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Wchodząc do nowego rządu, obec- 

ny minister rolnictwa p. Janta-Pol- 

czyński uzyskał przedtem zapewaie- 

| nie, że wyznawany przezeń kierunek 

polityki rolniczej będzie w łonie rzą- 

| du honorowany. Podobno takie za” 

| pewnienie udzielone mu zostało w 

| formie, powiedzmy, trwałej, gdyż no: 

wy minister dużą wagę przypisywał 

przysłowiu: verba volant—scripta 

manent. I minister Niezabytowski miał 

swą linię postępowania, również w 

kierunku swym zgodną z przekątną 

interesów rolnictwa. Jednak jego ko- 

ledzy z rady ministrów łamali ją przy 

+ każdej sposobności. Możliwość tego 

obecnie znacznie redukuje Się, 

W kraju wybitnie rolniczym, kto- 

rego bilans handlowy i płatniczy za- 

leżny jest przedewszystkiem od stanu 

! wytwórczości roślinnej i zwierzęcej, 

państwowa polityka gospodarcza win- 

na być nastawiona pod kątem two- 

rzenia warunków sprzyjających rozwo- 

jowi tej produkcji. Stanowisko swoje 
w tej mierze minister irolnictwa miał 

możność sprecyzować w ogólnych za- 

rysach już podczas konferencji pra- 

sowej, później zaś — bardziej tdokład- 
nie jako program minimum—w komi- 

sji rolnej Sejmu. 

Ktoś rzucił zarzut, że minister rol- 

nictwa nie przychodzi z gotowym 

ii ro lecz swoje wystąpienie w 
  

komisji rolnej poprzedza kilkodniowe: 

mi naradami z  przedstawicielami or- 

ganizacyj rolniczych i byłymi  minist- 

rami rolnictwa. 
_ Zarzut ten obliczony był na krėt- 

kowzrocznych obserwatorów i mało- 
dystansowych szybkobiegaczy politycz: 
nych. Jasnem wszak było, że o ile 

program maksimum zawierać powinien 

niewzruszalne zasady: „dążymy do te- 

go a nie innego celu i tenii właśnie 
drogami,—o tyle program minimum 

musiał być uzgodniony w szczegółach 
z zainteresowanem rolnictwem, by ja: 

kiś blahy wypadek nie przeistoczył 

się w „pomarańczową skórkę', która 

nieraz była powodem  pošlizgnięcia 

się,  Pozatem minister rolnictwa 
wskrzesił pajęczyną zapomnienia utka- 

ną zasadę, którą od trzech lat mar: 

szałek Piłsudski rozsadza Sejm, zasa- 

dę bezpośredniego kontaktu z tymi, o 

Josie których ta lub inna polityka sta- 
nowić może nieodwołalnie. 

Jaki efekt wywołało przemówienie 

ministra rolnictwa na konferencji pra- 

sowej, później w komisji rolnej? Opo- 
zycja nie uzgodniła swego stanowiska: 

” Narodowa demokracja przeważnie mil: 
czy, zaczaiła się—pepesowcy rzucają 
gromy: „program ministra rolnictwa 
jest programem nawskroś wielko ob- 

| szarniczym”. ‚ 
| Skąd ten halas, bicie fna trwogę, 

zamieszanie i mobilizacja Gniepracują- 
cych'na roli dla obrony [zagrożonego 
rolnictws? Towarzysz Marjan Nowic- 

ki, główny oponent w komisji rolnej 
wyjaśnia to nam na szpaltach „Robot- 
nika”. Mianowicie minister rolnictwa 

powiedział, że: 
Przeżywamy kryzys rolny, jakiego 

nie było od czasów wojn napoleoń: 

skich. Kryzys ten nie został spowodo: 
wany zarządzeniami p. Szwalbego, 
urzędnika ministerstwa spraw we- 

wnętrznych, lecz Światową hyperpro- 
dukcją zboża i wpływem Ameryki na 

. ceny produktów rolnych. Do poglę- 
bienia kryzysu w Polsce przyczyniły 
się następujące okoliczności: 1) poli- 
fyka antyrolnicza wszystkich rządów 
wynikająca z fałszywej zasady, że ta- 
nie żyto daje tani chleb, a tani chleb 
tanie środki utrzymania, 2) brak pro- 
gramu w produkcji rolnej, 3) wypie: 
ranie w konsumcji zbóż a szczególnie 

żyta przez mięso, nabiał, warzywa i 
' owoce, 4) brak dopływu kapitałów, 

) 5) brak zorganizowanego przedsta: 

и 

  

  

   

   

                  

    
  

wicielstwa _ rolnictwa. _ Mając na 
względzie powyższe, oraz stwier- 
dzującc Że  premje _ wywozowe 
nie dały oczekiwanego rezultatu, mi- 
nister rolnictwa ;konkluduje, że po- 
winna powstać ;organizacja eksportu 

celem pomocy producentom przy za- 
k 

do domu lub z 

" Dzweny bez serca 
chowaniu warunków fumożliwiających 

rolnikowi sprzedaż w momencie sprzy- 

jających konjunktur. Stąd wynika ko- 

nieczność ulg kredytowych i podatko- 

wych oraz ukrócenia lichwy na wsi i 

z tem się łączy inna konieczność 

mianowicie nowelizacji niektórych 

ustaw (reglamentacja przemiałui t. d.) 

a zwłaszcza dotyczących Świadczeń 

socjalnych jak np. kasy chorych. 
Dałej minister rolnictwa poruszał 

sprawę ulg taryfowych i zwracał uwa- 

ge na niektóre całkiem niepotrzebne 

inwestycje inicjowane przez samo- 

rząd terytorjalny, co się kładzie nie- 

pomiernym ciężarem na rolnictwo, 

'Umyślnie streściliśmy przemówie- 
nie ministra rolnictwa w ;ujęciu nada. 

nem przez jego oponenta, Opuszcza- 
jąc szereg momentów stanowiących © 

stosunku ministra rolnictwa do innych 

spraw nie mniej dla rolnictwa aktu- 

alnych. I pytamy: skąd ten |zgiełk i 

operowanie strasrakiem — polityka 
obszarnicza?, 

Tu się kłania towaizyszom z PPS 

b. premjer Wł. Grabski i przypomi: 

na, że on ! właśnie z taką swadą 

i umiejętnością stosował na praktyce 

politykę obrony konsumenta įkosztem 

rolnictwa. Nowy .minister rolnictwa 
niema najmniejszego „zamiaru stoso- 

wać nadal $niebezpiecznego ekspery- 

mentu, który torował drogę do stanu 

nad którym P. P. S. hie potrafiłaby 
zapanować, 

Nawiązując do przemówienia mi- 

nistra rolnictwa musimy stwierdzić, że 

zainieszanie wśród P. P. S. wywołać 
musiał -nie tylko dla tego, że sprawę 

popierania konsumenta postawił ja- 

sno i bez ogródek, ale że oparł swe 

postulaty o zgodny głos /'zrzeszonych 
organizacyj rolniczych. 

W ewolucji zmagań o ;lepsze ju- 

tro wyraźnie zaznaczyły |się w poli- 

tyce państwowej trzy etapy: pierwszy 

— popieranie konsumenta. Po ban- 

kructwie tego kierunku — drugi kom- 
promisowy, do którego przedewszy: 

stkiem dołożył ręki 'ponoway prem- 

jer Bartel, polegający na etatycznej 

zasadzie „usprawiedliwionych „žgospo- 

darczo cen“; wreszcie trzeci — wy- 
razem którego są niespełnione dąże- 

nia b. ministra K. Niezabytowskiego, 
a te dążenia, które — ufamy — będą 

urzeczywistnione — dążenia ministra 

Janta - Połczyńskiego. 
Są one oparte o zgodną opinię 

organizacyj rolniczych, tych organi- 
zacyj, które przedtem reprezentowały 

interesy poszczególnych stanów po- 

siadania, obecnie zaś rolnictwa. Dla 
tego że PPS traci grunt pod nogami 

wykazuje takie zdenerwowanie' 

Bije na trwogę w dzwony przeciw: 

stawności interesów, choć język w 
tych dzwonach już jest urwany. 

Harski 

1 prasy kowieńskiej 
„Rytas“ o zjazdach Ukininku Sa- 

jungi i Darbo Federacji. 
„Rytas“ pisze o zjazdach Związku Go- 

spodarzy i Federacji Pracy, które się nie- 
dawno odbyły w Kownie. 

„Te zjazdy przynoszą dla nas pociechę, 
W samem społeczeństwie nie zamarły jesz- 

cze interesy życia i postępu. Tam, w głębi, 

w naszych wicskach i miasteczkach żyją 

idee wielkich reform; poszukuje się dróg 
postępu. Nastrój wniesiony przez delegatów 
rokuje nowe nadzieje. jeśli nie dziś, to 
jutro idea pielęgnowana w poszczególnych 
miejscowościach rozszerzy się na całe spo- 

łeczeństwo, Wszyscy ią pokochają. Zosta- 
nie ona przez wszystkich uznaną i zwy- 
cięży:.. Sa dė 

® Nie można poprzestać jedynie na spo- 
kojnym ładzie. Spokój nie zawsze jest na 
miejscu. jeśli się pragnie dobra dla swego 
kraju, należy otworzyć drogę do postępu. 

Zewsząd przytłaczają nas warunki nowo- 
czesnego życia. Jeśli nie potrafimy iść wraz 

z życiem, zostaniemy zepchnięci w dół*, 

Oddźwięk artykułu ”„Słowa* w 
„Lietuvos Aidas“ 

KOWNO, 6—1II. : PAT. „Lietuvos 
Aidas“ przytaczając artykuł wi.eńskiego 
„Słowa” o ciężkiej sytuacji gospodarczej 
Wiieńszczyzny, pisze: Niechaj „Słowo* 
nie przypuszcza, że to nas cieszy. Wie- 
my dobrze, że z Ka tą znajdujemy 
się na krańcowo różnych pozycjach* Wie- 
my jednak także, że ekonomicznie za- 
ax „nasza krew i nasze ciało" (77), 
ponieważ Wilno nie jest dla mas place 
d'armes, lecz „naszą rezydencją”, „naszą 
macierzą”. 
  

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

  

| „Szczęśliwej drogi Panowiz, 
  

BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego —— 
BIENIAKONIE, — Bulet Kolejowy. 
BRASŁAW — T-wa „Lot“, 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

KLECK — sklep „jedność 
LiDA — ul. Suwalska 13, 5. Mateski. 

  

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogloczewie   rozmieszczenia ogłoszeń. 

Przedstawiciełe w. m. Gdańska w Warszawie 
WARSZAWA. 6.11. Pat. Delegacja senatu w. m. Gdańska, która przy- 

była dziś rano do Warszawy, złożyła o g. 13 wizytę p. prezesowi Rady 

Ministrów. 

O godz. 13 m. 30 p. prezes Rady Ministrów wydał Śniadanie, w któ: 

rem wzięli udzia! wysoki komisarz Ligi Narodów w Gdańsku hr. Gravina, 
delegacje gdańska i polska 'oraz ministrowie Zaleski, Kiihn i Kwiatkowski. 

Na czele delegacji gdańskiej, składsjącej się z 6 osób stoi prezydent sena- 

tu dr. Sahm. 

Narada na Zamku 
w sprawie rolnictwa Małopolski Wschodriej 

WARSZAWA, 6. Il. Pat. Dziś o godz. 6 po południu w gobecnośc 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej odbyło się na Zamku zebranię, poświę- 
cone potrzebom rolnictwa Małopolski Wschodniej. 

W zebraniu wzięli upział ministrowie Józefski. Janta-Połczyński, Ma- 
takiewicz, Prystor, Staniewicz, kilku wiceministrów, „prezesi banków  pań- 
stwowych, wojewodowie lwowski, tarnopolski i stanisławowski, posłowie, 
oraz przedstawiciele wielkiej, Średniej i drobnej własności ziemskiej Mało- 
polski Wschodniej. 

Po referatach, które wygłosili między innemi przedstawiciele ludności 
ukraińskiej, wywiązała się dyskusja poczem pp. ministrowie udzielali wy- 
jaśnień w związku z poruszonemi zagadnieniami, 

Poseł niemiegki w Warszawie p. Ulrich Rauscher 
przybył do Berlina 

BERLIN, 6. Il. Pat. Przybył tu wczoraj poseł niemiecki żw Warszawie 
p. Ulrich Rauscher. 

Jak donosi „Boersen Courrier', wizyta berlińska p. Rauschera *pozo- 
staje w związku z podjęciem rokowań celem przeprowadzenia ratyfikacji 
umowy warszawskiej. Pozatem poseł Rauscher złoży sprawozdanie © obe- 
cnym stanie polsko-niemieckich rokowań handlowych, Podczas nieobecno- 
ści p. Rauschera rozmowy warszawskie kontynuowane będą ze strony nie- 
mieckiej przez rzeczoznawców. 

  

Zamach na prezydenia Meksyku 
Sprawcę zamachu aresztowano 

MEKSYK, 6. Ii. Pat, Wczoraj dokonany został zamach na nowoobra- 

nego prezydenta Meksyku Ortiz Rubio. Reuter podaje następujące  szcze- 

góły zamachu: j 
W chwili gdy prezydent opuszczał pałac Narodowy, jakiś osobnik dał 

w kierunku samochodu, którym jechał przezydent 6 strzałów. *Kula runiła 
prezydenta w szczękę. Towarzyszącę prerydeutowi osoby doznały również 

obrażeń. I tak żona prezydenta została draśnięta kulą; jej siostrzeniec od- 

niósł lekką ranę; przyrodnia siostra prezydenta, sekretarz oraz „szofer ,zo- 

stall pokaleczeni odłamkami szkła. 

Policji udało się ująć sprawcę zamachu. Jest nim niejaki Daniel Flo: 

res, liczący 22 lata, który oświadczył, że jest zwolennikiem  Vasconcelosa, 

kandydata na stanowisko prezydenta w czasie wyborów na korzyść Rubio. 

Prezydentowi Rubio dokonano operacji wyjęcia kuli ze szczęki. We- 
dług orzeczenia lekarzy, rana prezydenta nie ma charakteru poważnego. 

Marady budżefowe gahbinefu Rzeszy 
Rozbieżności na tle budowy pancernika „B* 

BERLIN, 6 II. Pat. W związku z wczorajszemi naradami budżetowemi gabinetu 
Rzeszy prasa ogłasza szereg informacyj o trudnościąch, na jakie napotykać ma uzgod- 
nienie stanowiska rządu przy opracowaniu preliminarzą budżetowego. Według tych in- 
formacyj, jedną z głównych kwestyj spornych ma być sprawa wstawienia do budżetu 
pierwszej raty na budowę drugiego pancernika „B*. Pod tym względem stanowiska 
członków gabinetu mają być zasadniczo rozbieżne. Rząd stara się wszelkiemi sposo- 
bami opanować niebezpieczeństwo konfliktu we włąsnych szeregach. Jako wyjście Z sy- 
tuacji wymieniają projekt, ażeby narazie wstawiono do preliminarza budżetowego nie- 
znączną kwotę 100 tys. mk., jednocześnie zaś przeprowadzono w budżecie Reichsweh- 
ry i marynarki większą redukcję wydatków. Rząd stać ma na stanowisku, że sprawa 
raty na pancernik ma charakter sprawy politycznej, nie zas budżetowej i dlatego po” 
zostawić ją należy rozstrzygnięciu przywódców stronnictw parlamentarnych. 

Wybory do rad okręgowych w Rumunii . 
BUKARESZT. 6.Il. Pat. Agencja Rador podaje: Według znanych do 

dziś zrana wyników wyborów do rad okręgowych, listy rządowe odniosły 
wielki sukces. W Siedmiogrodzie listy rządowe uzyskały niemal wszystkie 
mandaty, z wyjątkiem miejscowości Siciu, gdzie partja niemiecka zdobyła 
jedną piątą ogólnej ilości głosów oraz trzech okręgów, zamieszkałych przez 

e w których partja węgierska zdobyła, jak zawsze, większość 
głosów. 

Partja liberalna uzyskała piątą część ogólnej ilości głosów w 27 okrę: 
gach i zgodnie z zasadami ustawy wyborczej otrzyma w odpowiednich ra- 
dach okręgowych proporcjonalną ilość mandatow. Jednomyślnie niemal na 
partję rządową głosowały nowe prowincje. 

Większość uzyskał rząd w przeważającej ilości okręgów reszty kraju, 
w których wszyscy kandydaci zapisani na listach rządowych, będą 
wybrani. 

Nowy projekt Rady Międzynarodowego Biura Pracy 
GENEWA, 6 Il. Pat. Rada administracyjna Międzynarodowego Biura Pracy po- 

stąnowiła zamieścić na porządku dziennym konferencji pracy, która odbędzie się w 
roku 1931, sprawę granicy wieku dla pracy dzieci w przedsiębiorstwach o nieprzemy* 
słowym charakterze. 

Austejacko-wioski tranfat przyjaźni, 
RZYM. 6.11. Pat. Mussolini i kanclerz Shober podpisali dziś traktat 

przyjaźni i koncyljacyjny w sprawie uregulowania stosunków prawnych 
między Austrją i Włochami. Tekst traktatu będzie ogłoszony po powrocie 
kanclerza Schobera do Wiednia. 

Opinja francuska domaga się zerwania stosunków dyplo- 
matycznych z Sowietami 

o PARYŻ, 6—!. PAT. W odpowiedzi na gwałtowny artykuł moskiewskich 
„lzwiestij*, grożący zerwaniem z Francją stosunków dyplomatycznych z powodu za- 
chowania się pewnego odłamu prasy w sprawie gen. Kutiepowa, „Journal de Dėbats“ 
oświadcza, że jest to doskonała myśl, którą wszystkiemi Siłami należy popierać. So- 
wiety mają najzupełniejszą rację—oświadcza ten dziennik—, że normalne stosunki 
RA nie dadzą się pogodzić z faktami w rodzaju tych jakie zaszły w ostat- 

niach., 
Stosunki dyplomatyczne między narodami „cywilizowanemi oparte są na pew- 

nych ogólnie przyjętych zasadąch na wspólnej podstawie, pozwalającej wybudować 
świątynię pokoju, lub conajmniej ustalić pewne prowizoryczne „modus vivendi. Otóż 
sowiety chwalą się, że zniszczyły tę wspólną podstawę. Oświadczają one, że nie są 
obowiązane ani dotrzymać słowa, ani uszanować danego przez nich podpisu, jeżeli 
chodzi o rząd, który uważany jest przez nie za burżuazyjny. Grubo się mylą „Izwie- 
stja”, sądząc, że uda się szantaż wobec Francji. 

