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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BMARANOWICZE — ul Szeptyckiego — 
BIENIAKONIE, -— Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierów. 
GRODNO — Księj T-wa „Ruch“. gannia 
HORODZIEĮ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyūski. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyiski. 
KLECK — sklep „jedność*. 
LIDA — ul. Suwalska 13, $. Mateski. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpalto 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa miimetr 

MOŁODECZNO — Ksjęgarnia T-wa „Ruch“. 

A. Łasznk. 
ROWOGRÓLEK -- 

WOŁKOWYSK — 

60 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia 
- Kiosk St. Michalskiego. 

N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz, 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Poiskjej Macierzy Szkoinej 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego A У 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. T 
WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

ażwinskiego. 
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Ksiegarnia T-wa „Ruch“. , 

na s rome 2-cj i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty Graz 
gr. Wnusnerach świątecznych oraz. z prowincji o 25 proc. drożej. 

Zagramczne 50 proc. arożej, Ogłorzenie ćytrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej, Adnzinistracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego Ż0 groszy. 

W DZIESIĘĆ LAT PO ODZYSKANIU PO4ŃORZA 
POMORZE I FRANCJA 

Francja, wielkie mocarstwo w ca- 
łem tego słowa znaczeniu, którego rola 
w Europie jest dziś stosunkowo więk- 
sza niż przed'wojną, prowadzi politykę 
zagraniczną opartą na wykonaniu trak 
tatów i wiodącą do krystalizacji obec- 
nego ładu politycznego w Europie. Ale 
jest Francja w tem pozazdroszczenia 
godnem położeniu, że może sobie po- 
zwolić na jednoczesne stosowanie dwu 
różnych metod, pozornie sprzecznych 
a jednak nawzajem się uzupełniają” 
cych. 

Z jednej strony stosuje dyplomacja 
irancuska metodę solidarności państw 

. zainteresowanych w utrzymywaniu sta 
tutu europejskiego będącego wynikiem 
zwycięstwa, a z drugiej metodę pojed 
nania francusko - niemieckiego. Pomi- 
mo krytyk, z jakiemi ta dwoistość spo 
tyka się ze strony prawicowych poli- 
tyków francuskich nie należy sobie wy 
obrażać aby miała być zaniechaną na 
wypadek zmiany ministra spraw zagra 
nicznych. Mogą naturalnie nastąpić pe 
wne odchylenia w jedną lub drugą stro 
nę, ale mam głębokie przekonanie, że 
większość francuskich mężów stanu, 
polityków, dyplomatów, przemysłow 
ców i bankierów, jest przekonana o słu 
szności takiej właśnie taktyki w obec- 
nej sytuacji europejskiej. Popiera tę 
politykę jlewica, ba metodą osaczania 
Niemiec pierścieniem sojuszów uważa 
za najprostszą i najszybszą drogę do 
nowej wojny, a w porozumieniu fran- 
cusko - niemieckiem widzi niezbędny 
etap do zbiorowego bezpieczeństwa eu 
ropejskiego, zapewnionega układem 

1, międzynarodowym, na prawie obowią 
% / zkowego arbitrażu opartym. 
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Popiera 
tg politykę centrum i część umiarkowa 
nej prawicy, bo koła te uważają, iż za 
pewnia ona Francji maximum swobody 
ruchu. 

We Francji wszyscy zdają sobie 
sprawę z gry, niemieckiej. Wsżyścy wie 
dzą, że rozluźnienie węzłów łączących 
Francję i Polskę — to bezpośredni 
zysk, jaki Niemcy z polityki pojedna- 
nia chcą osiągnąć. Ale reakcje francu 
skie w stosunku do niemieckich zamia 
rów nie są jednakowe: protestuje się 
szczerze, protestuje dla formy, uważa 
się za najlepszą taktykę pozostawić 
Niemcy w niepewności, a czasem przy- 
znaje się nawet rację niektórym nie- 
mieckim żądaniom. Jak opinja francu- 
ska odnosi się do t.zw. sprawy „kory- 
tarza''? Cały szereg pisarzy (jak Rene 
Pinon, Jakób Bainville, Jerzy Quadar 
Seydoux |Jakób i inni) stoją — па 
stanowisku, że sprawa załatwiona jest 
sprawiedliwie, logicznie i ostatecznie: 
Niemcy muszą się pogodzić z faktem, 
że Pomorze jest i pozostanie polskie; 
muszą się też przyzwyczaić do istnie- 

, nia Polski, a nawet do jej rozrostu. Sta 
nowisko to pokrywa się z opinją urzę 
dowej Francji, która gwarantowała Pol 
sce w iLocarno posiadanie obecnej z 
Niemcami granicy, 

Spotykamy się przecież we Francji 
z innemi opinjami, a tem łatwiej o 

„nie, im bardziej na lewo wachlarza po- 
ylitycznego idziemy. Nkt oczywiście nie 
j zaleca zwykłego zwrotu Pomorza 
Niemcom. Ale prawie każdy publicysta 
francuski który w mniej lub większym 
stopniu jest pod wpływem niemieckich 
lamentów, wysuwa jakieś pomysły 
kompromisowe. A więc niejaki p. Koes 

sler proponuje na łamach Cahiers des 
Droits de Homme wycięcie małego, 
15 metrów szerokości liczącego, „Ко 
rytarza'* niemieckiego poprzez „kory- 
tarz* polski. P Georges Roux, młody 
pisarz radykalny, zaleca Gdańsk zwró” 
cić Niemcom, pozostawić Gdynię na 
własność Polsce, a w „korytarzu” 
przeprowadzić rodzaj „neutralizacji 
lub condominium polsko - niemieckie” 

POMORZE 
Wyjątkowe położenie geograficz 

ne Imperjum Brytyjskiego sprawiło, że 
już od dwu wieków polityka zagranicz 
na angielska ustaliła sobie pewne pra” 
wa, które niezmiennie stosuje. Przeciw 
stawianie się najsilniejszemu państwu 

- kontynentu europejskiego jest jednem 
%.z takich praw. Wystąpienie przeciwko 
aNiemcom w roku 1914 było tego pra: 
wa zastosowaniem. Kiedy p. Lloyd 
George osłabiał na konferencji poko- 
jowej pozycję Polski nad Bałtykiem, 
to znów działał w myśl tego samego 
prawa, hakazującego mu utrudniać po 
wstanie zbyt wielkiej potęgi  francur 
skiej. 

„Polska w oczach angielskich była 
„ wówczas tylka „a rmją francuską nad 
Wisłą”. Żaden Anglik w czasie wojny 
nie widział jasno, jaki jego ojczyzna 
może mieć realny interes w odbudo- 
wie Polski. Jeśli rząd angielski do te- 
go w sławnej deklaracji wersalskiej z 
3 czerwca 1948 się zobowiązał, to głó 
wnie dla dwu powodów: utrzymania 

{ 

solidarności! międzysojuszniczej i poz0 
stania wiernym sztandarowemu hasłu oddania nam Pomorza nie kwestjono-tillo Tamaro, b. współpracownik 

go, z przewagą prawa kontroli Warsza 
wy“ (Les Alpes ou le Rhin?). Inny 
młody publicysta, p. Alfred Fabre Lu- 
ce, przestrzega opinję polską, aby się 
nie łudziła co do charakteru sojuszu 
francusko - polskiego i mówi o „ustęp 
stwach“, jakie Polska na rzecz  Nie- 
miec powinna uczynič, aby 6w sojusz 
stal się „„wykonalny“; nie wskazuje do 
kładnie, jakie to mają być ustępstwa i 
życzy Polsce, aby były  jaknajmniej- 
szę i „przeprowadzone drogą kompen 
sat ku ogólnemu zadowoleniu“ (Locar 
no sans reves). Trzej młodzi radyka- 
łowie o „Stanachi zjednoczonych Euro 
py” marzącyi uważają, że najlepiej było 
by gdyby ,„korytarz* pozostając tery- 
torjum polskiem, został oddany pod 
kontrolę Ligi Narodów i wojskowo 
zneutralizowany (]. Kayser, P. Franck 
et C. Lemercier: De Versailles a Lo- 
camo...) 

