ZA PAŃSTWO. 

Na początku mojego przemówienia 
zastrzegłem się, że będę mówił krótko 
i że poruszę tylko pewne rzeczy. Bar- 
dzo słusznie było podniesione, że dysku 
sja nad przyszłą konstytucją nie jest 
dyskusją wyłącznie prawniczą i nie 
może być wyłącznie prawniczą. To za- 
leży od tego, jak kta zechce sformuło= 
wać czem powinna być dyskusja nad 
przyszłą konstytucją. Mojem zdaniem 
powinna być ona wywołaniem siły z 
państwa. Wiemy, jak się instytucja wy 
woływania sił z państwa w dawnej Pol 
sce odbywała. Opierała się na zasadzie 
jednomyślności. Nie myślę negować, że 
instytucja ta bardzo często działała, że 
z chwilą, kiedy istniało niebezpieczeń- 
stwo, kiedy groziło niebezpieczeństwo 
to jednomyślna uchwała naszego Sej- 
mu dawała rezultaty, że ten obywatel 
siadał na konika i w potrzebie stawał, 
ale kończyło się to przy pierwszem za- 
pobieżeniu niebezpieczeństwu. Myślę, 
że do tej instytucji już nie wrócimy. 
Stoję na stanowisku, że program nasz 
konstytucji jest programem wydobycia 
sił ze społeczeństwa, stoję na stanowi- 
sku, że np. konstytucją angielską nie 
są te formy ustrojowe, w które konsty- 
tucja angielska jest ubrana, nie jest 
król, izba lordów, izba gmin, ale istotą 
konstytucji angielskiej jest przedewszy 
stkiem podział na dwie partje, do któ- 
rego za naszych czasów Anglja wraca 
i również to, że partja, która dochodzi 
do rządów, całkowitą odpowiedzial- 
ność za losy państwa na siebie bierze i 
że konstytucją angielską jest także ten 
stan społeczeństwa angielskiego, w któ 
rym np. podczas wojny, wtedy, gdy dla 
dodania ducha poddanym rosyjskim, 
czy obywatelom! austrjackim odpowied 
nie państwa drukowały w komunika- 
tach, że „odnieśliśmy zwycięstwo wte 
dy w Anglji, kiedy trzeba było wyciąg- 
nąć ze społeczeństwa energję, kiedy 
trzeba było wyciągnąć ze społeczeńst- 
wa siły nietylko nie mówiło się o zwy 
cięstwie, ale przeciwnie chętnie pomna 
żało się rezultaty klęsk dlatego, że w 
umyśle obywatela angielskiego kształ- 
tował się taki sąd: jest źle, a więc trze- 
ba podwoić wysiłki. Ten stan' społe- 
czeństwa i ten podział na dwie partje, 
to poczucie odpowiedzialności za całe 
państwo partji, która bierze władzę, .to 
ja nazywam konstytucją angielską, Cz 
my możemy się do tych warunków zbli- 
żyć? Panowie powiadają o BB., że 
BB. jest tylko funkcją obecnego syste- 
mu i gdyby konstytucja z 17 marca, 
ez pomajowego systemu była zmienia 

na, to w takim razie przedstawicielami 
całego społeczeństwa polskiego byłyby 
stronnictwa w poprzednich sejmach re- 
Sprezentowane. Teraz, opierając się na 
sumieniu naszem własnem, obywatel- 
skiem i patrjotycznem, chcę się Panów 
zapytać, które stronnictwo byłoby go- 
towe do wzięcia odpowiedzialności za 
całe państwo na siebie, jaka byłaby 
możliwa koalicja stronnictw w Polsce, 
która odpowiedzialność za całe państ= 
wo, za jego losy i historję wzięłaby 
patrjotycznie po obywatelsku na siebie. 
Takiego stronnictwa niema, takiej par- 
tji niema, bo niema jeszcze tych sił spo 
łecznych, któreby odpowiednie partje 

wszelkiem niebezpieczeństwem  prze-   strzega równorzędności obu izb, w tym 
jednym, wyłącznie jedynym wypadku 
zmniejszą rolę Senaru. To jest tajem- 
nicą. Nie wiem, nie chcę tego powie- 
dzieć, ale ściąga to na siebie podejrze- 
nie, że Stronnictwo Narodowe, które 
dało dostęp inteligencji do Senatu oba- 
wia się patrjotyzmu tej inteligencji pod 
czas prowadzenia wojny. Tu przed 
chwilą prof. Komarnicki wyłuszczył 
nam, że boi się p'lebiscytu dlatego, że- 
by mniejszości narodowe nie miały 
wpływu na wybór Prezydenta Rzeczy 
pospolitej. Komisja taka jest powoły- 
wana większością Sejmu, to jest tym 
samym sposobem, jak my wybieramy 
wice - marszałków. Dlaczego w tym 
jednym jedynym wypadku panowie 
przedstawiciele Stronnictwa Narodowe 
go zapomnieli o tem, że Państwo ma 
być narodowem, zapomnieli o tej wiel 
kiej filozofji, którą przed chwilą p. prof 
Komarnicki nam tak ciekawie wykła- 
dał, i w tym jednym wypadku, nie bo- 
ją się Komisji Wojskowej, która ma 
czuwać nad aktami, związanemi z do- | 
wództwem w czasie wojny, nie boją 
się tu wpuścić ludzi, którzy nie stoją | 
na stanowisku Traktatu Ryskiego i Tra 
kiatu Wersalskiego. 

Jeszcze raz przepraszam za mój 
patos, ale Panowie pamiętają, że stron 
nictwo narodowe twierdzi, że reprezen 
tuje narodowe tendencje. ja się nie bo- 
ję ich własnych wyborców ponad ich 
głowami zapytać, co znaczy, że akty 
związane z dowództwem i kierownici 
wer wszystkich spraw w: czasie wojny 
oddaje się w ręce komisji, w skład któ 
rej wejdą także przedstawiciele Ukza= 
ińców i Niemców. (P. Chrucki: Oni 
chcą żeby zupełnie Ukraińców nie było 
w Sejmie P. Stroński: Gdzie Pan w 
naszym projekcie zobaczył  Ukraiń- 
ców?) Panie profesorze, powołuję się 
zwykłą większością, więc w ten sam 
sposób, w jaki dziś wybiera się wice 
marszałków. (P. Stroński: Więc może 
Panowie będą z nami głosowali?) Ja 
przypuszczam, że wyborcy Panów nie 
będą głosowali za tem. 

wykształcić mogły. Jeżeli będziemy po- 
równywali nasze stosunki ze stosunka | 
mi innych krajów, to czy jesteśmy bliż 
si temu przykładowi angielskiemu o któ 
rym mówiłem, czy też jesteśmy bliżsi 
tej chwili, kiedy w r. 1917 dawne wła 
dze rosyjskie Qddały swoją władzę w 
ręce parlamentu rosyjskiego. My wszy 
scy, którzyśmy wyrośli w zaborze ro- 2 
syjskim wyrosliśmy o tyle solidarnie 
zcałem społeczeństwem rosyjskiem, że 
solidarnie mieliśmy nienawiść do wła= 
dzy samodzierżawnej, którą nam Rosja 
ofiarowywała, i dlatego zarówno dla | 
Rosjan jak i dla nas miały pewne 
chwile w pamięci zostać jako niesły- 
chanie dramatyczne. Kiedy dawna tyr 
rańska, znienawidzona władza została 
przekreślona, kiedy władzę oddawano 
parlamentowi, kiedy zebrali się w do- 

    

      

  mu Putiatinaw Petersburgu przedstawi 2 
ciele wszystkich stronnictw parlamentu 
rosyjskiego i Wielki Książę Michał i 
kiedyj przedstawiciele tych wszystkich 
stronictw mówili Michałowi: „niech 
się pan zrzecze władzy niech jej pan © 
nie bierze na siebie. my w imieniu par 
lamentu rosyjskiego bierzemy ją na | 
siebie", to w imieniu starej władzy 
przez w. księcia  abdykacja była 
napisana na dziecięcym pulpicie i to 
jest wielce symboliczne, bo istotnie par 
tje polityczne rosyjskie były na pozio- 
mie dziecinnego pokoju, było to dziecin 
ne rosnące siły w porównaniu z partja 
mi angielskiemi, były to dzieci. I te 
dzieci wzięły na siebie odpowiedzial- 
ność za istnienie państwa. Wiemy, co 
się dalej stało. 

Konstytucja marcowa ma to za so- 
bą, że przetrwała okres od 1921 roku 
do zamachu majowego. Był to okres 
nienajeżony żadnem  niebezpieczeńst 
wem. Panowie się może dziwią, że ja. 
w swojem przemówieniu ciągle cytuję 
wojny, ciągle cytuję niebezpieczeństwa | 
ale uważam, że przy układaniu każdej 
konstytucji patrjotycznym nakazemjest — 
przewidywać jaknajbardziej pesymisty 
czne warunki, jakie państwo mieć | 
może, w jakich się znajdzie, konstytu- | 
cja jest budowana dia zabezpieczenia 
przed niebezpieczeństwem. į 

Przychodzi projekt bloku bezpartyj 
nego. Panowie go krytykują. Krytytku= 

Y ją bardzo ostro. Ale panowie zechcą | 
sobie zdać sprawę, że to jest pierwsza | 
próba odrodzonego państwa Polskiego, 
dążąca do stworzenia władzy, któraby | 
wzięła na siebie odpowiedzialność za | 
całe państwo, że to jest próba, wynika | 
jąca stąd że w obecnych stronnictwach | 
politycznych nietylko my tej siły nie | 
widzimy, ale że sami członkowie stron 
nictw nie twierdzą, jakoby oni mieli tę 
siłę. Panowie tu częsta wspominają sio. 
wa p. Sławka o tym przycinku. Ja jed- 
nak uważałbym ża kryminał — przepra 
szam, że mówię w ten sposób, za zła- 
manie ślubowania poselskiego, gdyby * 
ktokolwiek z nas od idei stworzenia 
tej silniejszej władzy w Polsce miał od: 
stąpić. 
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ECHA KRAJOWE 
  

STOŁPCE. 

— Utworzenie dwuosobowego Są 
du Grodzkiego. Z dn. 1 stycznia r. b. 
został zorganizowany w  Stołpcach 
dwuosobowy Sąd Grodzki, na czele 
którego stanął p. sędzia Gustaw Sudzi 
łowski. W związku z tem przeniesiony 
został do Stołpców Sąd Grodzki z m-ka 
Rubieżewicze. Z przeniesienia siedziby 
Sądu do Stołpców uzyskała znaczne 
udogodnienie ludność gminy Derewneń 
skiejj z powodu lepszego połączenia 

" komunikacyjnego ze Stołpcami, niż 
przedtem z Rubieżewiczami. Nie wiele 
z tego powodu utraciła i ludność gmi- 
ny Rubieżewickiej, ponieważ Stołpce, 
jako siedziba powiatu i największy 
ośrodek handlowy, z natury rzeczy są 
tem ogniskiem interesów ludności, któ 

“ra przybywając na sprawy do Sądu 
przy tej okazji szeregi spraw innych za- 
łatwi. 

Dodać też należy, że obecnie Sąd 
Grodzki w Stołpcach mieści siy już 
we własnym, wspaniałym gmachu, wy- 
budowanym przez państwo w roku ub. 
Wspomniany gmach Sądu, obok gma- 
chu dworca kolejowego i urzędu Pocz- 
towo-Celnego — należy do rzędu naj- 
większych i najpiękniejszych budowli 
w Stołpcach. 

Podwójny wynik feralnej 17-ki. Dnia 
17 b. m. mieszkaniec m-ka Rubieżewi- 
cze p. Wulf Gurwicz — wyjechał za 

_ interesami. Wiozący p. Wulia na stację 
kolejową po przybyciu do Stołpców 

szofer ]. Ksieniewicz, zahaczył taksów- 
— Ка о barjerę na przejeździe kolejowym, 
wskutek czego ze zdemolowanych 
szczęk p. Wulfa wyleciało odrazu 8 

_ zębów, zaś w szpitalu, dokąd odwie- 
_ ziono p. Wulfa — jeszcze ponoć parę 
"zbytnio obluźnionych zębów ze szczęk 
mu wyłuskano. 
(W parę dni później, zniknął ze 

_ Stołpców — niespodziewanie  właści- 
ciel taksówki p. Kostro, nie tyle z oba- 

_ wy odpowiedzielności za wypadek z p. 
_ Wuliem, ile zdaje się przed licznymi 
‚° wierzycielami, których spore grono roz 

pacza po zniknięciu p. Kostro. 
Wszystkiemu winna 

  

   

  

   

   

   
    

   

     

    

   

— feralna 
17-ka... M 

St. K. 
  

PASKOWSZCZYZNA -pow. Wii.-Troc. 