Francuska opinią publiczna prosi tylko © jedno, mianowicie, aby chwycić za 
słowo rząd moskiewski, gdy będzie o tyle nieostrożny, że wystąpi w tym sensie jaki 
wskazuje jego organ półoficjalny. Odjazd ambasądora sowieckiego i wszystkich po- 
dejrzanych elementów, jakie się kręcą koło niego, powitany będzie jednogłośnie w 
razami, które niegdyś Eur R do oo Paryż Hiszpanė 

lecz nie uicie | i               

    

garnia 
DĄBROWICA (Polesie) -— Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 

MORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
JWIENIEC — skiep tytoniowy S. Zwierzy: 

MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
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Księgarnia 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz, 

rnia Połs 
POSTAWY — Księg: 
SŁONIM — Księgarni: 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

. ŚWIĘCIANY — ui. Rynck 9. N. Tarasiejski, 
LEĮKA POWIATOWA — ul. Mickiev 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

  

a — St, Bednarski. 
a Polskiej Macierzy Szko! 
D. Lubowskiego, & 

    
    

  

   a 24, F, juczewska 

Księgarnia T-wa „Ruch“. , 

‚РРЫСТЛЕАСЗЛЬЛЫЛА ОЧО 

СЕМУ OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaitowy 13 sronie 2eį į 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty Graz 
nadeslanė milimetr 50 gr. Kronika reklamowa miimetr 60 gr. Wmunerach šwigtecznych „oraz! z. prowincji żej 6 25 pro 

stracja nie przyjmuje ze    
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Debata Budżetowa 
14-1e Posiedzenie Sejmu 

WYJAŚNIENIA POSŁA KOZŁOWSKIEGO. 

WARSZAWA. 6. 2, (PAT). Przed po= 
rządkiem dziennym pos. Kozłowski (BB) 
sprostował, że w przemówieniu swem przy 
omawianiu budżetu Sejmu i Senatu nie mó 
wił nigdzie o funduszu dyspozycyjnym mar 
szałka. Natomiast na podstawie stenogramu 
stwierdza, że jedyny zwrot, który jest do 
słów tych podobny brzmi: „jeśli te minimal- 
ne sumy dodamy, otrzymamy sumę 400 
tys. zł., jako fundusz którym marszałek @уч 
sponuje.* Dalej mówca wywodzi, że jest glę 
boka i zasadnicza różnica między funduszem 
dyspozycyjnym, a funduszami, któremi ktoś 
dysponuje. W przemówieniu swem powie- 
dział także, na co ak budżetowe marszałka 
Sejmu są wydawane. Powołał się na zamknię 
cia rachunkowe, stwierdzając wyraźnie, że 
nie chodzi tu o fundusz dyspozycyjny sensu 
stricto. Słowa moje przekręcono — oświad- 
cza dalej mówca. Nie jest to jedyna niedo- 
kładność we wczorajszem przemówieniu p. 
marszałka, Druga dotyczy mowy p. Śwital- 
skiego, która streszczona została przez PAT 
м 2 wierszach, gdy p. marszałek twierdzi, 
że podana została dosłownie. я 

W tem miejscu marszałek, przerywając, 
oświadcza: „W radio“. я 

Sprawozdanie PAT — stwierdza dalej 
mówca — podaje również streszczenia prze- 
mówień posłów Dębskiego i Czetwertyńskie- 
go. Przechodząc jeszcze raz do sprawy fun 
duszu, którym marszałek dysponuje i prze 
nosi na nieobjęte preliminarzem wydatki, mó 
wca oświadcza, iż jeśli na ten sam paragraf 
wydaje się 100 proc. więcej, to są przekro- 
czenia niepożądanej gospodarki, lub niedo- 
kładnie sporządzonego preliminarza. Sprawo 
zdania i uwagi NIK mogą dalszych faktów 
dostarczyć. Kończąc mówca oświadcza, że 
wszelkie gołosłowne mowy nie zmienią jego 
przekonania, że naprawa powinna się zacząć 
od budżetu Sejmu i do tego wywody jego 
zdążały. 

VIREMENT, SZOFER i RADJO. 

Marszałek w odpowiedzi na powyższe 
wywody stwierdza, iż pos. Kozłowski wy- 
świadczył Sejmowi przysługę, gdyż tozpro< 
szył wszelkie wątpliwości co do natury fundu 
szu, którym rozporządza Sejm. 

Co do virement, to Sejm i rząd dają mare 
szałkowi to prawo, aby Sejm nie potrzebował 
przychodzić z prośbą o podwyższenie — ро- 
szczególnych, pozycyj kredytów. Zresztą mar 
szałek Senatu ma. te same prawa, te same 
kredyty, to samo virement. Sprawa ta bola- 
ła nas dlatego — oświadcza marszałek — 
że używa się. radja, aby rzuciwszy fałszywe 
zdanie, nie dopuścić do sprostowania. Trzeci 
dzień oto wałczymy i staramy nie pozwolić 
się zdeprecjacjonować w oczach kilku tysię 
cy abonentów radja. Pos. Kozłowski mówił 
ciągnie dalej marszałek — o dwóch pensjach 
szoterów. Przekonał się, że mówił niepra- 
wdę, albo pomylił się, ale dotychczas tego 
nie odwołał. Przesunięcie do par, 4 stało się 
na żądanie ministra skarbu, ale nieprawda 
została nieprawdą. W końcu marszałek wy- 
stępuje przeciwko używaniu radja do ogła- 
szania przez ministrów byłego rządu przemó 
wień, wymierzonych przeciwko Sejmowi, do 
dając, iż mowy te przyczyniły się między in 
nemi do upadku rządu i zaznacza, że właśnie 
to nazwał 'skandalem i to skandalem pozosta- 
je. 

BUDŻET MINISTERSTWA SPRAWIEDLI- 
WOŚCI. 

Następnie Izba przystąpiła do budżetu Mi 
nisterstwa Sprawiedliwości. Sprawozdawca 
pos. Rozmaryn (Koto Żyd.) podnosząc iż na 
komisji budżetowej mówcy dość krytycznie 
odnosili się do tego resortu, dodaje, iż enun- 
cjacje dzisiejszego kierownika Ministerstwa 
brzmią uspakajająco co do tego, że stać on 
będzie na straży niezawisłości sędziowskiej. 
Dekret o sądownictwie wywołał swego czasu 
wielki niepokój wśród sędziów, którym gro 
ziły ciągłe rugi. W jednym punkcie ta rzecz 
miała dobry skutek. Mianowicie, usunięto je- 
dnostki przekupione z grona sędziów. Spra 
wa konfiskat ciągle jeszcze musi budzić nie- 
zadowolenie. W sprawie tej wszelki wpływ 
psychiczny na sędziów powinien w zupełnoś 
ci ustać. 8 

Kończąc przemówienie referent podnosi, 
iż mnożą się skargi, zwłaszcza ludności wiej 
skiej na komorników j rejentów, którym za- 
rzuca się wyzyskiwanie tej ludności. Referent 
domaga się poddania rewizji odnośnych taks, 
a także obsadzenia 2 rejentów. 

Pos, Seidlitz (BB) oświadcza: Jeżeli przy 
wymiarze sprawiedliwości zachodzą — jakieś 
niezwykłe i sporadyczne niedomagania, to 
winy tego należy szukać w wielkim braku 
sędziów a nie w wartości orzecznictwa sądo 
wego, które stoi na odpowiedniej wyżynie. 

Przy omawianiu organizacji sądownictwa, 
popełnia się wielką przesadę, jeżeli się twier 
dzi, że dekret zachwiał niezależność sędzio- 
wską. Na globainą cyfrę 3.812 sędziów w 
Polsce przeniesiono 1,6 proc., zaś przeniesio 
no z miejsca na miejsca około 8 sędziów, a 
więc 2,5 Ró mille. 

Pos. Trąmpczyński (KI. Nar.) przypomi- 
na iż nie było mowy o bezkarności zbrodni 
i o tem, że minister sprawiedliwości powi 
nien mieć prawa veta, gdy kroki jakiegoś mi 
nisterstwa są jego zdaniem niesprawiedliwe. 
(Następnie mó.wca poświęca, dłuższe wywody 
ujemnej krytyce działalności byłego ministra 
Cara. Mówca oświadcza, iż obecny minister 
powitany był życzliwie przez ' wszystkich, 
którzy wymiar sprawiedliwości uważają za 
BE państwa. Wskazuje jednak na nie 
ezpieczeństwo zatrzymania _ współpracowni 

ków byłego ministra, Mówca zajmuje się da 
lej sprawą umieszczania ogłoszeń komorni- 
ków w „Gazecie Polskiej", domagając się co 
inięcia odnośnego okólnika, zalecając takie 
postępowanie. 

SPRAWA MOSTOWICZA. 

Minister sprawiedliwości Dutkiewicz zabie 
rając głos, składa najpierw wyjaśnienie w 
sprawie pobicia i pozbawienia wolności red. 
Mostowicza. Po przejrzeniu aktów minister 
stwierdził, że ustalono dwa przestępstwa: je- 
dno — pozbawienie wolności, ścigane w try 
bie oskarżenia publicznego, drugie zaś — za 
danie lekkiego uszkodzenia ciała, ścigane w 
trybie oskarżenia prywatnego. Minister stwier 
dza, że dochodzenie prokuratorskie było prze 
prowadzono z niezwykłą energją i ustaliło 
mnóstwo danych. Mimo to dochodzenie zosta 
ło umorzone z powodu braku poszlak indy- 
widualnych o winie jódnej z dwóch podejrza 

  

  

  

Otóż decyzja urzędu prokuratorskiego | 
podlega zaskarżeniu w ciągu dwóch tygodni | 
do prokuratora sądu Apelacyjnego, a decyzja 
prokuratora sądu apelacyjnego podlega za- 
skarżeniu do sądu apelacyjnego. Pierwsza 
droga zaskarżenia decyzji o umorzeniu jest 
jest już dziś niedostępna wobec upływu ter 
minu lecz pozostaje jeszcze druga droga wnie 
sienia skargi do czasu upłynięcia przedaw- 
nienia, 

O LOJALNYCH I AC 22 URZĘD 
NIKACH. 

  

Przechodząc następnie do zarzutów, do- 
tyczących współpracowników ministra, mini 
ster przypomina, iż obejmując swego czasu 
podsekretarjat stanu w Ministerstwie, w prze ° 
mówieniu, wygłoszonem do urzędników, po 
wiedział, że aparat administracyjny w państ- 
wie konstytucyjnem powinien być podobny 
do aparatu okrętowego. Powinien jednakowo 
prawidłowo działać, czy sternik kieruje na 
prawo, czy na lewo, powinien być lojalnym 
wykonawcą. jeżeli urzędnicy nie są lojalni w 
tem znaczeniu, to z każdą zmianą rządu będą 
wyrzucani, Urzędnicy powinni przystosowy 
wać się do każdego kierunku. Minister bia- 
rze odpowiedzialność za Ministerstwo 

SPRAWA GŁOSZEŃ W PRASIE I DALSZA 
DYSKUSJA. 

Co się tyczy popierania prasy, oświad- 
cza dalej minister, to wszystko istnieje na 
mocy uchwały Rady Ministrów z 1924 roku, 
mianowicie, przez PAT. ogłoszenia powinny 
być kierowane do pism, wskazanych przez 
rząd, Co do ogłoszeń, wyłącznie rządowych, 
to oczywiście rząd mą prawo wyboru i nie 
ma obowiązku dawania ogłoszeń gazetom, 
które mu nie są miłe. 

Przechodząc następnie do sprawy sądo= 
wnictwa, minister oświadcza, iż stan rzeczy 
w sądownictwie jest niesłychanie ciężki. Co 
do dopływu młodych sił, to niema obaw. Płat 
ne stanowiska obejmują tylko ci, którzy zobo 
wiążą się do pewnej ilości lat służby. 

Pos. Chmielewski (NPR lewica) w spra- 
wie niedawnego oświadczenia pos. Trąmp- 
czyńskiego, że za czasów pruskich była więk 
sza wolność prasy, stwierdza, iż w Poznań- 
skiem cała opinja widzi tylko w tem oświad- 
czeniu niedopuszczalny wybryk zapalczywoś 
ci partyjnej, nie cofającej się przed oczywi- 
stem fałszem, Mówca pjrzykładami ilustru= 
je jak ta rzekoma wolność za czasów pru- 
skich wyglądała. 

Pos. Piłsudski (BB) ironizuje na temat złe 
go ducha poprzedniego ministra z pałacu Ra 
czyńskich, siedziby Ministerstwa. Dalej zat- 
waża, iż niezawisłość sędziowska cierpi na-_ 
prawdę wskutek złego uposażenia i to jest 
ważniejsze, niż czynniki ustrojowe. 

Po przemówieniach posłów _ Jaremicza, 
Rożka, Dworczanina oraz posła Brodackiego 
który uskarżał się między innemi na niepras 
widłowy sposób postępowania egzekutorów | 
wiejskich, pos. Trąmpczyński, zabierając po | 
wtórnie głos, oświadcza, że poruszając spra- 
wę Mostowicza, chciał tylko skonstatować, 
że w tej sprawie była zbrodnia. Zbrodniarze 
częściowo są znani, a śledztwo nic nie wyka 
zuje. Polemizując „z posłem Chmielewskim, 
mówca przyznaje, iż za czasów pruskich dzia 
ły się różne nadużycia i jest ostatnim, który= 
by chwalił ówczesne rządy pruskie, słowa 
zaś jego zostały przekręcone. 

BUDŻET MIN. REFORM ROLNYCH. 
Następnie Izba przystąpiła do budżetu 

Ministerstwa Reform Rolnych. Sprawozdawca 
pos. Malinowski (Wyzw.) zaznacza, iż Mini 
sterstwa Reform Rolnych i Rolnictwa są temi 
resortami, które najbardziej dotknięte są kom 
presją wydatków, Resort reform rolnych nie 
ma bezwzględnej samodzielności, lecz podłe- 
ga wpływowi pewnych czynników, które mu 
utrudniają, a nawet uniemożliwiają bezstron- 
ność. Cała parcelacja, która jest parcelacją | 
prywatną, odbywa się nie ściśle w-g ideolo- | 
gii państwowej, lecz idzie po linji interesów 
tych, którzy ziemię sprzedają. Referent wy- 
tyka, iż parcelację w ordynacji Zamoyskich 
prowadzi Bank Zi uznaniem tedy 

      

iemski. 
odnosj się do myśli ministra, który już prowa 
dzi taką politykę, aby usunąć stamtąd Bank 
Ziemski, ażeby Bank Rolny objął tę parcela- 
cję. Następnie mówca uskarża się na to, że 
upełnorolnienie możliwe jest tylko wtedy, 
gdy właściciel na to się zgadza, a godzi się, 
gdy dobrze na tem zarabia. Podkreśla rów- 
nież zbyt wielkie wpływy ziemian na sprawę 
likwidowania służebności, co szkodzi napra- | 
wie ustroju rolnego. RA 

MW dyskusji zabierali głos posłowie Opol- 
ski (Str. Chł.) Z Stolarski (Wyzw. ) pos. 
Taurogiński (BB), Malik (Kl. Nar.), Kućko 
(Ukr.), Szyszka (Piast), Saenger (KI. niem.) 
Hołyński (3B), Karuzo (Kl. Biał.) i t.d. 

BUDŻET MIN. W. R. i O.P. 
Z kolei przystąpiono do preliminarza bud 

żetowego Ministerstwa Wyznań Religijnych | 
i Oświecenia Publicznego. Sprawozdawca p. | 
Werschier (Piast) omawiając poprawki do 
tego preliminarza, poczynione na komisji bud 
żetowej, podkreśla, że wskutek tych zmian 
stosunek procentowy wydatków na oświatę 
do ogólnych wydatków na administrację pan 
stwową zmienił się z 17,74 proc. na 1609 | 
proc. MOD 

PRZEMÓWIENIE |KS. RADZIWIŁŁA. ty 
Pos. Radziwiłł (BB) zastrzega się na | 

wstępie, że (nie mówi ani w i iu klubu, 
ani jego części, jale wyłącznie jako katolik 
Podkreśla, że pewne tendencje, istniejące od 
wiel lat w naszem szk i Aras 
niepokój wśród rodzicow A Natolikow i zazna- 
cza, że to, [co mówi, mie łączy się ani z oso 
bą ministra obecnego, ani z tem, co 
wie nazywają iregimem, lecz odnosi do 
czasów dawniejszych. Rodzice katoliccy mają 
prawo wymagać od państwa, któremu po- 
wierzają swe dzieci, aby wychowanie reli <. 

gijne bylo zacifowane. Mówca ma na myśli | 
pewne tendencje szkoły w kierunku wycho | 
wania, a zwłaszcza to, że nauczyciele innych | 
przedmiotów | często ; to, czego — podkopują 
dzieci uczą się na lekcjach relfigiji. Jako poseł | 
Kresów Wschodnich, mówca porusza kwe- | 
stję rewindykacyj (kościołów, zauważając, że | 
interwencja rządu |nogłaby doprowadzić do 
polubownego załatwienia sprawy. Porusza: 
wreszcie kwestję okólnika wyda: przed 
trzema laty przez pana (Bartla, ‚ 
aby dzieci w szkołach jutrakwistycznych po- 

i w pierwszym roku naukę w języku 

    

scy na Kresach mają również prawo ż 
aby i do lich dzieci ta zasada J            

   



  

Tajemnica gen. Kufiepowa 
Tajemnicza dama w palcie beige 
Gen. Kutiepow wywieziony do 
ilona limuzyna — „Sobowtór" 

— Kim jest Ludmiła Czóban — 
Konstantynopolu? Szaro-zie- 
gen. Kutlepowa. — Bolszewicy 

o zniknięciu gen. Kutiepowa. 

Śledztwo w sprawie tajemniczego 
znikn ęcia gen. Kutiepowa nie dopro- 
wadziło dotychczas do rozwiązania 
zawikłanej zagadki, Prasa paryska 
notuje moc wersyj i domysłów o lo- 
sach generała, którego porwanie przez 
agentów bolszewickich nie ulega zda- 
je się wątpliwości. 

Władze policyjne prowadzą šle- 
dztwo w rozmaitych kierunkach. Z 
faktów już stwierdzonych należy uwa- 
żać za pewne, że generał został prze- 
mocą wciągnięty do taksówki przez 
dwóch cywilów i przebranego poli. 
cjanta. Nie udało się natomiast wy 
jaśnić kim była owa tajemnicza da“ 
ma, która kilkokrotnie rozmawiała z 
fałszywym policjantem stojącym na 
posterunku u zbiegu ulic Udino i 
Rousselet. Pewne poszlaki wskazują, 
że ową panią w paltociku beige była 
żona jednego z emigrantów oficerów 
rosyjskich niejaka Czoban-Pobiedo- 
noscewa. 

Kim jest Czoban-Pobiedonosce- 
wa i jej mąż? 

Ludmiła Czoban Pobiedonoscewa 
jest żoną byłego uczestnika „Wilczego 
oddziału" partyzanckiego generała 
Szkuro. Zarówno osoba jego, jak i 
jego żony, wzbudza szereg podejrzeń 
naprowadzających na myśl, iż ów 
Czoban - Pobiedonoscew i jego żona 
Ludmiła mają jakąś styczność ze 
Sprawą zaginięcia generała Kutlepowa 
Czoban-Pobiedonoscew był szoferem, 
jak wielu rosyjskich emigrantów, za- 
nisdbywał się jednak w swej pracy, 
żona jego była kelnerką w restaura 
cjach rosyjskich, uczęszczanych „prze- 
ważnie przez byłych oficerów armii 
carskiej. 