Tak wybitny pisarz jak hr. Włodzi 
mierz d'Ormesson wie dobrze, iż „o 
becna pozycja Prus Wschodnich w sto 
sunku do Rzeszy jest tylko powrotem 
do położenia, jakie istniało przed pier 
wszym rozbiorem Polski"; słusznie za- 
uważa, że „pomiędzy Niemcami a Pol- 
ską istnieje głuche nieporozumienie 
psychologiczne i że „Niemcy osądza- 
ja Polskę z najwyższą niesprawiedli- 
wošcią“. Bardzo wymownie pyta się 
autor czy Polska, aby zapewnić sobie 
pokojowe sąsiedztwo Niemiec, „ma 
sobie własnemi rękoma wyrwać płuca 
z organizmu*? Ma hr. d'Ormesson na- 
dzieję, że „granice polityczne utracą 
z czasem charakter niemal mistyczny” 
i że „narody przyzwyczają się do ustro 
ju condominium“ (La coniiance en 
I'Aliemagne?) - 

Nawet p. Jakób Bardoux, pisząc 
do spółki z młodszym od siebie p. Ja- 
nem Allary ciekawą bardzo książkę 
_(Une diplomatie moderne), stał się re 
wizjonistą i zalecał Francji „zamanife- 
Stowanie w Warszawie swego autory 
tetu*. W. jakim kierunku? Poprostu 
przewiduje wielką debatę w sprawie 
granic niemiecko - polskich przed Ligą 
Narodów, poczem pisze: „Odkładania, 
ekspertyzy i kontr - ekspertyzy pozwo* 
lą nam manewrować. Kto wie czy w 
przyszłości jeszcze dalekiej albo , na 
drodze* porozumienia polsko - litewskie 
go, albo przez demilitaryzację strefy 
polsko - niemieckiej, albo na drodze 
wymiany ludności (sic!) nie uda się 
znaleźć podstaw tranzakcji, któraby— 
nie zamykając Polsce dostępu do mo- 
rza, ani nie uniemożliwiając wszelkie- 
go kontaktu Rzeszy z Prusami wschod 
niemi — możliwą była do przyjęcia 
przez obie strony? W każdym razie 
Francja, wierna przyjaciółka Polski, 
pomna ducha swego z nią sojuszu ma- 
jącego na celu zapewnienie ładu euro* 
pejskiego, powinna czuwać nad zagoje 
niem ran i utrwaleniem pokojw» euro- 
pejskiego“. Po przeczytaniu powyższe 
go, posłałem panu Bardoux swoją ksią 
żkę o „korytarzu* i w jakiś czas po- 
tem otrzymałem od niego list (13. V. 
1929), w którym ten nasz niewątpliwy 
przyjaciel pisze: „Teza przez pana 
broniona jest bezwzględnie mocna. 
Winszuję panu z całego serca...* 

Na przyszłość Polski wogóle, a rze 
komej sprawy „korytarza* w szczegól 
ności patrzymy: się optymistycznie; na 
przyszłośc stosunków francusko - pol- 
skich również. Wiele już się zrobiło, 
aby elita francuska wiedziała prawdę 
o „korytarzu“, ale wiele jeszcze jest 
do zrobienia. | nigdy zapewne nie bę- 
dziemy mogli sobie powiedzieć, że 
wszystko już zostało z powodzeniem 
dokonane, że „sprawa* jest w opinii 
francuskiej ostatecznie  pogrzebana. 
Czuwać trzeba będzie zawsze. 

IANGLIA 
wojennemu koalicji, hasłu wolności dla 
narodów. uciśnionych. Nie twierdzę, że 
dziś już istnieją specjalne wspólne inte 
resy polityczne angielsko - polskie, ale 
atmosfera wzajemnych stosunków  u- 
legła wielkiej poprawie. Szeroka 0“ 
pinja o Polsce nadal wie niewiele i spe 
cjalnie się naszemi sprawami nie inte- 
resuje, ale wielkość dokonanych przez 
nas wysiłków, w budowę państwa 
włożonych i znacznem uwieńczonych 
powodzeniem, nie mogła nie wywrzeć 
odpowiedniego wpływu u kierowni- 
ków angielskiej polityki zagranicznej. 

Wielka Brytanja nie gwarantowała 
A” niemiecko polskiej w 
specjalnym układzie, ale .nie znaczy 
to, aby granicy tej była przęciwna. 
Wszak jest za nią odpowieślialniz, 
wszak p, LLoyd George sam pódkreś 
lał w jednej że swych rozmów z p. 

'Paderewskim, że domagał się utwo- 
rzenia Woluego Miasta Gdańska, że 
protestował przeciwko przyznaniu Pol- 
sce bez plebiscytu powiatów kwidzyń 
skiego, sztumskiego i suskiego, ale 

wał. Ewolucja stosunków w Europie 
kontynentalnej rozwija się w tym kie- 
runku, że Wielką Brytanję coraz trud- 
niej będzie nakłonić do jakiejkolwiek 
akcji mającej na celu rewizję granic 
polsko - niemieckich. Kiedy granice te 
w Paryżu wyznaczono, angielscy mę- 
żowie stanu mieli wrażenie, że Niemcy 
poniosły klęskę olbrzymią i przez dzie- 
siątki lat dźwigać się z niej będą. Dziś 
każdy w Anglji wie, że się łudzono. 
Niemcy znów są pełnowładnem mocar 
stwem europejskiem. W tych warun- 
kach osłabianie Polski byłoby już i z 
angielskiego punktu widzenia nieostro- 
żne. Niepodległa Polska, pomiędzy 
Niemcami a Rosją położona, jest konie 
cznością europejską, a fakt posiadania 
przez Polskę małego brzegu morskie- 
go sprawia, że handel angielski z 
Europą środkową i wschodnią nie jest 
i nie będzie przez Niemcy kontrolowa” 
ny. 

Rzecz to zrozumiała że i w publicy 
styce angielskiej nie brak jest głosów 
za rewizją obecnego statutu politycz: 
nego Europy. Zaleca ją J.L. Garwin na 
łamach Observer'a i „,Truvor* na ła- 
mach Fortnightly Review; jest przeci: 
wnikiem „korytarza“ Robert Dell (New 
Statesman)! i anonimowy autor ksiąž- 
ki The Fruits of Folly (Owoce szaleń- 
stwa), w której usiłuje wykazać, że 
Polska właściwie nie potrzebuje ani 
dostępu do morza, ani sprawowania 
kontroli w Gdańsku. Tacy autorowie 
jak F. C. Linfield (The Nation), E. H. 
Phelps, Brown (Fortnightly Review) 
i J. Allen (The Headway)  zalecają* 
przeprowadzenie rewizji granic na Po- 
morzu czy to za pośrednictwem arbi- 
trażu Ligi Narodów, czy ta kompromi- 
su niemiecko + polskiego pod presją 
wielkich mocarstw, przyczem Polsce 
zagwarantowanoby wolny dostęp do 
morza przez umiędzynarodowienie Wi- 
sły i jednej linji kolejowej, oraz przez 
oddanie jej „wolnej strefy" w porcie 

rytarza* ma swoich wybitnych w An- 
lij obrońców. Sławny pisarz Hilaire 
lloc nie waha się stwierdzić, że 

„zwrot Pomorza Niemcom jest niemo- 
žliwy“, a każda w tym kierunku próba 
ożnaczałaby „nową wojnę  europej- 
šką“ (The Nineteenth Century). J. H., 
Harley, autor książki o Polsce czasu 
wojny wydanej, wykazuje, że „Polska 
musi mieć dostęp do morza, a dostęp 
ten musi być terytorjalny'; każdy, -kto 
obecny stan rzeczy w wątpliwość po- 
daje jest „zwykłym wichrzycielem po- 
litycznym“ (English Review). „Au- 
gur', wybitny i doskonale o stosun- 
kach niemiecko-polskich poinformowa 
ny publicysta, niejednokrotnie już 
głos w sprawie „korytarza zabierał i 
zawsze czynił to w duchu inteligentnie 
bronionej tezy polskiej; ostatnio świet 
ną książkę sprawie tej poświęcił 
(Eagles Błack and 'White). Nakoniec 
Wickham Steed, b. redaktor politycz- 
ny Timesa, a obecnie posiadacz włas- 
nego przeglądu (Review of Reviews), 
parę już razy wykazywał, że Wielka 
Brytanja niema żadnego interesu zale- 
cania jakiejkolwiek rewizji granic na 
kontynencie europejskim; przeciwnie: 
utrzymanie stanu obecnego najskutecz 
niej pokój konsoliduje, a to właśnie w 
interesie angielskim leży. 

