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SŁOWO 
WILNO. Niedziela 9 lufega 1980 r. 

Dzisiejszy numer zawiera „Słówka” 
PRZEDSTAWICIELSTWA 

BARANOWICZE — ul. Szeptycki. — A. Laszuk. 
BIENIAKONIE, — Bufet KORIOCY 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — garnia T-wa „Ruch“. : 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
WIENIEC — sklep tytoniowy $. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jedność*. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Ksiegaraia Jažwinskiego. 
KOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księ; ia T-wa „Ruch“. 
DSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIRSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, u. Mickiewicza 12. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Rach'”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WIŁEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“, 
WOLKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. |, 
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4 Na środzie literackiej po sprawozda 

niu p. Romer-Ochenkowskiej z jej wy- 

cieczki do Pińska i Łunińca rozwinęła 

się ożywiona dyskusja, w której szereg 

mówców wskazywał na ujemną stronę 

obsady szkół powszechnych przez ele- 

ment przyjezdny, niezwiązany ani z 

ludem, ani z teienem, obcy — @- 

chowo. Pan kurator okręgu wileńskie- 

go, przyznając mówcomi słuszność co 

da dysonansu panującego w szkolni- 

ctwie powszechnem, zobrazował go 

jeszcze jaskrawiej, opowiadając, jak to 

przysłano mu nauczycielkę ślązaczkę, 

która musiała porozumiewać się z 

dziećmi przez tłumacza. Stan jednak 

ten, nazwał p. kurator złem nieuniknio 

nem (malum necessarium). 

Nie chcąc być posądzonymi o „„tutej 
szy* wileński partykularny importo- 

wstręt, pozwolimy sobie przytoczyć 

pogląd krakowianina p. Feliksa Przy- 

jemskiego laureata z przeszłorocznego 

zjazdu w Krakowie Stowarzyszenia dy 

rektorów szkół średnich. 

P. Przyjemski, występując przeciw 

ko szablonowemu systemowi wycho- 

wania, wytwarzającemu pod względem 

przyrodzonym i kulturalnym jakiś 

sztuczny zlepek i twierdząc, iż taki po- 

wierzchowny sposób ujęcia tak ważnej 

sprawy jaką jest wychowanie przysz- 

łych pokoleń, nie zgadza się z wynika- 

mi badań naukowych, (sic! nie — u- 
przedzeń tutejszych) przytacza słowa 

Erazma Majewskiego z „Nauki o cy- 

wilizacji“. Stwierdza tu na wstępie 

autor, iż cała psychika musi w każdym 

narodzie przybrać inne kształty. „I zja- 

wia się dziwne nieporozumienie sytua- 

cji. Nikt nie bierze za jedno jelenia, 
wilka, lisa i hipopotama, choć wszyst= 

kie te formy. wyszły niegdyś z pnia 

wspólnego, a wewnętrzne w nich pro- 

cesy, toczą się względnie podobnie. Po 
mimo to, bierze się łatwo za jedno 

każdego człowieka bez różnicy, a prze 

ciež ludźmi jesteśmy nie przez ciało, 
ale przez dusze nasze. Każdego z tych 

osobników dzieli tysiące lat odmienne- 

ga życia duchowego, odmienne obycza 

je, język oraz ideały, odmienna forma 

myśli, t. į. odmienne drogi, na których 

kształtują się myśli, uczucia i dążenia. 

Nikt Erazmowi Majewskiemu nie 
zarzuci partykularnej tutejszości, gdyż 
„ani na Rossie, ani na Bernardyńskim 
cmentarzu nie wylegitymuje się z 
trzech pogrzebanych pokoleń". Niech 
jednak tutejszy wilk czy lis — obruszy 

się na importowanego jelenia, niech 
stanie pod wiatr hipopotamowi — odra 
zu słyszymy zarzuty: tutejszość! nie- 
Pprzejednawczość! zaściankowość! | 

Erazmi Majewski twierdzi, iż ludź- 
mi jesteśmy nie przez ciało, lecz przez 
dusze“. — A nasz system demokra- 

; tycznego niwelowania uważa, że chłop 
wszędzie jest chłopem. Taki sam pod 
Sączem, Łowiczem i Dokszycami. Dać 
mu tylko ziemi i usunąć ziemian, a na 

to wystarczy wszechdzielnicowy ludo- 
wiec specjalista od „sprawy rolnej" i 

jaknajdalszego trzymania się od dworu. 

„Malum necessarium* — określenie 
niebezpieczne dla Ziem Wschodnich. 

Wszak brak szerokiego programu pań- 
stwowego, brak racji stanu — to też 
malum necessarium. Tu już tylko krok 
jedem pozostaje do kompletnego defe- 

tyzmu państwowego. Wszak chcemy 

budować Polskę mocarstwową... 
Przejdźmy od błędów już popełnio- 

nych w szkolnictwie powszechnem na- 

szego kraju do błędów, które są w to- 
ku popełniania. ' 

Oświata pozaszkolna. Tyczy się 
ona starszej młodzieży od 16 do 20 lat. 
Dążenie do czynu. Nowa fala uczuć. 
Poznanie i odczucie nowych wartości. 

“Nowa energja życiowa. Tęsknota za 

"czemś nieokreślonem. Tworzenie się 

" światopoglądu. Jest to okres, kiedy kla- 
rować się poczyna dusza, i gdy zanied 
banie kultury moralnej iatalnie wpły- 

nąć może na podstawy ludzkiego życia 
i rozwój człowieczeństwa. 

Dusza młodzieńca, niby rola na 
wiosnę przygrzana słońcem, czeka 
siewcy i ziarna. 

W rolnictwie nie wystarczy *ogólna 

teorja uprawy — wykładana dla całej 
Polski, w Krakowie lub Warszawie. 
aa (dalszy ciąg na szpałcie 6-ej) 
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niem 
Konto czekowe P.K.O. 

. w sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. i 

Jeleń, lik, Is I hipopotam 

do dómu lub z Opi 
oj 

Naczelnik Eton 

lata pocztowa uiszczona, ryczałtem. i 
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ОМУ 00 Polski 
Wilno podejmowało Ga okazale | uroczyście 

Pociąg .Prezydenta Rzeczypospolitej, wiozący Naczelnika Państwa 
Estońskiego dr. Strandmana, drogę z Turmonta do Wilna odbył w czasie 
od godz. 17.30 do 20.40. W czasie przejazdu z Nowo-Święcian do Wilna 
podany był w wagonie restauracyjnym obiad, w którym uczestniczył Na- 
czelnik Państwa Estońskiego dr. Strandman, delegat Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej szef Kancelarji Cywilnej Lisiewicz, minister spraw zagranicz* 
nych Lattik, wojewoda wileński Raczkiewicz oraz wszystkie osobistości, to 
warzyszące Naczelnikowi Republiki Estońskiej jako też przydzie one przez 
Rząd Rzeczypospolitej. 

Dworzec wileński był wspaniale udekorowany, zwłaszcza peron, na 
który zajechał pociąg Naczelnika Estonji. Filary na peronie udekorowane 
były zielenią i mnóstwem lampek elektrycznych, ułożonych w formie stoż: 
ków dookoła filarów. Iluminowane były pięknie godła państwowe! Polski 
i Estonji oraz napisy powitalne w języku estońskim i polskim, 

Witany dzwiękami hymnu estońskiego Dostojny Gość przeszedł przed 
frontem ustawionej na dworcu kompanji honorowej 1 p. p. leg. oraz przy- 
sposobienia wojskowego ze standarami, poczem udał się w towarzystwie 
dyrektora Lisiewicza, wojewody Raczkiewicza i otoczenia do sali reprezen- 
tacyjnej dworca kolejowego. Sala była również bogato udekórowana i rzę: : 
siście iluminowana mnóstwem lampek elektrycznych zawieszonych, w „for- 
mie festonów u stropu. W salonie dworcowym powitał Głowę Państwa 
Estońskiego prezydent m. Wilna Folejewski, który wygłosił treściwe prze- 
mówienie, wręczył dr. Strandmanowi album widoków m. Wilna w pięknej 
oprawie z napisem „Najdostojniejszemu Naczelnikowi Pafistwa Estońskie- 
go dr. Strandmanowi m. Wilno“. 

Z kolei p. wojewoda Raczkiewicz przedstawił Naczelnikowi Państwa 
Estońskiego przedstawicieli duchowieństwa wszystkich wyznań, profesorów. 
Uniwersytetu Stefana Batorego i reprezentantów wszystkich władz cywilnych, 
wojskowych oraz miejscowego społeczeństwa. 

Po odbyciu cercle nastąpił skromny poczęstunek przy ustawionym 
bufecie. 

W czasie rautu zabrał głos wojewoda wileński Raczkiewicz i wygło- 
sił na cześć Naczelnika Republiki Estońskiej toast. Zebrani powtórzyli z 
zapałem kilkakrotnie okrzyk na cześć dr. Strandmana poczem orkiestra 
zagrała estoński hymn narodowy. 

Odpowiedział w krótkich słowach dr. Strandman, dając wyraz rado- 
Ści z powodu pobytu swego w Wilnie, mającem tak świetną przeszłość 
historyczną, na tej ziemi, która wydała sławnych w dziejach narodu pol- 
skiego mężów jak Mickiewicz i Piłsudski. Dr. Strandman wzniósł orkzyk 
na pomyślność miasta Wilna i na cześć Państwa Polskiego. 

Świetne zebranie, które miało cechę niezwykle uroczystą przeciągnęło 
się do samego odjazdu Naczelnika Republiki Estońskiej, t. į. do godz. 22 
Żegnany przez obecnych dr. Strandman wsiadł do pociągu Pana Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej, pożegnawszy się bezpośrednio przed ruszeniem pocią- 
gu z wojewodą Raczkiewiczem, generalicją i prezydentem m. Wilna. 
wódca okręgu Litwinowicz towarzyszy: dr. Strandmanowi 

Do: 
do samej - War“ 

Szawy. Pociąg ruszył wśród dźwięków hymnu. 

Jakżsię odkyło powifanie na granicy państwa 
Nadzwyczajnym pociągiem Pana Prezy- 

denta Rzeczypospolitej jadącym do granicy 
łotewskiej po naczelnika republiki estońskiej 
dr. Strandmana przybył do Wiina w sobotę 
delegat Prezydenta Rzeczypospolitej, szef 
kancelarjį cywilnej Lisiewicz wraz z wszyst- 
kiemi osobami, delegowanymi z ramienia rzą 
du oraz poseł estoński Tofer, w towarzyst 
wie pułk, Jacobsona. Witali przybyłych woje 
woda iRaczkiewicz, generał Litwinowicz, dy- 
rektor kolej Falkowski i przedstawiciele 
władz. Nadzwyczajny pociąg pozostający 
pod komendą dowódcy oddziału zamkowego 
mjr. Czuruka zatrzymał się w Wilnie przez 
dwie godziny. W tym czasie goście warsza 
wscy złożyli wizyty p. wojewodzie Raczkie 
wiczowi. Do pociągu Pana Prezydenta wsie 
dli w Wilnie wojewoda Raczkiewicz, generał 
Litwinowicz, dyrektor kolei Falkowski i pre- 
zes A Dziennikarzy Wileńskich Szy 
dłowski, poczem o godz. 11.30 pociąg ruszył 
w dalszą drogę do Turmontu dokąd przy- 
był o godz. 14.10. W Turmoncie oczekiwała 
kompanja honorowa 6 pp. leg. kompanja 
strzelca z Brastawia i szwadron  kawalerji 
KOP. Raport odebrał generał Litwinowicz. 
(Wszystkie dworce kolejowe od Turmontu 
począwszy udekorowane są flagami  estoń- 
skiemi i Bo emblematami Rzeczypospo 
litej Polskiej i estońskiej oraz zielenią. Więk- 
sze dworcy iluminowano girlandami świateł 
elektrycznych, Na samej granicy państwa * > 
polskiego między stacjami Zemgale i Turmon 
tem staraniem władz kolejowych wzniesiono 
po obu stronach toru kolejowego dwie spe- 
cjalne graniczne kolumny oświetlone koloro- 
wemi lampkami elektrycznemi. U szczytu ko 
lumn jaśniały orty' polskie dużych rozmiarów. 
Kolumny te przedstawiały widok pełen efek 
tu. Na peronie w Turmoncie przed dworcem 
zbudowano bramę tryumfalną pięknie udeko- 
rowaną i oświetloną z powitalnym u góry na 
pisem w języku estońskim. Po obu stronach 
herby Estonji i Polski. Dworzec przystrojony 
wspaniale, 

Wojewoda, dowódca korpusu, dyrektor 
kolei i in. dostojnicy zostali w Turmoncie 
oczekując tam przybycia głowy państwa e- 
stonskiego. Już od dnia poprzedzającego 
przyjazd dostojnego gościa przebywał w 
Turmoncie naczelnik wojewódzkiego wydzia 
łu bezpieczeństwa z Wilna Bruniewski, wy- 
dając niezbędne dla utrzymania porządku ża 
rządzenia. я 

Na stacji Zeigale oddata dr. Strandmano- 
wi honory kompanja wojska łotewskiego. W 
Zemgale naczelnik wydziału MSZ Hołówko 
udał się do estońskiego pociągu, którym przy 

оТ Rn, 

był do granicy dr. Strandman i powitawszy 
dostojnego gościa poprosił naczelnika republi 
ki estońskiej do pociągu Pana Prezydenta. 
Tu w wagonie salonowym powitał dr. 
Strandmana dyrektor Lisiewicz w imieniu Pa- 
na Prezydenta Mościckiego, poczem poseł e- 
stoński Tofer przedstawił p. Strandmanowi 
delegację rządu polskiego, Do Zemgale towa 
rzyszył naczelnikowi republiki estońskiej po- 
seł polski Arciszewski. O godz. 16.50 pociąg 
zajechał z powrotem na stację w. Turmoncie 
przy dźwiękach hymnu estońskiego wśsód 
szpalerów straży pożarnej z płonącemi pocho 
dniami smolnemi. W chwili kiedy naczelnik 
republiki estońskiej wysiadając z wagonu sta 
па na ziemi polskiej powitali go p. wojewo: 
da Raczkiewicz, generał Litwinowicz z ko- 
mendantem miasta pułk. Giżyckim, dyrektor 
Falkowski. Dr. Strandman z otoczeniem prze 
szedł przed frontem kompanji honorowej 6 
pp. leg. oraz kompanii Strzelca z Brasławia. 

U wspaniale iluminowanej gramy tryum- 
falnej na peronie po przedstawieniu przez wo 
jewodę wileńskiego zebranych licznie przed 
stawicieli miejscowych władz i ludności okoli 
cznej przemówił do p. Strandmana p, Witold 
Kwinto, członek wydziałi powiatowego i 
Rady Wojewódzkiej. : 

Równocześnie wójt granicznej gm. smoł 
weńskiej wręczył dr, Strandmanowi chleb i 
sól, Z kolei przemówił starosta Żelisław Janu 
szkiewicz z Brasławia. 

Licznie zebrani na dworcu witali dostoj- 
nego gościa owacyjnie powtarzając gromko 
kilkakrotnie okrzyki: „Niech żyje”. Sprowa- 
dzony umyślnie z Warszawy operator filmo 
wy PAT wykonał z całego przejazdu przez 
granicę i powitania w turmoncie szereg 
zdjęć kinematograficznych. Policja wystąpi- 
ła w paradnych hełmach. 

O godz. 17.30 naczelnik republiki estoń- 
skiej Strandman odjechał do Wilna. Wojsko 
sprezentowało broń. Orkiestra odegrała hymn 

Pięknym był mament 20 minutowego po- 
stoju na st. Ń, Ś więciany. Wzdłuż peronu 
na tle bogato udekorowanego i oświetlone- 
go girlandami z lampek elektrycznych dwor- 
ca ustawiły się ze sztandarami szeregi Strzel 
ca z Nowo Swięcian i Ignalina, harcerze, u- 
czniowie gimnazjów ze Swiecian,  uczenice 
szkoły zawodowej żeńskiej w Nowo Swię- 
cianach i święciańskiego seminarjum nauczy 
cielskiego żeńskiego. Przys grywałą orkiestra 
miejscowego baonu KOP. Młodzież wznosiła 
nieustanne okrzyki na cześć dostojnego go0» 
ścia, który dziękował z okna wagonu za owa 
cje. Pociąg ruszył przy dźwiękach polskiego 
hymnu państwowego; 
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Sensacyjne aresztowanie w Warszawie 
Prof. dr. Adam Ettinger wraz z 68 swymi słuchaczami 

pod kluczem 
WARSZAWA, 8. li. Pat. Władze policyjne otoczyły wczoraj lokal Zw. 

Zawodowego Pracowników Handlowych i Bankowych, mieszczący się przy 
ul. Senatorskiej 33, przyczem aresztowano 68 osób, między innemi prcie- 
sora Wolnej Wszechnicy Polskiej dr. Adama Ettingera. 

Wczoraj wieczorem podczas odczytu dr. A. Ettingera do lokalu zwią- 
zku wkroczyła policja i przeprowadziła rewizję. 

Przy obecnych znaleziono szereg kompromitujących dokumentów 
stwierdzających, że należeli oni do organizacji wywrotowej. Ponadto zna 
leziono dwa nabite rewolwery, do których nikt się nie chce przyznać. Prze- 
prowadzone śledztwo wykazało, że członkowie związku prowadzili od dłu- 
ższego czasu propagandę komunistyczną. Ostatnio zamierzali wystąpić pod- 
czas jutrzejszej akademii młodzieży robotniczej P. P. S. i wywołać na sali 
ciepokój i zamieszanie. W ciągu nocy policja przeprowadziła szereg rewizyj 
m mieszkaniach zatrzymanych, a także u prelegenta dr. Adama. Ettingera 
przy uiicy Wolskiej 66, przyczem wykryto również szereg kompromitują 
wych dowodów. 

rozmieszczenia ogłoszeń. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy- jednoszpaitow 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa miimetr 64 

| Zagraniczne 50 proc. drożej, Ogłoszenie 

DT RES T SUDAS ORRO ETO | 

na sronie 2-ej + 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
gr. \Мпытегасй świątecznych oraz) z, prowincji o. 25 proc. drożej, 

cyirowe i tabelaryczne 0 50 proc. drożej, Adzninistracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
mieįsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za uostarczenie nurneru dowodowego 20 groszy. 

Zebranie klubu poselskiego Bezpartyjnego Bloku 
Opozycyjne domysły _ 

WARSZAWA. 8.il. (tel. wt. „Slowa“). ,W godzinach wieczornych pod- 
czas posiedzenia Sejmu prezes. klubu B. B. płk. Sławek zarządził zebranie 
członków klubu, które trwało około godziny. Po posiedzeniu członkowie 
klubu B. B. zapytywani przez dziennikarzy o przebieg posiedzenia zasła- 
niali się uchwałą o poufności i odmawiali udzielenia wyjaśnień. Nato- 
miast, rzecz charakterystyczna, wiadomości o przebiegu posiedzenia klubu 
B. B. przeniknęły do współpracowników pism opozycyjnych. 

prezesa Sławka wersyj klub B. B. na propozycję 
lucję odgradzającą klub B. B. od 
Sejmu. 