W przededniu zniknięcia gen. - Ки- 
tiepowa Ludmiła Czoban-Pobiedono- 
Scewa, mieszkająca oddzielnie od 
swego męża w niewielkim hoteliku, 
znikła z domu i w ciągu trzech .dni 
nie zjawiała się w hotelu. Już po por- 
waniu gen. Kutiepowa, wszakże jesz- 
cze przed ogłoszeniem tej wiadomo- 
ści w pismach, małżonkowie zjawili 
się w hotelu, gdzie rozegrała się 

‚° bardzo burzliwa scena na tle jakichś 
porachunków pieniężnych. Ludmiła 
Czoban uciekła, mąż pozostawił kart: 
kę o dosyć tajemniczej treści, w któ- 
rej była mowa ©0 powrocie do ro- 
„dzinnego kraju. Pierwszego lutego 
Czoban-Pobiedonoscew otrzymał pis- 
mo z konsulatu sowieckiego, żdono- 
Szące mu, iż jego podanie o przyzna 
nie mu obywatelstwa sowieckiego, zo- 
stało narazie uchylone. 

Z tej okoliczności pisma rosyjskie 
wyciągają daleko idące wnioski, a 
„mianowicie: wobec bezsprzecznego 
stwierdzenia kontaktu Czobaa-Pobie- 
donoscewa i jego żony z oddziałem 
paryskim G. P. U., władze sowieckie 
Obawiając się, iż ;policja, natrafiwszy 
na ślady agentów sowieckich w Oso: 
bie pary małżeńskiej Czoban-Pobiedo- 
.noscew, może otrzymać wiadomości, 
kompromitujące G. P. U., postanowi- 
ły odseparować się od Czoban-Pobie- 
donoscewa owem pismem, z którego 
wynikałoby, że podejrzewana para 

małżeńska *nie ma nic wspólnego z 
wladzami sowieckiemi w Paryżu. 

Czekista Sielezniew 

Sensacyjny zwrot w ;toczącem się 
śledztwie stanowi aresztowanie  nieja- 
kiego Sielezniewa, który dwukrotnie 
zgłosił się do redakcji pisma rosvj- 
skiego  „Wozroždzlenje“,  ofiarując 
swe usługi w dostarczeniu informacyj 
związanych z zaginigciem gen. Kutie- 
powa: Sielezniew legitymował się jako 
agent G. P. U., delegowany z  Ber- 
lina do Paryża, przyczem twierdził, iż 
aczkolwiek nie brał bezpośredniego 
udziału w porwaniu generała, jest 
jednak dokładnie poinformowany o 
całej sprawie, oraz : może dostarczyć 
cennych wiadomości o obecnem miej- 
scu pobytu uprowadzonego generała. 
Sielezniew pokazywał kilka  paszpor- 
tów zagranicznych, wystawionych na 
różne nazwiska, któremi miał się po- 
sługiwać w swych częstych podróżach 
po całej Europie. ` 

Redakcja „Wozroždienja“, przyj- 
mując z wielkiem zastrzeženiem ze- 
znania Sielezniewa, doszła do przeko: 
nania, iż ma do czynieniaalbo z pro- 
wokatorem, albo z szantażystą, który 
bądź chce naprowadzić na fałszywe 
tory toczące się Śledztwo, bądź wyłu- 
dzić część wyznaczonej w wysokości 
100 tysięcy franków nagrody. Adresy 
różnych podmiejskich okolic, jakie po- 
dawał Sielezniew, twierdząc, iż w jed- 
nej z nich może znaidować się gene- 
rał Kutiepow, okazały się prawdziwe, 
wszakże generała tam nie znale- 
ziono. 

W dalszym ciągu swych zeznań 
Sielezniew twierdził, iż Kutiepow zo- 
stał narazie wywieziony do Chantilly 
pod Paryżem, stamtąd na Rivierę i 
zapewne umieszczony na ; jednym z 
parowców sowieckich, przebywających 
w Marsylji, gotowym do odplynięcia 
w kierunku Konstant ynopola. 

Szaro-zielona limuzyna. 

Jak wiadomo pewną rolę w por: 
waniu gen. Kutlepowa odegrała ta- 
jemnicza szaro-zielona limuzyna, któ- 
ra celowo zatarasowała ulicę w mo- 
mencie szamotania się napadających 
cywilów z generałem. Według zezna' 
nia służącego kliniki św. Jana, Au- 
gusta Steinmetza, szaro-zielona limuzy- 
na zaopatrzona była w Nr. rejestra- 
cyjny, na którym cyfrę poprzedzały li- 
tery. Steinmetz dokładnie zapamiętał 
je. Były to C. D. 

Ponieważ w Paryżu wszystkie sa- 
mochody posładają wpierw cyfrę a 
później litery fakt ten wskazuje, że 
samochód pochodził z innego pań- 
stwa lub należał do Korpusu Dyplo- 
matycznego (Corps  Dyplomatigue), 
tylko bowiem samochody dyploma- 
tyczne posiadają tego rodzaju tablice. 
Według notowań policji podobna ma- 
szyna nazajutrz, po porwaniu genera- 
ła, przejechała przez granicę bel- 
gijską. 

„Sobowtėr“ gen. Kutiepowa. 

Niektóre dzienniki patyskie poda- 
ły wiadomość jakoby gen. Kutlepo- 

Sy ow ovo 

Blaczegof ustąpił Bałodis? 
RYGA, 6. Il. Pat. Prasa łotewska, omawiając dymisję ministra spraw 

zagranicznych Bałodisa, pisze między wierszami, że przyczyna dymisji kry- 
je się nie w obecnej sytuacji politycznej, lecz należy jej Szukać w osobi: 
stych porachunkach z Bałodisem za nieporozumienia, jakie wynikły na tle 
przyjęca w Łotwie króla szwedzkiego. 

Rząd sowiecki zesłał na Syberję 
wszystkich pastorów ewangelickich z biskupem Malgreme 

fna czele ` 

WIEDEŃ, 6 II. Pat. „United Press“ donosi z Rygi, że rząd sowiecki zarządził 
zesłanie na Syberię wszystkich pastorów ewaagelickich z Leningradu wraz z ich ro- 
dzinami. Biskup Malgrem rozpoczął podróż na wygnanie. 

Przedstawiejelki bigi Koklecej u Mac Donalda 
LONDYN, 6 IL. Pat. Mac Donald przyjął w dniu dzisiejszym deputację ligi ko- 

biecej pokoju i wolności, reprezentującej 40 krajów, która domagała się usilnie dale- 
ko idących redukcyj wszystkich zbrojeń morskich. 

Amnesfja w Hiszpanii 
MADRYT. 6.11. Pat. Gabinet przyjął projekt dekretu w sprawie 

amnestji dla osób wojskowych i cywilnych. 
  

Udaremniony zamach na pociąg 
na szlaku kolei Lwów — Podhajce 

LWÓW, 6. It. PAT. Wczoraj około godz. 8.40 na szlaku Po- 
tutory — Litwinów — Borzyków kolei Lwów —$Podhajce zatrzy- 
mał strażnik kolejowy pociąg mieszany, ponieważ zauważył, że 
nieznany sprawca wyjął haki z 19 podkładów ze strony zewnę- 
trznej szyn, zaś po stronie wewnętrznej podważył je do wyso- 
kości szyn. 

Czujność strażnika zapobiegla nieuniknioneį katastrofie, 
gdyż tor został uszkodzony na łuku. Władze wszczęły w tej spra- 
wie energiczne śledztwo. 

Wypadek na stacji nadawczej Polskiego Radja 
Tragiczny zgon oficera 

WARSZAWA, 6 II. Pat. Na stacji nadawczej pelskiego radja w Mokotowie 
zdarzył się dziś tragiczny wypadek podczas zwiedzania urządzeń stacji przez wy 
cieczkę oficerów wojsk łączności. Jeden ze zwiedzających ppor. Stanisław Rze- 
mieniak ze Zgierza dotknął przez lekkomyślność przewodu prądu wysokiego 
napięcia 10 tys v.. wobec czego doznał śmiertelnego porażenia i zmarł mimo 
energicznej akcji ratunkowej. Wypadek ten zdarzył się wskutek nieoględności 
oficera bowiem przewody na stacji były dostatecznie zabezpieczone. 
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wa widziano w kilku punktach Pary- 
ża. Informacje te przedostały się wsku- 
tek nieporozumienia, oto bowiem jak 
wyjaśnił policji szofer Gusiew,  za- 
mieszkuje w Paryżu „sobowtór* ge- 
nerała Kutiepowa płk. Z. Pułk Z. 
jest istotnie podobny ze wzrostu i no: 
szenia brody i wąsów do generała, 
ale jest to człowiek starszy, nosi 
pinez-nez, a fatalna broda i wąsy, które 
wprowadziły w błąd, są mocno szpa- 
kowate. 

* 

Wladze policyjne przypisują duže 
znaczenie wyjaśnieniu okoliczności to- 
warzyszących ostatnim podróżom, ja* 
kie odbył gen. Kutiepow do Berlina, 
gdzie miał odbyć bardzo zakonspiro- 
wane konferencje oraz do Monte Car- 
lo, dokąd udał się bezpośrednio po 
otrzymaniu wiadomości o wygraniu 
przez wielkiego księcia Dymitra.Pawło- 
wicza wielomiljonowej sumy w miej- 
scowem kasynie. 

Bolszewicy o gen. Kutiepowie 

Dopiero po 'tygodniu zaryzykowa- 
ła prasa sowiecka napisać o zniknię- 
ciu generała. Oto co siabrykował ko- 
respondent „Izwiestij“: : 

„Tajemnicze zniknięcie gen. Kutie- 
powa, tłómaczy się o wiele łatwiej. 
Po zagarnięciu poweżnej sumy  pie- 

niędzy, należących do bialogwardyj- 
skiej grupy, której Gprzewodził Ku- 
tiepow, prościutko pojechał do Po: 
łudniowej Ameryki. Trzeba być šwia- 
domym idjotą, albo  bezwstydnym 
działaczem  sprzedażnej  bulwarowej 
prasy aby zdecydować się w ciągu ca- 
łego tygodnia powtarzać historję, že 
na ożywionej paryskiej ulicy, w biały 
dzień, pod okiem paryskiej policji 
porwany był dorosły człowiek, do- 
Świadczony awanturnik, otaczający sie- 
bie specjalną ochroną. 

Teraz okazuje się, że Kutiepowjest 
oilarą bynajmniej nie'agentów CZ. K. 
ale emigracyjnej walki wewnętrznej. 
Wiemy, że walka ta, wśród monar- 
chicznej emigracji toczy się stale, Spra- 
wa najzupełniej życiowa, otrzymywa- 
nych subwencyj dla wszystkich nie- 
starcza. Okoliczności układają się w 
ten sposób, że po zagarnięciu, jak wy- 
pada dobremu rosyjskiemu  „patrjo- 
cie“ okrągłej sumki pieniędzy, Kutie- 
pow uważał, iż lepiej będzie porzucić 
stanowisko wodza i opuścić granicę 
Francji...“ 

W tym tonie i stylu utrzymany 
jest cały artykuł, który usiłuje zapo- 
mocą insynuacyj o zdefraudowaniu 
przez gen. Kutiepowa pieniędzy emi- 
gracyjnych, odwrócić uwage od istot- 
Ab gwa porwania, agentów 
GP. 

ECHA KRAJOWE 
MOŁODECZNO 

— Z posiedzenia zarządu okręgowego 
Towarzystwa Organizacyj i Kółek Rolniczych 
pow. Mołodeczańskiego, W dniu 2 b. m. od- 
było się piąte z kolei posiedzenie zarządu 
okręgowego Towarzystwa Organizacyj i Kó- 
łek Rolniczych pow. Mołodeczańskiego, na 
którem m. in. rozpatrywane były. sprawy 
związane z wiosenną akcją siewną. 

Ponieważ skuteczność i racjonalność po 
    mocy, jaka m być w tym kierunku udzie 

lona, zależna jest w zupełności od udzielenia 
jej we właściwym terminie, zarząd O. T. O 
i K. R, powziął następujące uchwały, które 
niezwłocznie przedłożone być mają  właści- 
wym wadzom z prośbą o jaknajrychiejsze 
zrealizowanie. 

O ile nam wiadomo, władze powiatowe, 
tak administracyjne, jak i samorządowe od- 
noszą się do postulatów O. T. i O. ; K. R. 
jaknajprzychylniej a troskliwa opieka p. sta 
rosty Tramecourt'a nad rozwojem rolnictwa 
w powiecie i wykonane już przez O. T. O. i 
K. R. prace dają nadzieję, iż postułaty te 
spotkają się nadal z życzliwością i należytem 

kłajnedzcy przemysłowcy drzewni 
żądają otwarcia Niemna 

Dn. 30 stycznia odbyło się w Kłaj. 
pedzie walne zgromadzenie związku 
przemysłowców drzewnych i ekspor- 
terów drzewa. 

Przewodniczący Związku W. Huhn, 
składając sprawozdanie za r. ub., za- 
znaczył, iż najbardziej doniosłą kwest- 
ją dla przemysłowców drzewnych jest 
otwarcie Niemna. Budując fabryki ob- 
róbki drzewa, brało się pod uwagę 
ilość surowca, jaki może być spławio- 
ny rzeką. Prawie wszystkie zakłady 
obróbki drzewa leżą nad wodą, W 
październiku 1929 r. Związek wysto- 
sował memorjał do prezesa 'l:by 
Handlowej, żądając, aby w kwestji 
otwarcia Niemna poczyniono energicz- 
ne kroki u rządu. Eksport towarów 
drzewnych zwiększyłby się 4 -5 krot- 
nie, gdyby Niemen został otwarty dla 
polskich i rosyjskich flisaków. W in- 
teresie państwa leży podniesienie naj- 
większej gałęzi wytwórczości krajowej 
przemysłu drzewnego, który zajmuje 
pierwsze miejsce w eksporcie, Prze- 
mysł drzewny jest wyłącznie obll- 
czony na eksport, Ściąga walutę 
obcą do kraju, sprzyja 'podniesieniu 
ruchu okrętów w £Gporcie, zatrudnia 
wielu robotników i jest bodaj najwa» 
żniejszym czynnikiem bilansu gospo- 
darczego. Należy stwierdzić, iż umowa 
handlowa z Niemcami, która przynio: 
sła korzyści dla rolnictwa wypadła 
uiekorzystnie dla przemysłu drzew- 
nego. Zwłaszcza kraj Kłajpedzki ; jest 
dotknięty tym |układem handlowym. 
Prawie połowa przemysłowców drze- 
wnych przesiedlita się do Niemiec. 
Tymczasem rozwój , przemysłu į we 
własnym kraju jest rzeczą bardzo do- 
niosłą, gdyż chodzi o zwalczenie bez- 
robocia i ściąganie większej ilości 
waluty obcej do państwa. . Przez za- 
trudnienie większej ilości robotników 
zostaje zwiększona siła podatkowa. 
Związek się spodziewa, iż rząd po- 
prze przemysł drzewny prrez szybkie 
zbudowanie kolei $Kretynga—Telsze i 
otwarcie Niemna. Gdy wszystkie za- 
kłądy, które dziś są bezczyne, "znów 
zostaną uruchomione, przyjdzie do 
obniżenia frachtów na sprowadzane 
towary, co korzystnie wpłynie na całe 
gospodarstwo. 

zrozumieniem, okazywanem rolnictwu i przez 
czynniki decydujące. 

Zarząd O, T, O. i K. R. stwierdza, iż 
katastrofainie niskie ceny płodów rolnych i 
wynikająca stąd mieopłacainość prowadzenia 
warsztatów: rolnych w kierunku zbożowym, 
spowodowały wśród rolników silne tenden-- 
cje przekształcenia swoich gospodarstw w 
kierunku hodowlanym i przeto dalsze wstrzy 
manie kredytów hodowlanych w tym czasie 
wpłynęłoby nader ujemnie na rozwój gospo- 
darstw w kierunku najbardziej w naszych 
warunkach racjonalnym. W związku z tem 
postanowiono zwrócić się za pośrednictwem 
sejmiku mołodeczańskiego o poczynienie jak= * 
najdalej idących starań, zmierzających do 
możliwie niezwłocznego wznowienia kredvtu 
hodowianegoj dla członków mileczarń  spół- 
dzielczych na zakup krów mlecznych, buhai 
i trzody chlewnej, co w znacznej mierze 

  

^ 

umożliwiłoby rolnikom zrealizowanie ich za- * 
mierzeń. 

Doceniając pozatem konieczność stwo- 
rzenia na terenie powiatu pewnej ilości go-- 
spodarstw nasiennych, które mogłyby choć 
częściowo pokryć zapotrzebowanie na uszla 
chetnione ziarno, zarząd O. T. O. i K. R. po- 
stanowił zwrócić się do sejmiku mołodeczań 
skiego z prośbą 0 możliwie najrychlejsze 
zrealizowanie preliminowanej w budżecie na 
rok 1930—31 kwoty zł. 1.200 na opłacenie 
procentu od pożyczek na zakup nasion uszla 
chetnionych. 

Biorąc dalej pod uwagę, iż na terenie 
powiatu zorganizowanych zostało 45 gospo 
darstw rolnych, w których wszelkie prace 
prowadzone są pod ścisłym nadzorem perso- 
nelu fachowego O. T. O. i K, R. Zarząd O.T. 
O. i K. R. postanowił zwrócić się do odpo- 
wiednich władz z prośbą o wyjednanie za 
pośrednictwem sejmiku  mołodeczańskiego, 
wzgl. Komunalnej Kasy Oszczędności kredy- 
tu w wysokości 50.000 zł. na zakup koniczyn 
i nasion siewnych, gdyż gospodarstwa te bez 
pomocy kredytowej nie będą miały możności 
uczynić zadość warunkom, stawianym go- , 
spodarstwom przodującym. 

  

W sprawie wykonania budżetu rolnego 
sejmiku mołodeczańskiego z roku 1930—31 
zarząd О. Т. О. 1 K. R, postanowił zwrócić 
się zawczasu do władz samorządowych po- 
wiatu z prośbą o poczynienie starań w celu 
uzyskania w odnośnych instytucjach kredyto 
wych pożyczki na wykonanie budżetu rolne- 
20 w wysokości 50 proc. tegoż budżetu. — 
oświadczenia bowiem z lat ubiegłych stwier 

dziły, iż wskutek nieregularnego i niepropor 
cjonalnego napływu gotówki do kasy sejmi 
ku w czasie najpilniejszych prac w _ dziale 
rolnym — prace te wykonywane być muszą 
z dużem opóźnieniem, względnie, w niektó- 
rych wypadkach nawet całkowicie zaniecha 
ne, co w dużym stopniu utrudnia, a często- 
kroć nawet uniemożliwia należyte wykona- 
nie zakreślonego planu pracy — a usiłowa- 
nia tak samorządu, jak i organizacyj rolni- 
czych idą wówczas na marne, 

Wreszcie w sprawie państwowej pomo- 
cy na wiosenną akcję siewną postanowił za- 
rząd O:T.O. i K.R. zwrócić się za pośred- 
nictwem powiatowych władz administracyj 
nych do p. wojewody z prośbą o możliwie 
rychlejsze aniżeli w ldtach ubiegłych wyjed- 
nanie pomocy kredytowej, gdyż późna po- 
moc w dużej mierze traci na wartości, 

— Walny zjazd delegatów Kółek Rolni 
czych i Organizacyj ółdzielczych pow. Mo 
łodeczańskiego odbędzie się dnia 23 lutego 
r. b. o godz. 14 w lokalu sejmiku. — Bę- 
dzie to od chwili zunifikowanych organizacyj 
rolniczych pierwszy walny zjazd, a na po- 
rządku dziennym będą m. in. referaty p.p. po 
słaj, Władysława Kamińskiego, dyrektora 
związku rewizyjnego spółdzielni roln.-handl. 
A. Kokocińskiego i inspektora hodowli w 
Wileńskiem Towarzystwie Org. i Kółek Rol 
niczych p. Wierzbickiego, oraz sprawy orga- 
nizacyjne. 