Nie potrzebuje Połska lękać się na 
terenie angielskim żadnej publicznej 
na temat praw swoich do Pomorza de 
baty. Kiedy bezstronny, zasadzie fair 
play hołdujący Anglik pozna argumen- 
ty stron obu, to musi przyznać słusz- 
ność tezie naszej, czyniąc tylko za- 
strzążenia natury politycznej, bo oczy 
wiście fakt, że w jakimś sporze jedno 
państwo ma rację nie jest jeszcze gwa 
rancją pokoju, jeśli owe państwo jest 
słabsze i sojuszników pozbawione. 
Przykładem! takiego stanowiska jest 
książka p. Hugh Dalton'a, posła do Iz- 
by Gmin *i członka Labour Party, a 

gdańskim. -Germanofil sir Robert Do-+obecnie podsekretarza stanu wForeign 
nald idzie jeszcze dalej i w swej bar- 
dzo tendencyjnej książce The Polish 
Corridor and the Consequences wyka- 
zuje, że Pomorze ma być zwrócone 
Niemcom, a „Polsce wystarczą tylka 
ułatwienia tranzytowe, 

Ale i polska teza w sprawie ,„ko= 

Włochy są mocarstwem, którego 
rola i wpływy w Europie rosną. Fa- 
szyzm niewątpliwie ewolucję tę przy- 
śpieszył, komplikując | jednocześnie 
nieco stosunki Włoch z parlamentar= 
ną Francją. Sfera politycznych zainte- 
resowań włoskiej polityki zagranicz- 
nej nie wykracza poza basen Morza 
Śródziemnego; ruchliwość dyplomacji 
włoskiej w Europie środkowej i na 
Bałkanie ma jedynie na celu zapewnie 
nie sobie swobody ruchów, paraliżo- 
wanie urojonych czy istotnych anty= 
włoskich wpływów francuskich. - Poza 
osaczaniem . Jugosławii, « dyplomacjaj 
włoska nie uprawia narazie w Europie 
żadnej określonej i na dalszą metę 
obliczonej polityki; na morzu  Śród- 
ziemnem usiłuje Rzym wygrywać An- 
glie przeciw Francji, a 'w Europie 
środkowej unika popierania polityki 
francuskiej nie nawiązując, jak dotych 
czas, kontaktów z polityką niemiecką. 
Ordynarny i krótkowzroczny germano 
filizm Nitti'ego zniknął we Włoszech 
po dojściu do władzy p. Benita Musso 
lini'ego. Szef .obecnego rządu włoskie 
go gotów był szczerze porozumieć się 
z Francją, ale w Paryżu do dziś są 
zdania, iż porozumienie to zbyt drogo 
kosztowałoby w stosunku do korzyści, 
jakie Francji przynieść może. 

Tylko realny interes brany jest w 
Rzymie w rachubę, kiedy chodzi o za- 
jęcie stanowiska w jakiejś sprawie lub 
wobec jakiegoś państwa. Żadna spra- 
wa żywotna nie dzieli Polski i Włoch, 
ale niema też między naszemi krajami 
bezpośrednich i pierwszorzędnych  in- 
teresów wspólnych. Teoretycznie inie- 
resem takim powinienby być postulat 
utrzymania obecnego statutu politycz- 
nego Europy. I jest nim zresztą, ale ze 
względu na swe środkowo-europejskie 
przedsięwzięcia, Włosi wolą tego zbyt 
głośno nie mówić. Włochy zajmują do 
tychczas urzędowo nieprzychylne sta- 
nowisko wobec planu Anschluss'u Au 
strji do Niemiec. Ale kto wie, co nam 
jutro przyniesie? Patrząc na mapę Eu- 
ropy mąż stanu włoską politykę za- 
graniczną kierujący widzi, że An- 
schłuss przeprowadzony po  uprzed- 
niem niemiecko<włoskiem porozumie 
niu, oddzieliłby całkowicie Francję od 
jej  środkowo-europejskich  sojuszni 
ków i przyjaciół... 

Faszyzm wchłonął w swe. szeregi 
obóz nacjonalistów włoskich, ale w 
polityce zagranicznej nacjonaliści ze 
szkoły Corradini'ego ton  faszystow- 
skiej dyplomacji nadają. Nie chodzi tu 
nam o ludzi, ale 'o idee. A zresztą i 
ludzie są czasem ci sami. Taki np. At- 

erjo 

Office. P. Dalton / zwiedził Pomorze, 
stwierdził | jego niewątpliwie polski 
charakter i radzi nam tylko czynić 
wszelkie ułatwienia komunikacyjne po 
przez „korytarz*, bo 'w ten.sposób naj 
skuteczniej osłabimy wymowę niemiec 
kich: krytyk. 

i WŁOGHY 
dyku Politica, później konsul w Ham- 
burgu, a obecnie poseł włoski w Hel- 
singforsie, ogłosił książkę p. t. La lot- 
ta delle razze nell* Europa danubiona, 
w której o Polsce wyraża się z wiel- 
kim pesymizmem. Nie chce „niepo— 
trzebnej gwałtowności słownej”  Nit- 
ti'ego, ale zgadza się z nim w gruncie 
rzeczy pisząc, że „międzynarodowe 
położenie Polski jest conajmniej nie- 
zwykle niepewne*, bo „Polska absor- 
bowała olbrzymią ilość Niemców*', bo 
„Stworzyła, tym sposobem podstawy 
nowego sporu historycznego” i -znaj- 
duje się pomiędzy Niemcami a Rosją 
w „położeniu tragicznem'; uratować 
się może „tylko przez roztropne znie- 
sienie jednego frontu walki*.. Nie mó- 
wi nam Tamaro jak to mamy uczynić.* 

Francesco Tommasini, b. poseł 
włoski w Warszawie, aczkolwiek przy 
znaje w swej książce La Risurrezione 
della Polonia, że „w korytarzu za- 
mieszkuje ludność przeważnie polska 
a „Gdańsk leży w ujściu Wisły, głów- 
nej arterji Polski“, to przeciež obecne 
granice uważa za „nieuleczalną ranę 
w. organizmie Niemiec się jątrzącą''; 
twierdzi iż gospodarczy dostęp do mo- 
rza miałaby Polska ,„pewniejszy po- 
przez terytorjum niemieckie (!) niż 
obecnie" a „portem politycznym Pol- 
ski powinnaby być Kłajpeda'. 

Zupełnie innego zdania jest  geo- 
graf Camillo Basevi, autor krótkiej i 
dobrej książki p. t. Polonia (1925). 
Twierdzi przedewszystkiem, że  tery- 
torjalny dostęp do. morza jest warun- 
kiem „pełnej niezawisłości gospodar- 
czej'* każdego państwa, a nikt nie mo- 
że zaprzeczyć, iż „naturalnym  dostę- 
pem Polski do morza jest Gdańsk i uj- 
ście Wisły*. Terytorjalna łączność 
Polski z Bałtykiem jest tem ważniej- 
Sza, że „jej granica południowa niema 
wielkiego znaczenia pod względem ko 
munikacyjnym, albowiem  Adrjatyk 
jest daleko“; zapewnienie Polsce do- 
stępu do morza przez Gdańsk było 
„gospodarczą koniecznością”, tembar- 
dziej, że „pomyślność Gdańska jest 
ściśle związana z rozwojem przemy- 
słu i rolnictwa polskiego. 

Jeszcze mocniej tezy polskiej bro- 
ni Ś. p. Aurelio Palmieri, wybitny wło- 
ski polonista. Przestudjowawszy grun- 
townie sprawę na podstawie literatury 
niemieckiej i polskiej, Palmieri ogłosił 
na temat ,„korytarza* dwa doskonałe 
studja na łamach rzymskiego miesięcz 
nika Europa Orientale (1925). W 
pierwszym dochodzi do wniosku, że 
„Polska nie może pod groźbą gospo- 
darczego uduszenia zrezygnować z 
Pomorza i Gdańska; w drugim 

stwierdza, że „Pomorze jest dzielnicą 
historycznie polską',.że „jego miesz- 
kańcy zawsze należeli w większości 
do rasy polskiej”. 

Wszystkie powyższe głosy włoskie 
nie są wynikiem ani zabiegów propa- 
gandy niemieckiej, ani  przeciwakcji 
polskiej; są to opinje ludzi niezależ- 
nych, polityką europejską się interesu- 
jących z obowiązku lub: z upodobania. 
Propaganda nie uznała dotychczas za 
potrzebne czy możliwe rozpocząć we 
Włoszech systematyczną agitację „ko- 
rytarzową*. Wobec tego i nasza na 
tem polu służba informacyjna jest ra- 
czej indywidualna i dorywcza. 

Pomiędzy położeniem międzynaro- 
dowem Polski i Włoch zachodzą pew 
ne analogje. Polska również jest kra-| 
jem, który idzie w górę. Dyplomacja 
włoska jedna z pierwszych zrozumiała 
i oddała już kilkakrotnie Polsce cenne 
usługi. W swej wielkiej mowie z 5 
czerwca 1928 trafnie sformułował p. 
Mussolini szanse politycznej współ- 
pracy polsko-włoskiej; powiedział, że 
z Polską tem „wielkiem mocarstwem'* 
istnieje możliwość wspólnej akcji, na- 
turalnie pokojowej, „w pewnych kie- 
runkach i dla określonych celow“. Ro- 
zumiemy dobrze, iż Włochy nam nie 
gwarantowały w Locarno granicy z 
Niemcami, ale z drugiej strony jesteś- 
my zupełnie pewni, że nie poprą żad= 
nej akcji rewizjonistycznej Niemiec. 
ły wyprzedziła stan pojęć świata. Zwy 
kłym biegiem rzeczy nie został należy 
cie zrozumiany; nawet we własnym 
kraju. Stany Zjednoczone, z obawy, że 
Wilson wciąga je w sieć europejskich 
„intryg i sporów*, nie ratyfikowały 
Traktatu wersalskiego. 