Wobsc tego mianowicie, że cały 

Wedle tych 
miał przyjąć rezo-. 

metod . stosowanych. przez resztę 

szereg posłów opozycyjnych atako- 
wało ostatnio poszczególne osoby i instytucje uciekając się od odpowie- 
dzialności pod zasłonę nietykalności poselskiej klub B. B. miał powziąć 
uchwałę, w której oświadcza, że za swoje wystąpienia na terenie Sejmu 
kryć się za przepis nietykalności nie będzie. 

Termin opublikowania rezolucji pozostawiony został do uznania pre- 
zesa Sławka. Ma to nastąpić w poniedziałek. 

DEBATA BUDŻETOWA. 
16-16 Posiedzenie Sejmu 

  

INCYDENT KOŚCIAŁKOWSKI DASZYŃ- 
SKI. 

WARSZAWA. 8. 2. (PAT). Przed po- 
rządkiem dziennym zażądał głosu pos. KOś- 
ciałkowski ,BB) który nawiązując do wczo 
rajszego przemówienia posła Pająka sprosto- 
wał że bynajmniej nie poniżał robotnika pol- 
skiego, że w wystąpieniach swoich niejedno- 
krotnie podnosił zasługi chłopów j robotni- 
ków w walce o niepodległość, że towarzysze 
p. posła Pająka krwawili pod jego rozkaza- 
mi, w 1920 roku, że zasługi ich całkowicie 
docenia, że bolało go jedynie, że jeden z 
przedstawicieli tych robotników, stawiając ta 
kie wnioski, wszedł na tę samą drogę, co ci, 
którzy w swoim czasie przyczynili się do 
upadku kraju. Wreszcie, kończąc, mówca pro 
testuje jaknajkategoryczniej przeciwko  ten- 
dencyjnemu prowadzeniu obrad przez mar- 
szałka Sejmu. Marszałek Daszyński wyprasza + 
sobie kategorycznie podobną krytykę, oświad 
czając: „Nie wolno Panu krytykować urzędu 
jącego marszałka”. Marszałek uważa za nie- 
lojalność takie postępowanie. 

POS. PUTEK NIE CHCE SPISU LUDNOŚCI 
Z kolei przystąpiono do preliminarza bud 
Z Ministerstwa Spraw _ Wewnętrz- 
nych. Głos zabrał referent pos. Putek (Wy- 
zwolenie) który wygłasza ostre przemówie- 
nie, twierdząc, że budżet Ministerstwa został 
zamało obcięty. Pos. Putek chciałby skreślić 
4.1 pół miljona zł. na powszechny spis lud- 
ności. 

Pos. Dyboski (BB) oświadcza, że wszy 
scy .aprobują deklarację posła Polakiewicza 
na komisji budżetowej o apolityczności admi 
nistracji Mówca wyraża uznanie dla akcji 
zdrowotności kraju, przeprowadzonej przez 
byėego ministra Skladkowskiego ; apeluje do 
obecnego ministra, aby popierał te agendy 
zdrowia w Ministerstwie. Wypowiada się 
przeciwko tworzeniu osobnego Ministerstwa 
„zdrowia, jako też przekązaniu wszystkich 
agend Ministerstwu Pracy. Wreszcie wnosi 
rezolucję, wzywającą rząd, aby w Zakopa- 
nem, wobec podjętych przez zarząd gminy 
i stację klimatyczną prac inwestycyjnych, 
przyszedł tym wysiłkom z wydatną pomocą. 

POS. HARNIEWICZ O ŻYDACH. 
Pos. Harniewicz (Ch. D.) uważa, że ad 

ministracja powinna uczynić wszystko, aby 
zmniejszyć ogólne niezadowolenie ludności. 
Mówca wspomina o ekscesach antypolskich, 
dokonanych przeż żydów, występuje przeciw 
ko zbytniemu napływowi żydowstwa z Ro- 
sji bolszewickiej, które nawadnia wschodnie 
tereny państwa. Zwraca się do ław ludowych 
twierdząc, że z tych ław powinna wyjść u- 
stawa, normująca imigrację do państwa pol- 
skiego na wzór Ameryki 

Pos. Wierczak (Kl. Nar.) występuje prze- 
ciwko samowoli administracji, uskarża się na 
praktyki konfiskacyjne, krytykuje działalność 
wojewody pomorskiego, występuje ostro 
przeciwko staroście lwowskiemu _ Klotzowi, 
którego czyni odpowiedzialnym za doprowa 
dzenie do ekscesów w stosunku do młodzie- 
ży polskiej. 

Pos. Dabski (Str. Chł.) oświadcza, że bud 
żet Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jest 
tym budżetem, gdzie można przeprowadzić 
pewne oszczędności. Przypominając oświad- 
czeńie p. ministra Józewskiego 6 uspołecz- 
nieniu administracji, poseł życzy mu powo- 
dzenią na tem polu. Zaznacza przytem, że 
kiedy patrzy na otoczenie p. ministra, to wy 
daje mu się, że podejmuje on pracę syzysto 
wą. Mówiąc o wystąpieniach publicznych ko 
mendanta głównego policji p. Maleszewskie* 
go, zapytuje, czy możliwe, jest, aby pozosta 
wał on na stanowisku. W dalszym ciągu swe 
go przemówienia pos. Dąbski występuje 
przeciwko samowoli władz administracyjnych 
i policji, przeciwko rozbijaniu wieców, przy- 
taczając przytem szereg przykładów, Mówca 
przyłącza się do zarzutów posła Wierczaka 
w stosunku do starosty Klotza. 

Po przemówieniu posła Serbe (Niem. 
socj.) który występował przeciwko naduży- 
ciom władz, zarządzono przerwę. 

INCYDENT. 
Na posiedzeniu, popołudniowem w dal- 

szej dyskusji nad budżetem ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych przemawiali posłowie 
Tatuliński (KI Niem.) Ładyga  (Ukr. soc. 
rad.) Gdy ten ostatni mówca zaczął atako4 
wać działalność ministra Józewskiego na je- 
go poprzedniem stanowiskuejako wojewody, 
powstała gwałtowna utarczka słowna między 
2 odłamami posłów ukraińskich i gdy następ- 
nie przypomniał słowa ministra wyrzeczone 
na komisji do posła Lewickiego i dodał, że 
możnaby to rozumieć, że undowcy nie dojdą 
na Wołyń, minister Józewski z miejscą odparł 
„Rozumiałem, že Berlin“. Po tych słowach 
powstał niesłychany wrzask na ławach mniej 
Szości narodowych, który trwał kilkanaście 
minut. W' zakończeniu mówca oświadczył: 
„Wszystko, co się mówi o sprawach mniej- 
szości, zarówno na prawicy, jak i lewicy, są 
to Dezwartościowe frazesy, czego dowodem, 
że nie zgodzono się nawet na to, aby: ukra 
incy mogli w sejmie przemawiać po ukraiń. 
sku*. Po tym incydencie przemawiali pos. 
Tempka  (Górnosląska Ch. D.), atakując 
gwałtownie wojewodę Grażyńskiego, następ- 
nie pos. Stepowicz (Białorusin), pos. Ser- 
wetnik( ukr.) pos. Czuczmaj (Selrob), pos. 
Wołyniec (Selrob) i pos. Wójtowicz (Dziki) 
Wszyscy ci mówcy wystąpili z całym szere- 
giem zarzutów, uskarżając się na ucisk lud- 
ności mniejszościowej, postępowanie policji 
i td. oraz występując przeciwko budżetowi, 

  

PRZEMÓWIENIE MIN. JÓZEWSKIEGO 

Następnie zabrał głos p. minister spraw 
wewnętrznych jJózewski, który ioświadczył: 
Wymieniając R przemówienia posła Ła 
dygi słowo „Berlin”, nie miałem na myśli ja- 
kiejś akcji państwa niemieckiego, nie miałem 
na jmyśli również społeczeństwa ukraińskie- 
go w Małopolsce Wschodniej, miałpm mato- 
miast na myśli pewne czynniki wywrotowe 
nacjonalizmu ukraińskiego z Małopolski 
Wschodniej, które w przeszłości w różnych 
historycznych momentach ideologję swą i 
czyny występne (opieraty па roli niemieckiej 
w kozstrzyganiu sprawy ukraińskiej, a obec- 
nie reprezentują nieprzejednane szowinistycz 
ne stanowisko antypolskie. 

Po tem oświadczeniu minister przeszedł 
do spraw budżetowych, stwierdzając że bud 
żet M stwa Spraw Wewn. jest stabilizowany 
i że większe przesunięcia lub skreślenia są 
w nim niemożliwe. Dopuszczalne są tylko 
drobne wahania. W odpowiedzi na zarzuty, 
stawiane administracji, minister stwierdza, że 
jeżeli zdarzają się naruszenia istniejących 
przepisów, to w przeważnej części wynika 
to nie ze złej woli urzędników, lecz z powo 
du, że oni tych przepisów nie znają, choćby 
dlatego, że wszystkich znać nie mogą. Sam 
dziennik ustaw obejmuje 10 tys. pozycyj. Do 
tego dochodzą różne przepisy lokalne. 

Następnie minister omawia obszernie pra 
ce komisji .dla usprawnienia administracji pań 
stwowej. Stwierdza między innemi, że Stara- 
nią M-stwa o podniesienie poziomu urzędni- 
ków nie pozostało bez rezultatów. Sprawiedli 
wość każe stwierdzić że tego co w ciągu 11 
lat zdziałano u nas w kierunku zorganizowa- 
nia aparatu administracyjnego, nie potrzebu- 
jemy się wstydzić, Usprawnienie i uporządko 
wanie administracji naszej postępuje. Jednak 
administracja pracująca w ciężkich warun- 
kach i nie mogąca w wielu razach dokazać te 

"go, co inne szczęśliwsze i bogatsze admini- 
stracje, pragnie sprawiedliwej i spokojnej o- 
ceny swych prac. Konkludując, minister 
stwierdza że w czasach pomajowych udało 
się stworzyć wiele cech dodatnich u urzędni- 
ków, zarówno co do konstrukcji administra- 
cji, co do jej typu, oraz części osobowej, t.j. 
co do materjału ludzkiego. 

Co się tyczy policji, to wszystkie zarzuty 
konkretne będą rozważane, ale zarzutów u- 
ogólniających minister przyjąć nie może. Na 
zarzut zwalczania polskości na kresach i 
zmniejszenia stanu posiadania polskiej ludnoś 
ci minister odpowiada iż zarzut ten jest non 
sensem, na który nawet nie chce odpowiadać 
podkreślając, iż antagonizm między ludnoš- 
cią polską a niepolską z Każdym miesiącem 
z każdym rokiem maleje i traci ostrość i być 
może ten objaw myli pewnych obserwatorów 
którzy kwalifikują go! mylnie, jako zmniejsze- 
nie aktywności żywiołu polskiego. 

BUDŻET MIN. PRZEMYSŁU I HANDLU. 

Następnie Izba przystąpiła do budżetu 
M.stwa Przem. i Handlu. Referent pos. Ka- 
czanowski (PPS) przyznaje przedewszyst- 
kiem, że minister tego resortu nie ma wpły- 
wu na wiele posunięć gospodarczych rządu 
oraz że obecny kryzys jest wynikiem także 
konjunktury międzynarodowej. Kiedy żyliś- 
my pod wpływem nadzwyczajnego rozkwitu 
skarbu, rząd bardzo lekkomyślnie poczynał! 
sobie z rozbudową finansów państwa. Rze- 
komy rozkwit był właśnie skutkiem wypom- 
powania ze społeczeństwa jego zasobów za 
pomocą podatków. Wprowadzając zaś te za 
soby z powrotem do społeczeństwa, rząd 
trzymał się błędnej — zdaniem referenta — 
polityki kredytowej, skutkiem czego nastąpiło 
załamanie się ruchu budowlanego. Następ 
nie referent krytykuje ustosunkowanie się do 
dziaąalności syndykatów i karteli. Stwierdza, 
że przynajmniej połowa płac jest poniżej mi 
nimum egzystencji. Omawiając sprawę bezro 
bocia, oświadcza, że dzisiaj bezrobocie wra- 
ca już.do tego stanu,.który był najgorszy u 
nas w pierwszej połowie 1926 roku. 

PRZEMÓWIENIE MIN. KWIATKOW- 
SKIEGO. 

Przemiawiał następnie pos. Diamant 
(PPS), poczem zabrał głos minister przemy 
słu i handlu Kwiatkowski, który przyznaje, 
że państwo znajduje się w ciężkiej sytuacji 
gospodarczej. Kryzys ekanomiczny, który w 
ciągu 1929 roku we wszystkich prawie ośrod 
kach gospodarstwa światowego był dość №- 
godny, wykazał pod koniec roku zeszłego i 
na pozątku bieżącego dość znaczne matęże, 
nie i zaostrzenie. Omawiając politykę traktato 
wą, minister wyraża przekonanie, iż przy dał 
Szyci( rokowaniach o traktat handlowy z 
Niemcami strona miemiecka uzna za możliwe 
spełnienie polskich postulatów rolniczych w 
szerszej mierze. 

Następnie minister omawia międzynaro- 
dowe zagadnienia ekonomiczne i tendencje 
polityczno K reprezentowane 
przez Ligę Narodów. W końcu wymienia 
środki zastosowane przez rząd w celu do- 
raźnego złagodzenia kryzysu, a więc rozsze 
rzono kredyt zastawowy w Banku Polskim, 
ma być rozszerzona akcja kredytowa Ban- 
ku Rolnego, rozłoży się na dogodne raty za- 
ległe podatki rolników. Także dla przemysłu 
i handlu przygotowują się pewne zmiany, ła 
godzące podatek obrotowy. Stopa dyskonto 
wama tendencję zniżkową. Są podstawy do 
przypuszczenia, że napływ kredytów zagrani 
cznych tego roku się powiększy. Na rzecz 
bezrobotnych roższerzono akcję pomocy. | 

Tworzymy krajowe stacje doświadczał 
ne. Bieniakonie robią próby z nasiona- 
mi w zastosowaniu do naszego klimatu 
— a więc gleby i słońca. A ponieważ 
w ludzie białoruskim płynie krew 
wszystkich ludzi jego pokolenia i typy | 
są te same ca i dawniej. Ponieważ jest 
on dzieckiem otaczającej i żywiącej go 
przyrody z jej krajobrazem i niebem. — 
Ponieważ. stanowi grupę rodzinną i 
rówiesną, o własnej miowie, sąsiedz- 
kiem i gromadzkiem otoczeniu i zajęciu 
— przeto siewca duchowy musi się 
dobrze orjentować w  przyrodzonych 
finezjach. i 

Jest chwila na wiosnę, gdy chłop 
pod ożywczem słońcem, wychodząc na 
sznur swój, staje w zadumie... Nie z 
książkowej teorji, lecz z przyrodzonej 
kontemplacji w zlaniw się z ziemią wy- 
czuwa on tętno karmicielki, wsłuchuje 
się w jej skargi i potrzeby. Kto nie 
docenia powagi tej decydującej przed“ 
siewnej chwili, ten nie zżył się z ludem 
rolnym, ten nie posiadł jego duszy. 

Czy Związek Nauczycielstwa Szkół 
Powszechnych, ta mieszanina jelenia, 
wilka, lisa i hipopotama — może uczci 
wie — państwowo z ręką na Sercu, za- 
danie. siewcy duchowega wypełnić? 3 
Czyż sama forma zewnętrznego zespo” 

lenia, nawet mniej różnorodnych czyn- 
ników, niż te, które reprezentuje Zwią- 

zek Nauczycielstwa, może zastąpić wa- 
lory, płynące z głębin wewnętrznych? 
Walory, które nie są dostępne zewnętrz 
nej kontroli i ocenie, które wyczuć nio- 
że tylko siewca z krajowej zadumy, 
zrodzonej w promieniach serdecznego 
słońca i zapachu rodzimej gleby. 

Na czele oświaty pozaszkolnej Ku- | 

ratorjum stawia p. Jana Dracza, który 
powiada o sobie iż ,miał możność 
zasadniczego oddziałania na kierunek 
oświaty pozaszkolnej na terenie Okrę- 
gu Szkolnego Wileńskiego*. Pan Dracz 
nic przyrodzonego z naszym terenem 
nie ma. Pochodząc z Małopolski nie | 

zna ani ludu, ani mowy, ani duszy 

chłopa białoruskiego. Podług  Majew- 
skiego ma tylko wspólne cechy z lu- 
dem tutejszym przez ciała — lecz nie: 
przez duszę. 

Pan Dracz podkreśla, iż na Wal- 
nym Zjezdzie Związku, zabierając głos 
w sprawie pracy społecznej wypowie- 
dział pogląd, iż „u miejscowego ludu 
spotkać się można niejednokrotnie z ta 

ką pustką duchową"... Mamy tu przy- 
kład uproszczonego, ryczałtowego spe. 

sobu zaglądania do duszy ludu. Jeleń, | 

wilk, lis i hipopotam — do jednej klat- B 
ki, pod jeden strychulec ludoznawstwa, | 
pod jeden bat tresury. Przejęcie się | 
jedynie czynnikami materjalnemi, z z+ | 

pełną pogardą dla czynników ducho- % 

wych ludu białoruskiego, byto i jest | 
najwiekszeni nieszczęšciem kraju. Ro- 
sja jednak o tyle była konsekwentniej- 
sza, iż nie dawała książki do ręki. My 

zaś, dając książkę, lekkomyślnie trak- 
tujemy budzącą się duszę, która nie 

znalazłszy przyrodzonych wartości, łat- 
wo wejdzie na rozdroża. a 

Drogę, którą Kuratorjum poszio W 

wyznaczeniu wojewódzkiego instrukto- 
ra. oświaty pozaszkolnej, zastosowano 
też i co do instruktorów powiatowych. 
„Malum necessarium“, sądzimy, w tym 

wypadku nie grało roli, gdyż wyszuka- 
niu dziewięciu miejscowych sił nauczy 

cielskich lub  pozanauczycielskich nie 
przedstawia trudności. 

Zło leży w mechanicznem traktowa 
niu potrzeb Z. Wschodnich, nawet w 
tak subtelnej sprawie jak oświata. 

U nas mówią: „człowiek, panoczku 
nie kotletka“. — A jeszcze nie daj Bo-- 
że — przyrządzona na margarynie. I 
niesmaczne to i niestrawne. 

Michał Obiezierski. 

Liwa, Nieny i Z 5. Ś.R. 
niezadowolone z podróży Strand- 

mana do Polski. 
TALLIN, 8—1I. PAT. Socjalno-demokra: 

tyczna gazeta „Rachwa Syna* w artykule | 
t. „Komu potrzebna podróż do Warszawy” 
analizuje politykę rządu dr. 'Strandmana" 
przychodzi do wniosku, że? aczkolwiek 
podróż naczelnika państwa estońskiego do 
Warszawy posiada tylko charakter wizyty 
grzecznościowej, jednak nie widać żadnej 
okoliczności, któraby wymagała takiego 
specjalnego kroku dla "polepszenia estoń 
sko-polskich stosunków, zresztą najzupeł 
niej przyjacielskich. Przewidujący polity! 
musi wiedzieć, że podróż ta wywoła nieza- . 
dowolenie ze strony Litwy, Niemiec i Rosji 
sowieckiej i nie przyczyni się do polepsze- 
nia stosunków z temi państwami: sd 
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NIEŚWIEŻ. 