— Oświata pozaszkolna: Paskow- 
zyzna jest niedużą wsią, położoną 

tuż przy stacyjce kolejowej Stasiły w 
gminie solecznickiej. Mimo swych nie- 
dużych rozmiarów i niezbyt licznej 
miejscowej ludności życie  kulturalno- 

' oświatowe i _ społeczno-gospodarcze 
wre w niej dość ożywionem tętnem i 
przyciąga młodzież pozaszkolną z są- 
_siednich wiosek. : 

 Ogniskiem tego žycia jest tamtejsz 
szkoła powszechna, która dzięki dużej 
| a miejscowych  nauczycie- 
ek p. p. Kapatowny W. i Harkawej St. 
raz dzielnej współpracy wójta gminy 

_ solecznickiej p. Rympo ]. — potrafiła 
_ skupić wokół siebie szereg organizacyj 
i placówek oświatowych, zaspakajają- 
"cych potrzeby  kulturałno-oświatowe 

ludności. i 
| Trzyłrazy w tygodniu zbiera się 
licznie młodzież pozaszkolna i dorośli 
na kurs wieczorowy, gdzie mają moż- 
ność dokształcać się, dopełniać swoje 

iki umysłowe a wielu wprost uczy się 
czytać i pisać, by móc korzystać, jak 
i ich koledzy z ciekawej bibljoteczki, 

    

  

    

     
    

    
  

którą w bież. roku szkolnym dostarczył 
na okres zimowy referat oświaty poza* 

_ szkolnej. ; : 
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Żóity ptak 
"Z bloczkiem z bibułką, Doris stała 

niezdecydowana przed kominkiem. Lek 
ki i uśmiech ukazał się na jej ustach. 
John Rizzio! Tak, on był mądry, Do- 
ris wiedziała o tem, ale są rozmaite 

ogi, któremi można go wywieść w 
pole. Może właśnie z nią będzie mu 
najtrudniej walczyć. Po chwili waha- 
ja, Doris podniosła sukienkę i schowa 

| bloczek pod pończochę. 

  

  

Rizzio miał przyjechać wieczorem. 
"Tymczasem Doris przygotowała plan 
obrony, nie rozstając się, ani na chwi eobrony, jak, 
lę z-bibułką do palenia. Przedewszyst- 

kiem przekonała się, że we wszystkich 
_ pokojach pali się ogień na kominkach, 

ogła więc. każdej chwili spalić blo- 
zek. List od Cyryla dodał jej odwagi, 
Wypoczęta i przebrana zeszła na dół, 

bibljoteki, gdzie zebrani byli wszys 
' goście i pani domu. Wszyscy prawie 

obecni byli w żałobie. każdy prawie 
stracił kogoś bliskiego na wojnie. 

— Ach! — mówiła lady Betty, — 
ekłam do Szkocji, żeby zapomnieć o 
nie, ałe ona mnie i tutaj prześladuje 

Dick Byfild jest zdrajcą. Któż jeszcze 
vśród moich przyjaciół okaże się szpie 

"giem? Ach, nie mówmy o tem, to takie 
straszne, takie okropne!... 

— Do wieczora Doris, SA spa 
cerem, uspokoiła się zupełnie. Była 

a do walki nietylko z Riz- 
ak ale z całą armią. Gdy weszła do 

swego pokoju znalazła w nim zdumio 
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ną i przerażoną pokojówkę swoją, sto- 
mjącą bezradnie nad stosem  rozrzuco- 
nych na podłodze rzeczy, powywraca- 
nych z waliz Doris. 

__ — Zdumiewające, miss Mater, ktoś 
ośmielił się rozrzucić rzeczy, podczas, 

iedy byłam na dole. 
| — Czy okno było zamknięte? 

  

'odpowiadałyby 

Słuchacze kursu należą da Kola 
Młodzieży Wiejskiej i do Przysposobie 
nia wojskowego, mają mieszany chór i 
często urządzają amatorskie przedsta- 
wienia teatralne. Ostatnio z przygoto- 
wanemi przez siebie „„Jasełkami'* udali 
się do miasteczka Małych  Solecznik 
gdzie cieszyli się, jak na tutejsze sto- 
sunki, b. dużem powodzeniem, a docho 
dem z przedstawienia znacznie zasilili 
skromne dotychczas fundusze Koła, 
które już przystąpiło do organizowania 
świetlicy. 

Życie społeczno-gospodarcze też 
nie pozostaje w tyle. istnieje tutaj Kół- 
ko Rolnicze i Spółdzielnia mleczarska, 
a korespondencyjne kursy rolnicze i go 
spodyń wiejskich im. Staszica, prenu- 
merowane przez wójta i jego siostrę, 
przynoszą też znaczną korzyść na ze- 
braniach kółka rolniczego i gospodyń 
wiejskich. które podobno już zastoso- 
wują zdobyte wiadomości nawet ze 
znacznem powodzeniem. 

Dnia 22 stycznia b. r. wygłoszono 
w szkole odczyt z przezroczami o stop 
niowem przejściu człowieka od pierwot 

B8BŁOWO 

    

Teafr Miejski Z. A. S. P. na Pohulance 

Od piątku 7 lutego codziennie 

(KKPAKOWIACY, GÓRALE 
J. N. Kamińskiego 

Kurpińskiego w opracowaclu E, Dziewulskiego 
Reżyserja i inscenizacja Z. Nowakowskiego 

Całkowicie nowa, bogata, artystyczna wystawa. 

Overa narodowa W. Bogusławskiego i 
Muzyka 
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Epidemja chorób szalele! 
Zapobiesajcie chorobom zakaźnym. używając 
jedynego rad.kalaego środka dezynfzkcyjnego 
i dezouoryzacyjnego 0 przyjemnem aroma- 

tyczaem zapachu 

  

(Chlubnie zaopinjowany przez krajowe 
I zagraniczne zakłady naukowe) 

nego stanu dzikości do obecnej cywi- ; 
lizacji i kultury. Licznie zgromadzeni 
słuchasze kursu i miejscowa ludność z 
zainteresowaniem wysłuchali odczytu. 

E. A. 

Sport w miasteczkach powiatowych 
i na Wsląch 

Prawdziwie pożytecznym członkiem 
społeczeństwą rodziny i dzielnym 
obrońcą Ojczyzny może być tylko czło 
wiek zdrowy i wyrobiony iizycznie. 

Zrozumiały to już wszystkie kraje, 
to też wszędzie wzracana jest uwaga 
na wychowanie fizyczne młodzieży. 
Skomplikowane warunki życiowe  sta- 
wiają organizmowi ludzkiemu wymaga 
nia coraz cięższe, a tymczasem liczba 
cherlaków wzrasta zarówno w  mia- 
stach jak i na wsi. 

Jakkolwiek program szkolny  prze- 
widuje pewną ilość godzin na wycho- 
waliie. fizyczne, to jednak w praktyce 
zwłaszcza na wsi i miasteczkach godzi 
ny te nie są dostatecznie wykorzysty- 
wanie. 

Jasnem jest, że większość szkół 
wiejskich, mimo nawet najszczerszych. 
chęci nie może dać sobie. rady z tą 
sprawą, chociażby z racji braku odpo- 
wiednich sal, sprzętu  gimnastycznego 
no i fachowo wyszkolonych  nauczy- 
cieli. 

Sytuacja ta w większości miast po- 
wiatowych, będących ośrodkiem dla 
szeregu gmin jest znacznie lepszą nie 
wyklucza to jednak, że przy bliższem 
zaznajomieniu się na miejscu, powstają 
poważne „ale“. Pierwszem  takiem 
„ale“ jest chociażby brak zairitereso- 
wania się „czynników  miarodajnych“ 
sąsiednią wsią, a tymczasem nie czeka- 
jąc na szkołę, na wychowanie fizyczne 
młodzieży wiejskiej od wczesnego dzie 
ciństwa — można pójść między mło- 
dzież tę z hasłem sportu zawodniczego. 

Tu liczyć si$ trzeba z materjalnemi 
warunkami wsi, brakiem urządzeń spor 
towych oraz naturalnemi skłonnościa 
mi przyszłych zawodników. 

W tych warunkach, zdaniem na- 
szem, trzy rodzaje sportu najbardziej 

naszym warunkom: 
lekką 'atletyka, zapaśnictwo i pływanie, 
а: \ zimie narty, tam gdzie na to po- 
zwala teren. 

Lekka atletyka nie wymaga wiele 
przygotowań. Na kawałku ugoru lub 
pastwiska można przebiec 100  mtr., 

— AR A KONSULTANTAS L 120 RER LAU L O IIA IIA, 

zapytala Doris, oglądając się wokoło. 
— Tak, miss, —odpowiedziala 

pokojówka, zniżając głos, — to ktoś z 
tego domu. : 

—To dziwne.. Czy nic nie zginęło? 
Szkatułka z biżuterją nietknięta? 

Razem obejrzały wszystkie rzeczy, 
ale nie wykryły żadnych braków. 

— Nie mów o tem nikomu, Vilson, 
—— rozkazałą Doris, Nie chciałabym nie 
pokoić niepotrzebnie lady Hiscott. 

— Czy to nie... — zapytała szep- 
tem Vilson. 

— Papiery są w zupełnie pewnem 
miejscu! — zapewniła dziewczyna. 

— Lepiej byłoby jednak, gdyby pa 
nienka oddała mi je. — Prosiła służą” 

ca. x / 
Ale Doris odmówiła stanowczo. Czu 

ła się zupełnie bezpiecznie w domu 
przyjaciółki, a gdyby istotnie niebezpie 
czeństwo zaczęło jej grozić tak, że nie 
mogłaby ręczyć za całość powierzone- 
go jej dokumentu, mogła zawsze zni- 
szczyć mały bloczek. Nie bała się te- 
raz ani johna Rizzio, ani też jego agen 
tów. Wiedziała zresztą, że mimo wa- 
gi, jaką przywiązywał do tych notatek, 
nie przestanie być w stosunku do niej 
nadal gentlemanem bez zarzutu. 

Na miejsce strachu ogarnęła młodą 
dziewczynę ciekawość i z niecierpliwo- 
ścią czekała przyjazdu Rizzia i nieu- 
niknionej z nim stanowczej rozmowy. 
Była podniecona, jak myśliwy idący 
na połowanie na silnego, niebezpiecz- 
nego zwierza. 

„Doris spotkała Johna Rizzio w sa= 
lonie po obiedzie i uścisnęła mu wesoła 
tękę, uśmiechając się tak uroczo, że 
zdziwiony Włoch poczuł nową falę ża 
lu za niedoścignionym szczęściem, 
wzbierającą w jego Sercu. Zdumiony 
był, że umiała tak doskonale opanować 
się i tak swobodnie zachowywać w 
trudnej i niebezpiecznej sytuacji. Cóż- 
by to był za skarb, — taka żona! A mo- 
z”! może jeszcze nie wszystko straco- 
He? : 

— Bardzo się cieszę! — powitała 

BRIXOL cegełki przeprowadzają samoczynnie suchą dezynfekcję 
lokzli i odwaniają je. 

pastylki dezynfekują BRIXOL 

BRIXOL 
dezyafckuje I odwania 

BRIXOL 

BRIXOL każdego 

Żądajcie w aptekach i 

wietrze 

nączynia, baseny, spluwaczki, są 
znakomite do kąpieli, mycia rąk, nóg i t. p. 

płyn do podłóg, mycia psów i innych zwierząt domowych 
„zastępuje a nawet przewyższą mydło i sodę, usuwa brud, 

płyn (esencja) do rozpylania dezynfekuje i odświeża po- 

jest nader oszczędny i tani — przystępny i niezbędny dla 

składach aptecznych. 

  

rzucać kulą lub oszczepem, skakać. 
Odcinek lepszej drogi nada się do bie- 
gu 400, 1500 mtr. Pozatem lekka atle- 
tyka ta sport tani, a więc dostępny. 

Do pływania także znajdzie się 
wszędzie rzeczka lub staw, a już tutaj 
żadnych kosztów, nawet na  kostjum 
kąpielowy nie potrzeba. 

Dla zapaśników wystarczą spoden 
ki i murawa lub piasek latem, a mata 
ze słomy w zimie. : 

Gorzej jest z narciarstwem, gdyż 
ten sport wymaga znaczniejszego na- 
kładu i terenów. 

(Wszystko to, cośmy tu powiedzieli 
o wsi powinna być w pierwszym rzę* 
dzie zastosowane w miasteczkach, a 
dopiero następnie zamiłowanie do spor 
tu kolportowane do wsi najbliższych. 

Akcję tę nie powinny  przeprowa= 
dzać tylko szkoły i specjalne ośrodki 
wychowania fizycznego. W tym wypad 
ku otwiera się szerokie pole do pracy 
dla Stowarzyszeń Młodzieży „Polskiej, 
gniazd harcerskich i t.p. Te ofganiza- 
cje rozumiejąc potrzebę wychowania 
fizycznego, powinny się podjąć trudne 
go zadania, wynaleźć w każdym mia- 
steczku, wsi i osiedlu kilka bodaj entu- 
zjastów sportu, a wówczas po kilku już 
miesiącach: zamiłowanie do sportu (bo 
daj, jako rozrywki) wzrastać będzie z 
dnia na dzień. Drogą, organizowania 
zawodów publicznych (początkowo 
bezpłatnych) zdobędzie się zaintereso- 
wanie szerokich mas, a następnie coraz 
liczniejsze rzesze zawodników. 

Nie jest to tajemnicą, że tu i tam 
„czynniki miarodajne” nie zadają sobie 
trudu zepchnąć tę, tak ważną i żywot 
ną sprawę z martwego punktu, a mło- 
dzież chętna do sportu nie umie sobie 

go wesoło. — Jak to miło z pana stro 
ny, że pan raczył odwiedzić ziemię Kal 
wina, owsianki i siarki, podczas gdy w 
Londynie miał na swe usługi trufle i sta 
re wina! 

Włoch roześmiał się, nie spuszcza- 
jąc zachwyconych oczu z jej prześlicz- 
nej postaci. 

— Z Kalwinem nie prowadziłem 
nigdy sporów. Za owsianką — przepa- 
dam! A co do siarki — to myślę, że 
wcześniej albo później będę w niej sma 
ży: się. 