Ale pozostanie faktem, że prawość 
charakteru Wilson'a i bezstronność 
amerykańskich rzeczoznawców  bar- 
dzo przy wyznaczaniu granic niemiec- 
ko-polskich, zaważyły. Isaiah Bowman, 
sławny geograf amerykański i przed- 
stawiciel Stanów Zjednoczonych w 
komisji do spraw polskich  Juljusza 
Cambon'a, stwierdza w swej książce 

The Neu World,, że ludność „kory- 
tarza* była i jest polska pomimo „naj- 
energiczniejszej germanizacji, jaka 
kiedykolwiek była zrealizowana. 

Dwaj eksperci terytorjalni delega- 
cji amerykańskiej, Charles Haskins i 
Robert H. Lord, profesorowie uniwer- 
sytetu Harward, piszą .w swej pracy 
p. t. Some Problems oi the Place Con- 
ference: „Polska potrzebowała dostę- 
pu da morza, ale nie dlatego tylko 
go otrzymała. Konferencja Pokojowa 
zapewne nie  zadośćuczyniłaby jej 
pragnieniu, gdyby powody natury 
etnicznej żądania tego nie uzasadnia- 
ły. Konferencja nie wynalazła koryta- 
rza: zawsze on istniał i był wyraźnie 
wypisany! na każdej uczciwie opraco- 
wanej mapie językowej '... 

W innej książce amerykańskiej, 
wydanej staraniem pułk. E. M. Hou- 
se'a i prof. Charles Seymour'a p. t. 
"What Really Happened of Paris, pisze 
prof. Lord: „To prawda, że granice 
niemiecko+4polskie oddzielają .terytorjal 
nie Prusy Wschodnie od reszty Rze- 
szy. Ale trzeba było wybrać mniejsze 
zło: albo Prusy Wschodnie będą ko- 
munikowały z Rzeszą poprzez teryto- 
rjum polskie (zachowując zresztą ko* 
munikację morską), alba się Polska bę 
dzie komunikowała z morzem poprzez 
terytorjum niemieckie. Czyż można 
porównywać te dwa interesy? Czyż 
można było twierdzić, że sprawa tery- 
torjalnego dostępu 2 miljonów miesz- 
kańców Prus Wschodnich da Rzeszy 
ważniejszą jest od sprawy wolnego 
dostępu 25 miljonów Polaków do mo- 
rza? Ten wzgląd zdecydował o stwo- 
rzeniu korytarza“.... 

To tež Frank H. Simonds, wybit- 
ny publicysta amerykański i jeden z 
rzadkich Amerykan dobrze Europę 
znających, napisał na łamach New Re- 

Podobnie jak Wielka Brytanja, Sta- 
ny Zjednoczone nie mają czynnej po- 
lityki wobec Polski. Więcej: Wielka 
Brytanja, aczkolwiek jest mocarstwem 
światowem na całej kuli ziemskiej in- 
teresy mającem, nie może zamykać 
oczu na to, co się dzieje na kontynen— 
cie europejskim; splendid isolation nie 
jest dziś możliwa, a nowoczesny roz- 
wój techniki bardzo zwężył kanał La- 
Manche; 'natomiast Atlantyk nadal 
jest szeroki i Stany Zjednoczone żad- 
nych odpowiedzialności politycznych 
w Europie nie chcą brać na swe barki. 

Stanowisko takie na pierwszy rzut 
oka wydaje się dziwne ze strony po- 
tęgi, której interwencja w wojnie 1914 
—1918 wielkie wydała owoce, bo zde 
cydowała ostatecznie o wyzwoleń- 
czym charakterze walki, bo wyniki 
zwycięstwa bez Ameryki (o ileby doń 
doszło) mogłyby być inne od wyni- 
ków zwycięstwą z Ameryką, bo jeśli 
jest dziś w Europie więcej sprawiedli- 
wości, niż to kiedykolwiek dzieje wi- 

działy, to przedewszystkiem dlatego, 
że przedstawiciele Stanów Zjednoczo- 
nych z Woodrow'em Wilson'em na 
czele w Konferencji Pokojowej udział 
wzięli... Wilson — to jeden z najwięk- 
szych, jeśli nie największy człowiek 
naszych czasów. Jego myśl a wiek ca- 
public (1924), że oddając Pomorze 
Polsce autorzy Traktatu Wersalskiego 
„dokonali tylko prostego wymiaru 
sprawiedliwošci“. Ten sam pisarz 
ogłosił na łamach New York Ть 
mes'ów (1925) doskonały artykuł, w 
którym dowodził, jak niezbędny jest 
dla Polski terytorjainy dostęp do mo- 
rza, jeśli kraj ten ma być naprawdę 
niepodległy: „Dla Polski, pisze, jest to 
sprawa życia i śmierci. Nie może ona 
oddać korytarza, jeśli nie chce natych- 
miast utracie swego miejsca w rodzi- 
nie wolnych narodów. jeżeli ktoś me- 
że sobie wyobrazić, jakie byłoby po- 
łożenie Stanów Zjednoczonych gdyby 
New Orleans i ujście Mississipi poze- 
stało w obcych rękach, a wiek dróg 
żelaznych jeszcze nie nadszedł, to bę- 
dzie miał pewne pojęcie o losie Polski 
gdyby plany niemieckie się zišcily““. 

iPrzewidując jaka jest przyszłość 
stosunków francusko-niemieckich i od 
powiadając na tezę, iż w pewnych 
warunkach Polska może być zmuszo-.. 
ną do ustępstw, Frank Simonds koń- 
czy: „Nawet. opuszczona przez Fran- 
cję Polska będzie walczyć. Sama wo- 
bec Niemiec przegra, ale, żeby pobić 
Polskę, Niemcy musiałyby się uzbroić 
wbrew przepisom Traktatu Wersal- 
skiego, a takie uzbrojenia wywołają 
niechybnie francuski protest i akcję, 
gdyż bez względu na pokojowe zZa- 
pewnienia Niemiec na zachodzie, Fran 
cuzi nie mogą pozwolić na przekreśle- 
nie postanowień Traktatu  dotyczą- 
cych zbrojeń i patrzeć się bezczynnie 
na to, jak Niemcy ponownie stawały- 
by się wielką potęgą militarną. Dapie- 
ro pobyt w Polsce i rozmowy z przy- 
wódcami narodu polskiego pozwalają 
zdać sóbie sprawę jak bez. wszelkich 
podstaw są kalkulacje, żę Polska, po- 
zbawiona poparcia Francji, ustąpi w 
sprawie korytarza. Polska ustąpić mo- 
że tylko przed” siłą i to przed siłą 
zamanifestowaną przez armje na polu 
bitwy... 

Wiernie i trafnie odmalował nastro 
je polskie Frank Simonds. Nie łudzimy 
się, że takie głosy, jak jego, spowo- 
dują trwały przychylny nastrój opinii 
amerykańskiej, dla polskiej tezy w 
sprawie t. zw. „korytarza*. Opinia ta 
bardzo mało się interesuje sprawami 
europejskiemi, a ani rząd, ani obie 
partje polityczne „powrotu* do Euro- 
py nie zalecają. Polityką europejską 
zajmuje się w Stanach Zjednoczonych 
nieliczna tylko elita umysłowa, oraz 
niektóre banki inwestujące w Europie 
kapitały. Te ostatnie naturalnie są 
przeciwne wszelkim kómplikacjom po= 
kojowi zagrażającym i bardzo niechęt- 
nie się odnoszą do wszelkiej propa- 
gandy rewizyjnej. W tych kołach nie- 
tylko w Ameryce, czas pracuje dla 
possidentes, szczególnie, jeśli ci ostat- 
ni pomagają czasowi. 