— Walne żebranie związku osadników. 
odbyło się 26.1. r. b. w sali ratuszowej. Ze- 
branie zagaił prezes związku osadników p. 
Edward Krzemiński, poczem na przewodni- 
czącego wybrany został p. Walenty Nowak, 
wójt gm.. Łańskiej. Przed rozpoczęciem 
obrad zebranych powitał w imieniu miasta i 
Okr. Zw. Kółek Rolniczych p. burmistrz 

„ Cholowiecki. — Prezes Krzemiński zdał spra 
wozdanie z działalności zarządu, który w 
przeciągu krótkiego czasu swego istnienia 
nie wiele móg? zrobić. Obecny zjazd zwołany 
jest w celu przyjęcia zmienionego statutu i 
wybrania nowego zarządu. — Prezes komi- 
sji rewizyjnej odczytał protokuł rewizji zgła 
szając wniosek udzielenia ustępującemu za= 
rządowi absolutorjum, co też przez zebranych 
zostało przyjęte. Następnie cały szereg mów 
ców odmalowywał ciężkie położenie osad. 
ników, którzy wskutek kryzysu gospodar= 
czego i niebywale niskich cen na produkty 
rolne nie mogą wywiązać się ze swych zo- 
bowiązań pieniężnych o ile państwo nie przyj 
dzie z doraźną pomocą. Delegat wojewódz 
£j Rady związku osadników p. Górski wy 
jaśnił że kredyty są już przyznane, należy 
tylko dla uzyskania pożyczek wypełnić pew 
ne formalności. — Zabrał również głos do- 
wódca 27 p. uł. ppułk. Mally oświadczając, 
że Państwo rozumie ciężki stan osadników, 
wciąż też myśli o poprawie ich bytu j w 
najbliższym czasie sytuacja ich się poprawi. 
Następnie życzy osadnikom owocnej pracy 
nad rozwojem ich organizacji. — Komisarz 
ziemski p. Kuczyński w przemówieniu swem 
podkreślił znaczenie dla Państwa osądników 
cywilnych, lecz w obecnej chwili widzi ich 
byt zagrożony, gdyż wskutek nieuiszczenia 
w oznaczonym terminie różnych spłat, zarząd 
O rdynacji, skąd pochodzi największa ilość 
działek, zamierza wytoczyć proces o eksmia 

„sie osadników. — Po przemówieniach na- 
stąpiły wybory zarządu, do którego weszli: 
p. Witold Skotnicki — prezes, p. Krzemiń- 
ski — wiceprezes i skarbnik, p. Michał Śmie 
tanko — sekretarz. Delegaci do Rady Woje 
wódzkiej, p. p. Wincenty Sielicki, Józef Tu- 
miłowicz, Wincenty Powąski, Witold Skotnic 
ki i Józef Otoliński. Po wyborach uchwalono 
budżet i powzięto szereg uchwał w sprawie 
przyśpieszenia wydania aktów nadawczych 
i udzielenia długoterminowych pożyczek. 

  

ŚWIĘCIANY 

— Przeniesienie pisarzy gminnych. Zas 
rządzeniem p. starosty powiatu w najbliż- 
szym czasie nastąpi szereg przeniesień pisa 
rzy gminnych. Między innemi, zmiany perso 
nalne nastąpią w urzędach gmin: Święciań- 
skiej, Kołtyniańskiej, Twereckiej i Daugieli- 
skiej. Krążą pogłoski, że podobne zarządze 
nie „dla dobra sprawy* (motywy podane w 
zarządzeniach) spotkało się z niezadowole- 
niem ludności dotkniętej podobną „łaską* — 
gmin. Życie wykazało, że częste transloka- 
cje urzędników, którzy są obeznani z warun- 
kami pracy i terenem danej cowości nie 
są pożądane, tembardziej jeśli naprawdę 
nie zachodzi konieczność translokacji, czego 
w danym wypadku niema. 1 Т. В. 

KOŁTYNIANY, POW. ŚWIĘCIAŃSKI 

— Wybory ławnika. Na ostatniem po- 
siedzeniu Zarządu i Rady gminnej tutejszej 
gminy odbyły się wybory ławnika, Wskutek 
zblokowania się t zw. „opozycji* na ławni 
ka został wybranv 7 głosami, przeciwko 5 
p. Gejgałas, członek Rady. gminnej z listy 
Nr. 5 (litewskiej). Wobec podobnego stanu 
rzeczy „opozycja'* będzie stanowiła w Ra- 
dzie większość jednym głosem. LTB 

  

    

  

POSZUMIEŃ, POW. ŚWIĘCIAŃSKI 

— Wystawa. Organizacje istniejące na 
terenie Poszumienia, a to Koło Gospodyń 
Wiejskich, Kółko Rolnicze, Kasa Stefczyka, 
i nowopowstałe Koło Młodzieży Wiejskiej 
zorganizowały na dzień 8 b. m. niebywałą im 
prezę. Między innemi w lokalu szkoły powsz. 
nastąpi otwarcie wystawy prac wykonanych 
przez uszczęszczające na 3 miesięczny kurs 
Koła Gospodyń. Wiejskich prowadzony ostat 
niu przez instruktorkę p. Zofję Sienkiewiczów 
nę. Jednocześnie odbędzie się wręczenie 
sztandaru szkolnego, przedstawienie amatot 
skie i loterja fantowa, poczem nastąpią tań- 
ce, którym przygrywać będzie orkiestra oraz 
„towarzyszyć* ma poczta francuska. Począ- 
tek imprezy o godz, 18. 

DEL BARANOWICZE 

— W sprawie budowy pomnika š.p. pul 
kowniką Bulla. W dniu 2 lutego w salach 
klubu kresowego odbyło się organizacyjne 
zebranie budowy pomnika pułkownika Bulla. 

iZagaił posiedzenie p. starosta Przepał- 
kowski, który wyjaśnił cel zebrania i prosił 
© pa prezydjum. Jednogłośnie wybrano 
przewodniczącym p. starostę Przepatkojwskie 
go, następnie p. starosta przekazał głos p. 
p. pułkownikowi Szalewiczowi, który iście 
pa żołńiersku scharakteryzował postać -$.p. 
pułkownika Bulla. 

W roku 1920, kiedy na Polskę spadła 
czerń bolszewicka i groziła zagładą młodemu 
RENU, cudzoziemiec, Węgier, oficer arty4 
lerji przypomniał sobie dług stary Węgrów 

" BAL MORSKI 
DOCHÓD NA CELE TYGODNIA AŃORSKIEGO. = 

DNIU 15 

Jak ożywić czytelaictwo i teatry? 
Słyszy się naokoło narzekania na 

ciężkie czasy. Ludzie rozdzierają szaty 
nad upadkiem kultury w masach, skar- 
żą się na powojenne zdziczenie i zma” 
terjalizowanie upodobań ogółu. Teatry 
od kilku lat cierpią na kryzys a dyrekto 
rzy ich na brak gotówki. Wyd awcy 
oprócz pieniędzy na drobne wydatki 
niczego nie wydają. Czytelnicy zaś o: 
prócz gazet w cukierni i książek poży- 
czonych od przyjaciół niczego nie czy- 
tają; nawet — obwieszczeń skarbo 
wych za co słusznie płacą kary. „Po- 
wiedz mi, jakie czytasz książki, a po | 
wiem ci, kto jesteś', napisał gdzieś ja- 
kiś myśliciel. U nas, w Polsce niewiele 
by taką metodą wskórał, bo procent 
czytających książki w stosunku do licz 
by ludności jest naprawdę znikomy: 
Rzadko kiedy powieść, w pierwszym ro 
ku jej wydania, rozchodzi się w naszym 
trzydziestomiljonowym narodzie, w na- 
kładzie większym ponad 1000 egzem 

plarzy. A 

w stosunku do Polski, a więc pomny na trud 
generała Bema, postanowił walczyć w obro- 
nie całości i niepodległości iPolski w jednym 
Z pułków artyl. naszej. Trafił do 9 dywizjonu 
artyl. konnej. Ciężko ranny został w bitwie 
pod Krasnogórką, gdzie do ostatniej chwili, 
to jest do momentu, gdy go wyniesiono z 
placu boju, z zimną krwią wydawał rozkazy 
į umożliwiał naszej kawalerji odniesienie zwy 
cięstwa nad wrogiem. Po tej bitwie zmarł. 
Gdy. wojna ucichła, przybyła delegacja ofi- 
cerska z Węgier i zabrała do ziemi rodzin- 
nej szczątki swego kolegi i druha. Zabrali 
Węgrzy zwłoki walecznego artylerzysty, ale 
duch jego pozostał po wieczne czasy z 9 dy- 
wizjonem artylerji konnej polskiej związany, 
a przykład jego wzniośle pojętego patrjotyz 
mu i przyjaźń do narodu polskiego, będzie 
kształcił i wyrabiał duszę żołnierzy. 

To też 9 dywizjon, obchodząc w roku 
bieżącym 10-lecie istnienia dywizji, postano 
pk ufundować pomnik  pułkownikowi Bul- 
emu. 

jA że dywizjon ma bardzo skromne fun 
dusze, więc zwraca się do społeczeństwa o 
ofiarność. 

Pomnik ma stanąć w koszarach — we- 
dług obliczeń ma kosztować około 15 tys. zł. 

Oficerowie i podoficerowie. dywizjonu 
złożyli 3000 zł. 

Po przemówieniu p. pułk. Szalewicza 
przystąpiono do wyboru Komitetu. Na prze- 
wodniczącego wybrano p. generała Skotnic 
RT pod rozkazami którego służył pułk. 

ulle. 
Na wiceprzewodniczących: p. p. pułk. 

Szalewicza i starostę Przepałkowskiego, a na 
członków Komitetu p. p. inż. Laymana, bur- 
mistrza Mackiewicza, rejenta Danowskiego, 
Nazarewskiego, dr; Jasinowskiego, panią Sza 
lewiczową p. Górską, p. Górskiego, Gutkow 
skiego, dyr. Pieniążkiewicza kapt. Popław- 
skiego, dyr. Stafieja, inż, Zubelewicza, Żo- 
lądkowskiego, ks. ks. Kaweckiego i Wolaska 
p. p. Głąbika, Wierzykowskiego i insp. Wojt 
kiewicza i Białko. 

Protektorat nad budową raczył objąć p. 
Marszałek Piłsudski. Honorowy komitet 

budowy stanowią p. wojewoda Beczkowicz, 
gen. Trojanowski i gen. Pożerski, 

Komitet podzielił się na 3 sekcje: propa 
gandową, finansową i budowlaną, Na czele 
sekcji stanęli: propagandowej p. pułk. Szale- 
wicz, finansowej p. starosta Przepałkowski i 
budowlanej inż. Layman. S. G. 
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Poprzez długie wieki, aż po dzień dzisiej- 
szy, towarzyszy człowiekowi pragnienie pię- 
kna i dbałość o swój zewnętrzny wygląd. 
Jakże stara jest ta prawda — a jednak mło» 
da, bo wciąż się odradzająca w duszy czło- 
wieka gorącem pragnieniem usunięcia i od- 
dalenia od siebie szpetności, Ale natura ma 
swe wybryki i czasem zwierciadło zasmuci 
młodą twarz, Niezależnie od woli naszej i 
przeciw nam, wyrzuca skóra wągry, delikat 
ną cerę potnie wiatr i szorstką uczyni, przy- 
kra czerwoność pokryje dawny mat i gład- 
kość. Wiedza przychodzi nam wówczas z po 
mocą, i byłaby swą głębią i mocą zniszczyła 
i zwalczyła szpteność, która czyha j coraz 
nowych ofiar szuka, gdyby chciwość i za- 
chłanność ludzka nie tumaniła i nie zalecała 
bezwartościowe preparaty, Powoli, krok za 
krokiem, wypiera wiedza owe żerujące na 
łatwowierności ludzkiej kosmetyki, dając sku 
teczne i łatwe w stosowaniu środki. jedna z 
największych francuskich firm, wprowadziła 
na nasz rynek t.zw. „SAERS CREME 99*, 
który swą przedziwną moc w zwalczaniu 
szpetności czerpie w wieloletniem doświad 
czeniu i erudycji chemików. Pod cienką war 
stewką o RAA” kremu, jak za tarczą 
ochronną, kryje się bezpiecznie twarz przed 
wiatrem, mrozem i innemi szkodliwemi czyn- 
nikami atmosfery Szpetne i dokuczliwe wą- 
gry, szorstkość i czerwoność, już po 3 —4 
krotnym użyciu „Saers Creme 99* ustępują 
miejsca tak upragnionej gładkości, czyniąc 
cerę aksamitną Miła woń tego kremu i mat 
jaki daje twarzy, przywraca jej właściwy wol 
ny od wielkich wybryków: skóry, estetyczny 
wygląd. Dzięki swej skuteczności, kroczy 
„Saers Creme 99* zwycięsko naprzód, wy- 
pierając wszelkie inne bezwartościowe prepa- 
raty i zdobywając sobie całą rzeszę zwolen- 
ników 

Tymczasem państwo walczy z 'anal- 
fabetyzmem, łoży ogromne sumy na 
utrzymanie szkół powszechnych i in- 
nych, zaprowadza przymus szkolny, 0- 
pieszałym grozi surowemi karami i ja- 
kież w końcu rezultat? Rezultat wido” 
my jest taki, że obywatele nauczywszy 
się czytać pod naciskiem ustaw, nie 
korzystają w pełni z tej umiejętności. 
Nie zachęcają ich ani nagrody literac- 
kie, wyróżniające i niejako zalecające 
pewne utwory do czytania, nie wzrusza 
ich głośno reklamowana nędza zawodu 
pisarskiego. 

Il oto księgarze bankrutują, a litera 
ci przemawiają przez radjo. Najwyższy 
czas pomyśleć o ratunku. 

Niema innej rady, jak natychmiasto 
we wydanie ustawy o przymmusowem 
czytaniu i uczęszczaniu do teatrów. Pro 
jekt takiej ustawy w ogólnych zarysach 
wyglądałby jak następuje: 

W każdem mieście i w każdej gmi- 
nie zakłada się odpowiednią ilość czy- 
telń publicznych, wyposażonych w osta 
tnie nowości z zakresu beletrystyki, po- 
ezji, nauk popularnych. Ludności, posia 

UTEGO 1930 R. 
pod protektoratem Pana Wojewody Władysława Raczkiewicza 

w salonach Kasyna Garnizonowego w Wilnie 

Treść załączników do memorandum rządu brytyjskiego 
LONDYN, 8-—Il. PAT. W załącznikach do 'memorandum, które rząd brytyjski 

złożył w Izbie Gmin dla oświetlenia swej polityki gna konferencji morskiej, wysunięto 
następujący projekt przeprowadzenia rozbrojenia na morzu: 

Łodzie podwodne na ostatnim planie 
Porozumienie międzynarodowe rozstrzygnąć ma nietylko kwestję tonażu glo- 

balnego, ale także pojemności jednostkowej poszczególnych kategoryj statków oraz 
kwestję przydziału tonażu dla każdego z państw na kaźdą z kategoryj statków. Nale- 
ży przyjąć klasyfikację następującą: pancerniki, traosportowce lotnicze, krążowniki, 
torpedowce i łodzie podwodne. Porozumienie co do kategoryj jest konieczne dla wye- 
liminowania współzawodnictwa 'w budowie statków i utrzymania równowagi między 
flotami. Te dwa punkty są konieczne, jeżeli ma być osiągnięta pewność sytuacji. W 
porozumieniu chodzi nietylko o określenie tonażu ogólnego floty, ale również o za” 
stosowanie ogólne przyjętych liczb tonażu. 

Przeciwko koncepcji transteru 
pes Jednakże rząd brytyjski trwa w zasadzie przeciwstawia się koncepcji transteru, 
zwłaszcza w odniesieniu do pancerników, transportowców lotniczych i łodzi pod- 
wodnych* Rząd brytyjski proponuje aby w odniesieniu do pancerników porozumienie, 
obowiązujące każdego z sygnatarjuszy, oparte zostało na wytycznych traktatu wa- 
szyngtońskiego i zawarte w ciągu 18 miesięcy od daty ratyfikacji traktatu, jako w 
wyniku obecnej konferencji, nie zaś w roku 1936, 

Dążenie do redukcji zbrojeń, nienaruszającej równowagi 
przyjętej w Waszyngtonie 

Rząd brytyjski proponuje, aby nie dokonywano zamiany statków, pełniących 
służbą obecnie, na nowe jednostki przed następną konferencją, którą należy zwołać 
w roku 1935. W ciągu okresu, dzielącego chwilę obecną od konferencji następnej 
strony zainteresowane odbędą rokowania całkowite w sprawie pancerników. Rząd 
dąży do redukcji zbrojeń nie naruszającej równowagi, przyjętej w Waszyngtonie. 

Przewidziane rozmiary statków wojennych 
Eksperci brytyjscy opowiadają się za zmniejszeniem rozmiarów statków wojen- 

nych od klasy pojemności 35 tys. tonn do 20 tys. tonn i do uzbrojenia artyleryjskie- 
go 16-calowego do 12 calowego. Równocześnie proponują przedłużenie czasu służby 
tych statków o dalsze 6 lat do roku 1936 włącznie. Rząd będzie dążył również do 
ograniczenia tonnażu i kalibru dział transportowców lotaiczych i jest zdania, że po- 
jemność tych statków nie powinna przekraczać 10 tys. tonn. 

W odniesieniu do krążowników memorandum powołuje się na niedawne roko- 
wania anglo amerykańskie i proponuje zgromadzenie tych statków w jedną kategorję |, 
z podziałem na klasy uzbrojenia artyleryjskiego 8 i 6-calowego. W odniesieniu do tor- 
pedowców memorandum proponuje 1,850 tonn pojemności jednostkowej dla leadera 
flotylji i 1.500 tona dla torpedowca linjowego z maksymalnym kalibrem od 4 
do 5 cali. 

Jaki jest zasadniczy cel memorandum 
Rząd proponuje całkowite wycofanie z użycia łodzi podwodnych. Eksperci bry- 

tyjscy wysuwają jako argument, że praktyka wielkiej wojny wykazała większe zalety 
ataku łodzi podwodnych, jak obrony. jeśli propozycja rządu nie przejdzie, wówczas 
delegacja brytyjska będzie domagała się ograniczenia liczby łodzi podwodnych, aby 
uczynić z nich jedaie środek obrony. Rząd będzie dążył do przywrócenia porozumie- 
nia, podpisanego w Waszyngtonie w roku 1922, a nie ratyfikowanego przez wszystkich 
sygnaturjuszy. Memorandum brytyjskie i propozycje amerykańskie będą dzisiaj przed- 
miotem szczegółowych badaf. 