— O ne, tego nie będzie, — żarto 
wała Doris, — jeżeli pan będzie grze- 
czny i powie co zmusiło go do tak na- 
giego przyjazdu do Szkocji. 

Stali na kominku na uboczu. Spo- 
kojny i pewny ton dziewczyny zachwy 
cał Włocha. Doris wydawała mu się 
niezwykłą dziewczyną. 

Boję się, że pani mi nie uwierzy, 
— odrzekł uprzejmie, — ale naprawdę 
przyjechałem tutaj, żeby się z panią 
zobaczyć! 

— Ze mną? Jestem bardzo wzru- 
szona. Ale zdawało mi się, że wielcy 
kolekcjonerzy boją się fałszu! 

Otwarcie rozpoczynała atak, Rizzio 
przyjął wyzwanie: 

— Tak, nie lubimy fałszu. Właś- 
nie dlatego tu przyjechałem, żeby roz- 
poznać prawdę od fałszu! 

Mówił z akcentem wyraźnie cudzo 
ziemskim, co nadawało jego słowom 
specjalnie wyraźny akcent. 

O, co do autentyczności mojej 
osoby, może pan, nie wątplić! Boję się 
tylko, że pan jako znawca obrazów 
i dzieł sztuki, nie.dosyć dobrze orjen- 
tuje się co do wartości kobiet i niedo- 
cenia ich zalet. 

— 7 wyjątkiem tych wypadków, 
kiedy dana kobieta jest  najpiękniej- 
szym dziełem sztuki, odpowiedział, kła 
niając się z szacunkiem. 

-— Dziękuję. Pan jest znanym po- 
chlebcą, ale ja panu nie wierzę. 

Salon opustoszał — goście przeszli 

dać rady z trudnościami 
nemi. 

Sprawa, powtarzamy jest ważną i 
przed zbliżającym się sezonem letnim 
powinna być poruszoną, abyśmy nie 
stracili znów lata. { 

Minimalny nakład gotówkowy przy 
pewnym wysiłku organizacyjnym da 
niewątpliwie rezultaty. Trzeba tylko 
dać pierwszy krok, a tym krokiem by- 
łoby: organizowanie zawodów propa 
gandowych w miasteczkach a nawet 
większych wsiach. (y) 

organizacyj- 

„całym sadyzmem mordują 

Najniebozpieczniejsze zawody weę Francji a 
(ZK) Do uznanych na całym  šwiecie 

niebezpiecznych zawodów: górnika, maryna | 
rza, i lotnika, zaliczyć należy w ostatnich 
czasach we Francji, zawód inkasenta, pobor 
cy podatkowego i szofera. Napaści i mordo 
wanie na najludniejszych ulicach inkasentów 
przynoszących do banków zebrane pienią- 
dze są na porządku dziennym, a biednym szo 
ferom oprócz wypadków kalectwa lub 
śmierci spowodowanej ich własną nieostrož | 
nością lub szaloną jazdą ich kolegów po fa- 
chu, przybyło obecnie poważne niebezpieczeń 
stwo, w osobie pasażerów, którzy dla naj- 
błahszego powodu, lub zgoła bez powodu z 

kierowców taksówek. 

W ciągu ubiegłych tygodni zginął w taje 
mniczy sposób szofer z mlois, który znany 
był już od lat kilku jako uczciwy, solidny 
pracownik i troskliwy ojciec rodziny. W 
dniu nowego roku wyjechał on z klentami da 
pobliskiego miasteczka — od tej chwili 
wszelki po nim ślad zaginął, Auto jego od- 
naleziono na szosie następnego dnia, a pasa- 
żerowie, których przewoził twierdzą że po 
przybyciu na miejsce, szofer pozostawił na 
ulicy maszynę a sam poszedł do znajomych. 
Dalsze śledztwo wykryło jednak, że nikt go 
od tej chwili nie widział, to też podejrzewają 
że właśnie pasażerowie po zamordowaniu 
szofera odprowadzili auto na szosę a ciało 
nieszczęśliwego wrzucili do wezbranej rzeki. 

W parę dni później w podobny sposób 
przepadi kierowca taksówki z Paryża, jego” 
auto znaleziono również w znaczniej odległo 
ści od miasta na szosie. 

Jeszcze jeden podobny wypadek miał 
miejsce przed paru dniami, tylko że tu mieli 
zbrodniarze świadka w osobie przejeżdżające 
go cyklisty, który widział jak z samochodu 
wysiadło dwóch mężczyzn szofer i pasażer, 
który po krótkiej rozmowie strzelił do szo- 
fera. Ranny błagając zmiłowania uciekł na 
pole a morderca dogonił go i kłęcząc położył 
trupem. Potem wrócił do samochodu z które 
go wysiadła kobieta i razem zaczęli przeszu- 
kiwać kieszenie zabitćgo. 

Cyklista zaalarmował natychmiast poste 
runek policyjny, to też zdołano ująć morder- 
ców nie umiejących dać sobie rady z moto 
rem. 

Śledztwo wykryło, że zamordowanym jest 
szofer Paretti, który osierocił kilkoro dzieci, 
mordercą zaś 19 letni Jerzy Loss z 22 letnią 
kochanką Eugenją Bitę oboje pochodzą z Al- 
zacji słabo władają francuskim i uciekli od 
swoich rodzin ze Strasburga, Zeznali oni że 
wyczerpawszy zabrany zapas pieniędzy po- 
stanowili wrócić do rodzinnego miasta, a 
nie mając pieniędzy na bilet kolejowy za- 
PO A szofera by zdobyć maszynę i pie 
niądze. 

To co tu przytaczamy, jest zaledwie drob 
ną cząstką tego, co się codziennie czyta w 
każdym dzienniku francuskim w rubryce wy 
padki, zabójstwa, zniknięcia, to też nic dzi- 
wnego że matki drżą o los synów, żony o 
mężów, gdy ci wybierają karjerę szoferów, 
zaliczając zupełnie słusznie zawód szoferski 
8 najniebezpieczniejszych w dzisiejszej do- 

ie. 

nieszczęsliwych M 
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lalęczyny na japońskim dwórze 

W połowie stycznia odbyły si; na cesar 
skim dworze japońskim zaręczyny księcia 
Takamatsu, drugiego brata cesar:a Japonji, 
z panną Mikuko Tokugawa, wnuczką ostat 
niego szoguna. 

Data ślubu będzie wyznaczona później. 
(To małżeństwo oznacza pojedianie się 

dwóch rodzin, których nienawiść dituje się 
od niepamiętnych czasów przez stul:cia. 
Szogun, R oficjalny tytuł brzmi „gene 
ralissimus podbijający barbarzyńców* nył za 
czasów: feodalnych pierwszym wasalem cesa- 
rza, jego majordomusem i istotnym wł. dcą 
państwa. = 

Szoguni wywodzili się Zz pėlnocnych r;- 
cerzy japońskich, którzy tam walczyli bez 
przerwy z plemionami starożytnemi, zamiesz- 
kującem; północ Japonii. 

W. roku 1600 łyeyasu ustanowił szogu- 
nat domu (dynastji) Tokugawa, Władza 
przy tej dynastji pozostawała do r. 1868. 

Szoguni wykonywali władzę w imieniu 
bezsilnego zazwyczaj cesarza. W r. 1868 roz 
poczęła się w Japonji nowa era, którą mo- 
żnaby nazwać erą cywilizacji Oh 

W tym roku cesarz. japoński Mutsuhito, 
jeszcze małoletni, pobił na głowę wojska 
szoguna Hitotsubashi i ogłosił go jako bunto 
wnika przeciwko władzy cesarskiej. 

Szogun utracił wszelką władzę i odszedł, 
jakby to się rzekła w Europie, na emeryturę. 

szyscy zwolennicty szoguna i jego krewni 
nie dali jednak ża wygraną. Postanowili wal 
czyć do ostatniej kropli krw. Udal sę oni 
na licznych okrętach które należały do. szo- 
gunatu, na wyspę Jego i ogłosili tam re- 
publikę. 

Ale już w roku następnym 1869, cała ]a- 
ponja uznała władzę mikada. 

Zaręczyny więc na japońskim dworze mo 
cno przypominają dzieje Romea i Julji, jak 
również Merowingów- i Karolingów. | 

Zgodnie z wysokiem pochodzeniem oboj- 
ga narzeczonych, ceremonja odbyła się nad 
zwyczaj uroczyście, pod przewodnictwem sa 
mego mikada. Książę Takamatsu jest trzecim 
synem zmarłego cesarza Taischoł Jest to już 
trzecie małżeństwo na dworze cesarskim w 
japonii. Początek zrobił sam cesarz, potem 
siążę Tschitschibu, a obecnie książę Taka 

matsu. 
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swych wyrobów rynku polskiego, 

pierwszorzeńną obsługę 
W tym celu przy generalnem przedstawicielstwie flrmy ^ 

CIĘŻAROWY W POLSCE 
Warsawa, Twarda 64, Tel. 22 311—38 40 

Dobry jest ten wóz, który ma dobrą obsługę. 

ĄKORRI$ CORĄERCIAL 
największa fabryka samochodów ciężarowych w Europie, dążąc konsekwentnie do zdobycia dla 

postanowiła zapewnić swym klientom 

WARSZTATY FABRYCZNE 
pozostające pod kierownictwem angielskich specjalistów. 

Równocześnie zreorganizowany Skład części zapasowych został obicie zaopatrzony, 
zapewniając natychmiastowe wykonanie wszelkich zapotrzebowań. 

Wydział sprzedaży: Warsząwa, Plac Żel. Bramy 2. Tel, 137-13, 
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do bibljoteki. Doris została sama z Riz- 
ziem. 

— Gdybym nie przypuszczała, że 
jestem panu potrzebna tyiko na to, by 
wzbogacić pańską kolekcję... 

— Pani jest okrutna... 
— Nie, ale wiem to dobrze. By- 

łabym jednymi z okazów wśród  рай- 
skich obrazów i byłabym ogromnie za 
zdrosna o piękną Venus, której w ni- 
czem aorównać nie mogę. 

Rizzio uśmiechnął się i zniżył głos: 
—- Pani wie, dlaczego tak bardzo 

pragnąłem, by pani była moją żoną i... 
dlaczego teraz podziwiam panią. Bo 
pani jest najrozumniejszą i najmężniej- 
szą kobietą w całej Anglji. 

— Tak, trzeba mieć dużo odwagi, 

aby odmówić swej ręki Johnowi Riz- 
zio! 

— Ale jeszcze więcej musi jej mieć 
John Rizzio, aby móc słuchać te słowa 
z ust, które mu odmówiły! 

Doris położyła rękę na jego ramie- 
niu. 

— Przykro mi bardzo... 
Pochylił się i pocałował jej palce. 
— Do szczęścia nie potrzebna mi 

jest „Venus Coninsby'* tylko Diana — 
Doris“. 

Doris roześmiała się. 
— Dziwactwa zbieracza! 
— Nie, to nie dziwactwa. Venus 

zdobyłem dzięki cierpliwości i uporowi 
a Doris... 

Zamilkł znacząco. 
— Pan sądzi, że Dianę można zdo- 

być tą samą bronią? — zapytała spo- 
kojnie. 

Spojrzał na nią badawczo i spuścił 
oczy. : 

Czekałem na Venus tak długo, 
dopóki człowiek, który ją miał nie u- 
marł. 

Krew uciekła z twarzy Doris. 
—Pan ma na myśli teraz... Cyryla? 
— Nie chcę mówić o nikim, 

odpowiedział grzecznie, — chcę tylko 
oświadczyć, że nikomu pani nie ustą- 
pię. 

Doris z trudem opanowała się i zmu 
siła do uśmiechu. 

— No nie jestem pewna, czy to się 
panu uda! Chociaż — dodała zę šmie- 
chem, zaliczam pana do mych najlep- 
szych przyjaciół. 

— Mam nadzieję, że nic nie zamąci 
naszej przyjaźni i.nie staniemy się wro 
gami. 

Groźba? Doris spojrzała badawczo 
na mówiącego i wyrecytowała: 

— „Prawdziwa przyjazń przejdzie 
zwycięsko przez wszystkie próby, 
prócz próby miłości”. Czy mogę wie- 
rzyć w pańską przyjazń? : 

Niech ją pani wypróbuje! 
— Ale obawiam się, że próba by- 

łaby dla pana zbyt ciężką. : 
— Poddaję się jej! 
— Dobrze, więc spróbuję! Niech 

pan jutro rano wraca do Londynu. 

Spojrzał w jej oczy i roześmiał się: 
— Dlaczego? г 
— Wygodniej tam będzie czekač... 
— Kiedy przyjedzie Hammerslay? 

Ach, — nie mogła powstrzymać 
okrzyku, — więc on przyjedzie? 

— Nie wiem, ale myślę, że powi- 
nien przyjechać, — odpowiedział wol- 
no. 

Nastała chwila ciszy. 
—Pan wyjedzie? 
— Do Londynu? Właśnie o tem 

myślę. 
— Aha! Widzi pan. Odmawia pan 

pierwszej mojej prośbie! 
a Chciałbym. wiedzieć, 

pobudki tej prośby? 
— Sądzę, że pan 

jakie są 

sam wie doskona 
le, — odpowiedziała prędko. — Pan 
chce odebrać mi coś, czego panu nie 
oddam, przedmiot ten nie należy do 
mnie! ` 

Doris rzuciła karty na stół. Wyzy- 
wająco patrzała na wroga. Rizzio odpo 
wiedział śmiechem: 

Należy do Hammerslaya? Takie jest 
zdanie pani i Cyryla, po waszej stronie 
*ą zasady prawa, ale ja nie ustąpię! 