— Prace Okręgowego Tow. Org. i Kółek 
Roln. w Kołach Gospodyg Wiejskich, O.T.O. 
i K. R. pow. Mołodeczańskiego zorganizowa 
ło przy Kołach Gospodyń Wiejskich w Horo 
dziłowie, gminy Połoczańskiej i w Dubrowie, 
gminy Rakowskiej kursy kroju i szycia, które 
rozpoczną się w dn. 15 i 25 b. m. Na każdy 
z wymienionych kursów zapisało się około 
20 członkiń K:G.W, Poza wymienionemi kur 
sami przewidziane jest zorganizowanie  je- 
Szcze'w zieżącym sezonie zimowym, kursów 
takich w Hranicząch, gm. Kraśnieńskiej i Sy- 
cewiczach, gminy radoszkowickiej. 
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„Szopka polityczna" napisali Marjan 
‚ Нетаг, jan Lechoń, Antoni Słonimski, 
Juljaa Tuwim — wystawiona w małej 

sali Colosseum w Warszawie. 

Rzecz to szanowna pryzmat humory- 
sty! Ludzie mali, choćby na wysokich 
stanowiskach, rzadko się przez ten 
pryzmat jprzecisną. Pryzmat humorysty 
nieczęsto prześwietla ludzi śmiesznych 
naprawdę, bo ludzie śmieszni w życiu, 
— zarozumiali, ograniczeni i ciężko- 
myślni, bez gorętszych odruchów obu4 
rzenia, i bez ponoszących ich nerwy. 
sentymentów, innemi słowy, ludzie, 
którzy zowią się po polsku „,powažny- 
mi, rzeczowymi i zrównoważonymi”, 
tacy ludzie choć naprawdę są bardzo 
śmieszni, nie nadają się na temat dla 
pracy humorysty. Kiedyś do Wyspiań- 
skiego przyszedł człowiek zrównowa- 
żony, poważny, rzeczowy i ciężkomyśl- 
ny, wogóle przeciętny szanowny czło- 
wiek i poprosił o portret. Wyspiański 
posadził go na krzesło, popatrzył ze 
strony prawej, popatrzył ze strony 
lewej i powiedział: „nie widzę powo- 
du*. Tak więc można być 10 lat mi- 
nistrem, leaderem partji, głośnym po- 
wieściopisarzem, czy w inny sposób 
stać na świeczniku, ale jeśli się jest 
śmiesznym, naprawdę śmiesznym w ży 
ciu, to się nie trafi do szopki „Ćyrulika* 
warszawskiego, o której chcę pisać. 

Lubię ten zmysł humorysty, który 
Ilgnie do postaci będących „,czemś* in- 
dywidualnie. Jest wtedy w żarcie coś 
z „tragediante“, coš, co się ociera o 
kubrak Stańczyka. Drugą. cechą humo- 
rysty jest, że jego praca „wchodzi w 
pustkę”. Ma właściwość wody — za- 
lewa doły i wyboje, zalewa pustki. 

„Szopka polityczna” wystawiona w 

Lechonia, Słonimskiego, Tuwima jest 
szopką łagodną. Nie podnosi się tu gło- 
su mityguje złosliwość, nie robi się z 
szopkowego dowcipu ostrego szydła, 
któregoby się komuś zapychało w naj- 
boleśniejsze miejsce. Może tylko ku- 
kiełka generała iPsikorskiego, która po- 
wiada, że chce żyć, więc nie chce jeź- 
dzić samochodem a potem powtarza 
stary już kawał o Paderewskim, że 
„jak Napoleon cierpiał na Helenie" 
jest w swoich butadach nietyle maka- 
bryczna, czy niedyskretna ile niezręcz- 
na. Chcę natomiast zilustrować co rozu- 
miem przez to „wlewanie się w pust- 
Ке“ w pracy humorysty. Oto, że humo- 
rysta może bezwiednie, — ale też w 
tej bezwiedności i leży cały urok, cała 
artystyczność jego pracy — podkreśla 
załamania i niekonsekwencję, podkre- 
śla niezgodność teorji z praktyką, co 
jak wiadomo już według Szopenhauera 
jest istotą żartu. Wychodzi więc w 
„Szopce politycznej * Mek Niedziałkow= 
ski i pyta się wielkiega swego Loyolę— 
Ignacego Daszyńskiego „kiedyż to bę- 
dzie dzień zapłaty”, „kiedyž to sędzia- 
mi będziem my. — I razem z Da- 
yńskim śpiewają „kochana stara pe- 

pees*, na nutę kabaretowej piosenki: 
„kochana stara buda jest“. Czyż nie 
rzuca się tu w oczy ta prawda, że ca- 
ły Niedziałkowski ze swoim repertua- 
rem rewolucyjnych formułek jest tylko 
zdezorjentowanym w swej drodze, bez- 
silnym polskim inteligentem, prawdzi- 
wym turystą w muzeum haseł I formuł, 
które kiedyś rzeczywiścię oznaczały 
porywy „gniewu ludu", 'a cała rewolu- 
cyjność,  socjalistycznošč i gniewolu- 
dztwo kochanej, dabrej poczciwej pe- 
pees są naprawdę śmiechu warte i 
doprawdy kto to bierze na serjo zasłu- 
guje na to, żeby bawił ludzi w kabare- 
cie. 

       

nej” i za nudno i zanadto z punktu wi- 
dzenia swoich „trzech groszy, że wy- 
gladam jak ten profesor medycyny, 
któryby jpodczas tanga na balu na rzecz 
„Pow. młodzieży rzemieślniczej'* zaczał 
by prelekcję o anatomji mężczyzn i ko- 
biet. Ale jest hołdem złożonym  auto- 
rom „szopki politycznej” że potrafili 
szarpnąć bolącem miejscem u polityka- 
nudziarza. Szarpnęła to, co mówi tam 
„bremjer Partel'', że chociaż on nastał, 
to nadal trwa w Polsce ten sam „„sta- 
tus guiproguo“. | Dlaczegož koniecznie 
pisząc o nastrojach politycznych  sie- 
dzieć trzeba w zasmolonym zatabaczo- 
nym. bufecie sejmowym, jednej z naj- 
obrzydliwszych również pod żołądko- 
wym względem knajp, jakie kiedy wi- 
działem i odczuwałem. Można poszu- 
kać refleksów tego, co się w sejmie 
dzieje wśród ludzi bardziej utalentowa- 
nych, którzy to co: jest „wyczynem 
dobrze spełniającego swój obowiązek 
posła, to jest zwrócenie na siebie i 
swoich uwagi publiczności, potrafi czy- 
nić w sposób mniej może popłatny, 
lecz bardziej estetyczny. 

Nie piszę recenzji, bo to rzecz za 
trudna, notuję polityczne uwagi, które 
mi podszepnął tak jaskrawie humory- 
sta. Oto w szopce wychodzi Andrzej 
Strug jako mistrz masonów. I taksamo 
jak rewolucyjność PPS wyszła w szop- 
ce na słomiane straszydło, tak i maso- 
nerja polska, staje przed nami widziana 
przez pryzmat humorystyki taka właś- 
nie jaka jest, to jaka jest tępa, głupia 
i piłowata komedja w której biorą u- 
dział ludzie zsolidaryzowani wspólnym 
brakiem zdolności, ludzie nagwałt po- 
trzebujący solidarńości i samopomocy. 

Spiewa Strug w „Szopce”: ° 

Woltera, Posnera 

czytamy w zapale. 

A potem „Epokę* w oryginale. 

Wolter był wielkim ironistą, Posner 
jest pompatycznym kompilatorem, Jaki 
świetny ton w użyciu tego „w orygina- 
le“ w zastosowaniu do niedawno zga- 
słego pisma. 

Wychodzi w „Szopce* Boy.—Boy, 
który wyśmiewał wszelkie  „„odsłania- 
nie ran społecznych, który ze wzgar- 
dą wytwornego cynika od tych „ran spo 
łecznych* odwracał się, pozostawiał je 
dla rozważania i deklamacji  starusz- 
kom pilnującym publicznych szaletów, 
— ten sam! Boy, teraz wpadł w patos i 
zabrał się do najuroczysteszego odsła- 
niania „rany społecznej'* w „spędzaniu 
płodu* zaczął pisać o tem w sposób eko 
nomiczny, socjologiczny, kryminologitz 
ny. Gdybyż to przynajmniej było w nim 
szczere, gdybyż to przynajmniej nie by- 
ło „przeamerykanizowaniem“ autorekla 
miarskiej akcji samego Boya, nie było 
tym Negrem, Murzynem, który z po- 
stępem wieku u poety, coraz  hałaśli- 
wiej i niezgrabniej szasta się po jego sa 
loniku Louis VX. Gdybyż patetyczność 
tak nowa i niespodziana u Boya, nie 
trąciła kłamstwem wewnętrznem, iry- 
tującem, nieznośnem, przykrem i smut- 
no-brzydkiem jak każde kłamstwo. Im 
który. poeta siebie wyrażiściej daje w 
ręce publiczności tem dla nas jest mil- 
szy. Boy był poetą wypranym z poczu- 
cia wszelkiego mistycyzmu. Na tem 
polegało jego niezrównoważenie, ale 
na tem też ciekawość, którą do siebie 
budził. Dla Boya — śmierć jako pe- 
wiem nastrój psycho-mistyczny nie 
istniała. On nie rozumiał życia jako łań- 
cucha śmierci i miłości, widział tylko 
to drugie i może właśnie dlatego wi- 
dział to drugie niedokładnie, tylko z pro 
filu. Ale był wyrazisty, niepowściągli- 
wy, ciekawy w tem, że zapach perfum 
pięknej kobiety był dla niego nieskoń- 
czenie silniejszym obrazem, przemawiał 
do jego artystycznej natury daleko po- 

ty Doroczny Bal Ogólno-akademickiĘ 
pod protektoratem Pana Wojewody Władysława Raczkiewicza i Jego Magnificencji Ks. Prof. Dr. Czesława Falkowskiego, Rektora U. S. B. 

w DNIU 1-go MARCĄ r. b. w salonach Kasyna Garnizonowego odbędzie się XI-ty DOROCZNY BAL AKADEMICKI. 

  

tężniej niż obraz najwspanialszego hu- 
zara padającego z konia z najwspanial- 
szym łopotem najwspanialszego sztan- 
daru i krwią swą plamiącego najbar- 
dziej liljowe wrzosy! — Tem był Boy. 
Jakież załamanie jego linji to stękanie 
nad nocnikiem „rany społecznej” w 
postaci „spędzania płodu*. I jak па- 
tychmiast zareagował na to pryzmat 
humorystyj instrument delikatny, czuły. 

Humorysta nietylko lancetem poru- 
sza miejsca, gdzie się linja czyjaś zała- 
mała, humorysta szkicuje człowieka ta- 
kim jakim  ustylizowała go jego. in- 
dywidualność. Przejdźmy do „,pułko- 
wników'', Sławek — ale prze- 
cież tego człowieka nikt nie 
potrafi inaczej zrozumieć, jak kawalera 
bez strachu i zmazy, jak rycerza z o- 
czami wpatrzonemi w ideał, w który 
wierzy. Jeśliby mi kazano szukać naj- 
większej przeciwstawności wśród żyją- 
cych ludzi w Polsce, tobym wskazał na 
Boya i Sławka. Boy, jeśli mu jego pro- 
stactwo pochodzeniowe, to jest ten je- 
go fakultet medyczny ukończony w 
Krakowie nie przeszkadza jest cynikiem 
obficie osypanym białym pudrem łabe- 
dziowej Pani Pompadour. Sławek jest 
to człowiek z epoki, w której być może 

„już się krucjaty skończyły i gotyk prze- 
stał się budować, lecz w którym pozo= 
stał niepokój i po krucjatach i po go- 
tyku, niepokój jak u ptaka w klatce. A 
jakże zrozumiałe że każda stylizująca 
ludzi praca artystyczna kocha się w 
Wieniawie - Długoszewskim. Cóż to 
typ wykrojony, wyprowadzony z ram 
renesansowego, rycerskiego romansu. 
Taki birbant z koronkami i ze szpadą. 
Porównywałem kiedyś Francję do 
nim © wesołość i swoboda )L$3L$345 
szklanki wina, — z innego punktu wi- 
dzenia można porównać Wieniawę Dłu- 
goszewskiego do szklanki czerwonego 

w'na, rasowego, szlachetnego wina 
francuskiego, Będzie w nim i wesołość 
i swoboda człowieka pijącego wino i 
jednocześnie rycerskość szlachetnego 
trunku i ten głęboki, prawdziwy pod- 
kład kultury, który musiał być, zanim 
proces, który nam daje francuskie wino 
czerwone nastąpił. Ślicznym w klasy- 
czności swojej linji, kawałerzystą jest 
Wieniawa - Długoszewski, taki kawa- 
lerzysta dla którego koń i szabla mają 
coś pokrewnego z paletą i pędzlem, z 
instrumentem rzeźbiarza, z piórem po- 
ety czy innemi instrumentami pracy ar- 
tystycznej. Dlatego też kocha Wienia- 
wę Długoszewskiego każda wesoła, a 
choć trochd rycerska piosenka, kocha 
go żart artystyczny. 

Putkownik „polityczny“ p. Šwitai“ 
ski, b. premjer. I tutaj kabaret, szogłka 
daje zaraz to co podkreślam przez cały 
ciąg tego politycznego i nudnego spra- 
wozdania z rzeczy wesołej. „Zalewa 
pustkę ; blaskiem powierzchni wska- 
zuje pustkę gdzie była. Odrazu mówi. 
Się a mowie, którą b. premjer wy- 
głosił w Filharmonii, a o której potem 
powiedział, że nie była zapowiedzią Ge 
ktrojowania konstytucji. Chociaż... { 

Śpiewa Switalski: 

wprowadzany powoli, chowany w ukryciu 
ja jedną taką posadę miałem w życiu. 

„ Cóż powiedzieć na zakończenie. 
Chyba o siwiźnie kukiełek Daszyńskie- 
go, Struga. Ze wszystkich tragedyj, 
które oczy nasze widzą, tragedja sta- 
rości w życiu kobiety jest w swgim 
strasznym spokoju i braku współczucia 
tragedją o największym bolu. Rzucić na 
wspomnienie szopki pukiel siwych wło- 
sów będzie to gest prawdziwie ma- 
kabryczny. Cat. 
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imieniny J. E. Ks Arcybiskupa Mefropolity 
Romualda Jalbrzykowskiego 

W dniu dzisiejszym J. E. Ks. Arcybiskup Metropolita Wileński Ro: 
muald Jałbrzykowski obchodzi dzień Swego Patrona. 

Redakcja „Słowa łącząc się z całą katolicką 

składa Jego Ekscelencji, Dostojnemu Pasterzowi, 

uroczystym dla wszystkich wiernych pod 

stających. 

  

  

  

j PIĄTEK 
' Г‘ DZIŚ Wschód sł g.7 m 8 

/ Romualda Zachód sł. g. 16 m. 32 
Jutro 

Jana z Mathy 

  

strzeżenia Zakładu Meteorológji 
e U. S. B. w Wilnie 

z dnia 6 — Il 1930 r. 

Cišnienie | м 158 
$rednie w mm A 

Temperatura" | +1e€ 
średnia J 

Temperatura najwyższa: --37C. 

Temperaturz najniższa: 0°С. ° 

Opad w milimetrach: 0,4 

Wiatr | 
przeważający 

Tendencja barometryczna: wzrost : 

Uwagi: Pochmurno, wieczorem, mglisio. 

j Południowy 

  

— (k) Powinszowania z racji Imie 

nia Arcypasterzowi W dniu dzisiejszym 

JE arcybiskup metropolita wileński ob- 

chodzi swe imieniny. Wszyscy dążą zło 

żyć jako dobremu swemu ojcu w dniu 

tak uroczystym powinszowania i życze 

nia najserdeczniejsze. Nie dając się tem 

uprzedzić również młodzież, która wi 

dząc w. Nim miłośnika swego, tego, któ 

ry szczególną opieką otacza ją, który 

pragnie, aby młode istoty nie szły na 
manowce, lecz skupia ich zapał młody 

pod sztandar Chrystusowy, sztandar 

miłości Najwyższego, Ojczyzny i społe 

czeństwa. Nic też dziwnego że mło- 

dzież ta zrzeszona w związki SMP z 

radością podążyła na czele swych kie 

rowników ks. prot. Meysztowicza i p. 

Rusieckiego i poszczególnych prezesów 

i prezesek SMP w Wilnie w wigilję do 

pałacu JE arcypasterza i tutaj ustawiła 

się w porządku. Przy świetle pochodni 

orkiestra odegrała parę stosownych u- 

tworów, potem ze wszystkich piersi 

wyrwał się okrzyk „Niech żyje arcypa 

sterz*. Na co Arcypasterz wzruszony 

do głębi w paru słowach podziękował 

za miłą niespodziankę a widząc zapał i 

werwę młodzieży, złożył życzenie, aby 
zawsze ten zapał towarzyszył im w 

pracy, i żeby wielu błąkających się po 

ciągnął do wspólnej akcji. Wreszcie 

podniósł okrzyk ,„„Zacna młodzież niech 

żyje”. Na pożegnanie orkiestra znowu 

zagrała i wszyscy powrócili do sali 
związku M.P. ‘ 

URZĘDOWA 

— (y) Pan wojewoda Raczkiewicz po- 
wraca dziś do Wilna. Wojewoda Raczkie- 
wicz, który wczoraj i onegdaj uczestniczył 
w Warszawie w pracach komisji dla uspra- 
wnienia administracji, a głównie w posiedze 
niach sekcji podziału administracyjnego о- 
raz konferował w sprawach związanych z 
przyjazdem 'nączelnika państwa estońskiego 
dr. Otto Strandmana powróci dziś rano do 
Wilna i obejmie urzędowanie. 

— (y) Uroczysty akt dekorowania p. pre 
zesa Pietraszewskiego. Dziś odbędzie się w 
wielkiej sali urzędu wojewódzkiego uroczy- 
sty akt wręczenia przesowi okręgowej Izby 

Kontroli p. Janowi Pietraszewskiemu odznak 
komandorji Orderu Polonia Restituta. Aktu 
udekorowania pa Pietraszewskiego dokona 
osobiście p. wojewoda Raczkiewicz w obec- 
ności szefów wszystkich władz i urzędów 
państwowych. 

KOLEJOWA. 

— (y) Apel w sprawie temperatury w 
wagonach kolejowych. Od jednego z naszych 
czytelników otrzymujemy list poruszający 
kwestję systemu opalania wagonów. 

W. myśl przepisu, pisze autor listu, obo- 
wiązującego na kolejach państwowych od 
1 października do 31 marca wagony muszą 
być opalane, Przepis ten wskazuje wiele 
stopni ciepła powinno być w wagonach. 

W praktyce sprawa ta przedstawia się w 

ten sposób, że wagony opalane są jednakowo 
w dni mroźne jak i ciepłe. W drugim wypad 
ku w wagonach panuje zaduch i pasażerowie 
duszą się formalnie z gorąca. 