Propaganda niemiecka _ przeciw 
Polsce skierowana, napotyka w Ame- 
ryce nietylko na trudności passywne, 
wynikające czy to z braku zaintereso- 
wania do spraw europejskich, czy to 
z mniej lub więcej świadomego prze- 
konania, iż krzyczących niesprawiedli- 
wości w powojennej Europie już nie- 
ma. Znajdują jeszcze Niemcy na swej 
drodze przeszkodę aktywną w postaci 
sympatyj amerykańskich do Polski. 
Nie są one bardzo głęboko  zakorze- 
nione i szeroko rozpowszechnione, ale 
istnieją niewątpliwie. Nie zapominaj- 
my nigdy. o tem, że 4 miljony obywa= 
teli amerykańskich jest pochodzenią 
polskiego, że ci amerykanizujący się 
lub już zamerykanizowani Polacy nie 
zapominają/ przeważnie o swem pol- | 
skiem pochodzeniu, że w sercach za- | 
chowują sentyment do „starego kra- 
ju“, że są w Stanach pewną siłą poli- 
tyczną... Właśnie, aby tych Amerykan 
„polskiej ekstrakcji" pozyskać dla 
kandydatury Herberta Hoover'a  wła- 
dze partji republikańskiej  poleciły 
młodemu historykowi wykładającemu 
w „Stanford University“, prof. Harol- 
dowi H. Fisher'owi, napisanie  książ= 
ki p. tt America and New Poland — 
(1918). Autor, na podstawie źródło | 
wych opracowań, wykazuje, jak bar- 
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dzo Ameryka dopomogła do odbudo- | 
wy i konsolidacji Polski, przyczem z * 
dužą bezstronnošcią nie pomija takžė 
zasług zmarłego Wilson'a. W sprawie 
„korytarza prof. Fisher wiał 
go rasowo polski charakter i konklu 
duje: „ów korytarz trzeba było przy- 
znać Polsce, jeśli się chciało zapewnić 
wolny i pewny dostęp do morza, jaki 
jej obiecano, a który dla jej życia go- 
spodarczego rzeczywiście był  nieod- 
żowny... (s. 138)". у ! 

I w Stanach Zjednoczonych zatem | 
naszA propaganda nie jest pozbawio- | 
na cennych punktów oparcia. ь 
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Tajemnica generala Kutiepowa 
MISTYFIKATOR Z CHATEAU RENARD — ORYGINALNA REKLAMA— 
FAŁSZYWY POLICJANT I DAMA W OKRYCIU BEIGE— ROLA ARENSA. 

Sensacyjne rewelacje hotelarza Si- 
mona z Chateau Renard, (o których 
pisaliśmy, wczoraj) wywołały olbrzy- 
mie poruszenie. Powszechnie sądzeno, 
że władze śledcze trafiły wreszcie na 
właściwy ślad sprawców porwanie 
generała Kutiepowa. Do Chateau Re: 
nard zjechali kierownicy policji franca 
skiej w otoczeniu licznych  detekty- 
wów, aby na miejscu zdabać vrawdzi 
wość rewelacyj Simona. Między inne- 
mi przybył tam szef francuskiej Surete 
General oraz jeden z najzdolniejszych 
inspektorów policji tajnej Е. Bidet. 
Rzeczą . charakterystyczną jest, że 
przedstawiciele policji dość sczptycz- 
nie odnosili się do zeznań Simona. 

Sceptycyzm ten rychło został naj- 
się zupełniej usprawiedliwiony. Cóż 

bowiem okazało? * 

Oto p. Simon, właściciel hoteliku 
i traktjerni pod nazwą „Oberża La Fo- 
nainea* pragnął poprawić swoje in- 
teresy, które ostatniemi Czasy szły ja 
koś nienajlepiej. Reklama jest dźwig- 
nią handlu. Postanowił więc dobrze 
zareklamować. Ponieważ jednak nie 
chciał na to asygnować żadnych sum, 
skorzystał z porwania generała i opo- 
wiedział przytoczoną wczoraj historję. 
W ciągu dwóch dni uwaga całej Fran 
cji, ba nawet Europy skupiała się do- 
okoła osoby p. Simona i jego „Ober- 
žy La Fontaine'a*. Gdy do Chateau 
Renard zjechały wszystkie grube ryby 
śledztwa, falanga dziennikarzy, p. Si- 
mon uważał za wskazane ukryć się. 
Skrupulatna kontrola jego zeznań wy- 
wołała iż cała historja o samochodach 
i worku powstała w głowie p. Simona 
— który w ten sposób chciał uczynić 
sławną swoją oberżę. 

Podobny dowcip, w innym nieco 
stylu urządził współpracownik „Petit 
Journal". Chciał on mianowicie się 
przekonać, czy istnieje możliwość, by 
ma ulicach Paryża mógł bezkarnie 
funkcjonować przebrany w mundur 
policjanta osobnik. Doświadczenie 
dziennikarza dało nadspodziewane wy 
miki. Okazało się bowiem, iż bez naj: 
mniejszego trudu nabył on za 25 fran- 
ków u handlarzy umundurowanie po- 
licyjne i w ciągu całego dnia parado- 
wał na ulicach Paryża, jeździł autobu- 
sami, tramwajami, przez nikogo nie 
zatrzymywany. Wreszcie rzekamy po- 
Ticjant zjawił się na ulicy Udinot, po- 
czem po chwili podeszła do niego ja- 
kaś pani, ubrana w bronzowe palto, 
rozmawia z nim dłuższą chwilę, a na- 
stępnie oboje wsiedli do dużego sza- 
rego samochodu, który oczekiwał ich 
na zbiegu ulic Udinot i Roussellet. 
Czyli dziennikarz powtórzył  calkowi- 
cie przebieg wszystkich wydarzeń, no- 
towanych przez świadków w dniu za- 
ginięcia gen Kutiepowa. Dopiero po- 
wtórne zjawienie się jego przy domu, 
zamieszkiwanym przez zaginionego 
generała, wzbudziło podejrzenie oko- 
licznych mieszkańców, nie śmieli oni 
wszakże interpelować go. Wreszcie 
dziennikarz+policjant, po. kilkogodzin- 
nem krążeniu po ulicach Paryża, wi- 
dząc, iż żaden z pełniących służbę po- 
ficjantów i agentów policyjnych nie 
zatrzymuje go, udał się sam do prefek 
tury policji, gdzie zawiadomił naczel-- 
nika o zainscenizowanej przez siebie 
mistyfikacji. 

Wiadomość 0 tym niezwykłym 
eksperymencie, świadczącym, iż bez 
najmniejszego tfudu sprawcy porwa=* 
mia gen Kutiepowa mogli posługiwać 
się przebranym policjantem paryskim, 
wywołała ogromne wrażenie. 

W związku z  prawdopodobień 
stwem wersji wywiezienia gen Kutie- 
powa przez agentów G.P.U. na  jed- 
nym ze znajdujących się obecnie w 
portach paryskich parowców: sowiec= 
kich, władze otrzymały następujące 
informacje: ‚ 

25 stycznia, w przededniu zniknię- 
cia generała, odpłynął z Havru w kie” 
runku Antwerpji sowiecki statek han- 
dlowy. Statek ten mógł wszakże przy- 
bić po drodze do jakiegoś niewielkie- 
go portu, z którego przy pomocy łodzi 
motorowej mogło nastąpić przywie- 
zienie gen. Kutiepowa. Statek ten mi- 
mo upływu dwóch tygodni, do Antwer 
pii jeszcze nie przybył. 
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Agencja sowiecka „Tass“, która 
początkowo zaprzeczyła wiadomości 
o wyjezdzie Arensa, pierwszego se- 
kretarza, przedstawiciela paryskiego, 
po upływie paru dni ogłasza komuni- 
kat, iż Arens istotnie wyjechał z Pary- 
ża i otrzymał nową nominację, jako 
naczelnik departamentu w komisarja- 
cie spraw zagranicznych w Moskwie. 
Z rewelacyj Biesiedowskiego  wiado- 
mo, jaką rolę odgrywał w Paryżu 
Arens, uniezależniony całkowicie od 
Dowgalewskiego i działający w bezpo 
średniem porozumieniu z G.P.U. Pis- 
mom paryskim udało się stwierdzić, iż 
Arens istotnie wyjeżdżał do Berlina 
tuż po zaginięciu gen. Kutiepowa i 
prowadził rozmowę telefoniczną z Mo 
skwą, która trwała przeszło dwie go-- 
dziny. Po powrocie do Paryża, Arens 
zajął się przygotowaniami do: podróży 
przyczem stwierdzono, iż wywiózł on 
bagaż tak ogromny, iż zajął cały wa- 
gon bagażowy. W kilkunastu skrzy- 
niach wywiezione zostało całe archi- 
wum przedstawicielstwa, datujące się 
od 1924 roku, ogromna ilość aparatów 
fotograficznych, a nawet maszyny do 
pisania, któremi posługiwano się przy 
przesyłaniu raportów da Moskwy. 