Niezadowolenie delegacji francuskiej z propozycyj 
amerykańskich 

LONDYN, 8 II. Pat. W kołach delegacii francuskiej panuje w dalszym ciągu nie- 
zadowolenie z powodu propozycyj, ogłoszonych przez Amerykę. Koła te zarzucają 
Ameryce i Anglji uprawianie tajnej dyplomacji i chęć zaskoczenia partnerów: 

Nowy sukces Tardieu na ferenie parlamenfarnym 
PARYŻ, 8. Il. PAT. W czasie obrad w Izbie nad ustawą o ubezpie- 

czeniach społecznych Tardieu postawił kwestję zaufania co do pierwszeń- 
stwa porządku dziennego radykalnej lewicy, wyrażającego rządowi votum 
zaufania w celu doprowadzenia do Szybkiego uchwalenia poprawek do 
ustawy, upraszczających jej działanie i ułatwiających jei zastosowanie w 
rolnictwie. lzba uchwaliła 315 głosami przeciwko 257 votum zaufania 
dla rządu. ” 

Kanelerz Sehober opuścił Rzym 
RZYM, 8.ll. Pat. Kanclerz austrjacki Schcber opuścił Rzym. 

  

Rozpiętość amnestjl w Hiszpanii 
Anulowanie wszelkich wyroków i orzeczeń kar za wykro- 

czenia polityczne w okresie dyktatury 

MADRYT, 8. Il. PAT. Na mocy ogłoszonej wczoraj amuestji uznane 

zostały również za niebyłe wypadki w Walencji, które miała rozpatrywać 

najwyższa rada armji i marynarki. 
Wszystkie osoby, skazane na wygnanie z kraju na podstawie wyro- 

ków sądowych mogą powrócić. ; 
Również skasowane zostały kary w procesach prasowych. 
Wreszcie powracają na swoje miejsca wszystkie osoby usunięte przez 

rząd, m. in. uczniowie i wykładowcy szkoły artyleryjskiej, u także szereg 

oficerów artylerji, którzy powrócą do szeregów armji czynnej. 

Berenguer zniesie cenzurę pism 
MADRYT. 8 II. Pat. Berenguer zajął przychylne stanowisko w spra- 

wie prośby dyrektorów dzienników o zniesieniu cenzury prasowej. 

Zniesienie aufokefalicznej cerkwi na Uxrainie 
MOSKWA. 8.II. Pat. Uchwałą 'soboru, specjalnie przez władze so- 

wieckie zwołanego do Kijowa, rozwiązana została autokefaliczna prawo- 
sławna cerkiew na Ukrainie. Wyższe władze cerkiewne zostały zniesione, a 
biskupi zachowają prawa i obowiązki zwykłych proboszczów. 

Ostafeczne wyniki wyborów rumuńskich 
BUKARESZT. 8.11. Pat. Rezultat wyborów departamentalnych stano- 

wi najzupełniejszy sukces dla rządowego stronnictwa  narodowo-włościań- 
skiego. Na 71 departamentów opozycja w „żadnym nie uzyskała większoś- 
ci. Na 2364 mandatów rząd uzyskał 1933 mandaty, czyli 81,77 proc. Wy. 
bory odbyły się w atmosferze całkowitego spokoju i wolności. 

dającej umiejętność czytania ogłasza 
się urzędowo, że przynajmniej raz na 
tydzień każdy okoliczny mieszkaniec 
ma obowiązek wypożyczyć z takiej bi- 
bljoteki jeden tom do czytania, albo wy 
legitymować się, że książkę w tym sa- 
mym czasie nabył ra własność w księ- 
garni. Przy ewracaniu książki bibljote 
karz albo specjalny urzędnik egzaminu 
je klienta z treści przeczytanego utwo 
ru, aby nie było żadnego oszukaństwa. 
Jeżeli czytelnik nie rozumie przeczyta- 
nego dzieła, ma obowiązek przeczytać 
je uważnie raz jeszcze, w przeciwnym 
razie — musi kupić tę książkę na wła- 
sność. Ci zaś z pośród czytelników, 
którzy zdraazają specjalny zapał do 
książek (mogą przecież traiić się tacy 
entuzjaści!) a więc biorą po 2 i 3 ksią” 
żki tygodniowo otrzymują stosowne 
premje — w postaci ładnie oprawio- 
nych dzieł doręczanych publicznie z 
odpowiednio uroczystym  ceremonja 
iem. (Przemówienia, orkiestra, pochód 
i t.p.) 

Napewno to poskutkuje, 'a umiejęt- 
ność czytania, którą szkoły wbijają do 

głowy dzieciom już od lat 7 znajdzie 
wreszcie praktyczne zastosowanie, sta” 
jąc się umiejętnością „pierwszej potrze 
y A 

Komu ten projekt wyda się nierea|- 
ny albo wręcz humorystyczny, temu na 
leży przypomnieć, że właśnie w Sejmie 
leży od dwuch lat projekt „ustawy o 
bibljotekach gminnych*, gorąco popie 
rany przez księgarzy i ludzi piszących. 
Jeżeli ustawa ta nie została dotychczas 
uchwalona, to chyba tylko dlatego, że 
we Sejmie, gdzie zasiadają głównie lu 
dzie gadający niema dostatecznego 
zrozumienia dla potrzeb piszących. 

Verba vqlant —scripta manent, czy- 
li słowo wylata wróblem, a pisaniny 
pozostają. Cóż z niemi począć? Otóż 
jeśli do projektu, wspomnianej ustawy 
bibljotecznej udałoby się wstawić ta 
ką klauzulę o obowiązku powszechne- 
go czytania złote czasy nastałyby dla pi 
sarzy. Każdy miałby wieczne pióro, 
przyzwoitą bieliznę i garderobę, nabytą 
za gotówkę, co dodatnio wpłynęłoby 
na obecną stagnację w handlu. 

W przeciwnym razie  bibljoteki 

Tujemnien generała Kutiepowa 
Szaro-złielona limuzyna — Poszukiwania w lasku Meudon — 
Anonim. — Hr. Ignatjew — Czekista Gabeluk — Konspiracyjne 

mieszkanie w Berlinie 

Energiczne śledztwo prowadzone 
przez policję francuską w sprawie ta- 
jemniczego porwania generała Kutie- 
powa nie posunęło się dalej. Jak pi- 
saliśmy, policja prowadzi w dalszym 
ciągu skrupulatne dochodzenie w 
kilku kierunkach, sprawdzając liczne 
zeznania Świadków, którzy ;4bądź byli 
naocznymi widzami porwania ;lub też 
widzieli szaro-zieloną limuzynę. Naj- 
trudniejszą rzeczą jest ustalenie kie- 
runku w jakim odjechał samochód. 

Według zeznania szofera Safro- 
nowa, który sam się zgłosił do pre- 
fektury miał on widzieć podobny sa- 
mochód u wrót St. Cloud. Opis sa- 
mochodu podany przez Safronowa 
zgadza się najzupełniej z opisem а- 
jemniczej szaro-zielonej limuzyny. 

Według doniesień prasy oddziały 
francuskiej policji udały się ostatnio 
do lasku Meudon gdzie przeprowa- 
dzono skrzętne poszukiwania. Skiero- 
wanie się w tym kierunku agentów 
policyjnych spowodowane zostało 
przez anonim jski otrzymał jeden z 
inspektorów policji. Do listu dołączo- 
ny był plan wskazujący miejsce gdzie 
zakopane są rzekomo zwłoki gene- 
rała Kutiepowa. 

„Zapytana przez dziennikarzy po. 
licja nie negowała faktu prowadzenia 
poszukiwań w lasku Meudon ale od- 
mówiła jakichkolwiek informacyj o 
wynikach dochodzenia. 

Policja również przeprowadziła 
Ścisłą obserwację willi należącej do 
hr. Ignatjewa w Saint Germain. Hr. 
Ignatjew pełnił w czasie wojny ffunk- 
cję attache wojskowego rządu Erosyj- 
skiego. Pof rewolucji zmienił przeko- 
nania i wstąpił na „służbę sowiecką. 
Jest obecnie dyrektorem towarzystwa 
handlowego sowieckiego. Podejrzewa- 
no że szaro-zielona iiumuzyna mogła 
się zatrzymać w garażu należącym do 
willi. Przeprowadzony wywiad ?jed- 
nak nie potwierdził tych  przypusz- 
czeń. 

* 

Rozporządzenie, ' wydane przez 
władze, otoczenia szczególną uwagą 
osób, przekraczających granicę fran- 
cuską z paszportami łotewskiemi, 
oparte jest na bardzo sensacyjnem 
stwierdzeniu, iż dwa dni przed  zagi- 
nięciem gen. Kutiepowa przybyli z 

20-1a Polska Państwowa Lotorja Klasowa 
4-ta klasa—2-gi dzień ciągnienia 

80,000 zł. wygrał nr. 76144 
10,000 „ s „ 138736 
Po 5,000 zł. wygrały n-ry 91853 154468 
2,000 zł. wygrał nr. 203454 

Po 1000 zł. wygrały n-ry 4835 16069 
16830 122363 

Po 800 zł. wygrały n-ry 11010 54308 
81594 93623 101132 184588 

Po 600 zł. wygrały n-ry 22427 32890 
59972 72201 94065 94287 119921 120791 
147945 160690 

Po 500 zł. wygrały n-ry: 2676 4622 
6923 22353 29987 34892 35136 40844 55726 
55384 69374 74117 82550 83486 91143 92453 
92843 93115 97300 99249 99903 100001 
120079 122245 124862 172151 130518 132606 
133691 135040 139748 139907 160684 165996 
171497 202390 202498 202585 

Po 400 zł. wygrały n-ry: 1246 3371 4423 
7054 8174 9434 10389 11119 13136 15216 
17212 19074 191096 19340 20684 21168 
21558 22502 22742 22868 23794 24256 
24682 24772 25563 2449 32696 
31860 33470 3470 34281 35751 38488 38800 
40788 41538 42530 46960 48916 51015 51723 

° 52019 55118 56485 50389 60573 50981 63385 
61618 64960 66770 67822 71622 75909 77916 
79000 80098 82186 82529 83159 84734 85407 
85811 85866 86460 86632 87058 89839 Šios 8 

101 t 
163116 104148 107900 110135 120386 122214 @В 
90904 90922 93149 95179 05464 

124755 124904 175531 125584 126414 128525 
128604 129292 133731 134278 135593 135757 ® 
139713 140169 140995 142731 141975 149612 
149682 149890 150816 151139 151538 152135 
154540 154919 159617 156720 156842 158339 
158529 162509 163407 163709 168162 170338 
171120 171836 173705 175319 176871 177791 
178237 178803 180203 181674 181837 181979 
185195 189452 187803 187922 188298 188414 
193691 194133 197419 198645 198757 199616 
200848 293277 204666 204681 204932 207301 
207497 209920 209554 

   
gminne mole będą jadły, na czem kul 
tura w kraju nic nie zyska. 

W podobny sposób powinno się w 
większych miastach, gdzie istnieja już 
„Świątynie Melpomeny* przyzwyczajać 
publiczność do regularnego uczęszcza” 
nia do teatrów W jaki mianowicie spo 
sób? Naszkicujemy to jako konkretny 
obrazek. 

W restauracji bawi się wesołe to- 
warzystwo. Podchodzi tam w pewnej 
chwili ktoś skromnie ubrany, a więc 
urzędnik i pokazuje swój służbowy 
znak z napisem: „Urząd teatralizacji m. 
Wilna*, zapytuje kolejno  rozochoco- 
nych gości: 

— Czy był,(a) pan(i) już na „Tu 
randócie''? \ 

— Niebyłem, — odpowie spłoszo 
ny gość. Nie miałem czasu. 

A w knajpie siedzieć to pan(i) 
ma czas? Co? Proszę, oto bilet na ju 
trzejsze przedstawienie. Należy się 4 
złote. 

— Ależ ja nie mam zamiaru! 
— No, to my jutro przyślemy pa - 

nu komornika do mieszkania. Ściągnie” 

  

Berlina dwaj osobnicy, (których ryso- 
pis odpowiada całkowicie zeznaniom 
Steinmetza, posługacza szpitalnego 
agenta policyjnego Chauveau. Policji 
paryskiej udało się stwierdzić, iż je- 
den z nich jest znanym czekistą Ga- 
belukiem, rezydującym stale w Berli- 
nie, a używanym do spraw szczegól- 
nej wagi. Gabeluk jest atletycznej bu- 
dowy mężczyzną, znanym ze swej 
odwagi. Przybył on z Berlina, posia- 
dając paszport łotewski. £Policja ber- 
lińska sygnalizowała jego przybycie 
do Berlina wkrótce po zaginięciu gen. ` 
Kutiepowa. Widząc, iż jest ton bacz- 
nie śledzony, Gabeluk ułotnił się z 
Berlina. 

* 

W miarę posuwającego się na- 
przód dochodzenia, wyszło [na jaw, 
iż gen. Kutiepow 'niewątpliwie posia- 
dał w Paryżu zakonspirowane mie- 
szkanie, ktore było punktem zbornym 
dla utrzymywania stosunków z jego 
tajnymi agentami. 

Nagłe opuszczenie tego mieszka- 
nia przez jego lokatorów naprowa- 
dza na bardzo daleko idące wnioski. 
Zwłaszcza sensacyjnie przedstawia 
się wiadomość podana przez „L'ln- 
transigeant“, iż były szef oddziału 
G.P. U. w Paryżu, Janowicz, zdema- 
skowany przez Biesiadowskiego, za- 
mieszkał w Berlinie w tym samym 
domu, w którym bywał za czasów 
swej ostatniej bytności w Berlinie ró- 
wnież gen. Kutiepow. 
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CREME SAERS „99“ jest środ- 
kiem specjalnym ala bardzo delikatnej 
skóry. 

CREME SAERS „99* zastępuje 
| wszelkie perfumy i czyni twarz Twą 
| młodą i piękną 

CREME SAERS „99* czyni cerę 
aksamitną. 

CREME SAERS „99“ jest specjal- | 
nością bezkonkurencyjuą. | 

CRĖME „SAERS“ stosuj zawsze, 
a zabezpieczysz twarz przed wiatrem. | 

| CREME „SAERS* uchroni Cię 
| przed wągrami, a w tym celu stosuj 
go w sposób następujący: 

Gdy twarz jest pokryta wągrami» 
należy ją natrzeć zlekka spirytusem 
salicylowym, przyłożyć gorący okład 
poczem poddać twarz parowaniu, Roz= 
pylić następnie wodę kolońską na 
twarzy i osuszyć ją. Potem posmaro- 
wać twarz kremem „SAERS* i zlekka 
przypudrować: 

Po 3 —4 razowem stosowaniu 
powyższego sposobu, twarz całkowi= 

cie się wygładzi i nabierze aksamit- 

nego wyglądu. 

Do nabycia w drogerjach 
i składach aptecznych. 

i 

| 

PAMIĘTAJCIE O SIEROTACH Z DO- 

MU DZIECIĄTKA JEZUS! į 

  

    

     

  

  

Sznury, szpagat, liny ko- 
nopne i manilowe, 

WOJŁAKI do: budowy i do 
chomątów 

poleca sklep 

15 Rabinowiez. 

  

Wilno, W. Stefańska 3. 

  

my tę należność plus odsetki za zwło 
kę i ża opieszałość w życiu kultural 
nem. A po następnej premjerze niech 
Pan też uważa, bo będzie gorzej. T 
niema żartów. 

— Protestuję, — może zawołać 
gość, gdzie konstytucja? Gdzie wol- 
ność osobista? ! 

— Konstytucja stworzona zostala 
dla ludzi kulturalnych, mój panie, a te 
atr to przecież nie więzienie, gdzie pe 
zbawiają wolności. I t.d. 

Oto jakiemi środkami powinno słę 
zaszczepiać kulturę i zamiłowanie ar“ 
tystyczne w masach. To samo dotyczy 
malarstwa, muzyki, rzezby etc. Precz 
z hasłem: „sztuka dla sztuki!'* Sztuka 
jest dla społeczeństwa i odwrotnie. 

Jałowe badania i dyskusje w prasie 
oraz na środach literackich nic nie po 
mogą. Środy są dobre, owszem, ale о- 
prócz nich potrzebne są środki, które, 
powinny być radykalne jak maść ne 
porost włosów albo na odciski, 

Ciała ustawodawcze mają teraz 
głos. Czekamy!... tt. 
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TEATR w 
Jeszcze o „Pago-Pago" 

Niezdecydowanie głównej boha- 
terki sztuki Somerseta czy symuluje 
skruchę, czy istotnie przeżywa Szcze- 
rą skruchę musiało wywołać moral- 
ną reakcję w Wilnie, rosnącą z dnia 
na dzień w miarę grania. To co je- 

, szcze na premjerze jako tako było 
niezdecydowane i niepodkreślone, to 
zamieniało się; w „miarę dalszych 
frzedstawień na jaskrawości wprost 
nieznośne. Oburzenie na autora jest 
niesprawiedliwe, pochodzi tono stąd, 

widz wierzy aktorowi i sądy swe 
formułuje na zasadzie tego co widzi 
i przeżywa. Nie przyjdzie mu nawet 
do głowy atakować aktora za fałszy- 
wą interpretację. 

"W „Pago-Pago" pastor szarżuje i 
maksymy religijne zupełnie niepo- 
trzebnie wybija w szarży jak belfer 
w pierwszej klasie szkół powszech- 
nych 

Jeszcze gorzej jest dalej. Jest bo- 
wiem olbrzymia różnica między 
I) pastorem, który nawraca i kruszy 
grzesznicę a potem tę grzesznicę 

; pociąga w obręb swolch eroty- 
l! cznych opętań a 2) pastorem, 
( który nawracał i kruszył a (nie wi- 

dział djabelsko i szatańsko symulu- 
jącej kobiety, pragnącej go opę- 
tać. 

O ile pierwsza interpretacja 
(była w Lutni) ośmiesza religię i 
czyni z pastora maszynę recytującą 
wielkie teksty, zarazem człowieka 
perwersyjnego i w niezgodzie z tem co 
„przedstawia społecznie o tyle ten dru- 

   
    

          

   

   

    

     
    
    

   

  

siery uwodzonego Adama przez Ewę. 
Można wtedy irytować się, że Ada- 
mem jest pastor, jednem słowem du- 
chowna osoba, ale reakcje, które bu- 
dzą się i płyną są innego rodzaju i 
potrącają o sferę wysoką, właśnie 
niemal religijną. > 

Mówił Stanisławski myśląco kon- 
fliktach między teatrem i publiczno- 
Ścią —publika zawsiem prawa. Ja też 
tak sądzę, że reagowanie publiczno- 
Ści w Wilnie, jest oznaką jej zdrowia. 