W roku bieżącym mamy zimę wyjątkowo 
łagodną to też podróż jest istną torturą zwła 

szcza, że rury do ogrzewania przeprowadza 
ne są pod ławkami. 

iRegulowanie temperatury przez  przesu- 
wanie rączki na „zimno“ lub „cieplo“ nie 
odnosi żadnego skutku. Jak widać aparaty 
te źle funkcjonują. 
| Podróż w tych warunkach prócz nieprzy 
Jcmnoścj naraża pasażerów na niebezpieczne 
przeziębienia. | 

, Sprawa ta jest b. ważna dla korzystają- 
cych z komunikacji kolejowej i dlatego wła 
dze odnośne powinny zająć się uregulowa- 
niem jej. Chodziłoby tu przedewszystkiem o 
wydanie zarządzenia regulującego stopień 0- 

ŻĄDAJCIE 

ludnością Metropolii, 

życzenia w dniu tak 

jego ojcowską pieczą pozo- 

KRONIKA 
grzania wagonów w zależności od pogody, a 
ponadto we wszystkich wagonach powinny 
być sprawdzone mechanizmy regulujące do- 
pływ pary do rur. 

MIEJSKA 
— (0) Sprawa wyjednania kredytów bu 

dowianych. Dnia 5 lutego odbyło się w Magi 
stracie posiedzenie Komitetu rozbudowy m. 
Wilna w sprawie wyjednania xredytów budo 

wlanych. . 
Po omówieniu tej kwestji komitet posta 

nowił wyznaczyć specjalną komisję w skła- 
dzie wiceprezydenta miasta p. Czyża, radne- 
go Stążowskiego, inż, Wojciechowskiego i 
inż. Zasztowta, która ma się zwrócić do p. 
wojewody, do Banku Gospodarstwa Krajo- 
wego i do władz centr. w Warszawie celem 
wyjednania dla Wilna kredytów na wykończe- 
nie budowli rozpoczętych, na finansowanie no 
wych budowli i na drobne remonty. 

Według obradowania Komitetu potrzebne 
na powyższe cel kredyty wynoszą około: 
9.000.000 zł. 

(0) Dom noclegowy dla kobiet. Ma- 
gistrat postanowił przeprowadzić gruntowny 
remont w jednym z lokali w murach po 
Franciszkańskich, zajmowany obecnie przez 
tabor miejski, w celu urządzenia tam domu 
nociegowego dła kobiet bezdomnych. Robo- 
ty zostaną rozpoczęte w czasie najbliższym. 

POCZTOWA * 

— (y) Lustracja prowincjonalnych agen- 
cyj pocztowo - telefonicznych. W dniach 31 
ub, m. oraz 1 i 2 bm. prezes Dyrekcji inż. 
Żuchowicz w towarzystwie naczelników wy 
działów inż. Nowickiego i inspektora Mało- 

  

chleba przeprowadził w urzędzie poczto tele-, 
graficznym Jaszuny oraz agencjach poczto 
wych Rukajniach,  Miednikach i Rudnikach 
szczegółową rewizję oraz sprawdził funkcjo 
nowanie przewodów telefonicznych. W tymże 
czasie przeprowadził lustrację urzędu pocz 
towego Wilno 2. W dniu 4 bm. przeprowa- 
dził rewizje wszystkich filjalnych urzędów 
położonych na tefenie m. Wilna przy współ 
udziale inspektora. 

AKADEMICKA 

—Czarna Kawa Koła Przyrodników i Che 
mikow USB odbędzie się 8 lutego w salonaci 
hotelu Georges'a. Początek o godz. 22, Moc 
atrakcyj. Kotyljon. Wspaniały bufet, Kole- 
dzy i koleżanki stawcie się licznie. 

— Sobótka Koła Akad. ziemi Lubelskiej 
w Ognisku, W sobotę dnia 8 lutego 1930 r. 
w lokalu „Ogniska Akademickiego” Koło A- 
kademickie z. Lubelskiej urządza _ „Wielką 
Sobótkę Karnawalową“. Buiet obficie zao- 
patrzony. Wyborowyj kwartet muzyczny. Po 
czątek o godzinie 20. 

Wstęp 4 zł. Akademicki. 2. 

" ZEBRANIA I ODCZYTY 

— QOdczyty Polskiego Czerwonego Krzy- 
ża. Jak bardzo celową akcję podjął Okręg 
Wileński Polskiego Czerwonego Krzyża, urzą 
dzając popularne odczyty z zakresu hygjeny, 
świadczy o tem fakt, że ostatni odczyt, wy- 
głoszony przez dr. Marjana Obiezierskiego 
n.t. „Hygjena kobiet* zgromadził zgórą 
słuchaczek ze wszystkich sier naszego miasta 

Dalszy ciąg tego odczytu zostanie wygło 
szony w nadchodzącą niedzielę w sali kina 
„Swiatowid* przy ulicy Mickiewicza 9. 

Początek odczytu punktualnie o godz. 12. 
Wszystkie osoby, które. wysłuchały 1-szej 

części odczytu, proszone są o punktualne 
przybycie. й 4 

Ze względu na wielkie zainteresowanie, 
jakie odczyt obudził, uproszony dr. Obie- 
zierski przyrzekł powtórzyć p й- 
czyt w ciągu najbliższych tygodni. Wszyst 
kie więc osoby, które tym razem nie mogły 
wysłuchać odczytu z racji przepełnienia sali, 
wkrótce już będą miały sposobność dowie 
dzenia się o elementarnych warunkach zdro 
wia kobiety. 

Wejście bezpłatne. 

— Związek kulturalno-oświatowy Tata- 
rów R. P. Rada teatralna podaje do wiadomo 
ści członków związku, iż w niedzielę dnia 9 
lutego o godz. 17 w lokalu Muftjatu (zauł. 
Michalski 5) odbędzie się odczyt senatora 
Aleksandra Achmatowicza na temat: „O re- 
wizji konstytucji”. 

— (k) Odczyt. W niedzielę 9 lutego o g. 
1 pp. w Sali ogniska SMP pan dyrektor teat 
rów wileńskich Zelwerowicz będzie miał od- 
czyt z zakresu kultury żywego słowa dła 
sekcyj dramatycznych SMP parafji po Bernar 
dyńskiej. 

— (k) Stowarzyszenie młodych Polek. 
Zebranie plenarne stowarzyszenia Młodych 
iPolek, im. Elizy Orzeszkowej z odczytem p. 
doktora Trusiewiczówny asystentki USB od- 
będzie się O lutego o godz. 3 pp. w sali O- 
gniska SMP parafji po. Bernardyńskiej. 

„ — (k) Zebranie świętojańskiej Keagrega- 
cji I zakonu św. Franciszka odbędzie się 9 
lutego o godz. 5 wiecz. w sali własnej przy 
ul. Świętojańskiej nr. 6. 

— (k) Zebranie Ligi Katolickiej żeńskiej 
parafji św, Rafała odbędzie się 9 lutego zaraz 
po sumie. 

‚ — (№ Zebranie związku niewiast katoli- 
ckich z Ligi parafji św. Piotra i Pawła na 
Antokolu odbędzie się 9 iutego. Tegoż dnia 
o godz. 9 Msza św. w kaplicy w Kojranach. 

— (k) Zebranie ogólne Terciarzy parafji 

Najświętszego Serca Jezusowego odbędzie 

się 9 lutego o godz. 3.30 

.g000000000000000002000000500 
TYLKO BĄTERJE 

„ENERGOS 
ANODOWE i DO LATAREK KIESZONKOWYCH 

gwarantują najwyższą jakość. 
20 lat doświadczeń dają pełną gwarancję wysokiego gatunku 

WYROBÓW „ENERGOS* 
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KOMUNIKATY. 
— Pielgrzymka nauczycielstwa i młodzie 

ży do Rzymu. Zarząd związku Diecezjałnych 
Kół prefektów, po porozumieniu się z Mini 
sterstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego, zawiadamia  nauczycielstwo 
szkół średnich, że może ono wziąć udział w 
pielgrzymce młodzieży szkół średnich do 
Rzymu, korzystając ze wszystkich ulg j u+ 
prawnień, przyznanych młodzieży. 

Pielgrzymka wyruszy z Warszawy dnia 
9 kwietnia rb., cały Wielki Tydzień spędzi w 
Rzymie, a wracając do Warszawy na 26 
kwietnia, po drodze zwiedzj Florencję, Pad- 
wę, Wenecję i Wiedeń. 

Koszt pielgrzymki wynosi 650 zł., płatnych 
w dwóch ratach: dn. 15 lutego 300 zł., dn. 
5 marca 350 zł. 

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 15 
lutego rb. do komitetu pielgrzymki: gimnas 
zjum im. C. Piater Zyberkówny, Warszawa, 
ul. Piękna 24. 

Zarząd Związku, przesyłając powyższą 
odezwę do Koła księżny Prefektów Archiedie 
cezji Wileńskiej, prosi o energiczne poparcie 
pielgrzymki wśród kolegów, nauczycielstwa, 
. młodzieży. 

Wilno, d. 6 lutego 1930 r. 
Ks. Chalecki, 

Prezes Koła Księży Prefektów. 

— (k) Z parafji świętojańskiej. W nie- 
dzielę 9 lutego o godz. 8 rano zostanie ode 
prawiona; uroczysta Msza Św, na rozpoczęcie 
pracy stowarzyszenia Młodych Polek im. św 
Teresy. W czasie Mszy św. druchny przy- 
stępują do komunji św, a po nabożeństwie 
odbędzie się poświęcenie Ogniska przy ul. 
Zamkowej nr. 7, potem Śniadanie, na które 
stowarzyszenie św. Teresy zaprasza przed 
stawicieli wszystkich stowarzyszień Młodzieży 
Polskiej męskiej ; żeńskiej, w Wilnie. Wie- 
czorem o godzinie 6 sekcja dramatyczna te; 
goż stowarzyszenia w sali przy szkole Cha 
ritas, odegra sztukę treści patrjotycznej. 

RÓŻNE 

— (y) Wizyta dziennikarzy estońskich w 
Wilnie. W sobotę o godz. 8.5 rano przybę 
dzie z Warszawy do Wilna grupa dziennika- 
rzy estońskich pod wodzą przedstawiciela 
MSZ. Czosnowskiego. Część Estończyków 
pozostanie w Wilnie i zwiedzać będzie mia- 
sto, część zaś uda się do Turmont na spot- 
kanie naczelnika państwa estońskiego. 

s 

— (y) Wyjaśnienie władz skarbowych. Z 
powodu częstego zwracania się właścicieli 
przedsiębiorstw posiadających również i 
sklep ze sprzedażą swych wyrobów z zapy 
taniem jak, z punktu widzenia skarbowego 
traktowane są takie sklepy, władze skarbowe 
wyjaśniły, że jeśli miejsce sprzedaży własne- 
go wyrobu towarów znajduje się nie w tem 
samem miejscu lecz w innym budynku, bo- 
daj tej samej posesji sklep taki uważany jest 
jako oddzielne przedsiębiorstwo. Ponadto 
władze skarbowe  wyjaśniły, że warsztaty 
rzemieślnicze, w których prócz właściciela 
pracuje jeden członek rodziny lub siła najem 
na nie opłacają podatku obrotowego. 

— Z wileńsko nowogródzkiej Izby Lekar- 
skiej. Władze wileńsko nowogródzkiej Izby 
Lekarskiej ukonstytuowały się na rok 1930 w 
następujący sposób: Zarząd: dr. Klott Leon 
— naczelnik Izby, dr. Sopoćko Romuald i 
dr. Głobus Eljasz, zastępcy naczelnika Izby, 
dr, Czarnecki Edward — pisarz Izby, dr. Ki- 
siel Karol — zastępca pisarza Izby, dr. Bą- 
dzyński Waciaw — skarbnik Izby, dr. Jabło 
nowski Władysław — zastępca skarbnika 
Izby, oraz dr. Maciulewicz Edmund i dr. Gie 
cow Grzegorz — członkowie zarządu. 

— (a) żebracy... interwenjują. Dowiadu 
jemy się że do senatora z listy żydowskiej 
Rubinsztejna zgłosiła się oryginalna delega- 
cja. Mianowicie żebracy wileńscy zaniepoko 
jeni ostatniemi represjami policja, która unie 
niemożliwiła żebraninę na bardziej ruchliwych 
ulicach, —- wydelegowali z pośród sie 
bie kilku bardziej „wybitnych przedstawi 
cieli i skierowali ich do senatora Rubinsztej- 
na by prosić o opiekę, przed represjami. 

— (a) Strajk w hebrajskiem semnarjum 
nauczycielskiem. Na tle nieuregulowania nale 
żności za pracę zastrajkował personel nau4 
czycielski hebrajskiego seminarjum  nauczy- 
cielskiego utrzymywanego przez towarzystą4 
wo „Tarbut“. 

Strajk jednak załamał się i nauczyciele 
zmuszeni byli podjąć pracę, a to wobec 
stwierdzenia że towarzystwo faktycznie w 
tym czasie nie miało pieniędzy. 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr miejski ta Pohulance. Dziś te- 
atr na Pohulance występuje z premjerą bar- 
wnego widowiska, opery narodowej W. Bo- 
gusławskiego j J. N. Kamińskiego „Krakowia 
cy i Górale”, która bez wątpienia będzie wiel 
kim ewenementem w dorobku artystycznym 
Wilna. Przepiękna muzyka Kurpińskiego w 
opracowaniu E. Dziewulskiego oraz malowni 
cze dekoracje j nowe kostjumy tworzą pra. 
wdziwie artystyczną całość. Inscenizacja i re 
żyserją spoczywa w rękach Zygmunta Nowa 
kowskiego. Wobec wielkiego nakładu kosz- 
tów związanych z wystawieniem „Krakowia 
ków i Górali" ceny miejsc zostały nieco 
podwyższone. Zainteresowanie się. premjerą 
wielkie. 

— Teatr miejski Lutnia. Wytworna pelna 
finezyjnegą humoru komedja salonowa Łaka- 
tosa „Mężczyzna i kobieta* wypełni repertu 
ar dni najbliższych, W roli głównej wystąpi 
utalentowana wybitna artystka Marja Makar- 
czykówna, która w sztuce tej granej we 
wszystkich większych miastach Polski świę- 
ciła wielkie tryumiy artystyczne. Reżyserję 
sztuki prowadzi Ryszard Wasilewski. 

— „Królewicz Rak* dla młodzieży. W 
sobotę nadchodzącą o godz. 3.30 pp. wysta- 
wioną zostanie dla dzieci i młodzieży efekto 
wna baśń ludowa Wandy  Stanisławskiej 
„Królewicz Rak“. Ceny miejsc zniżone. Bilety 
już są do nabycia w kasie zamawiań, 

X. Przedstawienia popołudniowe. W obu 
teatrach miejskich odbędą się w niedzielę 
nadchodzącą przedstawienia popołudniowe 
po cenach zniżonych. W teatrze na Pohulan 
ce ukaże się „Mysz košcielna“ komedja Fo+ 
dora, zaś w teatrze Lutnia satyryczna kome- 
dja Pagnola „Pan Topaz", 

— Koncert poranek symfoniczny. Na nie- 
dzielnym poranku symionicznym w teatrze 
miejskim w Lutni wystąpi utalentowana pia+ 
nistka Olga Wizunówna, która ostatnio grała 
z wielkiem powodzeniem w Filharmonji War 
szawskiej. Udział bierze wileńska — orkiestra 
symfoniczna pod dyrekcją Adama Wyleżyń- 
skiego. Program zapowiada utwory kompozy 
torów słowiańskich (Smetana, Czajkowski, 
Karłowicz). Początek o godz, 12 w południe. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — Kult Ciała. 
Heljos — Arka Noego. 
Lux — Żywy trup. 

Wanda — Nocna taksówka. 
Picadilly — Miłość Beduina. 

Kino miejskie — Z dnia na dzień. 
Ognisko — Faniary Śmierci. 
Światowid — Zagłada Rosji. |, 

Słońce — Świat zaginiony. 

wo 

00 ŠKODA LITERACKA 
(ZK) Ostatnia, dziewiędziesiąta środa fi- 

terącka była nowym dowodem żywego za- 
interesowania społeczeństwa wileńskiego, te 
matami poruszanemi na środach literackich 
gdyż zgromadziła przeszło 50 osób. 

W pierwszej części była tą Środa wieczo 
rem autorskim pana Kazimierza Leczyckie- 
go, który odczytał urywki ze swej nowej 
jeszcze niedrukowanej powieści: „Rok 1920* 
i jeden akt dramatu. lreść całości powieści 
podanej w paru słowach przez autora, przed 
stawia dzieje kilku wojskowych polskich, któ 
rych po pobycie w Ojcowie, los dziejowy rzu 
ca służbowo w różne strony świata, W od 
czytanych wyjątkach, mieliśmy sposobność 
pdznać wrażenia Romana Nawrockiego by- 
łego oficera armji Austrjackiej, którego po 
długim niewidzeniu w przykry sposób ude- 
rza wygląd powojennego,  opustoszałego, 
przygnębionego i wymarłego Wiednia. Do- 
skonały opis nastroju Wiednia tem kontra- 
stowiej odbija od podanej w dalszym ciągu 
fizjonomji Paryża pijanego radością i tryum- 
fem zwycięstwa. Pan Leczycki znakomicie 
oddał psychologję Francuzów, w stosunku 
dó zwycięstwa j narodów, które zdobyły nie- 
podległość na gruncie up adku Austrji i po- 
rażki Niemiec. 

Niemniej udanym jest opis losów Stacha 
" Łęskiego na Polesiu przy patrolowaniu grani 

cy sowieckiej. Szkoda tylko, że te fragmer- 
ty nie mogą dać dostatecznego obrazu Cca- 
łości. 

Urywek dramatu pomimo dowcipnych po 
wiedzeń, wypadł w czytaniu, może z powo- 
du braku akcji, dosyć rozwlekle i nużąco, ale 
przypuszczać należy, że na scenie i w całości 
wywrze zupełnie inne wrażenie. 

Niemałą atrakcją ostatniej środy była 0= 
becność pana inż. Ossowieckiego i pana Flor 
jana Sobieniowskiego, znakomitego tłómacza 
sztuk angiel. na język polski. Pan Sobieniow 
ski mieszkający od dłuższego czasu w! Londy 
nie oddaje nieocenione usługi propagandzie 
literatury polskiej w Anglji. 

Chociaż bez poprzedniego przygotowania 
zgodził się pan Sobieniowskij uproszony przez 
Związek Literatów, wygłosić referat o swojej 
działalności propagandowej w Anglji. Prele- 
gent podzielił swój referat na 3 części: 1) 
stosunek do literatury angielskiej w ogólnoś- 
ci a do Bernarda Shaw'a w szczególności, 
2) stosunek literatury angielskiej do literatur 
obcych, 3) i co należy robić aby ten stosu- 
nek zmienić. 

Przed wojną zarówno Shaw'a jak i inne 
sztuki angielskie tłomaczyło się w. Polsce z 
literatur obcych przeważnie z niemieckiego 
stosunek ten dopiero po wojnie się zmienił 
Tłómaczenie z oryginału miało ten doniosły 
wpływ że odkryto zupełnie nowe walory. 
„Joanna D'Arc i Wielki Kram” ukazały nam 
Shaw'a nietylko jako wielkiego poetę ale i 
jako wielkiego i głębokiego uczuciowca. 
Sław żywo interesuje się Polską i wybiera 
się do niej w lecie, wielki poeta jako Irland- 
czyk bliższy jest Polsce aniżeli drugi sławny 
angielski literat który się Polską interesuje— 
Chesterton. 