Wychodzące w Paryżu pismo ro- 
syjskie ,WWozrożdienje* wskazuje na 
dwóch czekistów, pełniących służbę w 
przedstawicielstwie sowieckiem na ul. 
Grenelle, jako na niezawodnych 
uczestników: porwania. gen Kutiepowa. 
Są to: Trojanowskij-Kuszer oraz Ży: 
lin, ci sami, którzy pod groźbą rewol 
werów usiłowali przeszkodzić  Biesie- 
dowskiemu przy. opuszczaniu  posel- 
stwa. Pismo to podaje, iż bierze na 
siebie całkowitą odpowiedzialność za 
wymienienie ich jako sprawców  por- 
wania i domaga się od władz francus- 
kich niezwłocznego aresztowania obu 
czekistów. 

  

TELEGRAMIII 
Już wkrótce każdy będzie 

podziwiać 

MISS POLONJĘ 
na rok 1930 p. ZOFJĘ BATYCKĄ 
oraz królowę ekranu polskiego 

JADWIGĄ SMOSARSKĄ 
w filmie 

„Grzeszna Miłość” 
w kinie „AOLLYWOOD*. 

Wylati_ delegacji estoństieh Kuprių I 
przemysłowców do Moskwy 
nie dojdzie do skutku 

TALLIN, 11.1. Pat. Oddawna pro: 
jektowany wyjazd delegacji estońskich 
kupców i przemysłowców do Moskwy 
w celu ożywienia stosunków gospo- 
darczych między Sowietami a Estonją 
nie dojdzie do skutku, ponieważ rząd 
sowiecki przyszedł do przekonania, 
iż Estonja ostatnio zmieniła kurs swej 
polityki zagranicznej, wobec czego w 
danych warunkach przyjazd estof- 
skiej delegacji byłby bezcelowy. Jak 
ogólnie przypuszczają, kwestja ta łą- 
czy się z podróżą Strandmana do 

mogł 

  

"Polski. | 

„Artyka! min. Rebane 
o stosunkach estofisko-sowiekich 

TALLIN, 11—1Il. PAT. Gazeta „Pieva- 
leht* zamieszcza artykuł b. ministra spraw 
zagrąnicznych Rebane, omawiający stosun= 
ki estońsko-sowieckie. Autor artykułu do- 
chodzi do wniosku, iż umowa handlowa z 
Sowietami nie ziściła pokładanych w niej 
nadziei. Minister Rebane wyraża niezado- 
wolenie z powodu, iż podróż estońskich 
kupców i przemysłowców do Moskwy nie 
doszła do skutku. Kończy swój artykuł 
temi słowy: Sieć dookoła nas coraz więcej 
się zacieśnia: Powstają wątpliwości, troski 
i niezadowolenie. Stosunki z najbliższymi 
sąsiadami coraz więcej się komplikują. 
Wszystko to wymaga od nas ażebyśmyśsię 
poważnie zajęli temi ważnemi i  Życiowe- 
mi dla nas zagadnieniami: Rozwiązanie tych 
zagadnień powiano iść po drodze polityki 
realnej z baczeniem ażeby nie przyniosła 
ona szkody naszemu państwu: 

  

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

7 « TRZEBY SIEROT. 
ZŁÓŻ OFIARĘ NA DOM 

DZIECIĄTKA JEZUS! 

NACZELNIK PAŃSTWA ES(OŃSKIEGO 
przejazdem przez Wilno w powrocie do Tallina 

Uroczyste pożegnanie dostojnego gościa. 
Wczoraj rano bawił w Wilnie przejazdem do Tallina Naczelnik Pań: 

stwa Estońskiego dr. Strandman. Dostojny gość przybył do Wilna pocią- 
giem Pana Prezydenta Rzplitej w towarzystwie ministra Lattika oraz przy- 
dzielonych mu urzędników polskich z nacz. wydz. wschodniego M. S. Z. p. 
Hołówko na czele. 

W Wilnie do pociągu d:ra Strandmana wsiadł p. Wojewoda Raczkie- 
a dowódcą DOK. III gen. Litwinowicz, dyrektor K. p. inż. Falkowski 

nni. 
W drodze ku granicy, na stacji Nowo-Święciany żegnały dostojnego 

gościa szpalery wojska oraz dziatwa szkolna. W imieniu ludności przemó- 
wił starosta miejscowy p. Mydlarz, z którym dr. Strandman rozmawiał przez 
chwilę informując się o miejscowych stosunkach i szkolnictwie, 

O godz. 11 m. 50 pcciąg przybył do Turmont. Ustawiona na dwor- 
cu kompanja honorowa oddała dostojnemu gościowi należne honory. Or- 
kiestra odegrała hymny państwowe. 

Dr. Strandman przeszedł przed frontem żołnier y poczem žegnany 
przez obecnych wsiadł do pociągu. Przemówienie pożegnalne w imieniu 
Rządu wygłosił p. Wojewoda Raczkiewicz. 

Po dwunastej dr. Strandman odjechał do Zemgal odprowadzany z ra- 
mienia Pana Prezydenta Mościckiego i Min. Spr. Zagranicznych przez p. 
nacz. Hołówkę. Razem z otoczeniem Naczelnik Państwa Estońskiego odje- 
chał do Tallina poseł poiski w Tallinie p. Libicki. (y) 
© AREDRECE WY RZRÓA OREW FALSE 

Szylingas złożył mandat 
przewodniczącego stowarzyszenia zblizenia estońsko- 

. litewskiego 
KOWNO. 11. Il. Pat. Prezes rady państwowej Szylingas, pła- 

stujący stanowisko przewodniczącego stowarzyszenia zbliżenia 
estońsko litewskiego złożył przewodaictwo tej ostaniej Instytucji, 
motywując krok swój wizytą Strandmana w Wilnie. 

KATES KIEKIS 

Dhrady konferencji morskiej 
SPRAWOZDANIE MAC DONALDA_W IZBIE GMIN © WYNIKU DOTYCH 

CZASOWYCH OBRĄD KONFERENCII. 
LONDYN 11.I1. PAT. Premjer Mac Donald złożył dziś w Izbie Gmin krótkie 

Sprawozdanie z dotychczasowego przebiegu konferencji morskiej. IPremjer oświadczył, że 
becnie prace konferencji posunęły się o tyle, naprzód, że można już przystępować do 
dyskusji szczegółowej nad żądaniami wysuniętemi przez delegacje. Dzięki temu zaawan 
sowaniu prac konferencji, delegacja brytyjska mogła przedstawić memorandum, zawie 
'ające wytyczne polityki Wielkiej Brytanji w sprawie rozbrojenia na morzu.. Zasadnicze 
ounkty tego memorandum uzgodniono w naradach poprzednich z przedstawicielami 
dominjów. Obecnie memorandum dojrzało już do ogłoszenia w „księdze białej*, Oświad 
czenie to premjer zakończył zapewnieniem, że prace konfrencji, posunięto naprzód na 
załej linji. : 

POD ZNAKIEM ZNIESIENIA ŁODZI PODWODNYCH. 
LONDYN, 11.1. PAT. Na dzisiejszem plerrnem posiedzeniu konferencji morskiej 

Mac Donald oświadczył, że pierwsza (komisja zastanawiająca się nad metodami ograni 
szenia tonnażu globaliego oraz według poszczególnych kategoryj btatków | osiągnęła 
niemal (całkowite porozumienie i wszystko pozwala przewidywać, że komisja ta przedsta 
wi w najbliższym czasie swe sprawozdanie na posiedzeniu plenarnem. INhstępnie zabrał 
głos lord admiralicji Alexander, który poruszył sprawę łodzi podwodnych, Mówca , bez 
żadnych zastrzeżeń domagał się kałkowitego zniesienia łodzi podwodnych bez względu 
ah to, i (Wielka Brytanja potrzebuje bardziej statków obronnych niż jakiekolwiek innej 

carstwa. : } 
a Następnie przemawiał Stimson, który oświadczył, że wobec opinji całego świata, 
że zastosowanie łodzi podwodnych jest nieludzkie, winny one być zniesione. Delegat; 
japoński sprzeciwiał się całkowitemu zniesieniu łędzi podwodnych, uzasadniając, że mogą 
one być używane dla celów wywiadowczych i obronnych. Dalej delegat francuski -oświad 
zzył, że rząd francuski uważa łodzie podwodne za zwykłe statki wojenne niezbędne dla 
akcji obronnej, lecz nhleżałoby stworzyć obowiązujący regulamin ich Mżywania. Wreszcie 
Grandi zgodził się omówienie sprawy ograniczenia do minimum życia łodzi podwodnych 
i stosowania ich przeciwko flocie handlowej. A 

ЁЧЯСЫЕТСОНЕЧСЬЯЫЕРЫ! 