  

— Próżna fatyga! Niech pan wraca 
do Londynu. 

— Szkocja podoba mi się o wiele 
lepiej niż Londyn. 

— Więc pan odmawia? 
— jestem do tego zmuszony. 
— W takim razie — wojna! 
— Jak pani każe, — odpowiedział 

schylając głowę w ukłonie. — 
Doris opuściła ręce i dotknęła ko- 

lan. Na chwilę zamyśliła się. Wreszcie 
wstała i idąc do drzwi, rzekła chłodna: 

— Chodźmy już! Pewnie nieobec- 
ność nasza zwróciła uwagę towarzy- 
stwa. 3 

Czuła znaczną ulgę, na myśl, że 
sytuacja została wyjaśniona i że walka 
o bibułkę do papierosów toczyć się bę 
dzie teraz pomiędzy nią a Rizziem wy* 
łącznie. 

Rozmowę przerwała nie ze strachu, 
lecz dlatego, by obmyśleć dalszy plan 
działania tak, aby wytrącić broń z rąk 
przeciwnika. Mimo wszystko działała 
we mgle i musiała wytężyć cały umysł 
i intuicję, by nie zbłądzić i nie popsuć 
sprawę. 

"W _bibljotece rozmawiano przy Каг 
tach. Doris siadła przy stole i zagrała 
w bridża, ale grała nieuważnie i była 
rada, gdy pozwolono jej wstać: Wy- 
szła do gabinetu, gdzie natychmiast 
zjawił się Rizzio. 

— Ładnie, ładnie! — roześmiała 
się lady Betty widząc ich znowu razem 
— opowiem Cyrylowi. Słusznie mówią 
że rozłąka napełnia serce miłością... do 
innego! / 

Doris poszła z Rizziem do pokoju 
męża lady Hiscott pełnego trofeów 
myśliwskich. Meble tu były bardzo wy 
godne i piękne a na ślicznie rzeźbio- 
nym kominku palił się wesoły ogień. 
Doris usiadła na fotelu, przed ogniem i 
wskazała drugi fotel Włochowi. Zda- 
wała sobie sprawę z niebezpieczeństwa 
ale zamiłowanie do niebezpiecznych 
sportów było w niej silniejsze od roz: 
sądku. Pragnęła ' ostatecznej walki i 
pałała żądzą zwycięstwa.
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KOŚCIELNA 

— (k) Sprawozdanie z wizytacji JE. 
Arcybiskupa w parafji Św. Jiaa. Dnia 
26 stycznia JE. Arcybiskup dokonał wizy« 
tacji wszystkich stowarzyszeń Religijno - 
Społecznych parafji św. Jana. Na przyjęciu 
zgromadzili się przedstawiciele 34 zrzeszeń 
Ksiądz proboszcz i Prezes Ligi Katolickiej. 
Powitano ercypasterza pieśnią „Eue S4ce- 
rdos* potem ksiądz proboszcz Miłkowski 
w serdecznych słowach dziękował Arcy» 

i pasterzowi, że zapragnął przyjrzeć się pra- 
| cy Stowarzyszeń, udzielić 'wskazówek, po- 
 błogosławień „Pod twój wysoki wytrawny 
sąd składamy :nasze sprawozdanie”, temi 
słowy złożył ogólne sprawozdanie z dzia- 

' łalności organizacji swej paraiji — wyliczył 
© wszystkie Zgromadzenia. „Poruszył przy* 

szyny małorozwiniętego ruchu społeczne- 
go, lecz nadziei nie trzebs trącić, fakt ten, 
że coraz bardziej organizuje się społe- 
czeństwo katolickie, powstaje (dużo zrze- 
szeń, świądczy to, że coraz to większego 
zrozumienia nabierają nawoływania wiel- 
kich Papieży do Akcji Katolickiej Zaś na 
pamiątkę wizytacji postanowił ksiądz pro- 
boszcz utworzyć sekretarjat generalny 
wszys kich stowarzyszeń parafji świętojań* 
skiej. Następnie Prezes Ligi Katolickiej w 
szerokiem przemówieniu podkreślił postęp 
w życiu społeczeństwa katolickiego, że co- 
raz więcej zaciąga się pod sztandar akcji 
katolickiej. Następnie poszczególni przed- 
stawiciele złożyli sprawozdania, jakie orga” 
nizacje wykazały więcej  intensy wności 
pracy jakie mniej ogólnie okazał się po- 
stęp. 

Po ostątniem sprawozdsniu Arcypa- 
sterz w gorącem przemówieniu podzięko- 
wał za wysiłki położone w pracy. Wszyscy 
odśpiewali hymn „My chcemy Boga* potem 
Arcypasterz udzielił błogosławieństwa. Na- 
stępnie wszyscy uczestnicy przeszli na ple” 
banję na zebranie „towarzyskie—raut, po- 

‚ dejmowaai gościnnie przez ks. proboszcza . 
' Chór odśpiewał kilka kolend, była też 
/ muzyka i deklamacja. Arcypasterz udziełał 

/ się wszystkim, interesując się starszymi, 
jak też dziećmi. To też przy wyjściu Arcy- 
pasterza wszyscy  krzyknęli „Niech żyje 
Arcypasterz". Zebranie towarzyskie prze: 

„ ciągnęło się jeszcze po wyjściu Arcypaste- 
4rzą do godz 1l-tej. 

— (k) Liga katolicka. Zebranie Za- 
„rządu Ligi Katolickiej parafjj św. Ducha 

. odbędzie się 4 lutego o godz. 7,30 wiecz. 
w kancelarji parafjalnej. Cel zebrania jest 
obmyślenie środków zaradczych dla zor- 
ganizowania konferencji św. Wincentego A 

| Paulo męskiej. 
| życia S M.P. Dnia 6i 7 
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— (k) 
łutego odbędzie się kurs w Hermanowi- 
czach dla zarządów S“ M. P. Hermanowi- 
dze, Szarkowszczyzna, Łużki. 

Dnia 4i $ lutego odbędzie się kurs w 
Lipniszkach dla ;zarządów S M.P. Lip- 

/__ miszki, Sobotniki, Gieranony. Na kurs win- 
/_ mi przybyc jeżeli nie iwszyscy członkowie, 

| — %о conajmniej prezes, sekretarz i skarbnik. 

i URZĘDOWA 
>  — (y) Wyjazd p. wojewody. Dziś, o 

godz. 15-ej p. wojewoda Raczkiewicz wy- 
ieżdża na poświęcenie przedszkola, zorgani- 
zowanego i prowadzonego przez Związek 
Pracy Obywatelskiej Kobiet w Oszmianie. 

— (y) Zaszczytne odznaczenie. Związek 
polskich związków sportowych w Warsza- 
wie przyznał p. wojewodzie  wileńskiemu 
Władysławowi Raczkiewiczowi dyplom hono 
rowy za zasługi położone dla rozwoju sportu 
w Polsce, 

— (y) Depesza uczestników kursu wy- 
chowawczego do Pana Prezydent Rzplitej. 

Z okazji imienin Pana Prezydenta Rzeczypo 
spolitej uczestnicy odbywającego się obecnie 
kursu wychowawczego dla nauczycieli szkół 

średnich wystosowali następującą depeszę: 
„Pan Prezydent Rzeczypospolitej _ Polskiej 
ignacy Mościcki. Warszawa. Zamek. Uczest- 
nicy: pierwszego kursu wychowawczego nau- 
czycieli szkół średnich w Wilnie składają Pa 
nu Prezydentowi, Pierwszemu Obywatelowi 

- Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy hołdu i 
czci oraz najgorętsze życzenia w dniu jego 
imienin. W imieniu kursu (—) Dyr. Zapaśnik 

— (a) Przygotowania do spisu tudno- 
ści. Władze administracyjne opracowały już 
przepisy w sprawie powszechnego spisu ш- 
ności, który jak wiadomo ma się odbyć "w 
roku bieżącym. 

Dla sporządzenia spisu > 
ny wykaz wszystkich miej jości i osiedli 
jako też wykaz nieruchomości w  każdem 
mieście i gminach wiejskich. W czasie spisu 

; komisarze spisowi będą posiadali uprawnie- 
nia w celu zebrania potrzebnych informacyj 

S SSD S) 
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najlepsze w swiecie 

ROPOWE SZWEDZKIE : 
POLECA 

Zygmunt Nagrodzki 
w Wilnie 

zg 3 PO TKT SOMA SZRZOBCZ 

IKA 
dotyczących również zajęć i majątku ludno 
ści wiejskiej (spis rolniczy). 

Wyznaczenie komisarzy spisowych 
stąpi w prędkim czasie. 

— (y) Zebranie zarządu i komisji nau- 
kowej Tow. badania dziejów wyzwolenia. 
Wileńszczyzny. W dniu wczorajszym odbyło 
się pod przewodnictwem prezesa Tow. p. 
wicewojewody St. Kirtiklisa zebranie z. 
du i komisji naukowej Tow. badania dz: 
wyzwolenia Wileńszczyzny. Na zebraniu był 
obecny p. wojewoda wileński Wł. Raczkie- 
wicz orazj przedstawiciel wojskowego biura 
historycznego w Warszawie por. Kowałkow 
ski. Po omówieniu szeregu aktualnych spraw 
organizacyjnych i budżetowych T=wa prze- 
wodniczący komisji naukowej prof. Mienicki 
złażył sprawozdanie z dokonanych  dotych4 
czas prac. jak: wynika ze sprawozdania, 
przedewszystkiem przeprowadzone zostały 
w Warszawie w wojskowem biurze histo 
rycznem badania znajdujących się tam 
terjałów i dokumentów, dotyczących dz 
wyzwolenia Wileńszczyzny. Znając te ma- 
terjały Towarzystwo wie obecnie czego mu- 
51 samo poszukiwać, brak bowiem wielu do 
kumentów i źródeł, dotyczących poszcz: 
nych faz walk o wyzwolenie Wileń y 
i ziem północno-wschodnich. Pracę zgro 
dzenia materjałów rozpoczęło Towarzystwo 
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od apelu do społeczeństwa. Apel ten nie po- , 
został bez echa. 

Materjały napływają tak z Wil 
z prowincji. Dla uzyskania rel 
walk o wyzwolenie Wileńszczyzny 
obecnie w wojsku, opracowano 
rjusz, który jest już na drodze do re 
Na prowincji towarzystwo posada cz 
korespondentów tak na terenie woj. wileń- 
skiego, jak i poleskiego, nowogródzkiego 
oraz białostockiego, Korespondentów - tych 
jest już 63. Liczba ta świadczy wymownie 0 
zainteresowaniu jakie piękne cele Towarzy: 
stwa wzbudziły w szerokich warstwach 
społeczeństwa. 
na będzie staraniem zarządu broszura, okre 
ślająca dokładnie cele i zadania Towarzystwa 

WOJSKOWA. 

fa) Kary za niezgłoszenie się do 
ćwiczeń wojskowych. Dowiadujemy się- że 
tut. P.K.U. przystąpiło do badań ewidencji 
rezerwistów, którzy byli obowiązani stawać 
w tym roku na ćwiczenia wojskowe. L 

Wszystkich tych, którzy uchylili się "od 
tego obowiązku ukarano aresztem bezwzględ 
nym bez zamiany ma grzywnę. 

:Kary te dotknęły. wszystkich 
bez względu na ich stanowisko 

  

   
     

   

  

     

  

winnych 
społeczne. 

MIEJSKA | 
— (0) Organizacja 2-ch Targów  Pół- 

nocnych, We wtorek, «dnia 4 lutego, w sali 
posiedzeń Rady miejskiej, odbędzie się posie 
dzenie komitetu wykonawczego | Targów 
Północnych i wystawy — rolniczo-przemysło= 
wej w Sprawie organizacji 2-ch Targów Pół- 
nocnych. 
— (0) W sprawie kredytów budowlanych 

We środę, dnia 5 lutego odbędzie się posie- 
dzenie komitetu rozbudowy m. Wilna w 
sprawie kredytów budowlanych. 

— (0) Referat prasowy Magistratu. Z 
dniem 1 lutego został uruchomiony w Magi- 
stracie referat prasowy. Referat ten przydzie 
lony został do wydziału kultury i oświaty, 
kierownikiem którego jest p. Józef Reutt. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Komitet Społeczny pomocy biednym. 
We wtorek dnia 4 lutego b. r. o godz. 12 w 
poł. odbędzie się poświęcenie 2 nowych sal 
na 50 łóżek, odrestaurowanych 4 wyekwipo- 
wanych przez Komitet społ. walki z żebra- 
ctwem i włóczęgostwem w Tow. Dobroczyn 
ności, przeznaczonych na lokowanie „w dal- 
szym ciągu żebraków i nędzy wyjątkowej. 
Zarząd zaprasza jaknajuprzejmiej wszystkich 
członków Komitetu oraz gości, . interesują- 
cych się sprawą zwałczania żebractwa w 
naszem mieście, Wejście od ul. Wileńskiej 
Nr. 23. : +73 DESPB 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— ©dczyty Polskiego Czerwonego Krzy 
ża. Przypominamy, że dzisiaj o godz. 12 w 
poł. w sali kina Światowid, Mic iewicza 9, 
dr. Marjan Obiezierski wyglosi odczyt n. t. 
Higjena kobiety. 3 : 

fWstęp na odczyt mają wyłączne kobiety 
Wejście bezpłatne. o 

— Odczyt o nowopowstającej w Wilnie 
wyższej uczelni, We wtorek, dnia 4 lutego, 
b. r. w sali Śniadeckich U.SIB. odczyt o 
Instytucje  Badawczo-naukowym Europy 
Wschodniej wygłosi p. poseł Janusz Jędrze- 
jewicz, я 

Anstytut ten będzie drugą obok Uniwer- 
sytetu Śt. B. wyższą uczelnią w Wilnie. 
Otwarcie nastąpi w marcu b. r. 