Wśród młodszego pokolenia literatów w 
Anglji dużo jest takich, którzy się interesują 
polską literaturą, przedewszystkiem Szeryf, 
autor wystawianej niedawno w Warszawie 
sztuki „Kres wędrówki*. Całe organizacje 
zajmują się literaturą polską, j projektują 
zwiedzić Polskę z okazji przyjazdu na wios 
snę do Warszawy na zjazd międzynarodowe 
go Pen Clubu. 
istniejącego pomiędzy obu narodam 
czać należy inicjatywę wprowadzeni? litera 
tury polskiej na sceny angielskie ; amerykań 
skie. W. najbliższej przyszłości mają być gra 
ne w Londynie „Wesele* Wyspiańskiego i 
„Wilki w nocy* Rytnera, tłómaczenia pana 
Sobieniowskiego. Ażeby wzbudzić zaintere 
sowanie trzeba dać Anglikom coś, czego 
oni na swojej scenie nie mają, ażeby wstęp 
nym bojem zdobyć angielską scenę. Właśnie 
te walory skłoniły do wyboru „Wesela, któ 
re w czytaniu wzbudziło entuzjazm nietylko 
wśród aktorów ale i wśród literatów a Ber- 
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mają zawsze świeże różowe policzki, dobrze 
rozwinięte mięśnie i zdrowy wygląd. 

Niezrównanej dobroci mączka odżywcza jest 
wszędzie do nabycia. 

  

Zbrodniczy zamach na młym hr. Czapskiego 
Onegdaj wieczorem mieszkańcy Oszmiany zostali zaalarmowani detonację 

młyna hr. Franciszka Czapskiego. 
Siłą wybuchu została doszczętnie zniszczona krupiarnia zas w młynie po 

ważnie uszkodzona ściana. 
Straty spowodowane wybuchem wynoszą przeszło 5 tysięcy złotych. Do- 

chodzenie policyjne w tej sprawie Idzie wikierunku ustalenia winaych podłoże 
mia pod młyn materjałów wybuchowych, bowiem nie ulega wątpliwości, że mia? 
tu miejsce zbrodniczy zamach. 

Należy zaznaczyć, że podobny wypadek w młynie hr. Cząpskiego miat 
miejsce w dniu 30 grudnia roku ubiegłego. kiedy z niewyjaśnionych przyczy: 
nastąpił podobny wybuch, który zniszczył krupiarnię. 

Wobec tego, że wówczas zachodziło przypuszczenie, że katastrofa została 
spowodowana złą konstrukcją, w czasie odbudowywania zburzonego budynku 
zachowano jak najdalej idące ostrożności przy jednoczesnem zastosowaniu naj 
nowszych metod technicznych. Minął zaledwie miesiąc i już żnowu identyczn: 
wybuch burzy z takim trudem wzniesiony warsztat pracy. Komuś widocznie za 
leży, by młyn i całe prżedsiębiorstwo unieruchomić na dłuższy czas, 

Na szczęście w obu wypadkach obeszło się bez ofiar, bowiem wybuchy 
miały miejsce w czasie, gdy w młynie nikogo nie było. Spodziewać się należy . 
że znana ze swej energji tamtejszą 
i odda ich w ręce sprawiedliwości. 

nard Shaw wyraził się, że jest to dzieło gen- 
jalnego poety, Zgodnie z tradycją angielską 
p. Sobieniowski tłómaczył „„Wesele” częścio- 
wo wierszem częściowo prozą. Motywy z 
Wesela zostały zinstrumentowane przez mu 
zyka angielskiego na 8 instrumentach. 

Pan Sobieniowski wyraża nadzieję, że do 
stanie się na scenę angielska, najskuteczniej 
ułatwi literaturze polskiej przełamanie muru 

Staraniom pana Sobieniowskiego zawdzię 

Niemniej ważnem jest przygotowanie się 
do występów na wystawie w roku 1933 w 
Czykago gdzie już rozpoczęto budowę 4 
teatrów, w których 8 narodów ma wystawiać 
swoja sztuki w ojczystym języku i języku an 
gielskim. Każdy naród ma wystawić 6 sztuk 
3 z literatury klasycznej i 3 z współczesnej. Z 
polskich ma być wysżawiona „Niebóska Ko 
medja” Krasińskiego, „Fantazy Słowackiego 
„Wesele* Wyspiańskiego, „Wilki w nocy* 
Rytnera. Jedna ze sztuk Rostworowskiego i 
jeszcze jedna której jeszcze dotychczas tnie 
wybrano, jak również nie jest postanowiono 
jaki zespół je odegra. 

Pomimo iż spieszył na pociąg pan Sobie 
niowski na ogólne prośby zebranych zcharak 
teryzował stosunek Clfestertona «do Shawa. 

Shaw powoli zdobywał sobie stanowisko 
w Anglji. Z początku żywiono do niego nieu- 
fność, jako do Irlandczyka ale obecnie zaj- 
muje on iczołowe miejsce w literaturze angiel 
skiej i w ogóle we współczesnej myśli, stwo 
rzył on nawet własną szkołę i jest najwybit 
niejszą jednostką w ruchu intelektualnym An 
glji i Ameryki. ‚ 

Chesterton chociaż nie miał tych trudno 
ści do zwalczania i jako dziecko Londynu zy- 
skał sobie odrazu uznanie i poczytność, nie 
jest jednak uważany za reprezentanta myśli 
twórczej narodu, nie pozostawił on głębszego 
piętna w literaturze. Popularność swą Che- 
sterton zawdzięcza głównie zbiorowi nowel 
Ojciec Braun, a powszechnie jest, uważany 
za zajmującego i zabawnego, nigdzie jednak 
nie może się mierzyć ze stanowiskiem 
Shaw'a, 

Gdyby nie termin odejścia pociągu, uwo 
żącego pana Sobieniowskiego, niezwykle cie 
kawy temat i uprzejmość prelegenta iprzecią 
gnęłyby środę do północy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

—'(c) Wypadki za 'dobę; Za czas od 
5 do 6 b. m. do godziny 9 rano zanotowa- 
no w Wilnie ogółem 70 wypadków. W tej 
liczbie było kradzieży 2, zakłóceń spokoju 
publicznego i nadużycia alkoholu 21, prze- 
kroczeń administracyjnych 32. Resztę wy- 
padków podajemy w skróceniu w tej samej 
rubryce. 

3 (c) Zginął pies—przewodnik, [Bę- 
dący na opiece Włodzimierza Sazonowa 
(Bokowa 31) pies-wilk używany jako prze- 
wodnik dla ociemniałych inwalidów będący 
włąsnością wydziału opieki społecznej 
Urzędu wojewódzkiego zerwał się z uwięzi 
i zbiegł. Wartość psa wynosi 900 złotych. 

— (c) Ujęcie osobnika z fałszywe- 
mi dokumentami, W lombardzie „Kreso- 
wja“ został zatrzymany niejaki Jan fMielko 
mieszkaniec zaścianka Nomiszki gminy 
Ejszyszkiej który usiłował zastawić ma- 
szynę do szycia firmy „Singer* posługując 
się fałszywym dokumentem osobistym wy- 
danym rzekomo przez urząd gminny w 

Dajnówce. 2 : 
— (c) Porachunki złodziejskie, Przed 

kilku dniami donosiliśmy że na ulicy Węg-= 
lowej przechodzący policjant znalazł leżą- 
cego na jezdni nieznanego mężczyznę z 
kilku ciężkiemi ranami zadanemi nożem. 

Rannego natychmiast skierowano do 
szpitala i dzięki szybkim zabiegom lekar- 
skim udało się utrzymać /przy Życiu. Ran- 
ńym okazał się Władysław Kisiel który nie 
ehciał czy też nie mógł wyjawić okoliczno- 
ści w jakich został poraniony. Dopiero te- 
raz policja natrafiła na ślad że były to 
porachunki ze znanym kryminalistą i no- 
żownikiem Michałem Zygnolem (Wielka 22) 
znanym w świecie przestępczym pod przez- 
wiskiem „Miszka Grek*. Najprawdopodob: 
niej Zygnol miał o coś urazę do Kisiela i 
w Odpowiednim momencie wymierzył sam 
sobie sprawiedliwość. Zygnola osadzono w 
areszcie: 

— (c) Przygody felczera. P. Włady- 
sław Bębnowski f(Ciesielska 5) z. zawodu 
felczer niewiadomo z jakiej okazji wypił 
cokolwiek za wiele co miało ten skutek, że 
zaraz po wyjściu na ulicę trafił z miejsca 
do aresztu centralnego. Dopiero tam stwier- 
dzono że p. Bębnowski jest porządnie po- 
raniony wobec czego _ musiano; wez-. 
wać lekarza który nałożył opatrunki. 

— (c) Zatrucie czadem. Z powodu 
zbytniego napalenia w piecu wydostającym 
się czadem uległa zatruciu Wiktorja Połu- 
sińska zamieszkała przy ulicy Adama Mice 
kiewicza 41. Zatrutą zdołano w czas ura- 
tować. 

— (c) Wypadek podczas pracy, Cięż- 
kiemu oparzeniu twarzy gorącym ołowiem 
uległ uczeń ślusarski Izrael Rymer (Stra- 
szuna 10), podczas ;pracy w Ślusarni nad 
spajaniem dwóch kawałków żelaza. 

— (a) W gubiegłym miesiącu ujaw- 
uiono przemytu па 17 1 pół tys. zło- 
tych. Miesięczny "bilans wykrytego przez 
wileńską brygadę K:'O.P. przemytu wyraża 
się sumą 17535 złotych. Gros przemytu 
stanowią wyroby koronkarskie pochodzące 
z Niemiec a przemycane do Polski przez 
Litwę pozatem idzie sacharyna, tytoń oraz 
wyroby gumowe niemieckie. 

— (c) Zatruł się denaturatem. Na 
ulicy Dominikańskiej znalezione leżącego 
na chodniku nieznanego mężczyznę śred- 
nich lat, który jak *następnie stwierdzono 

zasłabł wskutek wypicia większej ilości spi- 
rytusu denaturowanego i 

Zatrutego ze względu na jego stan 
musiano ulokować w Szpitalu. 

— (a) Tragedja matki, która była 
zmuszona podrzucić swe dzieci ratując 
je w ten sposób od śmierci głodowej. 
Przedwczoraj w posesji Nr. 2 przy ulicy 
Rossa znaleziono podrzucone trzy dziew- 
czynki w wieku od $ do 2 lat. W drodze 
rozpytywań policja zdołała ustalić że dzie- 
ci zostały zostawione przez rodziców Ur- 
szulę i Władysława Budajów zamieszkałych 
przy ulicy Beliny 5. Nie negujemy że rze- 
czą policji było jedynie ustalenie winnych 
podrzucenia i zatrzymanie ich lecz z dru- 
giej strony nasuwają się uwagi czy niktfinie 
jest powołany do zbadania dlączego Buda- 
jowie tak postąpili. Wprost trudno uwie- 
rzyć by pozbyli silę oni trojga dzieci już 
niezupełnie małych bez poważnych ku te- 
mu przyczyn: 

Budajowie będą pociągnięci za swój 
czyn do odpowiedzialności, a czyby odpo- 
wiadali gdyby dzieci zmarli z głodu?.. || 

Dowiadujemy się, źe Budajowie znaj- 
dują się w ostatniej nędzy. Rozpaczliwy 
krok, na który się zdobyli rodzice po- 
dyktowany zostałyj troską i Fobawą przed 
ich śmiercią głodową. Niewątpliwie odnośne 
czynniki zajmą się tą sprawę i przyjdą Z 
pomocą nieszczęsnej rodzinie. 

(c) Karawan pogrzebowy uległ 
katastrofie. Wczoraj w południe (na ulicy 
Zarzecznej miał miejsce wypadek т jadą- 
cym z cmentarza żydowskiego karawanem 
pogrzebowym. W chwili gdy wóz zjezdzał 
z góry w kierunku ulicy Młynowej jeden z 
koni wystraszył się trąbki sygnałowej pę- 
dzącego w przeciwnym kierunku samocho- 
du i skręciwszy nagle w bok począł pono- 
sić lecąc z wielką szybkością w dół ulicy 

ciągnąc za sobą karawan. Obaj przeraźe- 
ni woźnice mimo nadludzkich wysiłków nie 
mogli powstrzymać  rozhukanego konia, 
który zatrzymał się dopiero wówczas gdy 
karawan zaczepił © słup telegraficzny i 
legł na boku. Obaj woźnice cudem tylko 
uniknęli śmierci narażając się jedyaie na 
LS obrażenia. Wóz został uszko- 
zony 

— (c) Echa wybuchu w 85 pp. Do 
chodzenie w sprawie przyczyn wybu- 
chu podczas wykładów w 85 p.p. w 
N. Wilejce wyjaśniło że eksplozja spo- 
wodowana „została nieostróżnem obcho 
dzeniem się z granatem. 

Ranni żołnierze w liczbie dziesięciu 
znajdują się w dalszym ciągu w szpita- 
lu na Antokolu są to: kapral Kołpakie 
wicz i szeregowcy: Szynkowski, Per- 
kun, Grunt, Anuszewicz, Wieliczko, 
Drozd, Skurjacki i Mikucki, zaś Pietkan 
i Mańkiewicz przebywają na kuracji w 
izbie chorych 85 pp:w N. Wilejce. 

Wszyscy wyżej wymienieni żołnie 
rze należą do składu t.zw. kompanji mi 
nowej. 

— (c) Podrzutek, W poczekalni przytuł- 
ku towarzystwa „Toz* przy ul. W. Pohulan 
ce 21 znaleziono podrzutka płci męskiej na 
rodowości żydowskiej w wieku około 2 mie 

sięcy. I l za 

policja ujawni w pa czasie winnych 
T 

  

Z SĄDÓW 

Historja jakich mało. 

Na zabawę taneczną  zorganizowanz 
przez zamożnego gospodarza j. Granow 
skiego przybyło wiele gości, a wśród nich 
Leon Kaczan w miłem towarzystwie uro- 
czej panny Głaszy Kaczanówny: Przybyci” 
urodziwej tancerki spotkało się z ogólnym 
zadowoleniem, cóż, kiedy królowa zabaw: 
ani myślała o wspólnej zabawie nie pusz- 
czając od siebie ani na chwilę przybyłego : 
nią dansera. 

Wywołało to pomruk tancerzy, a zwła 
szcza najzagorzalszych adoratorów Anatolz | 
Tołłoczko i Ignacego Suszko 

Czego tylko nie robili oni, aby z, 
kodzić flirtowi rywala z p. Głaszą. Gasil: 
światło, przeszkadzali w tańcu, słowem wy 
prawiali brewerje. Nic nie pomogło. Panne 
Głasza pozostała wierna swemu danserowi 

Nie przyniosło to mu szczęścia gdyż 
złośliwi rywale ;postanowili zemścić się. W 
tym celu zorganizowali zasadzkę, a kiedy 
Kaczan wyszedł ną ganek Tołłoczko ude 
rzył go kamieniem w głowę. Nieprzytom- 
nego już dobił Suszko. Podobny los spot- 
kał Aleksego Kaczana śpieszącego z po- 
mocą krewniakowi. 

‚ Раппа Głasza pozostała wierna cóż 
kiedy wybraniec jej zmarł od ran otrzy- 
monych od rywali. 

Sprawa oparła się o Sąd. ” 
Pa zaznajomieniu się z meritum spra 

wy Sąd wyniósł wyrok skazujący Tołłocz- 
К& na 4 lata cięźkiego więzienia, a Suszkc: 
za dobicie nieprzytomnego Kaczana na 6 
lat ciężkiego więzienia i poranienie Alekse- 
go Kączana na rok więzienia zwykłego. 

Powództwo cywilne na korzyść Alekse- 
„Pin przyznane zostało w sumie 

  

„Urodziwa panna, pośrednia przyczyna 
Śmierci Kączana unika teraz zabaw bojąc 
się spowodować nieszczęście. (y) 

Sesje wyjazdowe. 

W dniu wczorajszym trzeci wydział 
karny Sądu Okręgowego w Wilnie wyjechał 
w składzie: przewodniczący wiceprezes Są- 
du Okręgowego p. M. Kaduszkiewicz, oraz 
sędziowie: pp. Sienkiewicz i Miłaszewicz na 
sesję wyjazdową do Lidy. Sesja trwać bę- 
dzie do trzynastego bm. 

W tym samym cząsie w Oszmianie ob- 
radować będzie sesja wyjazdowa Sądu 
Okręgowego (K. U.) w osobie sędziego 

Okulicza. (y) 

List do Redakcji 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

Umieszczona we wczorajszym numerze 
„Słowa* notatka: „Sprawa rewindykacji 
klasztoru Bernardynek* jest nieco nieścisła. 
W notatce tej zaznaczono, że klasztor Ber- 
nardynek Ś to Michalskichi magistrat m- 
Wilna dostał jako zamianę za inay gmach, 
w którym obecnie mieści się gimnazjum im. 
Lelewela: į 

Jest to niešcisle. Gmachu gimnazjalne- 
go jeszcze podówczas nie było. Zamiana 
zaś była tego rodzaju: Magistrat odstąpił 
plac, na którym później zbudowano gim- 
nazjum (obecnie Lelewela), a wzamian za 
to dostał cały Kompleks murów z ogród" 
kami Bernardynek Ś-to Michalskich. 

Co do innych szczegółów, to mógłbym 
tylko na to wskazać, że podczas powsta- 

nia 63 r. Bernardynki były raz po raz tur- 
bowane rewizjami, nawet w nocy, przez po- | 

licję. Być może Rząd miał jakieś wiado- 
mości o tajnej szkole polskiej, jaka byla 
w klasztorze. Wszelako skończyło się na- 

razie tylko tein, że zabroniono przyjmo- 
wać nowicjuszki. Kiedy zaś po 20 zgórą 
latach pozostały tylko 3 zakonnice, wów- 

czas je przeniesiono do klasztoru po-Bene- 
dyktynek przy Św. Katarzynie, co było w 
r. 1887. Znącznie później gmach klasztorny 
przeszedł w posiadanie Magistratu na wa* 
runkach jak wyżej. 

Z wyrazem głęhokiego poważania 
Xiądz Józef Marcinowski. 

DZIŚ ы 
„Szopka Akademicka“ 
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— (c) Pożary na wsi. W kolonji Pietkie 
niszki gminy trockiej wybuchł pożar w zabu 
dowaniach Jana Bohdanowicza.  Spaliła się 
stajnia, chlew, wozownia oraz 7 owiec. Dwa 
konie i krowa doznały ciężkich opagzen. Stra 
ty wynoszą 8 tysięcy złotych. 

— Również we wsi Bobiele griiny porpli 
skiej w skutek nieostrożnego obchodzenia się 
z ogniem powstał pożar który zniszczył dwa 
chłewy, skład, spichrz, 2 owce, sieczkarnię i 
3 tys. kilogramów zboża. Straty wynoszą 4 
tysiące złotych. 

  

  

  

(c) Zatrzymanie złodziejki. Aresztowa 
no Zofję Tulkiewicz (Trwała 50) która jak 
okazało się dopuściła się kradzieży pieniędzy 
u Marjj Mołczanowej (Mickiewicza 46). 