Jeśli się ta publiczność myli, to 
tylko w tem, że rozgrzesza ; aktora, 
kiedy właśnie winowajcą jedynym jest 
aktor (względnie oczywiście kierowni- 
<two artystyczne teatru, które nie 
zorjentowało się w tem, że reżyser 
i aktor naknocił i przez to spaczył 
myśl autora, które to spaczenie auto- 
<a już jest nieporozumieniem i po- 

|.-chątkiem chaosu). 
| ( Sztuka Lakatosa — „Mężczyz- 
та 1 kobieta, podobnie lekko zde- 
 tormowaną jest przez grających. l tu 
połowiczność panuje, za co w pierw- 

Szym rzędzie reżyser jest odpowie- 
! dzialny, 

Oto žona zmienia dom męža na 
( Statek rzucony na wielkie burzliwe 

fale, Jaka żona? Jakiego męża? Rzecz 
lest pisana przez Węgra a wiadomo, 
ze synowie Arpada mają ttempera- 
ment i zasób krótkich śŚpięć — w 
Lutni nudzi nas ta żona. Nudzi nas i 
ten kochający mąż. .Nikt właściwie 
dobrze nie rozumie, o co gchodzi. 
Pan Wasilewski jako mąż szarżuje. 
Konia z rzędem temu, kto spogląda: 
jąc na Juljusza pomyśli: oto wiel- 

i mąż, oto europejska sława, oto 
autor pięknych książek, oto baterja 
duchowa z której idą prądy po Euro: 
Pie. Odwrotnie, skromna moja oso- 
ba spoglądając na męża pięknej Edy- 
ty mówiła sobie cicho: a to ramol, 
a to filister, a to nudziarz, a to nie- 
doszły radca magistratu lub urzęd- 

У nik niepokažny. 
” Že przeto mąž (as scenie w Lu- 

tni) jest mamrajda, przeto oczywiście 
widz odrazu jest przeciw niemu na- 
stroszony. Z tego co aktor mówi na 
scenie, jest mocno odwrotnie. To nie 
jest mamrajda, nerwowiec, histeryk. 

ięc czegoż chce Edyta? Ona chce 
aby mąż cisnął książki, wykłady, 
Społeczeństwo, aby się obróciło 180 
stopni w jej stronę i raz na zawsze 
zrozumiał, że słońcem jest Ona, że alfą 
i omegą jest tylko ona. Ona nie chce 
być epizodem w życiu mężczyzny, na- 
wet psióezo mężczyzny. Ona chce 
byćfosią dokoła której mąż krąży. 
Więc walka na śmielć i życie, Nawet 
po węgiersku, z tem przyskakiwaniem 
do _ gardła „i łamaniem palców. 
Po  perypetjach Edyta _ zagarnia 
swą _ zdobycz, trzyma swego 
męża w ramionach jak ofiarę z prze: 
gryzionem gardłem. Oto jest Lakatos, 
walka jaka Szaleje, gdy ciskają się 
па siebie jaguary, leopardy lub pan- 

\ tery. Nawiasem powiedziawszy, te    
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pastor należy już do odwiecznej: 

„LUTNĘ:. 
oraz o komedji Lakatosa 

ostatnie są Śliczne, ale i leopardy są 
Śliczne, zwłaszcza z tym błyskawico- 
wym rzutem pełnym wężowości, który 
hypnotyzuje człowieka. 

Edyta rusza do swoich celów 
perfidnie. Tego nie widać,w Lutni. 
Makarczykówna żongluje swoją ko- 
biecością jak paw. ogonem, kiedy 
pragnie oczy na siebie skierować, 
Gdzież jest Edyta, w tych oczach nie- 
przytomnych do wielbicieli? 

Kiedy się sztuka kończy i po 
wielkich burzach wraca spokój do 
domu, widać dopiero jak sztukę ar- 
tystycznie obniżono. Woda lukrowa- 
na warszawska w Lutni, to nie jest 
budapeszteńska gorzka woda La- 
katosa. 

Śmiało i bez zastrzeżeń nie wy- 
dobyła Edyta w Lutni jedynego 
pragnienia I demonicznego, któ- 
re opętuje ją od stóp do głowy, a 
którem jest rozbicie  miężowskiego 
apolińskiego spokoju. U Edyty ko- 
cie spojrzenia niby w bok a widzące 
wciąż tylko męża, oto taktyka jedyna 
i sprawna tej jaguarzycy czy pante- 
rzycy. P. Makarczykówna w stosun- 
ku do swoich adoratorów zapomina 
męża, co jest dodaniem zupełnie nie- 
potrzebnej dozy drobnomieszczaństwa 
czyli spaczeniem sztuki. Sposób przy- 
gotowywania sobie nabojów z partne- 
rów i służącej ito w ten sposób, 
aby mąż o tem wiedział, będzie bar- 
dziej interesującem izgodnem z auto- 
rem, niż te akataleptyczne  bezwład- 
ności nie wiadomo poco i na co. 
Widz nie widzi i nie czuje perfidnej 
śwładomości pani Edyty i dlate- 
go nudzi go ta sztuka, To jest mało, 
że p. Makarczyk jest kobietą pełną 
wdzięku, powiewną, miłą, kuszącą i 
kapryśnie rozwydrzoną. Edyta mogła- 
by być w naturze brzydką, przykrą i 
oschłą, byle miała pazur pantery, bo 
chodzi właśnie o pazur i o tę zwin- 
ność i ten jeden jedyny cel—zwalenie 
męża, zwalenie mężczyzny do stóp, 
jego, jedynego. Adoratorzy to są na- 
rzędzia. 

W Teatrze Lutni przewija się 
współczesny repertuar europejski, Ale 
jest rzeczą zupełnie niedopuszczalną, 
aby po takiej sztuce, jak sztuka La- 
katosa, widzowie kręcili głową i mó- 
wili o tej sztuce z _ politowaniem, 
względnie tem pobłażaniem, niemal 
klepaniem, które miało miejsce wczo- 
raj. Każden czuje się w obowiązku 
uśmiechnąć się iiwypowiedzieć tych parę 
słów, w takiej naprzykład formie: no 
prawda, taka sobie sztuka. Pogarda 
dla sztuki, którą widz wynosi jest 
niesłuszna, obniżony jest bowiem 
autor przez deformację i grę spaczo- 
ną, a to na skutek braku prze- 
myślenia, słabego przastudjowa- 
nia ról, nietrzymania się ducha, 
autora, lekceważenie tego auto- 
ra. Że aktorzy polscy są zdolni, wię- 
cej, że są pełni talentu, że mogą sy- 
pać inwencją i mają niezrównane 
artystyczne możliwości, to jest niemal 
aksjomatem o którym mówić nie trze- 
ba. To jednak, że mało pracują du- 
chowo, że mało myślą, że mało 
zastanawiają się nad swą sztu- 
ką, że „biorą Szekspira wtedy 
tylko do ręki, kiedy go grają, to 
jest drugi aksjomat. Brak pracy 
wewnętrznej, prowadzi do tych po- 
myłek, które łatwo mogłyby być usu: 
nięte tak w „Panu Topazie“, tak w 
„Pago-Pago”, tak w „Mężczyźnie i 
kobiecie" —i które dlatego rażą, że 
nie są pomyłkami na jakiejś strasz- 
nie trudno dostępnej drodze, ale po- 
myłkami na drodze wybitej, utoro- 
wanej, przez posuwający się wciąż 
naprzód teatr europejski, dołączający 
do pracy fachowej aktorskiej, takź= 
pracę nad sobą. 

Mieczysław Limanowski. 

  

KTO MA WŁAŚNIE DZIECI, TEN 
NIE MOŻE BYĆ NIECZUŁYM NA PO- 

TRZEBY SIEROT. 
ZŁÓŻ OFIARĘ NA DOM 

DZIECIĄTKA JEZUS! 

    

Ogłoszenie. 
Państwowa Szkoła Techniczna im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wii- 
nie powiadamia, że niedziela wywią- 
dowcza odbędzie się 9 lutego r. b. 
o godzinie 12 m. 30, na którą zapra- 
sza wszystkich rodziców i. opiekunów 
uczniów Szkoły. 

    

Napad zamaskowanych bandytów 

ra dum zamożnej chłopki 
Wczoraj jw nocy k gminie trockiej w) 

bliżu granicy litewskiej dokonano niezwykle 
zuchwałego mapadu rabunkowego na dom 
zamożnej chłopki Zofji Zacharzewskiej, za- 
mieszkałej we wsi Straciszki. Około godziny 
2 w nocy podczas gdy Zachrzewiczowa i jej 
18 letni syn byli pogrążeni w głębokiem 
śnie do mieszkania 'weszto 3 uzbrojonych ban 
dytów którzy dla trudniejszego rozpoznania 
ich miek twarze zasłonięte chustkami, To- 
rując sobie drogę lampkami elektrycznemi i 
widząc, że wejścia ich nikt nie usłyszał, ban- 
dyci zacHowujac jaknajdalej idące środki o- 
strożności zasłoniii okna a następnie rzucili 
się na Zacharzewską i jej syna i momentalnie 
skrępowalj ich Isznurami i zakneblowali usta. 
Jeden z tfandytów począł żądać wskazania 
gdzie są ukryte pieniądze, podczas gdy dwaj 
inni plądrowali jmieszkanie, przeszukując ka 
żdy kąt. W szaiie, stojącej Edo łóżka rabu 
sie znależi 30 zł., drugą zaś szafę zmusili ot 
worzyć, grożąc zastrzeleniem. Łupem bandy 
tów ,stało się ogółem 70 zł. i różne drobiazgi 
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KOŚCIELNA 

— (k) Przedłużenie jubileuszu nadzwy” 

czajnego. Ojciec św czyniąc zadość powszech 

nym prośbom wiernych, przedłużył Jubileusz 

Nadzwyczajny do dnia 30 czerwca 1930 r. z 

odpustem zupełnym, pod temi samemi warun 

kami ogłaszając drugie Miłościwe Lato p. -- 
Miłościwem Latem zwykłem. 

URZĘDOWA 
— (y) Doksztaicanie pracowników ko- 

munalnych. Min. Spr. Wewn. nadesłało do 
urzędu wojew. okólnik w: sprawie dokształca 

nia pracowników komunalnych i utworzenia 

funduszów powiatowych na ten cel. Pismo 

to głosi, że M. S, W. niejednokrotnie już 

podkreślało konieczność dokształcania — рга 

cowników i w związku z tem wzmożenia 

frekwencji słuchaczów na uczelniach i kur- 

sach mających za zadanie dokształcanie prać 

cowników komunalnych (w Warszawie, Kra 

kowie i Wilnie). : Ё ! 

Ażeby dać możność poszczególnym gmi 

nom wiejskim wysyłania swoich pracowni= 

ków na kursy, bez przeciążania budżetu, w 

niektórych powiatach utworzono „specjalne 

fundusze na dokształcanie pracowników. 

Ministerstwa uważa za pożądane utwo- 

rzenie takich funduszów we wszystkich po- 

wiatach. 
: MIEJSKA 
— (0) Posiedzenie miejskiej komisji Fi- 

nansowej. We wtorek, dnia 1 lutego, odbę- 

dzie się w Magistracie posiedzenie miejskiej 

Komisji Finansowej. Na porządku dziennym 
rozpatrzenie budżetów przedsiębiorstw miej 

skich na rok 1930 — 31. 
SAMORZĄDOWA 

— (0) W sprawie trybu wymiaru i ścią 

gania danin komunalnych. W ostatnich dn. 
przewodniczący wydziału powiatowego sej- 
miku wileńsko trockiego wydał instrukcję 
dla gmin miejskich i wiejskich podległego 
powiatu w sprawie trybu wymiaru, poboru i 
egzekucji danin komunalnych a to ze wzglę 
du na zapobieżenie licznym usterkom, dotąd 
popełnianym. у 

Jednocześnie zostało wydane do gmin 2а= 
rządzenie w sprawie wykonywania czynności 
przez „sekwestratorów gminnych. Zarządzenie 
to zwraca uwagę na zachowanie się sekwe- 
stratorów podczas pełnienia swych obowią- 
zków, przypominając, że w myśl wydanej w 
swoim czasie instrukcji winni oni pełnić swą 
służbę z powagą w sposób najszybciej prowa 
dzący do celu, bacząc na to, aby egzekwo 
„wany dłużnik nie doznał niepotrzebnej szko- 

dy. - 
° — (0) Posiedzenie wydziału powiatowe- 

go. Dnia 10 lutego odbędzie się posiedzenie 
wydziału powiatowego sejmiku wileńsko tro- 
ckiego. Na porządku dzennym sprawy bie- 
żące. Е 1 

POCZTOWA 
— (y) Nowe agencje pocztowe, Dyrek 

cja Poczt i Telegrafów zawiadamia, że z 
dniem 15 lutego r. b. uruchamia się agencję 
pocztową Kurhan, w pow. Lidzkim, woj. 
nowogródzkiego. 

Z dniem 10 lutego r. b. uruchamia się 
urząd pocztowo-telegraficzny Słonim III w 
pow. Słonim, woj. nowogródzkiego. 

AKADEMICKA 
— Lista Kół Naukowych, Przed wybora 

mi do Bratniej Pomocy P. M. A. U. $ 
które odbędą się 11 b. m. ukonstytuował się 
Komitet Wyborczy Listy Kół Naukowych 
pod przewodnictwem prezesa Koła Prawni- 
ków Studentów U. S. В. kol. Józefa Świę- 

VV VY УР See TA VA AIA ЧАИ ААА PTA W WT TYP 
Wileński Dom Towarowo - Przemysłowy 

ec Jai kose B Lis 
Ze względu na wielkie zainteresowanie się Szanownej Klijenteli, przedłużamy 

BIAŁY TYDZIEŃ 
DO DNIA 17 LUTEGO. | 

DYREKCJA. 

„ Antoniowa, Dowbėr 

bowiem mimo skrzętnych poszukiwań i 
grožb więcej pieniędzy nie mogli oni znaleźć. 

Po dokonaniu rabunku napastnicy wezwa 
li z podwórka czwartego kompana który ca. 
ły czas stał na zewnątrz na 'cżatach i po 
krótliiej naradzie prowadzonej szeptem, wszy 
scy czterej szybko opuścili dom Zacharzew- 
skiej, zakazując wzywania pomocy. Bandyci 
posługiwali się językiem polskim i rosyjskim 
zaś między sobą porozumiewalį się językiem 
dła Zacharzewskiej zupełnie nieznanym. 

„Dopiero po pewnym czasie związani zdo 
łali wyswobodzić się z /pęt i zaalarmować 
o napadzie najbliższy posterunek policji. 

W wyniku wszczętego natychmiast pości 
gu zdołano jedynie ustalić, że bandyci po 
wydostaniu się ze 'wsi Straciszki udali się do 
pobliskiego lasu w stronę przystanku kolejo 
wego Leśrio 'grminy trockiej z zamiarem dosta 
nia się do pociągu. Dalszy pościg trwa.- Z 
Wiłma na miejsce rabunku wyjechały władze 
śledcze. (c) 

ERDZRGET AE RIAROWEAARACKA 

ciekiego. Komitet urzęduje w niedzielę 9 b.m. 
w godz. 17—18 w poniedziałek 10 b. m, w 
godz. 13—14 i 18—20, we wtorek w godz. 
8—20. 

Komitet Wyborczy urzęduje w lokalu 
Koła Prawników stud. U. S. B. Zamkowa 11, 
(w podwórzu na prawo). 

SZKOLNA. 
— Кигва przygotowawcze. OO. Jezuici 

(Wielka 58) otwierają 15 lutego br. prywat- 
ne kursa przygotowawcze do egzaminu wstę 
zes(ka), sekretarz(ka, skarbnik(ka). Uczest- 
niów uczących się prywatnie.  Zgtoszenia 
przyjmuje Zarząd Kolegjum do dnia 13 lu- 
tego od godz. 10 — 13. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— W związku z obchodzeniem dziesięcio 

lecia odzyskania morza staraniem koła ge: 
ologów i geografów odbędzie się w ponie 
działek o godz. 7 wiecz. w Sali Śniadeckich 
Uniwersytetu odczyt prof. dr. M. Limanow 
skiego p.t. Nam trzeba morza. Wstęp 1 zł. 
dla starszych, 50 gr; dla młodzieży. 
‚ — Odezyty Polskiego Czerwonego Krzy- 
ża. Przypominamy, że dzisiaj o godzinie 12 
w południe w sali kina „Swiatowid*, Mickie- 
wicza 9 — dr. Marjan Obiezierski wygłosi 
odczyt n.t. „Hygjena kobiety*, część II. 
Wstęp na odczyt mają wyłącznie kobiety. 

Wejście bezpłatne. 
— Wileńskie Towarzystwo Filozoficzne. 

Na posiedzeniu naukowem, które odbędzie 
się w poniedziałek 10 lutego, b. b., o godz. 
8 wiecz., w seminarjum filozoficznem Uni- 
A a prof. dr. Marjan Massonius wygło 

si odczyt p. t, „Personalizm krytyczny Vie 
liama Sterna“. Wstep wolny dla członków 
Towarzystwa i wprowadzonych gości, 

TY. 
— (k) Kursy dla zarządów SMP. Dnia 15 

i 16 lutego odbędzie się kurs w Postawach 
dla zarządów SMP Postawy, Duniłowicze, 
Łuczaj, Rudziewicze, N. Miadzioł,  Komaje, 
pow. Święciański. Na kurs przybywają za- 
rządy SMP męskich i żeńskich — więc pre- 
zesłka), sekretarz,kt), skarbnik(ka). Uczest 
nicy kursu winni zabrać ze sobą żywności na 
dwa dni. Herbata dla wszystkich zapewniona. 
Noclegi będą przygotowane» 

RÓŻNE 
„„— (y) Uczestnictwo zespołów w nabo- 
żeństwach. jak się dowiadujemy władze koś- 
cielne podały następujące przepisy dla zespo- 
łów i organizacyj kościelnych oraz świeckich 
biorących udział w nabożeństwach kościel- 
nych: wprowadzanie i ustawianie szeregów 
nie powinno przeszkadzać modlącym się, po 
czty sztandarowe powinny być tak rozmie 
szczone aby chorągwie nie zasłaniały ołtarza 
i ambony, mężczyźni, nie wyłączając chorą- 
żych jakichkolwiek organizacyj wchodzą do - 
kościoła i uczestniczą w nabożeństwie z od- 
krytą głową, jedynie wojsko, w pełnym гуп- 
sztunku pełniące służbę, może przebywać w 
kościele w hełmach na głowie. 

‚ — (у) Stan chorób zakaźnych na tere- 
nie woj. wileńskiego. Stan chorób zakaźnych 
na terenie naszego województwa nie uległ 
większym zmianom. Na czele stoi odra, któ- 
rej zanotowano 171 wypadków w przeciągu 
ostatniego tygodnia (80 w pow. Święciań- 
skim i 49 w Wilnie). Pozatem dur plamisty 
22, dur brzuszny 6, płonica 17, błonica 18 i 
krztusiec 22. 

— Komitet organizacyjny Kolonij Letnich 
dla dzieci gruźliczych( przy Wil. Tow. Prze 
ciwgr. składa serdecznie podziękowanie p. 
Sztrallowej za bezinteresowne udzielenie sali 
cukierni na dancing w dn. 4 lutego br. 