Odczyt p. Jędrzejewicza głównego orga 
wizatora i przyszłego dyrektora Instytutu bę- 
dzie nosił charakter informacyjny. Rozpocz 
nie się o godz. 7 wiecz. Wstęp wolny. 

QOdcz; o 
der Pozzo (Dornach, Szwajcarja) wygłosi w 
Wilnie dwa odczyty o antropozofji: 

Dziś, dnia 2 |utego r. b. o godz. 6 
więcz w sali Stow. Techników ul, Wileńska 
33 na temat: Antropozofja jako wyraz po- 
trzeb kultury naszych czasów. Treść odczy 
tu: Rozwój stanów świadomości jako рггу= 
czyna kolejnego następstwa epok kultural. 
nych. Psychiczny typ człowieka Grecji staro 
żytnej, Rzymu i wieków średnich. Materja- 
lizm i krytycyzm kultury współczesnej. ich 
przyczyn otrzeba ich KE Eu 
kowa metoda Antropozofji, jako odpowiada 
jąca współczesnemu stanow! świadomości 
ludzkości. Impuls Antropozofji dła twórczo- 
ści w kulturze. 

MW poniedziałek 3 lutego r. b. o godz. 
7 wiecz. w sali Domu Rosyjskiego ul. Mic= 
kiewicza 22 — na temat: Co znaczy być an 
tropozofem i jak się nim stać. Treść odczy- 
tu: Zainteresowanie poznawcze, a czynna 
wola w Antropozofji Związek między roz- 
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W najbliższym czasie wyda- < 

zofji. P. Aleksan= 

$ & 

wojem nadzmysłowego poznania z pracą 
wewnętrzną nad sobą. Antropozofja a życie 
Jak można się stać antropozofem, 

Odczyty odbędą się w języku rosyjskim 
ia mogą być zadawane 

, francusku, niemiecku. 

     

     

  

komunikuje, że zebranie mic- 
e się we wtorek dnia 4 lutego 

30 r. o godz. 17 w lokalu doświadczalni 
przyrodniczej (Maia Pohulanka róg  Zawal- 
nej). Na porządku dziennym referat i dysku 
sja na temat: Zastosowanie lampy projekcyj 
nej przy nauczaniu geografji w szkole pow- 

  

      
4 szechnej. Goście mile widziani. 

POCZTOWA 

— (y) Bezpośrednia komunikacja telefo- 
nczna Wilna z Danją. Dyrekcja poczt i tele 
grafów komunikuje, iż od 1 b. m. wprowa- 
dzona została komunikacja telefoniczna mię 
dzy Warszawą, Wilnem, Białymstokiem, Ka- 
towicami, Łodzią i Poz: m, a wszystkie 
mi urzędami w Danji, Opłata za trzymini: 

z Polski z urzędami: 
f wynosi 

cent., a z urzędami leżącemi w stre 
j duńskiej 9 fr. 10 cent. Urząd Ko- 
leży w drugiej strefie duńskiej. 

RÓŻNE 
Jak się dowiadujemy spotkał niemały za- 
; ytwórnię Radjotechniczną p. 

j nka ul. Skopówka Nr. 6, 
w tych dniach został nabyty aparat 

dla klasztoru S.S. Nazaretanek w 
Z przyjemnością witamy tę nowinę, 

wórczość wileńska sięgnęła aż do 

   

  

   

  

     

  

  
      

    

  

    

    

   

  

— a) Posiedzenie w sprawie napfawy 
žby ewidencyjaej. Wczoraj, w urzędzie 

zkim odbyła się konierencja przed- 
władz administracyjnych, samorzą 
wojskowych przy współudziale na 

czelniką wydziału wojskowego p. Wiśniew= 
go i komendanta tut. P.K.U. mjr. Ossow 
go w sprawie usprawnienia służby ewi- 
cyjnej tak ważnej ż punktu widzenia woj 

skowego. Po dłuższych naradach | postano= 
wiona przychylić się do wysuniętego przez 
mjr. Ossowskiego planu reorganizacji tej 
służby w kierunku scentralizowania i obsa- 
dzenia odpowiednim personelem. 

Od 1 kwietnia Biuro Meldunkowe m. 
Wilna, referat wojskowy Magistratu i orga« 
nizujący się referat paszportowy zostaną wy 
dzielone z poszczególnych sekcyj Magistratu 
i utworzą jeden wydział meldunkowo-ewiden 
cyjny. Kierownikiem wydziału będzie kap. 
Wachalski na co zgadzają się władze cywil 
ne i wojskowe. Personel żeński biura mel- 
dunkowego zostanie oddany do dyspozycji 
Magistratu, zaś cały stan personalny wydzia- 
łu będzie obsadzony fachowcami obeznanymi 
ze służbą ewidencyjną. 

Wydział iadunkGB idencji bę- 
dzie podlegać bezpośrednio prezydentowi 
miasta, co ze względu na charakter wydzia 
łu jest b. ważne i zasługuje na specjalne pod 
kreślenie. 

„Dziennik Wileński", zaopatruje wia- 
demość o nadaniu nagrody literackiej m. 
Wilna Kazimierze Iłłakowiczównie przypi- 
skłem, z którego wynika, że laureatkę nic 
nie łączy w twórczości z Ziemiami b. W. 
Ks. Litewskiego. 

Widocznie redakcji „Dz. Wil.* nie są 
znane takie wiersze poetki, jak „Głos w 
sorawie Litwy”, „Do Wilna”, „Męczeństwo 
ks. Budkiewicza” i wiele innych. W poezjach 
tych poetka dała głęboki wyraz najistotniej. 
szym przeżyciom, związanym z duchem na- 

szej Ziemi i jej dziejami. 
Wiadomo, że kierownikiem literackim 

„Oz. Wil." jest prof. dr. St. Cywinski, jak 
też wiadomo, że będąc prof. Uniwersytetu 
i jednocześnie krytykiem literackim, zna 
dokładnie literaturę polską. 

Czy prof. Cywiński podziela pogląd re- 
dakcji „Dz. Wil.*? 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Miejski na Pohulance, Dziś, po 
raz ostatni nad wyraz barwne i efektowne 
widowisko „Księżniczka chińska  Turandot“ 
Gozziego z muzyką Bussoniego. 

— „Krakowiacy i Górale”. W przyszłym 
tygodniu wchodzi na repertuar opera narodo 
wa W. Bogusławskiego i ). N. ode © 
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„Krakowiacy i Górale" w opracowaniu 
Dziewulskiego. Reżyserja i inscenizacja 
Nowakowskiego, Do sztuki tej przygotowano 
całkowicie nową, bogatą artystyczną wysta- * 

gutro w poniedziałek ukaże się po raz 
ostatni w sezonie „Rewja Świąteczna”, skła 
dająca się z piosenek, monologów skaetchów 
i produkcyj tanecznych. „Rewja świąteczna”* 
zyskała ogólny poklask i uznanie. 

— Teatr miejski Lutnia. Dziś efektowna 
sztuką Somerset-Maughama „Grzesznica na 
Pago-Pago", trzymająca widownię w nieby= 
wałem napięciu, Doskonała gra wykonaw= 
sów ról głównych Werniczówny, Białoszczyń 
skiego, Łubiakowskiego przyczynia się w du 
żym stopniu do wielkiego powodzenia sztuki. 

„ Jutro z powodu przygotowań do najbliż- 
szej premiery przedstawienie zawieszone. 

i Najbliższa premjera. W teatrze Lut- 
nia odbywają się intensywne próby z ostat- 
niej nowości repertuarowej doskonałej sztuki 
węgierskiej „„Mężczyzna i kobieta* Lakatosa. 
W sztuce tej wystąpi po raz pierwszy w 
obecnym sezonie znana i ceniona artystka 
Marja Makarczykówna. Reżyserję Sztuki, w 
której zatrudnione są najwybitniejsze : siły 
zespołu POCZ Ryszard Wasilewski. 

— Dzisiejsze jprzedstawienia popołudnio= 
we. Dziś w obu teatrach odbędą się przedsta 
wienia popołudniowe o gidz. 3, 30 p. p. po 
cenach zniżonych w teatrze na  Pohulance 
ukaże się świetna komedja Fodora Mysz 
kościelna" z A. Zełwerowiczem w roli "a w nej. W teatrze Lutnia doskonała komedja 
satyryczna „Pan Topaz” z J. Werniczówną, 
Wyrwicz-Wichrowskim, Wasilewskim w ro. 
łach głównych. 

'. — Poranek taneczny „Wieszczka lalek". 
Dziś o godz, 12 w pał. zespół dzieci i ucze. 
nic żnanej i wybitnej interpretatorki tańców 
klasycznych Lidji Winogradzkiej —wystawia 
ER jej kierownictwem — efektowny balet 

ajera „Wieszczka lalek*. Kierownictwo mu 
zyczne spoczywa w rękach Zygmunta Dołę- 
gi Ceny miejsc od 50 gr. Czysty dochód z 
poranku przeznacza Się na rzecz niezamoż- 
nych uczniów i uczenie gimnazjum Wellera. 
Zainteresowanie wielkie. 

— Opera w Teatrze Miejskim na Pohu- 
lance. „Jaś j Małgosia* opera E. Humper- 
dincka wystawiona będzie w dniach 4 i 5 
lutego r. b. w wykonaniu najwybitniejszych 
sił artystycznych wileńskiego zespołu  soli- 
stów operowych, oraz znanego już zaszczyt- 
nie zespołu tanecznego p. Lidji Winogradz- 
kiej. W przedstawieniu tem zaprezentuje się 
po raz pierwszy na scenie operowej dosko- 
nała śpiewaczka p. Janina Pławska, 'absol= 
wentka tutejszego konserwatorjum  muzycz- 
nego i uczenica wielce zasłużonej prof. p. 
Święcickiej. P. Pławska prócz wspaniałego 
głosu posiada wybitne zdolności: sceniczne to 
też debiut jej w teatrze miejskim budzi słusz 
nie żywe zainteresowanie publicznoścj i wiel. 
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Z SĄDÓW 

Sprawa Zygmunta Karnickiego- 
Smoleńskiego. 

  

Sąd Apelacyjny w Wilnie rozpoznał 
sprawę Zyvmunta Karnickiego-Smo- 
leńskiego skazanego swego czasu 
przez Sąd Okręgowy na trzy miesią- 
ce twierdzy za pozbawienie życia stu: 
denta USB Bądzkiewicza przy prze- 
kroczeniu obrony koniecznej. 

Okolczności sprawy znane są na- 
szym czytelnikom nie będziemy więc 
ich powtarzać ograniczając się do za- 
tnaczenia, że nieszczęśliwy wypadek 
był pośrednią konsekwencją zatargu 
honorowego, w którym Zmarły nie 
grał nb. żadnej roli. 

Obronę oskarżonego wnosi adw. 
Kulikowski (w Sądzie Okręgowym 
bronili pp. Niedzielski i Bobiński), 
powódstwo cywilne popiera z upo- 
ważnienia matki Zmarłego p. Zofji 
Bądzkiewiczowej adw. W. Świda. 

W charakterze Świadków powoła: 
no do sprawy pp. Bronisławę Mro- 
zinkiewiczową (z racji niestawiennictwa 
tego Świadka sprawa 'odraczana była 
przedtem dwukrotnie)  Dzierdziejew- 
skiego, Janusza Bądzkiewicza oraz Ja* 
na Bochwica, o zawezwanie którego 
zabiegała obrona. 

Na wniosek obrony do którego 
przyłączył się !'prokurator Sąd;wyklu- 
czył zupełnie ze sprawy orzeczenie 
profesora USB.Wróblewskiego ibiegłe- 
go w sprawach postępowania hono- 
rowego uznając, że nie ma ono 
istotnego znaczenia w sprawiegzabój- 
stwa Bądzkiewicza, 

Popierając skargę apelacyjną wice- 
prokurator Kryczyński wnosił o uka- 
ranie oskarżonego  Karnickiego w 
myśl art. 458 cz. II K. K. & ]. ха 
zabójstwo w afekcie pod wpływem 
otrzymanej zniewagi czynnej. 

Mecenas Świda popiera powództwo 
cywilne w sumie 100 zł. i wreszcie 
obrońca mec. Kulikowski domaga się 
całkowitego uniewinnienia oskaržone- 
go motywując to tem, że został on 
sprowokowany i wówczas nie panu- 
jąc nad sobą strzelił. 
$%4 Po krótkich replikach$prokuratora 

adwokata Świdy Sąd udaje się 
ua naradę poczem ogłasza wyrok 
skazujący Zygmunta  Karnickiego- 
Smoleńskiego w myśl art. 458 cz. Il 
na rok twierdzy, a po zastosowaniu 
amnestji na sześć miesięcy oraz za- 
sądzając powództwo cywilne. 