Siraszne skutki eksplozji w kopalni 
Z pośród zasypanych: 29 górników wydobyto 14 trupów 

SALT LAKE CITY, 11 II. Pat. Z kopalni Standard-Ville, w której w dnia 
wczorajszym nastąpiła eksplozja, wydobyto 14 trupów robotników. W chwili wy- 
buchu miało się znajdować w kopalni 29 robotników. Sytuacja pozostałych jesz- 
cze w kopalni ofiar katastrofy uważana jest za beznadziejną. 

Odroczenie prac komisji nadzwyczajnej Sejmu 
dla rozpatrzenia wniosku o oskarżeniu b. min. Czechowicza 

WARSZAWA, 11 Il. PAT. Dzisiaj obradowała komisja budżetowa 
jako komisja specjalaa dla rozpatrzenia wniosku o pociągnięcie b. ministra 
skarbu Czechowicza do odpowiedzialnošci przed Trybunałem Stanu. Na 
wniosek referenta posła Libermana uchwalono wniosek następującej treści: 

Ponieważ obrady komisji budżetowoj i Sejmu nad przedłożeniem rzą- 
dowem o kredytach dodatkowych za rok budżetowy 1921728 dostarczyć 
mogą materiału informacyjnego dla powzięcia uchwały w sprawie żądania 
wyrażonego w decyzji Trybunału Stanu z dnia 8 lipca 1929 roku przeto 
komisja odracza swe prace w tym przedmiocie aż do załatwienia przez 
Sejm wzmiankowanego przedłożenia rządowego. 

Wniosek P.P.S. o f. zw. podsłuchu felefonicznym 
WARSZAWA, 11—1l. PAT. Na dzisiej- wzywania Świadków 

szem posiedzeniu sejmowej komisji praw- przesłuchiwania pod przysięgą. Osoby 
niczej pod przewodnictwem posła Pierac- urzędowe będą mogły być zwalniane od 
kw w obecności p. ministra poczt i tele- tajemnicy urzędowej. Komisja będzie miała 
grafów Boernera poseł Lieberman zrefero- prawo rekwirowania od sądów .i włądz 
wał wniosek nagły P.P.S. w sprawie zba* 
dania fistnienia OCR: telefonicznego. 
Komisja uchwaliła przedstawić Sejmowi 
wniosek o wybór nądzwyczajnej komisji 
śiedczej celem zbadania Sprawy istnienia 
w Polsce podsłuchu Mlfonicziego oficjal- 
nego i nieoficjalnego. Komisja ta będzie się 
składać z 7 członków, będzie miała prawo 
przesłuchiwania stron zainteresowanych, 

Uderemniony atak komunistów na sąd w Sosnowcu 
: SOSNOWIEC, 11.li. PAT. Dziś, w związku z procesem członków P. (P. S. lewicy 
w Sądzie Okręgowym w 'Sosnowcu grupa manifestantów iw liczbie około 300—500 osób 
: posłami komunistycznymi Różkiem, Gawronem į Żarskim ina czele ! demonstrowała 
przed sądem okręgowym starając się wtargnąć |do Sali rozpraw, |Policja konna trzykrotnie 
nacierała 1a demonstrantów rozpraszając fich. 8 osób aresztowano. Po rozpędzeniu йетоп 
strantów 'w Sosnowcu, ci sami posłowłe komunistyczni przenieśli się do Dąbrowy Gór 
niczej, gdzie wraz z 4 [posłem ;komunistycznym RKiezalśdm starali się wywołać |demon 

sk tłumów przed hutą Bankową. Policja demonstrantów rozproszyła i zapobiegłą 
zkscesom. \ 

WARSZAWA, 11.Il. PAT. W związku zyprocesem P.P.S. lewicy w Sosnowcu 
= usiłowali zorganizować w Warszawie manifestację, którą jednak, policja roz 

oroszyła. 

  

    

i rzeczoznawców, 

tych władz jo przesłuchanie świadków i 
rzeczoznawców. Przedstawiciele B.B sprze- 
ciwili się zaprzysięganiu świadków i rze- 
czoznawców i zwalnianiu od tajemnicy 
urzędowej i rekwirowaniu aktów sądów i 
władz administracyjnych oraz przesluchi- 
waniu przez te władze świadków: 

  

administracyjnych aktów Oraz wzywanią vy 

ECHA STOLICY 
Wznowienie rokowań handlowych 

z Niemcami 

WARSZAWA, 11 II. (tel. wł. „Sło- 
wa') Poseł niemiecki w Warszawie p. 
Rauscher powrócił dziś wieczorem po 
dłuższym pobycie w Berlinie i od jutra 
rana przystępuje do kontynuowania 
rokowań o zawarcie traktatu handlo- 
wego. Według wiadomości zbliżonych 
do poselstwa niemieckiego zawarcia 
traktatu handlowego polsko-niemiec- 
kiego wolno oczekiwać przed końcem 
marca. 

Rozporządzenie B paszporfach 
zagranicznych 

WARSZAWA, 11 Il. (tel. wł. „Sło- 
wa') Zapowiadane już przez nas roz- 
porządzenie e opłatach za paszporty 
zagr-niczne ukaże się jutro w łDzien. 
Ustaw. Rozporządzenie przewiduje, że 
opłata za jednorazowy paszport za- 
graniczny z terminem ważności do 
jednego roku wynosi zł. 100, za pasz- 
port wielokrotny opłata wynosi zł. 250. 
Posiadacz paszportu za 100 zł. winien 
przy każdym ffponownym wyjeździe 
ubiegać sie o przyznanie mu pozwo- 
lenia na ten wyjazd, a pozwolenie ta- 
kie kosztuje ponownie zł. 100. Cena 
paszportu ulgowego pozostaje bpz 
zmiany, jak również wszelkie przepisy 
normujące sposób wydawania pasz: 
portów. Rozporządzenie wchodzi w 
życie po upływie dni 14 od dnia 
ogłoszenia go, a więc 25 bm. będzie 
ono już obowiązywało. 

Narada w sprawie środków obro- 
tówych dla rolnictwa 

WARSZAWA, 11 II. PAT. Dziś pod 
przewodnictwem Prezesa Rady Ministrów 
odbyła się narada w sprawie środków cb- 
rotowych dla rolnictwa, w której wzięli 
udziął kierownik Ministerstwa Skarbu Ma- 
tuszewski i minister rolnictwa  Janta-Poł- 
czyński oraz prezes Banku Polskiego Wrób- 
lewski. 

Warszawa w 10-clolecig uzyska- 
nia przez Rzplifą dosfępu do morza 

WARSZAWA, 11.1L PAT. Dziś w po- 
łudnie odbyła się w sali Rady Miejskiej w 
Ratuszu uroczysta akademja z okazji 10-le- 
cia odzyskania przez Polskę dostępu do 
morza. 

Akademję poprzedziło uroczyste  posie- 
dzenie rady głównej Ligi Morskiej i Rzecz- 
nej pod przewodnictwem generała Romana 
Góreckiego. Uchiwalono rezolucję, zaznacza- 
jacą, że wybrzeże morskie jest Polsce nie- 
zbędnie do życia potrzebne, to też zebrani, 
jak i cały naród ślubują bronić tego wybrze 
ża do ostatniego tchu i składają hołd lud- 
mości pomorskiej, która mimo 150 lat ucisku 
zachcwała polskość tej dzielnicy. 

  

L'alsze rezolucje dotyczą dalszego roz- 
woju i rozbudowy pot:kiej marynarki han- 
dlowej i floty wojennej : zawierają apel do 
sfer kupieckich i gospodarczych oraz do 
czynników oficjalnych m, in. w . sprawie 
przekształcenia emigracji zamorskiej na kolo 
nizację osadniczą, w sprawie wystąpienia w 
Lidze Narodów przy okazji rewizji manda- 
tów kolonjalnych, ażeby Polska otrzymała 
część kolonij zamorskich po 

Rezolugża wzywa 
wego wstępowania w 
i Rzecznej. 

       
    Ligi Morskiej 

W. uroczystej akademii wzięli udział 
marszałkowie Daszyński i Szymański, mini- 
strowie Kwiatkowski, jJózewski, Staniewicz i 
Kuehn, wiceministrowie i wiele innych, 

‚ Zagaił akademję prezes Rady Głównej 
Ligi Morskiej i Rzecznej si Roman 
Górecki, poczem przemawiał minister prze- 
mysłu i handlu Kwiatkowski, podkreślając 
znaczenie polskiego morza i przedstawiając 
rozmiary pracy dokonanej przez Polskę nad 
rozwojem wybrzeża morskiego i portu 
Gdyńskiego. 