BALE ! ZABAWY. 
— Bal morski pod protektoratem JWPa- 

na wojewody wileńskiego Władysława Racz- 
kiewicza odbędzie się w dniu 13 lutego 1930 
r. w salonach oficerskiego Kasyna Garnizono 
wego w Wilnie. Początek o godz. 22, Po 
zostałe bilety są do nabycia u Pań Gospodyń 
członkowskie i akademickie w cenie pięciu 
złotych przy wejściu. 

Gustownie przybrane Salony Kasyna, do- 
borowe orkiestry, oraz udział najlepszych wo 
dzirejów rokują sympatycznej dorocznej im- 

Balu 
1 prezie Ligi zasłużone powodzenie. 

Obowiązki Honorowych Gospodyń 
przyjąć raczyły P.P;: 

Abramowiczowa Witoldowa,  Bialasowa 
Stanisławowa, Bochwicowa _ Stanisławowa, 
Bohdanowiczowa Ignacowa, Bosiacka Bogu- 
sławowa, Buykowa Janowa,  Burhardtowa 
Aleksandrowa, Borowska Michajłowa, Beni 
sławska Ofelja, Biestekowa Stefanowa, Bielu- 
nasowa Bronisławowa. 

Czyżowa Witoldowa, Ciozdzina Stanisła 
| wowa, Czarnowska Czesławowa, Czechowi- 

czowa Helena, 
Dąb-Biernacka Stefanowa,  Doboszyńska 

Markiewicz Właądysła- 
wowa Dobaczewska Eugenjuszowa, Donaso 
wa Feliksowa, Dębska Leonowa, Dowboro- 
wa Bohdanowa 

Englowa Mieczysławowa, Eigierowa Mart- 
janowa, 

Filipkowska Władysławowa, Fieldorfowa 
Emilowa, Florczakowa Kazimierzowa Folejew 
ska Józefowa 

Giżycka Iwowa, Glatmanową Juljuszowa 
Głowińska Antoniowa, Górzyna Edwardowa, 
Girinowa Jarosławowa 

Horodecka Januszowa 
Iwaszkiewiczowa Józefowa, Izydorczyko 

wa Leonowa, 
, Jakóbowska Mieczysławowa,  Januszkie- 

wiczowa Januszowa, Jankowska Witoldowa, 
Krok - Paszkowska Henrykowa, Kirtikli- 

sowa Stefanowa, Kasprzycka  Tadeuszowa, 
Korewina Franciszkowa, Korytowska  Ada- 
mowa, Kodziowa Stanisławowa, Kapalina Ja: 
nowa, Krzywcowa Benedyktowa, Korolcowa 
Józefowa, Konopko Eugenjuszowa, Kopcio- 
wa Adoliowa, Kowalska Edmundowa, Koztos 
wska, Anna, Kozierowska Czesławowa, Ko- 
złowska Eugenjuszowa. ' 

Lewakowska Stanisławowa, Landau Igna 
cowa, Lorentzowa Stanisławowa, Łączyńska 
Stanisławowa, Łokuciejewska Janowa. 
Malecka Janowa, Maculewiczowa Ludwiko- 
wa, Marcinowska Klemensowa, Materska 
Ignacowa, hr Mohłowa Wacławowa Michej- 
dzina Kornelowa, Mieszkowska Janowa, Mey 
sztowiczowa Aleksandrowa | 

Powstanie Oddziały Wileńskiego 
TOWARZYSTWA OPIEKI KULTURALNEJ 
NAD RODAKAMI ZAMIESZKAŁYMI ZA- 

GRANICĄ IM, AD. MICKIEWICZA. 

Dn. 6 bm. odbyło się w lokalu „Wilbi* 
(Zamkowa 3 — 3) zebranie organizacyjne 
Wileńskiego Oddziału Towarzystwa im. Ad. 
Mickiewicza. Towarzystwo to, założone w 
1922 roku z inicjatywy śp. mec. Antoniego 
Ossuchowskiego, rozwija na obczyźnie, w 
pierwszym rzędzi epoza kordonami to znaczy 
na terenach przylegających do Rzeczypospo- 
litej a więc rodakom z Inflant, Litwy, Czech 
Sląska Mazurów i Rumunii. 

Utworzenie Oddziału Wileńskiego  przy- 
czyni się niewątpliwie do wzmożenia zainte- 
resowań Towarzystwa terenami, z. któremi 
Ziemia Wileńska graniczy. O łatwo z tego 
powodu zrozumiałem zainteresowaniu Wilna 
pracami Towarzystwa świadczyło zebranie 
organizacyjne, na które stawiło się kilki 
dziesięciu wybitnych przedstawicieli miejsco- 
wego społeczeństwa. 

Zebranie w imieniu prof. Parczewskiego 
i dr. Witolda Węsławskiego, którzy byli ini 
cjatorami zebrania, a z powodu choroby przy 
być nie mogli, zagaił p. Janusz Ostrowski— 
przewodniczył obradom p. kurator Pogorzel- 
Ski. Referat na temat organizacyjny wygłosił 
delegat Centrali p. Jerzy Różycki, poczem 
potoczyła się dyskusja dokoła prac Towarzy 
stwa na terenie Wilna, w której głos zabiera 
li pp. prezeska „Pomocy Rodakom na Obczy- 
źnie' p. Kazimiera Bakszewiczowa, p. Romer. 
Ochenkowska, p. W. Studnicki, sen. Krzyża- 
nowski, prof. Kościałkowski, p. Waclaw 
Mohł, mec. Wiścicki, p, Marja Reutt i inni. 
Wyjaśnionem zostąło, że Towarzystwo pod 
nazwą „Pomoc Rodakom na Obczyźnie”, któ 
rego prezesem na terenie Wilna jest p. Ba- 
kszewiczowa, głównie interesuje się sprawa- 
mi rodaków na obczyźnie i emigracją. Dla u 
zgodnienia prac, które zresztą ze względu 
na nieco inne zadania ze sobą nie kolidują 
prezeska tego Towarzystwa p. Bakszewi- 
czowa weszła do Zarządu Towarzystwa im. 
Ad. Mickiewicza. 

W wyniku dyskusji postanowiono” pro- 
wadzić konkretne prace Oddziału Wileńskie- 

o przedewszystkiem na rzecz rodaków z 
nilant, jako terenu najbliższego Wileńszczy- 

źnie. Wyjaśniono, że kultualną pomoc roda- 
kom na Litwie głównie udzielać będzie Ko- 
mitet Obrony Polaków na Litwie, który po- 
wstał m. in. przy udziale członków prezyd- 
jum Towarzystwa im. Ad. Mickiewicza. Ze- 
branie uchwaliło zalecać wszystkim  człon- 
kom Towarzystwa im. Ad. Mickiewicza ' u- 
dział w pracach tego „komitetu, gdyż właści 
wszą jest rzeczą miast tworzyć sekcję ko- 
wieńską, pracować w organizacji tak szeroko 
jak komitet ten, pomyślanej. Praktycznie wy 
glądałoby to tak, że praca człon. Tow. im. Ad 

Z SĄDÓW 
B. poseł Dubrownik skazany za 

opór władzy. 
„Sąd Okręgowy w Wilnie urzędując na 

sesji wyjazdowej w Lidzie rozpoznał spra- 
wę b. posła białoruskiego Dubrownika 
oraz dziesięciu innych osób oskarżonych o 
udział w nielegalnym wiecu oraz stawianie 
oporu policji, która zmuszona była inter- 
wenjować. 

‚ Wobec tego, że organizatorzy wiecu 
nie uzyskali zezwolenia władz administra- 
cyjnych władze policyjne zapowiedziały, że 
nie dopuszczą do odbycia Się wiecu. Nie 
przekonało to posła Dubrownika. Korzy- 
stając z chwilowej nieobecności policji 
zgromadził koło siebie grupę osób nawo- 
łując do nieposłuszeństwa įwobec policji i 
przeprowadzenia zebrania. Znalazła się 
garstka chętnych do których przyłączyło 
się znów kilkudziesięciu nie orjentujących 
się w sytuącji włościan. W trakcie pło- 
miennej mowy nadeszła policja wzywając 
zebranych do rozejścia się. I to nie poskut- 
kowało gdyż prowodyrzy JĄCZEJI podburzać 
tłum. Policja zmuszona była użyć siły i 
wówczas Dubrownik i jego najbliżsi po- 
mocnicy stawiali czynny opór. . 

„ „Awantura ta spowodowala pociągnigcie 
winnych do odpowiedzialności sądowej. W 
rezultacie przewodu sądowego zapadł wy- 
rok skazujący b. posła Dubrownika ną 6 
lat domu poprawy, a pozostałych współ- 
oskarżonych po roxu więzienia, | 

Oskarżony Dubrownik powiększył gro= 
no gkomunizujących posłów białoruskich 
odsiadujących kary w więzieniach. (y) 

  

- Na srebrnym ekranie 
„Arka Noego" w Heljosie. 

Głośny reżyser Kertesz dokonał przy 
realizacji tego przereklamowanego filmu — 
niewątpliwie cudów, lecz, poco cuda prze- 
kazane nam przez biblje wplątane tu zosta- 
ły dla geszeftu fw przeciętny romansik 
przeciętnego młodego amerykanina z prze- 
ciętną z wędrownej trupy tancereczką, na 
to nikt odpowiedzi nie da. 

Film skierowany jest przeciwko wojnie 
współczesnej i towarzyszącym jej skutkom, 
demoralizującym masy, a sens jego moty- 
wowany jest i ilustrowany monstrualnemi 
obrazami życia i obyczajów bałwochwal- 
czych ludów, zgładzonych z powierzchni 
ziemi przez potop. 

Film ten kosztował wytwórców krocie 

  

Mickiewicza byłaby równoznaczną z pracami” dolarów, niewątpliwie wielokrotnie ten wy- 
ewentualnej sekcji kowieńskiej. 

A więc Towarzystwo im. Ad. Mickiewicza 
w Wilnie specjalnie zajmować się będzie spra 
wami rodaków na Inflantach i w Łotwie. 

W wyniku dokonanych wyborów wybra- 
ni zostali do zarządu pp.: prof. Alfons Par- 
czewski (prezes), dr. Witold Węsławski i Ku 
rator Stefan Pogorzelski, (wiceprezesi) sen. 
Bronisław Krzyżanowski, prezes Kazimiera 
Bakszewiczowa, prez. Helena Wilczewska, 
prez. Michał Obiezierski, dyr. Kazimierz Swią 
tecki, sędzia Dąbrowski, W. Studnicki, mec. 
Mieczysław Engiel, Janusz Ostrowski, Tade- 
usz Miśkiewicz, mec. ]. Wiścicki i red, Kazi- 
mierz Leczycki (członkowie zarządu). 

Oddział Wileńsk; Towarzystwa im. Ad. 
Mickiewicza mieścić się będzie w lokalu „Wil 
bi“ (ul. Zamkowa 3 m. 3). 

Nagrodzka Niekraszowa 
Stanisławowa 

Opoczyńska Kazimierzowa, Ostrowska Ja- 
nuszowa;- Ossowska -Maksymiljanowa, „.Ożyń 
ska Janowa, 

Pogorzelska Stefanowa, Pietraszewska Ja 
nowa, Pimonowa Arsenjuszowa, Piotrowiczo 
wa Wiktorowa, Przyłuska Józefowa, Prze- 
włocka Marjanowa, Przygodzka Augustowa, 
Piekarska Bolesławowa, hr Platerowa Marja 
nowa, Proficowa Stanisławowa, Prufferowa 
Janowa, Praszałowiczowa Bronisława, 

Ratyńska Edwardowa, Rochowiczowa 
Janowa, |Rucińska Romanowa Romer - O- 
chenkowska Helena, Raczkiewiczowa Włady- 
sławowa,  Rackiewiczowa  Oktawjuszowa, 
Reicherowa Michalowa, Rydzewska Bronista 
wowa, z 

Szwykowska Ludwikowa, Siła Nowicka 
Stefanowa, Semiothowa Edwardowa, Stachie- 
wiczowa Wacławowa, Swiderska Franciszko 
wa, Szumańska Władysławowa, Sylwanowi- 
czowa Witoldowa, Sobecka Janowa, Sztralo 
wa Aniela, Sienkiewiczówna Marja, Sznioli- 
sowa Bolesławowa, Siemiradzka Hipolitowa, 
Stankiewiczowa Eugenjuszowa, Siengalewi- 
czowa Sergjuszowa, Stan iewiczowa Stanisła 
wowa 

Tokarczykowa Henrykowa,  Turkułłowa 
Witoldowa, Trocka Aleksandrowa 

„ Wyleżyńska Adamowa, Wćiślakowa Zy- 
gmuntowa, Wiścicka Eugenja, Wojciechow- 
ska Franciszkowa, Wawrouchowa Rudolfowa 

Zelwerowiczowa Aleksandrowa, Za- 
wadzka WE Zawadzka Adamo- 
wa, Zawadzka Feliksołwa, Zdrojewska Zofja 
Zapolya-Zapolska Ksawerowa 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziś w 

dalszym ciągu barwne i nadwyraz efektow 
ne widowisko „Krakowiacy i Górale* opera 
narodowa W, Bogusławskiego i J. N. Kamiń 
skiego z muzyką Kurpińskiego w nowej ma” 
lewniczej szacie dekoracyjnej. Inscenizacja i 
reżyserja dr. Zygmunta Nowakowskiego. 
Sztuka wywołała ogólny zachwyt i entuzjazm 
publiczności. 

Jutro „Krakowiacy i Gorale“. 
— Teatr miejski Lutnia. Dziś po raz 4 

wytworna komedja węgierska Lakatosa „Mę 
żczyzna i kobieta”, poruszająca nadwyraz cie 
kawe problemy życiowe oraz odznaczająca 
się finezyjnym humorem i interesującą treś- 
£ią. W rolach głównych wystąpią wybitna 
artystka Marja Makarczykówna oraz utalento 
wany reżyser Ryszard Wasilewski. 

Jutro „Mężczyzna i kobieta”. 
— Dzisiejsze przedstawienia popołudnio. 

we. W dniu dzisiejszym odbędą się w teat 
rach miejskich przedstawienia popołudniowe 
po cerach zniżonych. W teatrze na Pohulan 
ce po raz ostatni w sezonie „Mysz kościel- 
na“ Fodora z A. Zelwerowiczem w roli głó 
wnej. W teatrze Lutnia satyryczna komedja 
Pagnola „Pan Topaz“w premjerowej obsa- 
dzie. Początek widowisk o godz. 3.30. 

— Dzisiejszy poranek symfoniczny w te- 
atrze miejskim w Lutni rozpocznie się o g. 
12 w połud. Program poświęcony muzyce 
słowiańskiej (Smetana, Czajkowski,  Karlo- 
wicz). W wykonaniu biorą udział wileńska 
orkiestra symfoniczna pod dyrekcją Adama 
Wyleżyńskiego oraz utalentowana pianistka 
Olga Wizunówna. Kasa czynna od godz. 11. 

— Recital szkrzypcowy. Świetny skrzy- 
pek węgierski Laszlo Szentgyorgyi wystąpi 
raz jeszcze jeden w Wilnie we wtorek, dnia 
11 bm, o godz. 8 w. w sali teatru na Pohu= 
lance. Znakomity wirtuoz grać będzie utwory 
Paganiniego, Wieniawskiego,  Sarassetego, 
Vivaldiego i in. Biłety w kasie teatru Lutnia 
od godz. 11 r. do 9 w. a w dzień koncertu w 
kasie Teatru na Pohulance od godz. 5. 

— Dziś 9-g0 o 6-ej wieczorem odbędzie 
się amatorskie przedstawienie, koncert j me 
lodeklamacja w sali św Zyty, Kazimierzowski 
nr3, Dochód przeznacza się na najbiedniej+ 
szych, wspieranych przez 5-ty oddział "Tow. 
św. Wincentego. Cena biletów od 3 zł. do 
50 gr. ` 

Zygmuntowa, 

datek opłacił się już wytwórni, lecz ten- 
dencja jego jest tak naciągnięta, że aż Żal 
bierze tylu na marne dokonanych, wspania- 
łych epizodycznych zdjęć, które naprawdę 
mogły stworzyć bajeczną oprawę — lepiej 
opracowanej i przemyślanej całości. 

George Obrien i milutka Dolores 
Costello, w scenach „współczesnych* filmu 
czują się gorzej niż w „biblijnych*. Czy to 
też zapisać trzeba jako sukces genjalnego 
reżysera—niech dopowiedzą sobie — tych 
artystów wielbiciele. z 

Z przepychem wykonany ten film prze- 
znaczony był dla motłochu — i zapewne 
długo, długo utrzyma się na ekranie.; Zad- 
ne kino rzecz prosta z tej racji nic nie 
traci i nie straci. Om. 

— 

SPOR? 
Polska—Kanada 0:5 

W dniu wczorajszym polska reprezen- 
tacja hokejowa rozegrała na sztucznym lo- 
dzie w Wiedniu towarzyski mecz z druży- 
ną kanadyjską. . 

Po b interesującej grze zawody skoń- 
czyły się zwycięstwem mistrza świata. 
Drużyna polska jak gdyby chcąć zatrzeć 
wrażenie ostatnich porażek trzymała się 
b dobrze ulegając dopiero pod koniec 
gry. Pierwsze dwie tercje przynoszą po 
jednej bramce strzelonej polakom: W ostat- 
niej drużyna nasza nie miała już sił aby 
dostatecznie bronić;się przeciw genjalnym ho 
keistom. ю 

W początku gry atąk nasz zagrażął 
kilka razy bramce kanadyjczyków lecz do- 
skonała obrona bramkarza udaremniła wy- 
siłki. 

Zawody odbyły się w warunkach nie- 
sprzyjających. Przez cały czas padał 
deszcz. (y) % 

DTTT HE KT ISA EN TELI 

— Dziś dnia 9 lutego o godz. 6 wiecz. 
zespół uczenic i uczniów gimnazjum im. Ada 
ma Czartoryskiego i Juljusza Słowackiego 
odegra oryginalne „Jasełka” z tańcami sceni 
cznemi w sali gimnazjum Adama Czartory- 
skiego Mała Pohulanka 11. 

ochód przeznacza się na „Bratnią Po- 
moc* powyższych zakładów. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — Kult Ciała. 
Heljos — Arka Noego. 

Lux — Żywy trup. 

Wanda — Nocna taksówka. 
Picadilly — Miłość Beduina. 
Ognisko — Faniary śmierci. 
Światowid — Zagłada Rosji. |, 

Słońce — Świat zaginiony. 
Miejskie — Bohaterskie serce. 

WYPADKI | KRADZIEŻE. ; 

— (c) Miły sublokator. Steianji Paszkie 
wicz zamieszkałej przy ulicy Antokolskiej 42 
skradziono biżuterję wartości 1200 zł. Wo- 
bec tego, że Paszkiewiczowa podejrzewa że 
kradzieży dopuścił się ktoś kto zna zwyczaje 
i rozkład mieszkania więc odrazu przypuscza 
no, że kradzieży dokonai nie zawodowiec. 