Zaznaczyć tu należy, że jedno- 
cześnie ze skargą apelacyjną skaza- 
nego w Sądzie Okręgowym wpłynęła 
do Sądu skarga apelacyjna prokura- 
tora co w konsekwencji sprawiło, że 
kara została zwiększona Oraz zmie- 
niono kwalifikacje. (y) 

Echa zajść w kościele żodziskim. 

Zajścia jakie miały miejsce w kościele 
żodziskim były tematem niejednej wzmian- 
ki dziennikarskiej i komentowane były 
najrozmaiciej. Chodziło tu 0 niestosowne 
(delikatnie mówiąc, zachowywanie się 
pewnej grupki osób z powodu odprawia- 
nią nabożeństw w języku polskim. 

Gorszące zajścia wynikłe wówczas 
sprawiły, że na wokandzie Sądu Okręgo- 
wego w Wilnie obradującego na sesji wyjaz - 
dowej w Wilejce pow. znalazła się sprawa 
Stanisława Grzyba i Michała Jermaka 
oskarżonych z art. 51 i 75cz. III K. K. o 
wywołanie omawianych zajść. | 

Po przeprowadzeniu sprawy Sąd ska- 
zał Grzyba na dziewięć miesięcy więzienia 
z zastosowaniem bezwzględnego aresztu, 
M. Jermaka na cztery miesiące więzienia. 
Ten ostatni zwolniony został pod dozór 
policyjny. 

Ta surowa "stosunkowo kara, będzie 
najlepszą nauczką dla wszystkich pozwa- 

- lających sobie na podobne wystąpienia. (y) 

Nieudany napad. 

Wieczorem 26 VIII 1928 r. małżonkowie 
Zimmer zamieszkujący stale we wsi Le'ni- 
ki przybyli do Wilna. Po przeprawieniu się 
promem przez Wilię szli oni ulicą Wodo- 
ciągową. W niedalekiej odległości od nich 
postępowało trzech kłócących się pomię- 
dzy sobą. 

Zaintrygowany tą kłótnią Zimmer za* 
trzymał się aby posłuchać. Tego tylko trze 
ba było bandytom, gdyż jak sįę następnie 
okazsło całą kłótnia została sprytnie zain- 
scenizowana celem wciągnięcia do niej Zim- 
mera. W pierwszym momencia awanturnicy 
przestali skakać sobie, do oczu a uwagę 
swoją skierowali na Zimmerów. On otrzy= 
mał potężne uderzenie w głowę, po którem 
padł na ziemię i wówczas nąpastnicy rzuci- 
ii się na kobietę usiłując wyrwać jej to- 
rebkę z pieniędzmi. 

Różne bywają kobiety. Pani Zimmero- 
wa nie straciłą zimnej krwi. Obroniłą to- 
rebkę, a prócz tego wszczęła alarm. 

Nadbiegli przechodnie i przytrzymali na- 
pastrików: Piotra Sawickiego i Wincentego 
Jałowicza. Trzeci zbiegł. 
‚ ‚ 544 ukarał ich więzieniem na przeciąg 
jednego roku. 3 

W taki to sposób przez słabą niewia- 
stę trzech opryszków musiało skapitulować; 
a dwóch otrzymało zasłużoną karę.  (y) 

picieli jej talentu, Bilety wcześniej do naby- 
cia w kasie zamawiań Lutni. ё 

— Dziś IV niedziela kameralna w Związ 
ku literatów (Ostrobramska 9) poświęcona 
muzyce skandynawskiej. Bogaty program 
obejmuje kwartet Nielsena, sonatę fortepia- 
nowo-wiolonczelową Griega i kwintet fort. 
Sindinga. 

Wstęp dla abonentów i osób zaproszo- 
nych; przy wejściu sprzedaje się Roy 
karty wstępu. Początek z radjową punktuał- 
nością o godz. 20. 15. 3 

CO GRAJA W KINACH? 
„Holiywod — Tajemnica Cytadeli w Dę- 
e, 3 
Heljos — Arka Noego. 
Lux — Tajny kurjer. 
Światowid — Awantura arabska. 
Słońce — Wampiry Warszawy. 
Wanda — Sen 0 miłości. 
Apollo — Za kulisami cyrku. 

iecadilly — Przy kominku. 
Kino Miejskie — Mezaljans. 
Ognisko —— Ostatni rozkaz. 
Kino Sport |— Monte—Santo, 

BAL WOJEWÓDZKI 
Dn. 8 lutego w górnych salonach pałacu 

pana wojewody odbędzie się Vil doroczny 
Bal Wojewódzki, który jak zwykle, zapowia- 
da się jako największa atrakcja karnawału. 

Obowiązki honorowych gospodarzy balu 
między innymi przyjęli laskawie: 

Marszałek senatu juljan Szymański z 
małżonką, minister Henryk Józewski z mał- 
żonką, minister Aleksander Prystor z mał- 
żonką, minister Staniewicz z małżonką, wice 
minister gen. Daniel Konarzewski z małżon- 
ką, gen. Edwardostwo Rydz-Smigłowie, gen. 
Kazimierzostwo Sosnkowscy, gen. Felicjano- 
stwo Sławoj-Składkowscy, gen. Lucjan Że- 
ligowski, b. minister Karol Niezabytowski z 
małżonką i b. minister Aleksander Meyszto- 
wicz z małżonką. 

Obówiązki zaś gospodarzy balu przyjęli 
łaskawie przedstawiciele władz wojskowych 
i cywilnych, oraz szerokich sfer spoleczen4 
stwa zarówno na terenie m. Wilna jak i po= 
wiatów. 

Organizacja balu przewidziała stylowe 
udekorowanie kwiatami salonów. Do tańców 
przygrywać będą trzy orkiestry. 

Cel balu — przyjście z wydatną pomocą 
zakładom opieki nad dziećm; — ściągnie nie- 
zawodnie liczne sfery społeczne i towarzy= 
skie do salonów Pałacu w dniu 8 lutego r.b. 

  

  

Przy braku apetytu, kwaśnem odbijaniu 
się, zepsutym żołądku, upośledzonem trawie- 
niu, obstrukcji, wzdęciu kiszek, zaburzeniach 
pienų materji, naturalna woda gorzka 
ranciszka-Józefa usuwa z organizmu  sub- 

stancje gnilne, zatruwające organizm. 

SPORY 
Kalendarzyk automobilowy na 

rok bieżący. 
. Komisja ;sportowa polskiego automo- 

bil-klubu opracowała już kalendarzyk na 
sezon nadchodzący, który przedstawia się 
następująco: 16.11 zimowy zjazd zespołów 
klubowych do Kielc, 4.V konkurs na zu- 

  

  

* życie paliwa, 17.V—zjazd gwiaździsty do 
Łodzi, 18.V — wyścig "płaski do ! Łodzi, 
27-29.V - wołyński zjazd automobilowy, 
28.29.V—raid pomorski, 7-10.V! -krakow- 
ski turniej automobilowyz22-29 VI—między- 
narodowy raid. Organ. Aut. Klub Polski. 
46 Vll—rsid krajoznawczy, 20.VII —pościg 
za listem w Łodzi, 3 VIll—wyścig płaski — 
śląski, 15.VIll—zjazd gwiaździsty na regaty 
do Bydgoszczy, 24,Vill—wyścig tatrzański, 
7.1X—wyścig płaski we Lwowie, 2!.IX 
raid wojewódzki w Łodzi, 27-29.1X ,— raid 
pań organ. Autom. Klub. Polski. 

Jax widać z tego kalendarzyka (Wilno 
nie było brane w rachubę. (y) 

Rekordy światowe 'polskich za- 
wodniczek. 

Zarząd Pol. Zw. Lekkiej 'Atletyki po- 
słał do zatwierdzenia międzynarodowej 'fe- 
deracji dwa rekordy światowe naszych 
Iekkoatletek: Walasiewiczówny 7,6 sek. w 
biegu na €0 mtr. i „Lonki* w rzucie obu- 
rącz oszczepem 54,56 mtr. 

. Ponadto P. Z. L. A. ze względu na 
znaczne postępy kobiecego sportu lekko- 
atletycznego podwyższył minima wymagane 
dla uzyskania tytułu mistrza Polski. (y) 

Igrzyska strzeleckie. 
Organizatorzy tegorocznych mistrzostw 

strzeleckich weszli w porozumienie z po- 
szczególnemi związkami interesującemi się 
strzelaniem sportowem i postanowili połą- 
czyć wszystkie kategorje strzelania w jed- 
nych zawodach. 

Tak więc Narodowe Zawody Strze- 
leckie obejmować będą: strzelanie z broni 
wojskowej, krótkiej i małokalibrowej, strze- 
lanie myśliwskie do rzutków i zawody 
łucznicze. Całość igrzysk strzeleckich trwać 
będzie 8 dni i stanie się niewątpliwie naj- 
wspanialszą demonstracją sportu strze- 
leckiego (a) 

Kongres kolarski bez Judzialu 
Polski. 

Ww dniu 1 lutego odbędzie się w Bruk- 
seli posiedzenie kongresu Międzynarodo- 
wego Związku Kolarskiego. Kolarze polscy 
nie będą reprezentowani na tym kongresie, 
ze względu na brak środków na wysłanie 
swego delegata. (a) 

Siódmy dzień zawodów hippicz- 
nych w Zakopanem. 

Wczoraj w siódmym dniu zimowych za- 
wodów hippicznych w Zakopanem odbył się 
konkurs © nagrodę 2500 złotych im. 
mana Sanguszki na następujących warun- 
kach: (4 przeszkód, wysokości 140 cm. 
szerokości 500 cm. wyniki konkursu: 1) 
Rotmistrz Łączyński (8 p. uł') czas 1:50, 
2) porucz. Kawecki (10 p. strzel. konnych), 
3) porucz. Solgki (5 D, A. K.), 4) porucz. 
Zalewski (8 p. uł.), 5) rotm, Lewicka (wyż- 

rz ED Startowało ogółem 31 
oni. (a 

Konie dla ekipy polskiej. — Na 
froncie hockeyowym. 

Związek Narodowy Polski w Chikago 
otworzył listę składek na zakup e©dpowied- 
nich koni dła polskiej drużyny hippicznej, 
która wsławiła się na cały świat zdobywa- 
jąc trzykrotnie Puhar Narodów. 

Odwilż prześladuje hockey'stów nie 
tylko w Polsce. Mistrzostwa hockey'owe w 
Chamonix ze.względu na odwilż zostały 
odłożone. 

Smutną tę wiadomość tuszuje do pew= 
nego stopnia druga, o decyzji Międzynaro- 
dowej Ligi Hockey'owej powierzania Polsce 
organizacji mistrzostwa świata w hockey'u 
na rok 1930—31 w Krynicy, względnie w 
razie niepogody na. nowowybudowanym 
torze sztucznym w Katowicach. 

Na drugi więc rok będziemy tnogli ob- 
serwować grę kanadyjczyków i... japoń- 
czyków. 

Pozatem wiceprezesem Ligi został polak 
dr. St. Polakiewicz. (y) 

HA ETD KPI S 

WYPADKI I KRADZIEZE. 

— (c) Wypadki za dobę. Za czas od 31 
ub. m. do dnia 1 lutego zanotowano w Wil 
nie ogółem 47 różnych wypadków. W tej 
liczbie było kradzieży 6, zakłóceń spokoju i 
nadużycia alkoholu 12, przekroczeń admini- 
stracyjnych 20.. 

— (c) Kradzież gołębi. Aibinowi Kali. 
liczewskiemu zamieszkałemu przy ul. Ponar- 
skiej 50 skradziono 12 sztuk gołębi rasowych 
ogólnej wartości 8.00 zł. 

(c) Okradzenie mieszkania. Nieznani 
sprawcy dostali się do mieszkania Eweliny 
Skoczek przy ul. Dunajek i wynieśli maszy= 
nę do szycia, 3 złote krzyżyki i biżuterję 
wartości 300 zł. Jak widzimy złodziejski 
„skok“ na mieszkanie p. Okoczek udał się 
im setnie. 

— (c) Zatrzymanie zbiega na granicy. 
Nocy wczorajszej w okolicy Duszkowa w 
gminie Rakowskiej patrol K.O.P. zatrzymał 
przedostającego się na nasze terytorjum 26 
ietniego Władysława Kureca, mieszkańca wsi 
Skałbiszcze gm. Moczeńczyckiej powiatu Wi- 
lejskiego, który w grudniu r. ub. po dotkli- 

Ro- F. 

RADJO 
Niedziela, dnia 2 lutego 1930 r. 