 



, 
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BŁOOWO 
  

— (c) Ujawnienie sprawcy kradzieży z 
przed 7 miesięcy. W dniu 3 czerwca 29 r. 
j Czesława Bogackiego (Pióromont 16) do 
konano kradzieży różnych rzeczy i rewolweru 

GIEŁDA WILEŃSKA 
dnia 6 lutego 1930 r. 

х та Złoto. ma łączną sumę kilkaset złotych. Dopiero te- 
saz policja rewidując mieszkanie znanego zło Ruble 46,60 —46,65 
«lzieja Izydora Kalinowskiego (Żelazna Chat 
ka 24) znalazła rewolwer który jak stwier Listy zastawne. 

4i pół proc, Wil. Banku Ziemsk. dzono jest własnością Bogac kiego. 
100 ZŁ. — 51,56 — (c) Pod wpływem alkoholu wynikła 

bójka pomiędzy Antonim Mikudajło a Józef. 
stefanowiczem mieszkańcami wsi Wikańce 
gminy ejszyskiej w trakcie której Stefanow- 
ski otrzymał kilka ciężkich ciosów w głowę 
' musiał być ulokowany w szpitalu. 

— (c) Upadła ze schodów. Róża Prużan 
(Mickiewicza 58) schodząc ze schodów po 

*lzgnęła się i upadła wskutek czego doznała 

GIEŁDA WARSZAWSKĄ 
6 lutego 1930 r. 

Dewizy i waluty: 

     

«lamania prawej nogi. Ulokowano ją w szpi Tracz Sprz. Kupno * 3 e 
żalu ŻY, Pożar DA a Dolary 8,86, 8,88, 8,84, 

— żar. powodu nieostrożneg й 
obchodzenia się z ogniem powstał pożar w Beigia 124,28, 124,58, 123,93 
zaścianku Korolewo gminy głębockiej który Kopenhaga 238,43, 239,03, 237,83 
niszczył dom mieszkalny wartości 5 tysięcy Budayeszt 531 745,33 5,29 

20 i nea 6 yw Holandja 357,90 358,80  857,00 
«biegłym miesiącu. W miesiącu styczniu na Londyn ;43,37,5 43,48, 43,27, 
5żnych odcinkach graniczących z. Rosją, Nowy York 8,901, — 8,921, 8,881 
otwą i O» osób i skon Wypłaty telegr. 8,918, 8,938, 8,808 
owano 15 ilogramów _ przemytu. 

Yśród zatrzymanych było! 19 szpiegów, 39 Oslo 238,08 238,68 231,48 
"«ywrotowców, 86 przemytników i td. Paryż 35,00, 35,09, 34,91, 

— (c) Podrzutek. Przy ulicy Franciszkań Praga 26,38. 26,44, (26,32, 
ak A Rodas Bi EE W Szwajcarja 172,14, 172,57, 171,71 
"ieku około 2 lat z kartką która głosi że 
'ziecko pozostawiono z powodu zabrania Oje Bukareszt 5.3425 5,3137 53119 
<: do wojska. Stokholm 239,25, 239,85 238,65 

Wiedeń 125,49 125,80, 125,18 
a Fi f RY Węgty 155,57 155,74 155,17 

Ёа йь Wło: hy 46,69 46,81 46,57 

Na remont sal w Domu Dzieciątka Gdańsk 173,78. 
Jezus" złożyli: ; A Marka niemiecka 213,00, 

Spółka akcyjna „Papier* — zł. 60 Faplery proceniowa 

Żukowski Antoni zł. 15 Pożyczka inwestycyjna 123.50. Prem 
NN. zł. 6 jowa dolarowa 78.50 5 proc. konwersyjna 

Razem zł. 81 50,— 6 proc.dolarowa 79.25 10 proc. kole 
jowa 102,50, 5 proc. kolejowa 45,00. 8 proc. 
L. Z. B. Gosp Kraj i Banku Rola. obli- 
gacje B. (osp Kraj. 94. Te Game 7 proc. 
83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 50,75 
8 proc. warszawskie 71,75.5 proc.iwarszaw” 
skie 54.— 8 proc. Łodzi 63:50. 10 proc. 
Siedlec 7250 8 proc. obligacje P. B 
Komunalnego 93, Stabilizacyjna 88.25 10proc. 
Radomia 75. 8 proc. ziemskie 71.00, 4,5 proc 
ziemskie 50.75 6 proc. poź. konw. Warsz. 
52.75 4 i pół proc. warsz. 50—, Kalisz 60.75 
8 proc. T. K. Przem. Polskiego 80,50 
8 proc. Piotrkowa 61.00 8 proc. Częstocho- 
wy 61.00, 8 proc. Lublina 6,25. 

Akcje. 

Bank Polski —,--182,50 Powszechn 
Kredyt 110. Związek Spółek Zaróbkówych 
81.00 Puls 47.50. Elektrownia w Dąbrowie 
60. Cukier 29.00 Cegielski 42—. Mo- 
drzejów 13.25 Norblin 81, Ostrowiec 62— 
Starachowice 21.25 Zieleniewski 60, 
—80. Parowozy 20. Węgiel 52,00 Paro- 
wozy 20, —. Borkowski 7.50 Spiess 100. 
Lilpop 25,50 B. Zachodni 78. Kijewski 60, 
Klucze 8.50 IU em. 73,50. Siła i Światło 
98. Firley 39. Bank Dysk. 124,75Nobel 12,00 
Rudzki 28,50 Hiaberbusch 104.25 Bank Hand= 
lowy—117, Wysoka 145 Majewski 60, Łazy 
4,25. Gdański Monopol Tyt. 277.60. 

    

RADJ 
Piątek, duia 7 lutego 1930 r. 

11,55- 12,05: Sygnał cząsu z Warszawy. 
12,05—13,10: Muzyka popularna w wyk. 
«rk» Polskiego Radja. 1) Rossini— uwert. 

- „Tankred*, 2) Gounod — wiązanka z op. 
- „Faust*, 3) Mendelssohn—Pieśń wiosennz, 

+) Moszkowsk! — tańce hiszpańskie Nr 2 i 
%r 5, 5) Muzyka taneczna. 13,10—13,20: 
«omunikat meteorologiczny z Warszawy. 
16,10—16,15: Program dzienny. 16,15—17,00: 
xetransmisja stacyj zagranicznych. 17,00— 
47,15: Komunikat LOPP. 17,15 — 17,40: 
Audycja dla dzieci „Niedobry Mruczek* baj- 
«ę własną opowie Ciocia Hala. 17,45 — 18,45: 
Transmisja z Poznania. „Pogadunka Akade= 
nicka*, 18,45—19,15: Audycja literacka: 
NA Król* nowela Oskara Wilda w 
wyk: Żesp. Dram. Rozgł. Wil. 19,15—79,40: 
„Skrzynka pocztowa Nr 101* wygł. Witold 

' rłulewicz, dyr. program. Polskiego Radja. 
'%,40—20,05: Progr. na sobotę, sygnał cza- 
u i rozmaitości. 20,05-- 23,00: Transmisja 

„oncertu symfonicznego i komunikatów z 
Warszawy. 23,00—24,00: Muzyka taneczna z 
„łyt gramofonowych. 
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Rejestr Handlowy 
0 REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W 

WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 19, 12. 1929 r. 

11236. A. I. „Bałtaryska Sora" w Bieniakoniach, pów. Lis 
dzkiego, sklep spożywczo galanteryjny. Firma istnieje od 1929 
*3ku, Właściciel Bałtaryska Sora zam. tamże. 3254 — VI. 

11237. A. I. „Baszewkin Rywa“ w Szarkowszczyžnie 
ow. Dziśnieńskiego, piwiarnia. Firma istnieje od 1929 roku. Wla 
sciciel Baszewkin Rywa, zam. tamże. 3255 — VI. 

11238. A. I. „Berman Lejzer Hirsz* w Mołodecznie, ul. Ko 
ściuszki 23, sprzedaż ubrań ludowych własnego wyrobu. Firma 
stnieje od 1929 roku. Właściciel Berman Lejzer - Hirsz zam. 
/amže. 3256 — VI. 

TA IO TINA PACZCE 

| 4EORGE GIBBS. 3 -— Сугуш! Jesteś ranny... 
krew na ramieniu!... 

ul. Ostrobramska 1 

- 
šnienskiego, sklep 

  

masz 

  

Z ółty ptak — Gdzie? Ach to głupstwo! Chciał 
bym tylko dostać szklankę wody i pa- 

— Ale pani tego nie zrobi. Ham pierosa. 
merslay... Zaniepokojona Doris pobiegła do 

_ Oboje umilkli nagle. Z przedpokoju drzwi. 
doleciał do nich, znajomy głos Cyryla. 
Za chwilę Cyryl ukazał się na progu i ją Hammerslay. — Proszę 
zatrzymał się, rzucając szybkie spojrze dzwonić. 

aia to na Rizzia, którego blada i wzbu Zrozumiała jego życzenie, by nie 
zona twarz zwracała uwagę, to na Do- opuszczała pokoju. Zadzwoniła więc... 
is, stojącą przy kominku z kurczowo — Zdążymy rozmówić się z panem, 
zaciśniętemi dłońmi. zanim przyjdą, — zwrócił się Cyryl do 

: i Włocha. — Co pan woli: uwierzyć mo- 
ROZDZIAŁ VII jemu opowiadaniu... czy wymyślić włas 

Rozpaczliwa próba. i 

lepiej za- 

  

IB, 

ne? 
Rizzio wzruszył ramionami. 

Doris póczerwieniała i uśmiechnęła — Jak pan chce... W każdym razie 
się radośnie. Rizzio opanował się i od- widzę, że jestem tutaj zbyteczny. 

- wrócił głowę, niedbale zdejmując niewi Na progu zatrzymał się i dodał: 
Joczny pyłek z rękawa smokinga. — Žyczę państwu jaknajprędszego 

— Mam nadzieję, że nie przeszko- porozumienia, ku obopólnej radości. ‚ 
dziłem? — zapytał drwiąco Cyryl. Doris pomogła narzeczonemu zdjąć 

— Przeciwnie, jestem bardzo rada! marynarkę i odsłonić ranne ramię: scy- 

Widzę, że pan pośpieszył. .__ zorykiem rozcięła rękaw koszuli ii przyj 

— Spóźniłem się na pociąg. Mia- rzała się ranie. Była to nie głęboka, ale 

em stąd wiele przykrości, bo część mocno krwawiącą rana, opatrunek zro- 
drogi musiałem odbyć pieszo. Z Edyn biony naprędce przez Strykera niedużo 

burgu Stryker przywiózł mnie autem. pomógł widocznie. ` 
Zdjął płaszcz podróżny i rzucił na Lady Hiscott ze zdziwieniem wysłu 

«rzesło, potem podszedł do Doris i po- chała opowiadania o napadzie na dro- 
całował ją w rękę. dze (Cyryl wspomniał o sznurze) i na- 

— Pani dostała list? tychmiast posłała służącego do najbliż 
Skinęła głową. szego posterunku policji. - 

° — Bardzo byłam wdzięczną. — Doprawdy, pani się niepotrzeb 

    

.Э — Znów jesteśmy razem, — ciąg- nie denerwuje — uspakajał ją Hammer 
е 

ciągnęli sznur przez drogę przy Solsem ograbić. Gdyby zjawili się 
skich skałach, 

"byśmy w tej chwili na dnie wąwozu. pani pozwoli mi przenocować tutaj? 
1 zapewne bylibyśmy już tylko trupami, 

„ Jak pan myśli? — roześmiał się głośno. semskich.. na mojej ziemi? Muszę ko- 
Rizzio uśmiechnął się z przymusem. niecznie coś przedsięwziąć! 
— Czy pan myśli, że uwierzę w ta Hammerslay ziewnął. 

ką historję? — zapytał sucho. 
— Może pan nie wierzyć! 
Doris obrzuciła badawczem 

kj › — Chciałbym zostać tutaj sam 

  

ła: 

  

wrazz pošcielą,bielizną i oświetleniem g 

11239, A. I. „Księgarnia Białoruskiego Związku Gospodare 
czego* w Lidzie, ul. Zamkowa 8, księgarnia. Firma istnieje od 
1928 roku, Właściciel Białoruskj Związek Gospodarzy w Wilnie, 

11240. A. I. „Blumowicz Dwejra“ w Dokszycach, pow. Dzi 

nieje od 1927 roku. Właściciel Blumowicz Dwejra, zam. tamże. 

11241. A. I. „Błosztejn Mowsza* w Żołudku, pow. Szczu. 
czyńskiego, sprzedaż drobnych towarów. Właściciel Błosztejn 

tejn Rachil, zam, tamże. 

11243. A. I. „Borysewicz Antoni" w Czerniewiczach, pow. 
Dziśnieńskiego, sklep spożywczy. Firma istnieje odo 1926 roku, 
Właściciel Borysewicz Antoni zam. tamże. 

— Proszę zaczekać! — zatrzymał: 

nął dalej swobodnie Cyryl, spogląda- slay, siedząc wygodnie w: fotelu i popi- 

jąc drwiąco na Rizzia. — Ale nie łatwo jając whisky z sadą. — Jakieś niedołę- 

było dostać się tutaj. Jacyś idjoci prze- gi nieumiejące strzelać! Chcieli mnie 
na mojej 

gdybyśmy go w porę ziemi, dałbym sobie z nimi rady. Ale 

"ie dostrzegli, obaj ze Strykerem leże- nie mam ochoty wracać do domu. Czy 

— Naturalnie, — odrzekła lady Hi- pozostawić bloczek w aucie. Udało mi 
gdyż ze skał strzelano do nas. Ci pa- Scott. Ale cóż za dziwna historja. Nie się uciec od nich. 
nowie wzięli mnie zapewne za Rizzia. mogę tego zrozumieć... na skałach Sol 

— Pomówimy o tem jutro! W nocy swą wdzięczność! 
i tak nikogo nie złapiemy. A zresztą 

spoj- już jest za późno. Już pewnie uciekli. 

rzeniem narzeczonego i nagle krzyknę- Czy mogę panią o coś prosić Betty? nie. 
| z 

  KINO-TEATR 

. „HELIOS“ 
Wileńska 38. 

SPORZ 

Walne zgromadzenie Zw. Gier 
Ruchowych 

W lokalu Ośrodka Wych. Fizycznego 
odbyło się walne zgromadzenie Wil. Okr. 

  

W rolach głównych: 

Dziś 2 orkiestry: wojskowa i 
publiczność całego świata! 2.000.000 dolarów kosztu! 

10.000 artystów! 2 lata pracyj 

sym foniczna! Cuao przeboj świata! Arcyazieto, które poruszyło 

ARKA NOEGO 
. GEORGE OBRIEN i DOLORES COSTELLO. Mrożące krew, 

sceny POTOPU. Film ten jest przedmiotem podziwu na całym świeciel 
© godz. 4, 6, 8 i 10.15. Dla młodzieży dozwolone. W piątek honorowe bilety ważne tylko do g. Ó-ej, w 
sobotę i niedzielę wszystkie honorowe bilety bezwzględnie nie ważne, : 

. w, niewidziane dotychczas 
Śpieszcie na ten film! Seansy 

  

Zw. Gier Ruchowych. Dokonano wyborów Dziś pierwszy pig popularnej powieści M. ŚROÓKOWSKIEGO. 

  

  

! jącym:  MINO-TEATR | Įsuropejski fiim Eg Reżyserja: MICHAŁA  WASZYNSKIEGI prezes kier, Ośrodka por: Herhold, wice: „HODLYWOGD" |. -2>4 ULT CIAŁA głównych: AGNES. PETERSEN > MOZŻUCHINOWA, Bate A, Klišiai (Ognekoy-i sobokował 9) MICHAŁ VICTOR VARCONYI, KRYSTYNA ANKWICZ, PAWEL OWERŁŁO, E. BODO i inni. Zdjęć czyński (1 pp. Leg.), skarbnik — Żamejć Mickiewicza 22. dokonano w Warszawie, Wiedniu, Budapeszcie ji Nicei. Specjalna ilustracja muzyczna. 
(Ognisko), członkowie bez teki: Koczergin- Początek _o_ godz, 4, 6, 8, i 10.25. 

ski Ba komendantką Zn | 
eferentem sportowym został red. J. || K T |g sensacyjnej powieści CONAN 

Nieciecki. ino - Teatr : $ A AG BOWIE au S 
W najbliższych dniach opracowany zo- Sieńee* DZIS 29 wi T Z IBIORYce sposób we Go Mio prab; ui 

SA La Wilna odbriysię 9907 SĘ a AE ok LG i PES WR naszej. W rolach głównych: prze- 
оь = > н е piękna 5; HUGHESi LLACE BERRY, Dzikie niekiełzane tęt trzy spotkania w piłce koszykowej: Ogai- ul. Dąbrowskiego5 | prapytu, Reżyser i twórca potęgą swej fantazji scina widzow i krew lodem. ZIEŻY DOZWOLONE. sko—Makabi, Makabi—1 pp. Leg., Sokół— 

1 pp. Leg. Zwyciężyły zespoły wskazane na 
pieywszem miejscu. Dziś w sali Makabi ze- 

Od godz. 4 do 6 ceny znižone, 40 i 80 gr. 
DLA MŁODZIEŻY DOZWOLONE. 

  

społy Sokoła i Makabi rozegrają koleiny 
mecz. (y) 

Drużynowy zjazd Automobilowy 

Zespołowy zjazd automobilowy do Kielc 
wzbudza coraz większe zainteresowanie 
Wszystkie kluby, prócz Wileńskiego, zgło” 
siły już swoje zespoły. Łódź daje zespół 
„Austro-Daimlerów", Kraków— mieszany pod 
wodzą prezesa klubu p. hr. Rostworowskie 
g0. Bydgoszcz zapowiedziała udział swego 
zespołu podając plan trasy. (y) 

Jutro drugi występ Petkiewicza 
w Ameryce. 

Rino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

ul. Qstrobramska 5. 

  

CENY W WILNIE. 

Z dnia 4 lutego r. b. 