Poszukiwania biżuterjj rozpoczęto od lom 
bardów i zakończono na sklepach jubilerskich 
Że pomysł ten był szczęśliwy, dowodzi fakt | 
że skradzioną biżuterję znaleziono częściowo 
w sklepie jubilerskim Fina przy ul. Mickie- 
wicza 22. Znalezioną biżuterję zakwestjono 

wano. Okazało się że kradzieży u Paszkiewi 
czowej dokonał jej sublokator Włodzimierz 
Bielicki, który nie został ujęty, bowiem prze 
czuwając że zostanie zdemaskowany prze- 
zornie gdzieś ulotnił się i jest poszukiwany 
przez policję śledczą. 

-— (e) Ujęcie zbiegłego woźnego DOW. 
Przed dwoma tygodniami notowaliśmy ucie- 
czkę woźnego Dowództwa Obszaru Warow- 
nego Wilno Marka Klimczaka, który przy- 
właszczył listę składek oficerskich z klubu 
łowieckiego i ukrył się. 

Zbiega ujęto dopiero wczoraj gdy się krę 
oił koło dworca kolejowego zamyślając za- 
pewne, w jakj sposób obłowić się w świeżą 
gotówkę. 

— (c) Obława na żebraków. Wczoraj 
policja zatrzymała 19 żebraków którzy w na- 
trętny sposób żądali wsparcia wchodząc do 
sklepów i zebrząc na ulicach. Zatrzymanych 
częściowo odusłano do domu dla żebraków 
przy ulicy Metropolitalnej. 

— (с; Oszustwe. Jan Borkowski zamie- 
szkały w folwarku Olszewo gminy niemen- 
czyńskiej zameldował policji o oszustwie po 
pełnionem na jego szkodę przez kierownika



oddziału gotowych mebli przy ulicy Portowej 
23 Wulfą Feustera, który po dokonaniu oszu- 
stwa zbiegł w niewiadomym kierunku. Na 
skutek listów gończych Feustera aresztowa 
no w Stryju. 

— (c) Okradzenie garbarni. Kierownik 
garbarni Salmana mieszczącej się przy ш- 
cy Meczetowej zauważył że od dłuższego cza 
su nieznani sprawcy systematycznie dopusz- 
czają się kradzieży skór z garbarni. Wobec 
tego, że złodziejów zaobserwować nie udało 
się, Salman jpowiadomił o tem policję zapo» 
dając jednocześnie że wartość skradzionych 
skór przekracza 1500 zł. 

c) Kradzież srutu. Nieznani spraw- 
ey wynieśli ze składu towarowego mieszczą- 
cego się przy ulicy Szopena 3, pięć skrzyń 
śrutu ogólnej wartości 1300 Zł. 

— (c) Ujawnienie sacharyny za fałszy- 
wemi etykietkami. Na ulicy Nowogródzkiej 
został zatrzymany Józef Dement zamieszka” 
ły przy ulicy Słowackiego 7 który niósł owi 
Re pakunek większych. rozmiarów. 

podczas rewizji pakunku ujawniono: więk- 
szą ilość opakowanej sacharyny w pastyl- 
kach z  fałszywemi  etykietkami fabryki 
„Sład*. Skąd Dement otrzymał sacharynę i w 
jakim celu ustali policja. 

— (c) Zatrucie czadem. Wydostającym 
się ze zbytnia napałonego pieca, czadem za- 
truła się Józefa Stankowska zamieszkała przy 
ulicy Adama Mickiewicza 45, Dzięki szybkiej 
pomocy lekarskiej, zatrutą zdołano uratować + 

— (c) Wypadek podczas pracy. Poranie 
niu nogi siekierą uległ Józef Nadelski zamie- 
szkały przy ulicy Kalwaryjskiej 124, który u- 
iegł wypadkowi podczas rąbania drzewa: 

Nadelski z w nogą został „odwie- 
ziony do szpitala św. Jakóba. 

— (c) Wypadki za dobę; Za czas od 7 
do 8 bm. do godziny 9 rano zanotowano w 
Wilnie ogółem różnych wypadków 41. W 
tej liczbie było kradzieży 7, zakłóceń spokoju 
publicznego i nadużycia alkoholu 10, prze- 
kroczeń administracyjnych 9. Resztę poda- 
jemy w skróceniu w. tj samej rubryce. 

— (c) Podrzutek. W bramie domu nr. 
19 przy ulicy Werkowskiej znaleziono pod- 
rzutka płci żeńskiej w wieku około 6 ty- 
godzi. Niemowlę umieszczono w przytułku 
„Dzieciątka Jezus". 

OFIARY. 
Na remont sal w Domu Dzieciątka Je- 

zus Marcelina Skowrońska zł. 5. 
Bezimiennie zł. 5. 

  

RADJO 
Niedziela, dnia 9 lutego 1930 r. 

10,15— r 
Bazyliki Wileńskiej 
dyr. prof. Wł. Kalinowskiego. 
Transmisja z Warszawy. Sygnał 
12,00 
Katedralnej w Wilnie. 12.05— 
nikat meteorologiczny, koncert i odczyty 
rolnicze. 15,00—15,20: „Oszczędne nawoże- 
nie pod jarzyny* odczyt wygł. inż. Jan Jur= 
kowski. 16,50 —17,15: „Poradnia prawna“— 
Prow. adw. St. Węsławski. 17,15 -— 17,40: 
„Nauczyciel obywatel" IX odczyt organiz. 
przez Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileń- 
skiego wygł. inspektor Jan Dracz. 17,40— 
19,00: Transmisja audycji sportowej z 
Warszawy. 19,00—79,25: „Kukułka wileńska* 
humorystyczny tygodnik mówiony: (poświę= 
cony propagandzie Morza). 19,25 — 20,00: 
Transmisja z Warszawy. Audycja estofńiska 
z racji przybycia Prezydenta Estonii. 20,00 
—22,30: Transmisja koncertu z Zamku Kró- 
lewskiego w Warszawie w czasie obiadu u 
p. Prezydenta oraz koncert estoński ze 
studja. 23,00- 24,00: Muzyka taneczna z 
Warszawy. 

Poniedziałek, 10 lutego 1930 r. 

11,55—12,05: Sygnał czasu z Warszą- 
wy. 12,05—13,10: Poranek muzyki popu- 
larnej w wyk. Ork. Polskiego Radja. 1) 
Chopin—polonez A-dur, 
2) Rėžycki—piosenka Caton z op. „Casanova“ 
3) Moniuszko—Uwertura do op. „kalka*, 
pieśń wieczorna, 4) Noskowski- krakowiak 
5) Karłowicz—Pamiętem ciche, złote, jasne 
dnie, 6) Paderewski—Menuet. 7) Osmański 
—Kwiaty polskie. 13,10—13,20: Komunikst 
meteorologiczny. 16,10 — 16,15: Program 
dzienny. 16,15—17.00: Retransmisja stacyj 
zagranicznych: 17.00 — 17,15: Komunikat 
Akademickiego Koła Misyjnego. 17,15 — 
17,40: Bajeczki dla dzieci najmłodszych opa 
wie Zula Minkiewiczówna. 17,45—18,45: Tr. 
koncertu z Warszawy' 18,45 — 19,25: Audycja 
literacka z okazji 10-ej rocznicy odzyska- 
nia morza. Zradjofon. fragment z powieści 
„Wiatr od morza* St. Żeromskiego. Radjo- 
fon. Haliny Hohendlingerówny, wykona 
Zesp. Dram. Rozgł. Wil. 19,25—19,40: 24-ta 
lekcia języka włoskiego. Prowadzi dr. J. 
Rostkowska. 19,40—20,05: Program na wto- 
rek, sygnał czasu i rozmaitości. 20.05— 
20.30: „Parlamentaryzm angielski* Il odczyt 
wygł. próf. lwo Jaworski. 20,30 — 23,00: 
Transmisja koncertu, feljetonu i komunika- 
tów z Warszawy. 23,00—24,00: „Spacer de- 
tektorowy po Europie“. Retransmisje stacyj 
zagranicznych. 

4 
  

-
—
-
—
>
 

radykalnego šrodka 

  

do mycia rąk, nóg i 
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| a spluwaczek 
Sciślejsze objaśnienia w , aptekach i składach aptecznych. 

Epidemia chorób szaleje! 
Zapobiegajcie chorobom zakaźnym, używając jedynego 

dezynfekcyjnego dezodoryzacyjnego 
o przyjemnym aromatycznym zapachu 

„BWLIEOĆ” 
(Chlubnie zaopinjowany przez krajowe i za- 

graniczne zakłady naukowe) 
dezynfekuje i odświeża powietrze w lokalu, znakomite jest 

t. p. do mycia podłóg (zaoszczędza 
i innych zwierząt domowych, naczyń, 
iin. — bezkonkurencyjnie tanio. 
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TYLKO BATERJE 

Tiansm. nabożeństwa z 
Chór katedralny pod 

11,55—12,00: 
Czasu. 

12,05: Bicie zegara i hejnał z Wieży 
з Коти= 

„ENERGOS 
ANODOWE i DO LATAREK KIESZONKOWYCH 

gwarantują najwyższą jakość: 

: “20 lat došwiadczef dają pelną Įgwarancję wysokiego gatunku 
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WYROBÓW „„ENERGO$** 
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GEORGE GIBBS, 

BM Żółty ptak 
A ona, o mało co znów mu nie uwie 

rzyła!... Gotowa była mu uwierzyć dla 
iego, że pozwolił jej spalić pierwszą 
książeczkę. A tymczasem zrobił to tyl 
%o dlatego, że te notatki były już dla 
aiego zbyteczne. Miał już nowe, praw 
dziwsze i bardziej Ścisłe dane. Cyryl 
«łamał! Był zdradziecki jak Judasz! 
Jakże niebezpiecznym był człowiekiem! 
Doris zrozumiała teraz, że jest bezsilna 
że nie zdoła powstrzymać dalszego bie 
gu wypadków. On wykorzystał jej dzie 
sinną łatwowierność, jej miłość, za- 
wiódł zaufanie lady Betty, swej przyja 
siółki z lat dziecinnych! 

John Rizzio! Rizzio był przeciwni- 
kiem Cyryla, więc walczył o dobro An- 
zlji, a tymczasem ona, Doris pozwoliła 
oszukać siebie i patrząc na wszystko 
oczyma Cyryla, o mała co nie popełniła 
strasznego błędu. ф 

Szlachetnošė postępowania  Rizzia 
olbrzymiata w jej oczach. Zrozumiala, 
że nocny napad dzisiejszy miał na celu | 
odebranie od niej kompromitującego 
dokumentu, aby nie została wmieszana 
do tej strasznej sprawy, w której mimo 
woli brała udział Rizzio przez szlachet 
ność serca nie chciał wydać Cyryla w 
ręce władz, chociaż to było tak łatwe. 
Nie uczynił tego, mimo, że wiedział, iż 
Zyryl jest szpiegiem i nawet wtedy, 
gdy silniejszy i młodszy od niego, Ham 
merslay groził jego życiu. A wszystko 
to zrobił przez miłość dla kobiety, któ- 
ra kochała kogo innego. — Jakże mo- 
ęła tak lekkomyślnie stawać po stronie 
*złowieka, na którym ciążyły tak po- 
ważne podejrzenia, przeciw człowieko- 
wi o tak wyrobionej reputacji, tak wiel 
zodusznemu, że nawet życie własne go 
tów był oddać dla jej dobra! 

Dotąd niebezpieczeństwo nie było 
jeszcze usunięte. W słowach dwuch 
«rogów dźwięczała groźba „pewne 
względy*, o których mówili z takim na 
ciskiem, musiały więc kryć za sobą ja 
kąś tajemnicę. 3 

' Zdawało się Doris, że wolałaby, że 
by kula złoczyńców z pad Solsemskich 

skał zabiła Cyryla! Śmierć uchroniłaby 
go od hańby. 

Szeroko otwartemi oczyma patrzała 
na migotliwy płomień świecy. Jakto: 
sama życzyła śmierci jemu — Cyrylo- 
wi? Zadrżała z przerażenia i zakryła 
giowę kołdrą. Lecz wzburzone jej ser- 
ce biło niespokojnie, a myśli kłębiły się 
nie dając zasnąć. 

Nagle drgnęła, przycisnęła do pier- 
si żółty bloczek i wysunęła głowę z 
pod kołdry, wpatrując się we drzwi do 
pokoju Cyryla. Czyżby zapukał do 
drzwi? a może to się jej wydało? Nie. 
Ota znów słychać ciche, ostrożne pu- 
kanie. Spiesznie zgasiła świecę i drżą- 
ca, czekała co będzie dalej. Znów za- 
pukano, tym razem głośniej i cichym 
szeptem zawołano ją po imieniu. Doris 
nie odpowiedziała udając śpiącą. Ale 
Cyryl nie dawał za wygraną, pukał 
mocniej i głośniej wołał. Zdawało się 
jej, że zbudzi cały dom. Na nowe pu- 
kanie, Doris podeszła da drzwi. 

— Doris! — rozległ się błagalny 
szept. 

Doris odpowiedziała. 
— Proszę otworzyć 

szeczkę, 
— Nie! — brzmiała krótka: odpo- 

wiedź. 
— Ja muszę rozmówić się z panią. 
— Ja nie chcę. 
— Błagam panią. 
— Słucham, co pan chce mi powie 

dzieć? 
— Straciłem jedną rzecz... drobny 

przedmiot, który! zapewne podczas wal 
ki wypadł mi z kieszeni. 

Doris milczała. 
— Czy pani nic nie znalazła na po- 

dłodz e... koło drzwi? — pytał niespo- 
kojnie. 

— Nie, — skłamała dziewczyna, — 
ja nic nie widziałam. 

Cyryl mruczał coś do siebie. 
— Pani jest tego pewna? 

Tak. 
głosie Cyryla dźwięczała  nie- 

drzwi... tro- 

o W 
wiara. 

— A więc wszystko w porządku, 
— szepnął. — Przepraszam, że panią 
niepokoiłem. Dobranoc. 

Ale sen nie chciał przyjść. Zwolna 

8LO W 

  

Kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

ul. Ostrobramska 5, 

Od dnia 8 do 12 lutego 1930 roku włącznie będzie wyświetlany filsr: 

Aaktów 10. 

„Bohaferskie serca 
Wielki dramat ducha młodzieńczego wśród zmagań życ iowych na tle wysiłków wychowawczych 

francuskiego skautingu. — Obraz uznany į zalecony przez 
Naczelne Władze Harcerstwa Polskiego. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Pocz. seansów 

od g. 4-ej. Następny program: » OSTATNI SYN*. 
  

  

  

  

"TEA | Dzis początek o godz. 2, 4, 6, 8i 10.15. 2 orkiestry: wojskowa i symfoniczna! Cud j 
Ro o światal Arcydz., które poruszyło publicz. całego aka Np ek OCE Bo 000 artystów! 2 lata pał 

rolach głównych: GE OBRIEN i DOLORES 
„HELIOS A R Eg A a © E G © COSTELLO. Mrożące krew, niewidziane dotychczas 

° й sceny POTOPU. Film ten jest przedmiotem podziwu 
Wileńska 38. na całym świeciel Śpieszcie na ten film! Dla młodzieży dozwolone. D ZI Ś wszystkie honorowe bilety 

bezwzględnie nie ważne, 

Ostatnie 2 dni! Spieszcie ujrzeć! 
Pierwszy plz popularnej powieści M. SROKOWSKIEGO, 

KINO-TEATR _ |europejski film KULT Gi BŁ A Reżyserja: MICHAŁA WASZYNSKIEGO. W rolach 
HOLLYWOOD" Polski głównych: AGNES PETERSEN - MOZŻUCHINOWA, 

”„ MICHAŁ VICTOR VARCONYI, KRYSTYNA ANKWICZ, PAWEL OWERŁŁO, E. BODO i 

Mickiewicza 22. dokonano w Warszawie, Wiedniu, Budapeszcie i Nicei. Specjalna ilustracja muzyczna. 
Początek o godz. 4, 6, 8, 

inni. Zdjęć 

i 10.25. 

  

Kino - Teatr 

„Słeńeć* | „Niewolnica 
DZIŚ PREMJERAI Wielki erotyczny salonowy film z życia arystokracji rosyjskiej 

“ W rolach głó h iekna BILLIE DOV| i - 
Księcia Borysa lania Takuma akiai Kóecie Z aryjistać) I Olaus 

kobiet, czarujący BEN LYON. Bogata wystawa. Pałace, uczty, rewje. Swietna, trzymająca w napięciu treść. 
ul. Dąbrowskiego 5 Akcja rozgrywa się w Paryżu i w willi księcia Borysa. Nad program: Pół godziny śmieci 

Nekturn— Es-dur, * 

światowej sławy „ARNOLD 
а” PIANINA | FORTEPIANY į 

nic wspólnego ż firmą Bracia A. i K. Fibiger).Ą 
PLEYEL, BECHSTEIN, BLUTHNER, DRYGAS,B 

SOMMERFELD etc. 

K. Dąbrowska ml. Niemiecka 3, m. 68 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE 

RS WDAGSCA GREG С0 MACHOWA EO RB BH NE R EAC ROCA AD DŁ 1306 BOBO ORA RAÓR ARA 

4 LEKARZE @ 

  

FIBIGER* (nie mam 

  

DOKTOR 

B.ZELDOWIEZ 
śior. weneryczne, 
zylilis, narządów 
mioczowych, od 9 

Wilno, BE: 

  

Radjoaparaty 
przerabia "ee" It l 

Wilno, ul. Wileńska 24, telefon 1038. 

Każdy aparat radjowy niewielkim kosztem „przebudowujemy 
z sieci 
Dogodne warunki. 

na ekranowany oraz zasilany wprost 
bez akumulatora i baterii. 

    

  

ELEKTRIT co 
Każdy aparat radjowy niewielkim kosztem przebudowujemy 
na ekranowany oraz zasilany wprost Z sieci oświetleniowej 

bez akumulatora i baterji. 
Dogodne warunki. 

  

t в dzielna OTZEKNĄ maszynistka в * posską 

ZZEPIZYZEREZEBEA 

stenografją. Długoletnia praktyka 
biurowa wymagana. Oferty zźodpisa- 
mi świadectw do tBiura Ogłoszeń S. 
Jutana, Niemiecka 4, pod D. S. 

TTT 

Tnana wróżka Chifomantka 
| Przepówiada przyszłość, sprawy Są- 

Ę dowe, o miłości i t. @. przyjmuje od 
E 10-ej do 7-mej wieczór. Adres: ul. 

m Młynowa Nr 9 m. 6, naprzeciw | 
Krzyża, w bramie na prawo schody. 

  

m 

uu
un
] 

|
j
u
u
s
z
c
ą
s
e
c
H
a
)
 

   

su
nu
 

MAWUWNMAsuNUNNNsNNNNKSNANANAKENA 

Nowośś! Żądajcie 
Sliwki Francuskia 

be pestek w cukrze 
w oryżinalnym opakowaniu. Do na- 
bycia w większych sklepach kolo- 

nialnych ifjowocowych. 