10.15 —: Transmisja nabożeństwa z 
Katedry Poznańskiej: 11.55—15.60: Transmi- 
51а z Warszawy, sygnał czasu, kom. me 
tsorologiczny oraz odczyty rolnicze. 15.00 
-16.20: „Praca ku kontroli mlecznaści” 
odcz. wygł Wł. Opacki. 16,50—17,15; Audy 
cja dlą „Posłuchajmy wierszyków*. 17,15— 
17.40: „Psychoanaliza jako Środek wycho 
wania* VIJI odczyt orgaa. przez Kuratorjue: 
O. S. wygl. dr. Hryniewiczówna. 17,40 - 
19.00: Transmisja koncertu z Warszawy. 
19,00 -19,25: "Kukułka wileńska* humo 
tystyczny tygodnik mówiony. 19,25— 19,54: 
Transm. z Warsz. audycja z racji imienia 
Pana Prezycents lznacego Mościckiego 
19,50 20,15: Program na poniedziałek 
sygnał czasu i rozmaitości. 20,15—21,4:: 
IV Niedziela Kameralna, organizowana 
przez Polskie Radjo w porozumieniu z Wil 
Tow. Filharmonicznem i Zw Zawodowym 
literatów polskich. Transmisja z siedziby 
Zw. Literatów. Muzyka skandynawska 
Udział biorą: prof. M. Kimontt Jacynows 
ffort). Prof. H Sołomonow (I *skrz), M 
Szabsaj (Il skrz), kapelm. M. Salnicki 
(altówka), prof. F. Tchorz (wioloncz) I 
Carl Nielsen Kwartet op. 5. i) Allegru 
non tropse na energice. 2) Un poco ицса- 
gio. 3) Allegratto scherzando. 4) Finale 
Allegro appasnionato. II Edward Orieg— 
Sonata na fortepian i wiolonczelę op. 36, 
Allegro agitato. III. Christian Sinding— 
Kwartet fortepianowy op- 5. 1) Allegro na 
non troppo. 2) Andante 3. Intermezzo. 3) 
Finale Allegro vivace. 21,45—22,15: Trans- 
misja słuchowiska z Poznania.;22,15 — 24,00: 
Transmisja komunikatów i muzyka tanecz- 
na z Warszawy. 

Poniedziałek, 3 lutego 1930 r. 

_ 11,55—12,05: Sygnał czasu z Warsza- 
wy. 12,05—13,10: Poranek muzyki popu: 
larnej w wyk. 'Ork. Polskiego Radja. 1) 
Waldteufel—walc. 2) Leoncavallo — wią 
zanka z Op. „Pajace* 3) W. Czajkowski— 
Conzonetta z koncertu skrzypcowego: 4) 
Chmeling —serenada i taniec hiszpański. 5) 
Felix—senne marzenia. 6) Muzyka tanecz- 
na. 13,10 —13,20: Komunikst dzieany. 16,10 
—16,15: Program dzienay. '16,15—17,00: 
Retransmisje 'stacyj zagranicznych. 17,00 - 
17,15: Pogadanka Akademickiego Koła Mi 
syjnego. 17,15—17,40: żAudycja dla dzieci. 
Bajeczki dla najmłodszych opowie Zofja 
Tokarczykowa. ;17,45—18,45: Transmisja 
koncertu z Warszawy' 16,45 19,25: Audycja 
eksperymentalna „Serce na antenie" słucho 
wisko Rolfa Gunelda przekł. W. Hulewicza, 
ilustr. muz. Eug.' Dziewulskiego W wyk. 
Zesp. Dram. Rozgł. Wil. 19,25—19,40: 22 
lekcia języka włoskiego. Prowadzi dr. J. 
Rostkowska. 19,40—20,05: Program na wto- 
rek, sygnał czasu i rozmaitości. 20,05— 
20.30: „O śmiechu* odczyt wygł. prof. U 
S. B. Sergjusz Siengalewicz. 20,30 —23,00: 
Transmisja koncertu z Budapesztu. 23,00 
24,00: „Spacer detektorowy po Europie“ 
Retransmisje stacyj zagranicznych. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
: 1 lutego 1930 r. 
Dawizy I waluty: 

  

Tren. Sprz.  Kupnc 

Dolary * 8,86, 8,85,5 8,83,5 
Belgja 124,18, 124,49, 123,87 
Kopenhaga 238,45, 239,05, 237,85 
Budapeszt 5,31 5,33 5,29 
Holandja 358,12 35902 — $57,22 

Londyn 43,31,5 43,48, | 48,21, 
Nowy York 8,899, 8,919, | 8,879 
Wypłaty telegr. 8,917, 8,937, 8,897 

Oslo 238,08 238,68 25748 
Paryż 34,98, 35,07, 34,89, 
Praga 26,36.5 43, 26,30, 
Szwajcarja 17200, 172,43, 171,57 
Bukareszt 5,3125 53137 119 
Stokholm 239,35, 239,95 75 
Wiedeń 125,46 125,77, 125,15 
Węgry 155,57 155,74 155,1; 
Włorhy 46,66 46,78 46,54 
Marka niemiecka 212,40, ! 
Gdańsk 173,47. 

Akcje. 

Bank Polski 184,00 --184, Powszechny 
Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowych 
80. — Puls 8.50. Elektrownia w Dąbrowice 
60. Cukier 27.75 Cegielski 49 —. Мо- 
drzejów 18.— Norblin 81 Ostrowiec - 61.00 

wa 2 wej ZEWN © 60, 
— arow. L е! aro 
ozy 20, ni 7.50  Spiess 98. 

Lilpop 27— B. Zachodni 78. Kijewski 60, 
Klucze 8,50 IU em. 73.50. Siła i Światło 
98 —. PRM Bank Dysk. 124.Nobel 12,00 
Rudzki 28,50 Haberbusch 101.50 Bank Hand- 
lowy—117, Wysoka 145 Majewski 60, Eazy 
6,50. Gdański Monopol Tyt. 277,60. : 

Papiery procentowa 

Pożyczka inwestycyjna 121.75. Prem- 
jowa dolarowa 74.50 5 proc. konwersyjna 
49,15 6 proc.dołarowa 79.25 10 proc. kole- 
Jowa 102,50, $ proc. kolejowa 44,50. 8 proc. 
L. 2. B. Gosp Kraj. i Banku Koln., obli- 
acje B. Qiosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 
3,25. 4 i pėl proc. L. Z. ziemskie 50,00 

8 proc. warszawskie 70,75.5 proc. warszaw- 
skie 54,— 8 proc. Łodzi 63:—. 10 
Siedlec 7325 8 proc. obligacje P. B 
Komunalnego 93, Stabilizacyjna 38.25 10proc. 
Radomia 75. 8 proc. ziemskie 79.50, 4,5 proc 
ziemskie 50.— 6 proc. poż. konw. Warsz. 
50.50 4 i pół proc. warsz. 49,25 Kalisz 59.25 
8 proc. T. K. Przem. Polskiego 81,50 
& proc. Piotrkowa 61.00 8 proc. Częstocho- 
wy 60.50, 8 proc. Lublina 6,25. 

NIE NAZWĄ lecz JAKOŚCIĄ zdobył 
moj napoj KOLOSALNV SUKCESI 

PREGZ z FALSYFIKATAMII 

W celu ochrony przed falsyfikatami 
mego słynnego orzeźwiającego na- 
poju znanego dotychczas pod nazwą 
„SINALCO“ ten sam napój. ukaże się 

zeza + FRUID" Opalski 
Wiko „PRUUO“ fomsztejna p 

z oryginalną etykietą i kapslem 

wem pobiciu swej matki zbiegł da Sowietów, 
skąd został w dniu 19 b. m. wyrzucony z 
:powrotem i błąkał się w strefie granicznej. 

— (c) Konkurent m i we 
go.. We wsi Tatary, gminy Gródeckiej u An- 
toniego Bogimo ujawniono potajemną 
rzelnię. Aparaty i wypędzoną już samogonkę 
zakwestjonowano. 

— (c) Pożar. Z powodu wadliwości 
przewodów kominowych powstał pożar w 
zabudowaniach Stefana Zacharewicza _ (fol- 
wark Zabłocie, gminy wojstomskiej), Ogień 
zniszczył dom mieszkalny j budynki gospo- 
darskie. Straty wynoszą 3 tys. zł, 

OFIARY. 
Bezimiennie Komitetowi Chłeb dzieciom 

zł. 5. Żłobek im. Marji zł. 5. Na walkę z 
żebractwem zł. 5. Na wyjątkową nędzę zł. 5.° 
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  Dzis UROCZYSTA PREMJERAI 2 orkiestry: wojskowa i 3 
Cudo przeboj $wiatal Arcydzieło, które poruszyło publiczność 

symfonicźnł 
e całego światal | / 

Skład Mebli 

В. Łokaciewski 
ul, Wileńska 23 

górnośląski 

    

NAJLEPSZY 

WĘGIEL 
CENY POTANIAŁY 

na futra i płaszcze futrzane w znanym 
magazynie koafekcji ubraniowej 

В. Lantman 
koncernu „Progress“ 

oraz KOKS wagonowo i od jedne! 
tonny szczelnie zamkniętych i za- 
plombowanych wozach: dostarcza 

poleca w wielkim wyborze: Przedsiębiorstwo Handlowo-Prze- 
Łóżka e polowe od Zł zt mysłowe 

2 dziecinne hygieniczne » z U0-|] M. DEUbb For iso w: 
Materace z morskiej trawy » » 30— Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, tel. 811. Tamże najbogatszy wybór płaszczy je- 

» sprężynowe „ » T Składy węglowe: Słowackiego 27, siennych najnowszych fasonów i modeli 

Kogetki” Paa NE S ж oraz najelegantszych ubiorów męskich. 

may aniowe z bieliśniar; » » 275.— Dla p.t. Urzędników dogodne wa- 

Krzesła wied. wielki wybór > z 11,— Bezpłatnie i solidnie lokujemy runki spłaty. 

Stoły jadalne rozsuwane . » 80— Щшпе"‹ке oszczędności na pierwszo- 

Garnitury koszykowe <w) 8 rzędne hipoteki miejskie i wiejskie, Prosimy się przekonać! 

Sanki sportowe s „ 14— Zgł. Ajencja „Polkres* Wilno, ul. 

oraz garnitury salonowe, sypialne, dzie- Królewska 3, 

cinne, klubowe, męskie pokoje i wszel- 

telef 17-80. —( 

  
kie meble kancelaryjne. - ZN | MAMY DO SPRZEDANIA mai 4] 

w Wilnie większą ilość domów mu- Pierwsze 
rowanych i drewnianych na b. do- żródło G L 

NUNNZUNNSNAK NNANZONUNNNNAM godnych warunkach. Zgł. Ajencja daż 

„Polkres* Wilno, ul. Królewska 3, sprzedaży 
tel. 17-80. —0 GORNOSLĄSKIEGO Lnana wróżka Chiromantka   

Przepowiada przyszłość, sprawy są- 

dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od 
10-ej do 7-mej wieczór. Adres: ul. 
Młynowa Nr 9 m. 6, naprzeciw 
Krzyża, w bramie na prawo schody. 

NENNUNNKNRzzNzNzNsNNNSĄNA 

Tango, Foxtrot 
Tańce karnawałowe Slow fox, i Blues 
wyuczam za 12 lekcyj P. BOROWSKI 
ul. Trocka Nr 2. Kurs rozpoczynam we 
środę 5-go lutego o godz. B-ej wiecz. 
Opłata za kurs 10 zł. 7-go lutego o 
godz. 7-ej rozpoczynam kurs mazura (za 
mazur 5 zł.) Zapisy przyjmuję (Towa- 
rzystwo Chrześcijańskie Iotelig.) -0 
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najlepszego gatunku konc. 

a 

| GIESCHE $. А. Kafowiee. 

    
kopalnie: Cleofas, Frankienberg, Wil- 

helm, Carmer i Richthofen. 
Jaglellońska 6, tel. 14-97. 
Dostawa od 1 tonny w wozach 

plombowanych. 

  

  

      

  

Rejestr Handlowy 
BO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W 

WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 3.XII 1929 r. 
„11198. A. I. „Wacław Domeyko" w maj. « Sitce, m. 

Parafjanowskiej, . Dziśnieńskiego, gorzelnia rolniczą. Fir- 
ma istnieje od 1925 roku. Właściciel Domeyko Wacław, zam. 
tamże.. Pełnomocnikiem firmy jest Bohdan Dzierdziejewski 
zam. w maj. Sitce. 2995 — VI 

11197. A, I. „Sklep win i wódek Zofji Baczyžmalskie; 
w Miorach*, W Miorach, pow. Brasławskiego, sklep win i w: 
dek, oraz wyrobów tytoniowych. Firma istnieje od 1923 roku 
Właścicielka Baczyżmałska Zofja, zam. w Łowiczu, ul. Piotr. 
kowska 24. Plenipotentem firmy jest ' Franciszek Krzywicki, 
zam. w Miorach. ° 2994 — VI 

11199. A. I. „Izaak Cyderowicz i Spėlka“. Handel pro 
duktami naftowemi. Siedziba w Lidzie, ul. M ackiewicza: 
Firma istnieje od: 1929 roku. Wspėlnicy: Izaak  Cyderowicz 
przy ul, Mackiewicza 35, Abram Cyderowicz — przy ul. Su- 

skiej 61, — obaj-z Lidy i Gdalja Fryd z Wilna, uł. Siera. 
kowskiego 24. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z 
dn. 13 sierpnia 192% roku na: czas nieokreślony. Zarząd należy 
do Izaaka Cyderowicza, który reprezentuje spółkę i ma prawo 
zastępować ją we wszystkiem i wszędzie, podpisywać wszel 
kie dokumenty w imieniu spółki pod stemplem firmowym. 