Ziemiopłody: pszenica 35-36, żyto 19— 
jęczmień: na kaszę 18—21, bro- 

warowy 21 — 22, owies 16 — 18, gry- 
ka 22—24, otręby pszenne 18—20, żytnie 
15--16, ziemniaki 7—8, siano 8—11, 
słoma 7—8%, makuchy Iniane 42—43. Ten- 
dencja w dalszym ciągu bardzo słaba.. Do- 
wóz dostateczny, zapotrzebowanie mini- 
malne, 

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

Kasza jęczmienna 50—65, jaglana 70— 
85, gryczaną 80 %, owsianą 85—100 
pa 60 -- 80, pęczak 50 — 60 za 

kg. manna 100—140. 
Mięso wołowe 200—240, cielęce 180-— 

200, baranie 240—250, wieprzowe 280-320, 
złonina świeża 380—400, solana 380—420, 
sadło 380—400, smalec wieprzowy 420— 
430, 

Nabiał: Mleko 45—50 gr. za litr, šmie- 
tana 220—230, twaróg 120—140 ха i kga. 
ser twarogowy 160—180, masło miesolone 
600 - 650, solone 500—550, 

Jaja: 180—200 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: ka polny 40—60, fasola 

biała 100—120, kartofle 9—-10, kapusta świe” 
ža 9--10, kwaszona 25—30 marchew 15—20, 

Jutro czołowy długodystansowiec pol- 
ski, zwycięzca Nurmi'ego startować będzie 
po raz drugi na bieżni amerykańskiej. Na 
ten raz amerykański Zw. Lekkoatletyczny 
szykuje Petkiewiczowi kilku poważnyci! 
przeciwników. (y) 

UIA UE O IDA EA SIR i S 

ZARZAD 
„WILEŃSKIEJ FABRYKI DRUTU I GWO- 

ŽDZI“ SP. AKC. W WILNIE. 
podaje do wiadomoścj pp. Akcjonarjuszy, że 
poczynając od dnia 1 marca 1930 r. przystę= 
puje do wymiany akcyj markowych na zło- 
towe na następujących warunkach: 

1) za każde 40 sztuk akcyj markowych, 
po 1000 marek nominalnej wartości każda, — 
zostanie wydana jedna akcja złotowa, po zł. 
100 nominalnej wartości każda; 

2) przy składaniu akcyj markowych, ka- 
żdy Akcjonarjusz winien przedstawić własno- 
ręcznie podpisaną deklarację z wyszczegól 
nieniem w porządku arytmetycznym nume- 
rów akcyj składanych do wymiany; 

3) wymiana odbywać się będzie w lokalu 
iWileńskiego Prywatnego Banku Handlowego 
przy ul. Mickiewicza nr. 8 w Wilnie, w godzi 
nach od 10 do 11. 

  

a w _ Warszawie, M (za klg.) buraki 10-15 (za kilogram) 
E Grand hotel "opa: 5, B brukiew 15—20, ogórki 10—12 zł. za 100 
m przy N. Świecie. Tel. 7-96, 406-33 i gą sztuk, cebula 40—50, kalafiory 80-.120 za 
a 336-30. 75 pokoi z nowoczesnym kon- iż główkę. 

fortem urządzonych od zł.5.50 na dobę ' Owoce: Jabłka stołowe 100—180 za 1 
@ kg., kompotowe 50--80, gruszki I gat, 150— 

260, 11 gat. 100-—--20, 
Drób: kury 6—8 zł. za sztukę, kurczę” 

ta 3-4, kaczki 8—9, bite 6— 7 
gęsie 18-20, bite 15 — 18, indyki 20—25 
bite 18--20 zł. 

Ryby: liny żywe 500-550, śnięte 380— 
450, szczupaki żywę 550--600 śnięte 350-- 
408, jeszcze żywe 500—520, śnięte 380 —- 400, 
karpie żywe 500—550, śnięte 380 400, ka- 
rasie żywe (brak), śnięte (brak), oko= 
nie żywe 480—520, śnięte 380—400, wąsa- 
cze żywe 500—550, śnięte 380—400, siela- 
wa 320-350, sumy 300-350, węgorze 600—700 
miętusy żywe 350—380, śnięte 250—280, 
stynka 170—200, sandacze mrożone 380— 
406, płocie 200--220, drobne 80—100. 

Len: Len surowiec 1 gat. 2.30 -- 2.40 

@» 

5. 3257 — VI. 

resztek blawatnych i spožywczy. Firma ist- 

3258 — VI. 

Mowsza, zam. tamże. 3259 — VI. dolarów amerykańskich za pud, len trze- 
S © taaa: OWY OÓDSZE AYREA AKIA pany. 3.30 — 3.40 dol. za pud. Siemię 

11242. A. I. „Błoszteja Rachil* w Żołudku, pow. Szczuczyń- lniane o czystości 87 i pół proc. 1.20 dol. 
skiego, drobna sprzedaż różnych towarów. Właściciel Błosz4 za pud. (n). 

3260 — VI. 

  

PAMIĘTAJCIE O SIEROTACH Z DO: 

aaa MU DZIECIĄTKA JEZUS! 

Doris i proszę, żeby tu nikt przez chwi 
lę nie wchodził. 

Uśmiechnął się do zmieszanej pa- 
nienki. 

Lady Betty wzruszyła ramionami i 
zabierając miednicę z wodą, odeszła ku 
drzwiom. 

— Nie lubię tych tajemnic. Czy pan 
jest pewien, że nic nam nie grozi? 

— Oczywiście. Ale lepiejby było, 
gdyby pani dała mi na noc pokój mię- 
dzy swoją sypialnią, a pokojem Doris. 

— Ten pokój zajął John Rizzio. 
— To proszę zmienić to... bardza 

proszę. Ale proszę o tem nikomu nie 
mówić. ' 

wiesz o tem! — odpowiedział poważ- 
nie. 

— Ja pragnę od pana czegoś mniej 
szego... ale zarazem większego... pań- 
skiego słowa honoru. 

— Mego słowa honoru?.. 
— Tak, — odparła spokojnie, — 

pan da mi słowo honoru, że wyrzeknie 
się swej niemieckiej krwi, i że jest od- 
dany dla Anglji. Chociaż to bardzo 
trudno jednak uwierzę panu.... 

— Tss! — przerwał niespokojnie 
Cyryl, oglądając się na drzwi, ale były 
zamknięte i okna również. — Powie- 
dziano pani, że jestem niemieckim 
szpiegiem! — zapytał niespokojnie. 

— Pan zapomina, że dowody pan 
sam oddał w moje ręce. 

Cyryl usiadł i wpatrzył się w ogień 
na kominku. 

— Miałem nadzieję, że pani 
przeczyta. Szkoda, bardzo szkoda. 

— A ja nie żałuję. Ja nie zdradzę 
Angiję nawet dla pana! 

Wstał, podszedł do niej i zapytał 
szeptem: 

— Czy to ma znaczyć, że pani nie 
odda mi tego bloczku? 

— Tak. 
" — Nie,'tak nie można! — zawołał 

z wyrazem takiego przestrachu, jakie- 
go nigdy na jego twarzy nie widziała. 
— Czyż pani nie rozumie, że dopóki to 
jest w jej rękach, grozi pani co chwila 
niebezpieczeństwo... straszne, nieunik- 
nione niebezpieczeństwo? Czyż nie do- 
syć pani tego, co pani już przeżyła? 
Czyż to, — pokazał na swe zranione 
ramię, — nie przekonywa pani? 

— Tak, rozumiem wszystko, — od 
rzekła twardo, ale gotowa jestem 
znieść wszystko, aby uratować pana 
od losu Bytilda. 

Cyryl podniósł ze zdumieniem brwi. 
— jJakto, pani już wie? 
— Jest tutaj Jack Sandis, który po- 

wiedział nam o tem. 
Doris zakryła twarz rękami i jęknę 

ła. — Ach, Cyrylu, co ty zrobiłeś, co 
ty zrobiłeś! Czy rozumiesz w jakiej 
strasznej znaleźliśmy się sytuacji? Jeśli 
oddam to Sandisowi, będziesz rozstrze- 
lany jak kapitan Byfild. Przechowałam 
ten bloczek, bo tak obiecałam, ale nie 
moge dopuścić, by tak ważne informa= 

Betty rzuciła zaciekawione spajrze- 
nie na mówiącego, ale Cyryl miał obos 
jętny wyraz twarzy i patrzał w ogień, 
zupełnie jakby zapomniał o rozmowie, 
pewien, że prośba jego będzie wyko- 
nana. ' 

Zaledwie wyszła, Cyryl zerwał się, 
rzucił papierosa do kominka i niespo= 
kojnym szeptem zapytał Doris, biorąc 
jej obie dłonie: 

— Czy to jest u pani? 
Skinęła głową twierdząco. 
— Chwała Bogu! Przybyłem, zdaje 

się, w najodpowiedńiejszej chwili... 
— Chciałam to spalić. 
Cyryl westchnął z ulgą. 
— Pani przeczytała? 
— Tak. 
— Obawiałem się tego. Ale 

nikomu nic nie mówiła? 
° — Nie, — odpowiedziała dumnie. 
— Nie mogłam mówić o tem. Szczegól 
nie po tem, co zaszło... 

Opowiedziała Cyrylowi wszystko, 
co zaszło od chwili rozstania. Słuchał 
ze zmarszczonemi brwiami. 

— To moja wina. Powinienem był 

nie 

‚ 

pani 

— Wiem. Widziałam to. 
— Biedna maleńka, — szepnął ser- 

decznie, — wyobrażam sobie, co pani 
przeżyła. Nie wiem, jak mam okazać 

— Nie trzeba, to zresztą jest niema 
żliwe! — Głos Doris zabrzmiał dziw- 

— Oddałbym życie za ciebie. Doris 

Od dnia 3 do dnią 7 lutego 1930 r. będą wyświetlane filmy: 

sz. DNIA NA DZIEŃ 
Epokowy film polski ze złotej serji produkcji 1929 roku. 
GORRCYNSKA, IRENA PAWĘCKA, 

Nad program: 1) HISZPAŃSKA GITARA w 1 akcie, 2) KRONIKA FILMOWA P. 
Czynna od_g. $ m. 30. Pocz. seansów od g. 4-ej. Następny program: „BOHATERSKIE SERCA* 

  

NOWOCZESNE RADJOAPARATY 3 

ekranowane 
© niedoścignionej selekcji i sile, polecą 

Wilno, Wiieńska 24 ELEKTRIT co 
Najbogatszy wybór aparatów radjowych na dogodnych 

  

Aktów 10. W rolach głównych: MARJA 
ADAM BRODZISZ, Wł. WALTER, L. ŽUROWSKI, J. KO- 

BUSZ, oraz 10.000 statystów. Akcja filmu toczy się wśród czarownych pejzaży Polesia i ele 
wa znakomitą expresją gry. brawurowem tempem Oraz niespotykanem dotychczas bogactwem. 

A T.. Kasa 

ё БОКАЬБ 

Pokój 
z całodziennem utrzy- 
maniem, Światło elekt- 

Tel. 1038. 

  

warunkach. 059 —- с ryczne, opał. Cena 

Omni įst, Usługa. (d je Apo, do wynaję- ы a k : ia. Sniądeckich 1—7. 

8 hBRARZĘ I gras a SA50-10 GROŻĄ ZASÓĄĄ Е аее Й menesi i, UŪEIJĖU Bp, o MA WA WA DOKTOR | WIESESEEŚ pocie orzec A AZ IE kim podróżowaniu z HB N.ZBGBOWIEŹ | Gabinet artykułem b. pożę- MAWAAWE 
chor. wenerycmne, | Racjonalnej Kosme- S0Ym i bezkonku- 
sylilis,  marządów 
moczowych, od 9 
—i, od 5—8 wiecz, 

tyki Leczniczej. 
Wil ; no, 

Mickiewicza 3i m. 4. 
Diatermja. kobiecą kon- 
R Drodę i: dosko- 

Kokista-Lokars Kali, art Brann 
ztuczne opalenie ce- 

tys Wypadanie wio- 
sów i łupież.  Naj- 
nowsze zdobycze ko- 
smetyki racjonalnej. 
Codziennie od g; 10—8 

W_Z. P. 43 
eis T] 

į POSADY į 
choroby weneryczne = > Ia a; 

syfilis b skórne. Wil- Panienka 
no, ui. Wileńska 3, te- jnteligentna 4 kl. 
lefon 567. Przyjmuje gimn poszukuje posa- 
сй 840 1104 5 do 8 dy ekspedjentki, Mo- 

Dr. Keniąsh 2 auks kaucję. 
r RENIYSOOrY lętnie __ wyjedzie. 

choroby weneryczne i ZSłoszenia do adm, 
skórne POWROCIL į 22972. —3 

wznowił _ przyjęcia  Potrzebn 
chorych ad 9—12 у R irządca do większego 
4—8. Mickiewicza 4, maj 0 i 

tel. 10.90. » majątku ziem. od dnia 
—01 kwietnia 1930 r. 

Oferty pisemne nad- 
EA 

towska 6, biuro; nie 
uwzględnione  zosta- 

DUO PRO GERO 

kuszerbašaialovaka „„Pomocnik handlowy, działu ko» 

tyczny usuwa zmar go, specjalista w ro- 
szczki, piegi, wągry, bieniu wystaw, poszu- 

Fzajki, wypadanie wło- szenia do adm. „Sło- 
mów. Mickiewicza 46. wa* pod „Zdolny“, -o 

Bt. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENĘ- 
RYSZNE, NARZĄ: 
BÓW MOCZOW. 
ad 124 | Od 4-6, 
ui. Mieklewicza 24, 

tel. 277. 

DOKTOR 
L. GINZBERG 

  

syłać: Wilno, Zygmun- 

ОЛ 
ną bez odpowiedzi. — 

oraz Gabinet Kosme- rzenno delikatesowe- 

łupież, brodawki, ku-. kuje posady.  Zgło- 

cje zostały dostarczone Niemcom. 
Umrę raczej! Co robić? —łkała zrozpa 
czona. — co mam zrobić? 

Odpowiedź Cyryla była « zupełnie 
nieoczekiwana: 
— Obok pani jest kominek, —.-rzekł 

spokojnie, — proszę to spalić. 
Doris sięgnęła do kieszeni swetra, 

w oczach jej zabłysnął płomień nadziei. 
Wyjęła bibułkę i z wahaniem przejrza- 
ła kartki. Nagła myśl przyszła jej do 
głowy: 3 
— Czy pan wie co tu jest napisane? 
— Nie, — odpowiedział krótko, — 

przejrzałem to tylko przelotnie. 
— Nie zapamiętał pan szczegółów? 
— Nie. 
Zawahała się znowu. 
— Ale... kim jest Rizzio? jaką rolę 

odegrywa ten człowiek? 
Cyryl podszedł cicho do drzwi, 

otworzył je nagle i rozejrzał się po ko- 
rytarzu. Wszędzie było cicho © pusto. 
Zamknął dzwi znowu, mie spiesząc się 
dowrócił do kominka i pogrzebaczem 
zebrał węgle na większy stos. 

— Proszę palić! — rozkazał krótko. 
Usłuchała machinalnie. Przez kilka 

sekund milczeli oboje, śledząc płamyki 
pożerające szybko wątłe kartki. Gdy 
popiół opadł, Cyryl usiadł i posadził 
przy sobie zdumioną i oszołomioną 
Doris. 

— Kim jest Rizzio? — powtórzyła 
pytanie. — On twierdzi, że działa w 
imieniu rządu angielskiego? 

— Nie mogę odpowiedzieć na to, 
— odrzekł szeptem Cyryt, — nie mogę 
nic powiedzieć, nawet tobie, ukochana. 
Rozumiesz? 

— Nie, nie rozumiem tego. Muszę 
mieć pańskie słowo. Panu uwierzę. Ja 
chcę wierzyć panu. Bóg widzi, jak bar- 
dzo tego pragnę! 

— Czyż nie prosiłem o spalenie 
tego papieru? A czyż on nie sprzeci- 
wiał się temu? 

— Tak. 
— A jednak pani nie rozumie? Gdy 

by on działał w imieniu rządu angiel- 
skiego, byłoby mu obajętnem, co się 
z tem stało, byleby to nie wpadło do 
rąk niemieckich. ° 

— Ach, ja sama myślałam o tem, 
ale to, co pan powiedział oszołomiło 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie". Kwaszelna. 23. | 

rencyjnym, | ZglOszė- mama. nia osobiste = dokus NA " PIERWSZO- 
mentami od g. 9—18,| RZĘDNE  zabez- 

  

ul. Gdańska 1-6. -o| pieczenie poszuku- 
iemy gotówki w 

T | różnych sumach 
й Wileńskie Biuro 

Poszu kuje Komisowo - Handl. 
pracy biurowej, 52 Mickiewicza — 21, 
letni inteligent, zna !te,152%* —1] 
buchalterję, lub innej. 
Może wyjechać do -——220 omeny majątku. Zgłoszenia | , Oprocentowanie | 
do adm. „Słowa* sub | Kapitału i pewność S. Z. — 1 Zwrotu w terminie 

załatwia bez 
kosztów 

WE ABW BE Wileńskie Biuro 
a: = Lan 

ickiewiczą ° AOPAO | SPRIEDAŃ |tecys —& 
   

  

BATAWAŃ manazamawam 

pa 5 AGARZE UA RAA R GRETA 
kol 9 klm., obsza” 

gubioną książkę 
A EO 250 ha, wojskową, wysta- 
B dobrej glebie, wioną przez P. K. 
aki, Tas, ogród |, Mołodeczao w 
W jaa Wilejce, na imię Sta- . Kai kra, д 
dwa stawy, młyn nisława Dziemieszon 

ka ,s. Franciszka wodny  walcowy, Рч duży: dom aż rocznik 1886, unie 

kalny, Zabudowa- NIBY GB: 

gubioną książkę 
wojskową, rocz= 
nik 1896, wyd. 

przez P. K. U. Wilno, 

  
  

nia gospodarcze 
kompletne, sprze- 
damy za 20.000 
m za 
om H-K. |chg= 

ta" Mickiewicza T 

  

  

na imię Wacława 
tel. 9-05. Kozełło, unieważnia 

się. —o 

mnie ostatecznie. Dlaczego pan uciekał 
i strzegł tak dokumentu, który wręczył 
panu człowiek, siedzący obecnie w 
więzieniu, pod zarzutem szpiegostwa? 
Czemu pan uciekał? Co to ma zna- 
czyć?. Czemu nie dostarczył pan tego 
dokumentu odpowiednim władzom? 
dlaczego kapitan Byfild| — zdrajca, od- 
dał to panu? To straszne! Nie mogę 
zapanować nad swym strachem. A ten 
napad, ci ludzie Rizzia... ten sznur 
przez drogę!.. Nie rozumiem! To 
wszystko jest straszne! | 

— Gdyby to byli ludzie z angiel- 
skiego kontr-wywiadu, to czemuż nie 
zjawili się do mnie i nie aresztowali 
mnie w imieniuf prawa?—zapytał Cyryl 
spokojnie. { 

— Nie wiem. Ale može mieli jakieš 
powody ku temu. Jakie nieporozumie- 
nie zaszło pomiędzy panem a Rizziem? 
Proszę mi |powiedzieč! Proszę opowie- 
dzieč wszystko! Ja uwierzę panu! Czyž 
nie zasłużyłam na zauianie? Ješli zro- 
biłam tyle dla... pana, to czyż nie po- 
trafię milczeć dla Anglji? 

Ręce jej otoczyły jego szyję, usta 
przylgnęły da ust. Cyryl odsunął się, 
czując, że pokusa była zbyt wielka 5 
mruknął: 

— Nie mogę! Nie mogę powiedzieć 
nawet tobie. Przysiągłem, że będę mil- 
czał. 

iIDoris opuściła ręce i odeszła zroz- 
paczona. Niepowodzenie ostatnich usi- 
łowań obraziło w niej dumę: w sercu 
obudził się głuchy żal da Cyryla. 

— Nie chcę pan, żebym uwierzyła 
mu? Nie chce pan, dopomóc mi. Ale! 
za dużo pan żąda odemnie! Wszystko 
świadczy przeciw panu, ale najsilniej 
świadczy pańskie milczenie. 

Cyryl stał przy kominku ze smutnie 
zwieszoną głową. : 

— Rozumiem, że pani jest bardzo 
źle i smutno, mnie też, ale nie mogę 
nic pomóc... nic zrobić. 

Podniósł głowę i patrzał biagalnief 
iDoris upadła na kanapę, objeła głowę 
dłońmi i załkała gwałtownie. 
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