  

  

niebo jaśniało i zorza zaróżowiła się 
na horyzoncie. Pełna strachu o swój 
los, i o los Cyryla, spotykała Doris no 
wy dzień. A dzień był ponury, mglisty, 
jakby złowróżbny, pełen złych przepo- 
wiedni i pozbawiony nadziei. 

Przed wschodem słońca Doris za- 
snęła ciężkim snem i obudziła się dopie 
ro na wołanie, stojącej nad nią lady 
Betty. Przyjaciółka zadzwoniła na słu 
żącą i wyszła radząc aby Doris się 
ubierała, jeśli nie chce się spóźnić na 
śniadanie. 

Gdy Doris zeszła na dół, znalazła 
wszystkich gości przy stole, nie było 
tylka Johna Rizzia. Włoch wyjechał o 
świcie, zabierając wszystkie rzeczy i 

ani słowem nie usprawiedliwiając swe 
go nagłego wyjazdu. Doris, udając zu- 
pełną obojętność, dziwiła się razem Z 

innymi tak. nieoczekiwanemu wybryko 
wi Włocha. jednocześnie czuła, że Cy- 
ryl czeka tylko, by z nią się rozmówić, 
ale ona nie miała ku temu najmniejszej 
ochoty. 

Wreszcie Betty wstała od stołu i 
goście przeszli do bibljoteki. Dwa razy 
Hammerslay próbował odwołać ją na 
stronę i pomówić z nią, ale ona za każ 
dym razem unikała go i nie odchodziła 
od grupy osób, plotkujących wesoło. 
W takiej grze kobieta zawsze zwycię- 
ży mężczyznę. Ale Doris w oczach jego 
ujrzała ponury błysk i zrozumiała, że 
ten człowiek nie da za wygraną i po- 
stawi na swojem. Po namyśle, zdecy- 
dowała, że lepiej zrobi, przystając jak- 

najprędzej na tę nieuniknioną rozmowę. 
Goście wybierali się na konną prze- 

jażdżkę. Doris ubrała się w amazonkę 
i schowała do kieszeni nieodłączny żół 
ty pakiecik. ' i 

— Muszę rozmówić się z panią; — 
zwrócił się do niej Cyryl, zdecydowany 
na wszystko. 

— Ale ja nie chcę opuścić miły spa 
cer! 

— Więc niech ci państwo zabiorą 
ze sobą pani konia, a my dopędzimy, 
ich autem. 

Doris wzruszyła ramionami i zim- 
nym tonem wyraziła swą zgodę. Ton 
młodej dziewczyny, dawał wyraźnie do 
zrozumienia, że stało się coś złego: 

  

RADJOAPARATY USTARZAŁEJ AONSTRUKCJI 
PRZERABIA NA NOWOCZESNE EKRANOWANE 

Wilno; 

=1, Od 5—8 wiecz, 
ustarzalej Diatermja, 

konstrukcji 
Kobieta-Lekarz 

Bi. Zeldowiczowa 

od 12--21 0d 4—6, 
mi. Miekłewicza 24, 

tel. 277. 

Dr. Keniysberg 
choroby weneryczne i 
skórne POWRÓCIŁ i 
wznowił przyjęcia 
chorych od 9—12; 
4—8. Mickiewicza 4, 
tel. 10.90. —o 

p LE 
IE | 

oświetleniowej   
  

Wileńska 24 

Tel. 1038. 
cza 

Bi” ==suwmmscz Poszukuję 
E bOKALK Ę urzędnika gospodar- 
a czego (pisarza pod- 

A. | z samot- 
nego o: marca, lub Do wynajęcia 1 kwietnia tylko z 

sklep i 2 pokoje przy dobremi referencjami. 
sklepie, Wileńska 22, Adres: L. Bortkiewicz 
dowiedzieć się u do- Wilno. Zakretowa 2, 
zorcy od g. 12—1. -Į 

Pokój 
do wynajęcia z osob- 
nem wejściem w ce- 
nie 50 zł. miesięcznie, 
ul. Dąbrowskiego 10 
m. 1. —0 

  

Rządca-ekonom 
z małą rodziną, dłu- 

goletnią praktyką, 
oznajomiony ze wsze 
kiemi 
rolniczemi, poszukuje 
posady od zaraz lub 

  

    

  
  

180 — Кчіеіш;ц‚ St. 
więciany, ul. Stru- 

duży z mie- nojsk, i ie- Sklep Еа A 35, Pietrzkie 
przy ul. Zamkowej go POZ 
wynajęcia. Wiado- Poszukuje wa z Zamkowa pracy Niagalų 52 S —lletni inteligent, га 

  

buchalterję, lub innej. 
ję Moż! j 

Dwa pokoje Mial * zgłość umeblowane, z wszel- do adm. ® 
iemi wysodami, do 5, A A i wynajęcia. Mickiewi- A 

m. 56, lp. -o (hte$z otrzymać po- 
ее sadę? Musisz 

ukończyć k Udzielam chowe, Karstyowdane 

    

lekcyj francuskiego waka 80 w cyjne profesora Se- 
gimnazjal- kułowicza Warszawa, i : nym oraz konwersacji, Żórawia 42-H. Bo orzedacii dacie mu al o Jia m. 9, wyuczają saa 

lub wydzierżawienia l.ekarz-Dentysta 
folwark w maj. Mar» MARYA 
kucie m. Wilno. Zgto- Gżyńska-Smolska 
szenia się do właści- gad 
cielki maj.  Markucie ”. ACE: SERA 
przy ul. Subocz. —0m 5, 

"TT 
BR osmelyka B 

Lekarz-Dentysta 

R 
wznowitą 
chorych. 

    

10—2 i 4—7 

ЕНО B WEKA A "ESpondencji 

3 POSADY J: 

Gord ons długoletnią praktyką 
cca ZŁE świadectwa- 

Przyjmuje komendacjami poszu- dectwa. 

„. listownie: 
—0 buchalterji, rachunko- 

wości kupieckiej, ko- 
handlo- 

wej, stenografji, nauki 

d g. 10 

andlu, prawa, kali- 
grafji. pisania na ma- 

SEAT W DATĘ R towaroznaw= 
stwa, angielskie, RZADCA francuskiego, niemięe: 
kiego, pisowni oraz 
gramatyki — polskiej. 
Po ukończeniu Świa- 

ądajcie pro- 
poważnemi re- 

narzędziami 

Uk w „5pek 1 Troeka Sandis S оо AS 
jątkach wiekszych ой 

W.Z.P.32.1 kwietnia. Łaskawe 

w, Gabinet 
Racjonalnej Kosme- 

tyki e 

Pw vy 

Ka g maga IPO Dad Mickiewicza 31 m. 4, : m. „Stowa Ž 

mi A © RE 
nali, odświeża, usuwa Potrzebny MAYAAWE 

ej. skazy 1 braki MONDZETKAUMIAOWSKA czaje do wiekszego krawcowa 
ztuczne opalenie ce- majątku ziem od dnia 

ty. Wypadanie wło- oraz Cabinet Kosme- 
sów i łupież. -Naj- 'yczn, 
nowsze zdobycze ko-szczki, piegi, 
smetyki racjonalnej. łupieź, 

usuwa xzmar Oferty pisemne nad- praktycznie 5 

wągry, syłać: Wilno, Zygmun- płaszcze, suknie ba- 
brodawki, ku-.towska 6, biuro; nielowe, u siebie oraz 

ROSE, od gi 10—8 rwajki, wypadnnie wło- uwzględnione 

1 kwietnia 1930 r.szyje gustownie i 
suknie, 

zosta: po domach prywat- 

Z. P. 43:ów. Mickiewicza 46. ną bez odpowiedzi. -o nych. Portową 15—4. 

Cyryl zrozumiał to doskonale. Doris 
umyślnie nie panowała nad sobą, chcąc 
jaknajprędzej skończyć wszystko i prze 
ciąć więzy, łączące ją z Cyrylem w 
sposób dla obojga jaknajmniej bolesny, 
bo szybki. ; 

Stał przed nią z rękami założonemi 
na piersi i milczał czas jakiś, szukając 

słów, któremi miał rozpocząć rozmowę. 
— No? — zapytała wyzywająco. 
— (o się stało od tej chwili w nocy 

Doris, co zmieniło tak radykalnie sto- 
sunek pani do mnie? 

— Miałam czas do obmyšlenia 
wszystkiego, nic więcej! 

— Do obinyślenia..., czego? : 
— Tego, że czas już ostatecznie 

wyjaśnić nasze stosunki. 
— Nie rozumiem... Z 

— Zaraz! — przerwała mu niecier- 
pliwie. — Żadne słowa pana nie zdo- 

łają teraz zmienić moją decyzję. Im 
prędzej się rozmówimy, tem lepiej bę- 
dzie dla nas obojga. Mówiłam już panu 
że jestem całą duszą oddana Anglji, że 
w tej wojnie wszystkie moje sympatie 

są po jej stronie. Nie mogę czuć nic, 
prócz litości i pogardy dla Anglika, 
który... 

Zamilkła, gdyż do pokoju weszła 
pokojówka niosąc pęk świeżych kwia- 

tów do wazonu. Proszę panią, niech 

pani będzie ostrożna! — szepnął po jej 

wyjściu Cyryl. ' 
Doris milczała, obejrzała się 

drzwi i po chwili ciągnęła dalej. 
— Litošė i pogarda nie mają nic 

wspólnego z miłością. Są to uczucia 
zatruwające miłość. We mnie zabiły 
one ją całkowicie. Nie chcę już więcej 
widzieć pana, — zakończyła zimno — 
nigdy! Rozumie pan, nigdy! 

Hammerslay schylił głowę i nie od- 

razu odpowiedział. 
— ja prosiłem... — wyrzekł zwol- 

na, -— miałem nadzieję, że pani mi 

uwierzy... że pani zaczeka cierpliwie, 

aż do chwili, kiedy mi wolno będzie 

mówić... wytłomaczyć się... ale pani 

mnie nie chce zrozumieć! ^ 

— Niestety, — mówiła ostro, poe- 

kreślając słowa, — w tej sprawie nie- 

ma nic takiego, czegobym ja nie Zro- 

zumiała. Wiem, — niech pana Bóg są 

na 

dzi, — wiem, kim pan jest! Zrobiłam 
wszystko, ca było w mej mocy, żeby 
pana uratować od hańbiącej śmierci i 
nadal uczynię wszystko, co będę mogła 
ale nie dla pana, tylko ze względu na 
to... co nas łączyło. Ale widzieć pana 
nie chcę więcej. Wykreślam pana z me 
go życia, chcę wymazać pana nawet 
z mej pamięci, jakby pan nie istniał 
wcale. A teraz, — wstała — może pan 
pozwoli mi odejść? 

— Chwilę jeszcze, — zatrzymał ją 
spokojnie. — Pani znalazła w nocy tę 
książeczkę? 

— Tak, — Doris podniosła głowę 
wyzywająco. — cóż stąd? 

Cyryl westchnął z ulgą. 
— Nic! 
— Cieszę się, że pan o tem wspom 

niał. Więc pan nie zaprzecza?.. 

— Ja niczemu nie zaprzeczam, — 
wzruszył ramionami, — widzę, że to 
byłoby zbyteczne. : 

— Dziękuję, że pan nareszcie prze 
stał uważać mnie za głuptaska. Ale 
trzeba się było tego domyślić wcześniej 

— Nie liczyłem w danym wypadku 
na pani rozum, lecz na pani serce, — 
rzekł cicho. 

— Ach, tak, pan liczył na to, że 

jestem głupia i że można mnie bezkar 
nie wodzić za nos... 

— Nie, uważałem panią za kobietę, 

której można ufać bezgranicznie. | 
Było coś w jego tonie, co zmusiło 

ją do spojrzenia mu w oczy. —- 
— Nie jestem wrogiem Anglii... 

Cyryl milczał, Gdy zaczął mówić, 

nie była w jego głosie wyrzutu, prze- 

ciwnie, dźwięczał od nieśmiało... pra- 
wie uniżenie. 

— Teraz... pani zapewne odda to 
Sandisowi? 

Doris wpatrywała się w jego twarz 
i pogarda do tego człowieka przewyż- 
szyła w niej oburzenie. 

— Jeśli pan wyobraża sobie, że je- 
stem zdolna do zdrady, — rzekła 
chłodno, — to jest jeszcze jeden do- 
wód, że bardzo źle się znamy i nie ro- 
zumiemy się wcale. Zbyt niskiego jest 
pan zdania o mnie. Powiedziałam już, 

że nie wydam pana w ręce władz. Nie 

4. 
OBWIESZCZENIE. 

Magistrat m. Wilna podaje do wiadomoś 
ci publicznej, że wymiar podatku od lokali 
na rok 1930 został ukończony i nakazy płatnia 
cze na podatek ten zostały rozesłane. 

Wobec tegn wszystkie osoby fizyczne 4 
prawne które dla jakichbądź powodów na- 
kazów płatniczych na podatek od lokali na 
1930 r. dotychczas nie otrzymały — winny 
zgłosić się do Magistratu m. Wilna (ul. Do 
minikańska nr. 2, Wydział Podatkowy) w 
celu ich otrzymania. 

; Magistrat m. Wiina. 
Wilno, dn. 4. 2. 1930 r. 

Do wynajęcia 

odremonfowane mieszkanie 
3 pekoje i kuchnia z wygodami. 

Wielką Pogulanka 2. 

4 ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych zńanego 

Prow, A, PAKA. 
środka od odcisków 

  

  

   

          

idac! to rien zza 
POSIADŁOŚĆ YLKO solidnie 

miejską b. docho- i absolutnie 
dową (18.000 zł.|| pewnie lokujemy 
doch.) sprzedamy || wszelkie oszczęd- 
w cenie 12000 j| ności na opro- 

dolarów „Centowanie 
Wileńskie Biuro į Wiletskie = Biuro 
Komisowo - Handl. || Komisowo - Handl. 
Mickiewicza =, || Mickiewicza 21, 
tel. 152. —q || tel. 152.  6zs-z 

с mi NA" PIERWSZOT, 
V. Wilenkin į $-ka || RZEDNE — гавес- pieczenie poszuku- 

jemy gotówki w Spółka z ogr. odp. 
Ё różnych sumach ilno, ul. Tatarska 

20, dom własny.j| Wileńskie Biur 
Istnieje od 1843 r. || Komisowo - Hand; 
Fabryka i składj| Mickiewicza 21,4 

mebli; tel. 152' LZS=T 1 
jadalnie, sypialnie, R > 
salony, gabinety, pzepywanie na mą- 

szynie i odbijanie 
na powielączu „Ro- 
neo“, Powielanie 
znów: wykazów, 

okólaików i ina. wy= 
konywuje się prędko, 
starannie i akuratnie. 

m Mickiewicza Nr 4—4 a 
po do odstąpienia Telefon 7-63. _66—0 

ub wydzierżąwie- mię w całości. lub Oszczędności 
częściowo posiadlość i i 
przemysłowo-handlo- ulokuj A oj wa w mieście Głę-rocznie. Gotówka bokiem, ogólnej po- twoją jest zabezpie- 
wierzchni (ok oł Oczona złotem,  sre- 
dwoch hektarów „„„brem i drogiemi ką- własną norma!ną mieniami. LOMBARD ocznicą kolejową ipPlac Katedralny, Bi- magazynami. Warunki skupia 12. Wydaje . przystępne. Wiado-nožyczki pod zastąw” I nas Kr ziota, srebra, bryl 

0-Handlo- i we, Mickiewicza Z” AO 

"D 

łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szaty 
biurka, krzesła 
dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

na raty.     
  

  

   
   
       tel. 152 [ub u notar- 

jusza na miejscu. — О WA DOMY? 
drewniane (K —— нн oj 

BENA WOLNE MIE-8| dochodzie 9.600 | 
SZKANIA przyjmu- || złotych _ rocznie, 
jemy zgłoszenia |! ziemi 700 sąźni, z |. 
bezpłatnie od wła» || ogrodem  owoco- 

  

  

Ścicieli domów dla || WYM__ Sprzedam l 
solidnych loka- || za 4500 dahióg:! 

torów Dom H. K. „Zachę- K 
Wileńskie Biuro | ta“ Mickiewicza u, 
Komisowo - Hancil. . I tel. 9-05. oil 
Mickiewiczą 29, т 
tel. 152. и ЕОЬШАНК podli 
—н Wilnem, ładnie | 

U. || położonys  prze- | 
Pożyczki strzeni 70 ha, z 

łądnemi zabudową- 
nisko procentowe || niami sprzeda zą 

5.000 dolarów 
Biuro | 

| 
załątwia szybko i     

dogodnie Wileńskie 
Dom H-K. „Zachę- || Komisowo - Напа, 
ta* Mickiewicza i, || Mickiewicza 24, 

tel. 9-05, tel. 152. | -Т 

będę się mieszała dobrowolnie da tak 
brudnej sprawy. 

— Co pani zamierza uczynić z pa= 
pierami? : 

— To Samo, co z poprzedniemi —— | 
spalę je. Г 

Wyjęła bloczek i wyciągnęła rękę 
nad ogniem. W chwili, gdy chciała go 
upuścić, Cyryl zręcznym ruchem wyr- | 
wał go jej. ‚ 

(Odskoczyta jak oparzona, , pełną 
oburzenia i bółu. Zakryła twarz rękami 
i zapłakała gorzko. ы 

— Więc to tak płaci mi pan za mo 
je postępowanie, którem starałam Się 
go uchronić od hańby! 

Hammerslay bez pośpiechu schOWął 
bloczek do kieszeni. 

— Ja?... Niestety, ale tu idzie 0 Coś 
ważniejszego, niż nasze życie. Doki 
menty należały do mnie, pani je zabra- 
ła... Musiałem je odebrać! 

— I pan dlatego, dlatego mnie Za- 

trzymał? i 
Musiałem je odzyskać! — oświad 

czył ponuro. 
  

Oburzenie dziewczyny nie miało 
granic. Cyryl, jej Cyryl, okazał się nie 
tylko zdrajcą i łotrem, ale tchórzem 
Napadł na bezbronną kobietę, która my) 
tak ufała. Zmierzyła go pełtym 
dy spojrzeniem i bez słowa, wy$ 
pokoju. 

Hammerslay upadł na kanapę i za- 
krył twarz rękami. Znów weszła poko- 

jówka i zaczęła czyścić lichtarze z 
bronzu na biurku lady Hiscott. flam- 
merslay opanował się i śledząc jćj ru- 

chy zapytał: | j 

— Czy pani 
tarze w piątki? ! 

Przestraszona pokojówka zmieszała 
się i odpowiedziała niepewnie: 

° — Tak, sir... w piątki. 
— Aha! — uśmiechnął się. — Dzię 

kuję. 
Dziewczyna zaczekała, czy gość 

nie zada jakiego jeszcze pytania i wy- 

szła. Р 
/ 
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