», w dniu 17, 12. 29 r. 
439. 'B. 1. „Biuro Techniczno - Handłowe — MECHANIT— 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*. Handel na rachunek 
własny oraz komisowa sprzedaż różnego rodzaju maszyn i na- 
rzędzi technicznych. Siedziba w Wilnie, ul. Trocka 11. Spółka 
istnieje od 20 września 1929!r. Kapitał zakładowy 10.000 zł. po- 
dzielony na 2 udziały po 5.000 zł. każdy całkowicie wpłacony. 
Zarząd spółki stanowią zam. w Wilnie: Chaim Alperowicz przy 
ul. Zawalnej 15 i Szymon. Rechtdik » przy ul. Stefańskiej 20. 
Wszelkie umowy, weksle, czeki, pełnomocnictwa, akty notarjal- 
ne i hipoteczne, zobowiązania dłużne i inne dokumenty pienięż- 
ne podpisują w imieniu spółki obaj zarządcy; i korespondencję 
zaś zwykłą i poleconą oraz pokwitowania z odbioru takowej z 
poczty płodpisuje każdy z zarządców samodzielnie. Reprezento. . 
wać spółkę wobec władz i urzędów, tudzież bronić praw i 
interesów spółki przed sądem ma prawo każdy z zarządców. 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na mocy aktu 
zeznanego przed Leonardem Zarembą, pełniącym Akai Ste- 
fana MDT” Notarjusza. w Wilnie w dn. 18 września 1929 
roku za nr. 1962 na czas nieograniczony. 2982 — VI. 

440. B. I. „C« KUSZNER i S-ka, spółka z ograniczoną odpo- 
wiedzialnoścją*. Handel towarami biawatnemi i gotowem ubra- 
niem. Siedziba k Wasiliszkach, pow. Szczuczyńskiega, Spółka 
istnieje od 17 listopada 1928 iroku. IKapitat zakładowy 
2000 złotych, podziełony ma 100 udziałów po 20,zł. każdy, cał 
kowicie w gotowiźnie wpłacony. Zarząd spółki stanowią zam. 
w Wasiliszkach, pow. Szczuczyńskiego: Cywja Kuszner j Lejzer 
Kuszner. Wszelkiego rodzaju akty, umowy, zawierane i wyda- 
wane w imieniu spółki, w tej liczbie weksle, żyra wekslowe, 
czeki, obligi, jak również plenipotencje podpisuje/Cywja Kusz- 
ner łącznie z jednym z udziałowców Judes Sokotowską, lub Mi- 
chelem Perelmanem, lub iLejzerem Kusznerem pod stemplem fir. 
mowym, jak również i odbiór wszelkich: sum pieniężnych nale- 
żnych spółce; pokwitowania zaś z odbioru korespondencji po- 
cztowej, zwykłej, poleconej i telegraficznej oraz wartościowej, 
jak również przesyłek i przekazów pieniężnych z urzędów pocz 
towych*i kolejowych podpisuje każdy z wyżej wskazanych udzia 
łpwców lub Cywja: Kuszner. Spółka z ograniczoną odpowiedzial. 
nością zawarta na mocy aktu, zeznanego przed Adamem Murza. 
Murziczem. Notarjuszem w Wilnie w dn. 17 listopada 1928 roku 
za nr. 6023»na czas nieograniczony. 2983 — VI. 

441. B. I. „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
SŁOŃCE — w Wilnie". Prowadzenie teatru kinematograficznego 
Siedziba w Wilnie, ul. Dąbrowskiego 5. Przedsiębiorstwo istnie- 
je od 3 listopada! 1929 r. Kapitał zakładowy 6.000 zł., podzielony 
na 60 udziałów po 100 zł. każdy, całkowicie w gotowiźnie wpła- 
cony. Zarząd spółki stanowią zam. w Wilnie: Marja Oertel — 
przy ul. Dąbrowskiego 5, Florentyn 'Dłuski przy ul. Popowskiej 
2i Władysław Sąchocki przy ul. Jagiellońskiej 6. Wszelkiego ro 
dzaju zobowiązania, umowy, weksie, czeki, żyro na wekslach, 
akty notarjalne i hipoteczne i t.p» podpisują dwaj członkowie 
zarządu pod stemplem firmowym, z których to' podpisów jeden 
winien być Florentyna Dłuskiego. Korespondencję zaś zwykłą 
poleconą i wartościową oraz pokwitowania z odbioru z poczty, 
kolei i instytucyj przewozowych i kredytowych listów, przeka- 
zów, iprzesyłek i wogóle wszelkich ładunków może podpisywać 
w imieniu spółki każdy z członków zarządu, lub udziałowców: 
Wacław Skulski albo |anina Łukaszewiczowa. Spółka z ograni- 
czoną odpowiedziainością zawarta na mocy aktu, zeznanego 
rzed Władysławem Krzemińskim pełniącym 'obowiązki Aleksan 
dra Rożnowskiego Notarjusza w Wilnie, w dn. 31 maja 1929 r. 

"a nr. 3486 oraz uzupełniających aktów, zeznanych przed Ale- 
ssandrem Rożnowskim, notarjuszem w Wilnie, w dn. 6 listopa- 
da 1929 roku za nr. 6048 iw dniu 23 listopada 1929 r. za nr. 
6387 na czas nieograniczony. 

2984 — VI. 

    

  

combinaison'y, ozdobne kołnierze i klam- 
ry do sukien, broszki, grzebienie, korale pcz adw, 

„Polska Składnica Galanferyjna" 
FRANCISZEK FRLICZKA 

Zamkowa 9, (róg Skopówki) tel. 6-46. 

ВЕНЕ ЕР ЕБ Е ВЕНЕ В В С В В В 

Wielka wyprzedaż 

RESZTEK 
I wysortowmych towurów 

Biały tydzień 
CENY NIŻEJ FABRYCZNYCH 

D.-H. L. Pibiel i šyn 
Wielka 7, tel, 11-55 

  

Uwaga Właściciele Domów! 
Wileńska Sekcja Malarzy Szyldów przy Centr. Zw. 
Rzem. m. Wilna zawiadamia, iż wszyscy ma- 
larze szylddów w Wilnie przyjmują do 
wykonania NOWY TYP LATARNI DO- 
MOWEEJ (elektrycznej) po tanich cenach. 

ZW. MALARZY SZYLDOW. 
ŁiTRALLZACZAERZCA   

  WEENANIEZNEE) SE ROCEEKA 

NOWOCZESNE RADJOAPARATY 4 

ekranowane 
o niedoścignionej selekcji i sile, poleca 

ELEKTRIT 
Co Wilno. Wileńska 24 

Tel. 1038. 
Najbogatszy wybór aparatów radjowych na dogodnych 

warunkach. 

  

ŚWIATOWA FIRMA poszukuje zdolnych i energicznych 

PRZEDSTAWICIEL1 
dla sprzedažy na prowincji 

artykułów pierwszej potrzeby 
zapewniony wysoki zarobek. Oferty z podaniem dotychcza- 
sowej pracy i referencyj do Biura Ogłoszeń S. Jutana 

Wilao, Niemiecka 4, teł. 222 dla. „D. S.* 

PIANINA i FORTEPIANY 5 
światowej sławy „ARNOLD FIBIGER* (nie mai 
nic wspólnego z firmą Bracia A. i K. Fibi, er) A 
PLEYEL, BECHSTEIN, BLūTHNER, DRYGAS.Ę 

SOMMERFELD etc. 

K. Dąbrowska m. niewniecza 5; Niemiecka 3, m. 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE 

в 

og 
в 
я 

Popierajcie 1. 0. P.P. 
Wydawca St. Mackiewicz. Redaktor pdpowiedzialny Witold Woydylio. 

KiNO-TEATR 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

KA 

N D/A Najgłośniejsze i najpotężniejsze arcydzieło lat ostatnich, porywające wielkością treśc 

OBU głównych: żołnierz wieikiej wojny i i tancerka. | 

Świecie! 2 orkestry! Wojskowa i symfoniczna. Śpieszcie na ten film! Celem uniknięcia natłoku uprasza się S: 

2.000.000 dolarów kosztu! 10.000 artystów! 2 lata pracy! 

rozmachem wykonania i mistrzowstwem techniki. Realizacja mistrza Michałą Kertesz 

Groza wojny! Rewel. katastrofa kolejowa na linji Paryż — Konstantinopol Szalone barbarzyńskie orgie po 

Publiczność o wcześniejsze nabycie biletów i przybycie na 15 min. przed rozpoczęciem seansów 0 godz. 2, 

W rolach (ie01g0 Obrień jako Jafet syn Nojego i Dolores Lostėllo jako Mirjam 

gańskie. Mrożące krew, niewidziane dotychczas sceny POTOPU. Film ten jest przedmiotem podziwu ną cały 

6, 8i 1015. Honorowe bilety bezwzględnie nieważne! Dia młodzieży dozwolone. 

  

   

JUTRO UROCZYSTA PPEMJERA pierwszego europejsk. filmu Polskie.o 2 

KULT CIAŁA 

  

  

KINO-TEATR — |pjz popularnej powieści M. SROKOWSKIEGO. Režyseijai MICHAŁA 
„ |WASZYNSKIEGO. W rolach głównych: AGNES PETERSEN - MOZŻU- 

„AOLLYWODD” |cHiNowAa, MICHAŁ VICTOR VARCONYI, KRYSTYNA ANKWICZ, В 
PAWEL OWERŁŁO, E. BODO i inni. Zdjęć dokonano w Wardząwie; ; 

Mickiewicza 22.  |Wjedniu, Bu szpeszcie i Nicei. Specjalna ilus tracja muzyczna. Nie patrząc 
na B olbrzymie koszty & obrazu - ceny miejsc nie podwyższone 
Początek o godz. 4, 6, 8, i 10.25. Passe-partouts w dzłeń premjery 

nieważne, 

a. 
  

Kino Miej 
SALA MIĘJSKA 

ul. Qstrobramska 5. 

Qa „mia 31 stycznia do daia 3 Iutego 1930 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 

„MEZALIANS“ 
Krzyk duszy przeciw niesprawiedliwości i podłości ludz 'ej. Aktów 10. W rolach głównych 
ESTELLE BRODY i JOHN STUART. Nad program: „KRÓL KUGLARZY* Komecja w 2 aktach | 
Kasa czynna od g. 3 m: 30. Pocz. seansów od g. 4-€i. Następny program: „Z DNIA NA DZIEŃ*. _ 

skie   
  

Dziś ostatni dzieńl Zespół artystów Świat. sławy: NATALJA LISIENKO, MARJA JACOBINI, GABRIEL GABRIĆ 

KINO-TEATR |iANGIELO FERRARI „„Tajemnica Cytadeli w Dęblinie'! 
„HOLLYWOOD” |potężny dramat w 12 akt. z CZASOW PANOWANIA CARATU NA ZIEMIACH POLSKICH. Od godziny $-e | 
Mickiewicza 22, DODATKOWA Początek seansów o godz. 4, 6, 8 10.25; 

ORKIESTRA 2 ORKIESTRY. BAŁAŁAJEK i MANDOLIN. 
  

„OGNISKO“ 
Uli. Kolejowa Nr 19 

(obok dworca 
kolejowego). 

Dziś i dni następnych Dainrcjeisioja) artysta filmowy EMIL JANNING3 oraz urocza EWELINA BRENT + 
potężnym dramacie miłości $ 

i poswięcenia pod tytułem © T A T R 8 R © z X A z 
„Ostatni rozkaz* cieszył się nadzwyczajnym powodzeniem we wszystkich stolicach swiata. Pomimo znaczny. 
kosztów wynajęcia obrazu ceny nie są podwyższone. 
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LUDWISARSKA 4. 

Czynny w soboty, 
dziele i świętazod g. 1-szej 

W sobotę 1 i w niedzielę 2-go lutego niezwykle bogaty program obejmujący całokształt sportów 
zimowych Barwny, malo- MONTE SANT 66 dramat w 8 aktach. Akcja tego nieco- 
wniczy film sportowy 1 dziennego filmu, rozgrywa się wśród 
niebotycznych szczytów Alp. Przepiękne pejzaże zimowe, a na ich tle porywająca akcja w której 
biorą udział znakomici artyści. NAD PROGRAM: 1) Mistrzostwa narciarskie w Zakopanem. 
2) Marsz zbliżania — instrukcyjny film, przysposobienia wojskowego: Pocz, seansów: 2, 4, 6,8, 10 
Ceny miejsc: Fotele—zł. 1, dla dorosłych 80 gr., dla młodzieży 50 gr., dla dzieci 35 gr., dla 
żołnierzy i czł. P. W. 50 gr., Balkon 35 gr. Abonamenty ważne tylko do 1-go marca. Należy je 
wykorzystać w lutym, bo potem stracą ważność, 
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Drodę 
i jej skazy 

sów i łupież. 
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DZIŚ PREMIERA! „ŚWI AT ZAGINIONY. 

plz sensacyjnej powieści CONAN DOYLE'A. Film ten w magiczny sposób przenosi widza do prabytu glob 
naszego i pokazuje ową niesłychaną bujność i żywotność macierzy naszej. W rolach głównych: przepiękna 
BESSIE LOWE, LEWI STONE, LLOYD HUGHES i WALLACE BERRY, Dzikie niekiełzane tętno prabytu. 
Reżyser i twórca potęgą swej fantazji scina wi4zowi krew Iožem. Zrealizowanie filmu Conan Doyle'a ko 
sztowało 6 miljonów dolarów. DLA MŁODZIEŻY DOZWOLONE. Od godz. 2 do 6 ceny zniżone, 40 i 80 gre 
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Jaszczenko ppułk. S.S. | Komisowo - Handl. 

Mickiewicza 21, Į 

znanem_ uzdrowi- „te! 152%:  —24 
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ai. Miskiewicza 24, | saman names mam | łóżka niklowane i || Wileńskie 69 | Student Zginął Szpie, 
tel. 277. B $ | anzielskie, kreden- | | Komisowo = Hanso. i m 
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EEE UKE p i li | godne warunki i Paryżanka об 1—4 P p. Sios Kami i 
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Brukarnia „Wydawnictwo Wileūskie“, Kwaszelma 23,  