W tym momencie akademji  przyhył 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mo- 
ścicki. Głowę państwa powitał gea. Pnie 

Górecki. temi słowy: 

„Najdostojniejszy Panie 
imieniu _ zebranych tu przedstawicieli 

wszystkich Polaków bez różnicy wyznania, 
pochodzenia, grup socjainyci lub przekonań 
olitycznych, mam zaszezyt powitać Ciebie, 

Najdostojniejszy nasz protektorze w tym 
dniu wielkiego uroczystego Święta  10-tej 
rocznicy odzyskania polskiego morza. 

Mówca wzniósł następnie okrzyk na 
cześć najdostojniejszych protektorów  dzi- 
siejszej uroczystości Przzvdeznta  Rzeczype- 
spolitej Mościckiego i Pierwszeg» Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego. 

Po wysłuchaniu produkcyj 
wych Józefa Śliwińskiego Pan 
Mościcki opuścił akademię. 

Prezydencie! 

fortepiano- 
Prezydent 

Drugą część akademii wypełniły pro- 
dukcje artystyczne, m. in. luljusz Osterwa 
wygłosił Legendę Stefana Żeromskiego. 

  

PAMIĘTAJCIE O. SIEROTACH Z DO- 
MU DZIECIĄTKA JEZUS! 

MSZY AAAA 

  

A riai 

Panna SPINELLI 
jest zachwycona „TĄKY* 

„ „Jestem zachwycona „TAKY”, po- 
wiada nam ta wielka artystka. Ten 
cudowny, pachnący krem Usuwą w 
przeciągu 5 minut zbyteczne włoski 
i puszek i czyni skórę białą i gładką. 
Używa się wyciskany wprost z tuby; 
w przeciwieństwie do innych depila- 
toirów, które wymagają długiego przy 
gotowania i nieprzyjemnie pachną. 
Lepszy jest także od brzytwy, bo 
brzytwa przyczynia się do zwiększe- 
nią porostu, przyczem włos staje się 
twardy, a na skórze widać brzydkie 
czarne punkciki. Co więcej „TAKY” 
niszczy włos z korzeniem | jest zu- 
pełnie nieszkodliwy. Każda elegancka 
kobieta, pragaąca mieć skórę białą 
i szyję bez zarzutu powinna „się taki- 
Zzowač“. 

Uwaza! „TAKY“ jest jedynym fran- 
cuskim i prawnie zastrzeżonym kre- 
mem usuwającym włosy. Do nabycia 
we wszystkich perfumerjach. Duža 
tuba jedyny model Zł. 5.—Cena bar- 
dżo przystępna. Generalny przedsta- 
wiciel A. Borastein et Co, Gdańsk: 

Zalety „TAKY*%: bardzo przy- 
jemny zapach, szybkie działanie, 
nie zasycha w tubie. 

Tjand Litwiców, Fryzów, Dnńczyków | Polaków 
„Naujas Tilžes Kejlejwis" donosi, iż 21 

i 22 stycznia odbył się doniosły zjazd Zjedao 
czenia mniejszości narodowych w Niemczech 
Przewodniczył generalny sekretarz  Zjednc- 
czenia dr. Kaczmarek. W zjeździe uczestni 
czył przedstawiciele Litwinów, Du ńczyków 
Fryzów, Serbów Łużyckich, Polaków. Pod- 
czas zjazdu rozważano rozmaite sprawy or- 
ganizacyjne, m. in. kwestje związane z o 
gólnym ruchem mniejszościowym w Euro- 
pie i z deklaracją Zjednocześnia z dn. 3 
sierpnia 1929 r. Poruszono również sprawę 
reprezentacji mniejszości narodowych w 
landtagu pruskim i parlamencie Rzeszy. 
Wreszcie uchwalono zwołać następny zjazd 
mniejszości narodowych Niemiec w czerwcu 
br. w Tylży. Tylżę, jako miejsce zjazdu, o- 
brano na szczególne życzenie delegatów Ii- 
tewskich. „Naujasis Tilžes Kelejwis“ dono 
si, iż z okazji zjazdu odbędzie się również 
wycieczka uczestników zjazdu do Litwy 

Diczyt b. premjera Woldemaraca 
o Witoldzie Wielkim. 

KOWNO, 11—II. PAT. B. premjer Wol- 
demaras w najbliższym czasie fwygłosi w 
uniwersytecie kowieńskim szersg odczytów 
o epoce Witolda Wielkiego. 

1 prasy kowieńskiej 
„Liet. Aidas“ o jubileuszu W. Ks. L. 

Witolda: 
„Liet. Aidas“, omawiając okres rozkwi- 

tu Litwy pod rządami W. Ks. L. Witolda, 
pisze m. in.: 

„Od tej chwili upłynęło 500 lat — okres 
duży nawet w historji narodów. Litwie wy- 
padło zaznać w tym okresie wiele dobra i 
zła. Takiej jednak chwały, takiej wielkości 
nigdy wicej nie doświadczyła. Dziś czasy 
uległy gruntownej zmianie. Dziś już żaden 
Litwin nie marzy o odzyskaniu granic Lit- 
wy W. K. L. Witolda. Dziś dla określenia 
granic państwa nie wystarcza jedynie ostre- 
go miecza. Pozatem na krańcach Litwy wy- 
rosły w tym czasie wielkie potężne narody. 
Jednakże psychologję ludzi, zasady polityki 
nie uległy zmianie, I dziś można się jeszcze 
wiele nauczyć od takiego genjusza politycz 
nego, jakim był Witold. : £ 

„Co prawda, nie marzymy o granicach 
Litwy Witołdowej, nie dążymy do tego, 
aby inne narody i ich władcy służyły nam, 
jak służyły Witoldowi. Nasze dążenia są b. 
skromne: niepodległa Litwa w granicach et- 
nograficznych ze stolicą Wilnem. Niestety, 
nawet tego skromnego celu bynajmniej je- 
szcześmy nie osiągnęli. Jeszcze trzecia część 
etnograficznej Litwy z naszą wiekową stoli 
cą spoczywa w rękach wroga. Tego same- 
go wroga, który zagarnął ją już przed 500 
laty”. й 

Dłuższy wstęp pismo poświęca metodzie 
rządów wewnątrz kraju W. Ks. L. Witolda. 
Rządy te odznaczały się przedewszystkiem 
surowością i bezwzględnością, lecz zarazem 
i sprawiedliwością. jeśli wziąć pod uwagę. 
iż skład narodowy ówczesnego państwa li 
tewskiego był wielce rozmaity, stanie się ja 
snem, iż tylko taka metoda mogła zapewnić 
Litwie rozkwit i potęgę. 

„l dziś — kończy swe wywódy pismo — 
czvż nię jest to samo. Państwa, w których 
panuje łpd i porządek, cieszą się z powagi 
i wpływu zagranicą. Natomiast państwa, itó 
re toną w powodzi rozłamów, i walk we- 

wr irznych, są ogólnie pogardzane, po- 
pychane i krzywdzone...“ 
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Teair na Pohulance 
Boguslawski—Kamiriski: „Krakomiacy 

i Górale", 

Oko więcej jest niż zadowolone z 
oprawy malarskiej na Pohulance. Oko 
jest upite kolorem. Ile tu pomysłów 
Nowakowskiego a ile Różańskiego 
jest obojętne, panowie ci zeszli się i 
dobyli styl kolorowy, skrzynię malo- 
waną, Włodzimierza Tetmajera. Oto 
jest spektakli polski, słoneczniki i mal- 
wy, gęsi i studnia, bocian na domu, 
dym w formie srebrnego węża, staw la- 
zurowy i te chałupy z dachami faliste: 
mi, wszystko kolorowe. Symfonie, wy- 
soce dekoracyjne,  arcypolskie. Tak 
samo jest z kostjumami. To, że gó- 
rale mają czerwone spodnie i olbrzy- 
mie kapelusze oraz siekiery, jak  to- 
mahawki i że przypominają Indjan, 
to wszystko jest w granicach tego, że 
jesteśmy w bajce, w polskim Paul 
et Virginie. Także i gra, sposób ru- 
szania się,  dziarski temperament, 
przytupywanie, wszelkie głosy i na- 
wet „mlenie mąki" kolanami ze stra: 
chu,    

  

łen taktu i umiaru. Bez przesady ser- 
ce skacze skoro tony, barwy tak ska- 
czą. Ziemia nasza urodziła tę sztukę, 
ziemia nasza pozwala ją od czasu do 
czasu ubierać w nową sukienkę. No- 
wakowski i Różański ubrali  krako- 
wiaków i górali tak jak chcieliśmy, 
aby ich ubrano* w r, 1930. 

Podziwiamy grę aktorów, w zgod- 
ności z temperamentem i krwią Sar- 
macką. Zadnych zgrzytów. Bezmierny, 
takt poruszania się we _wszystkiem. 
Żadnych ordynarności, trywjalnošci, 
żadnych płaskości, efektów tanich, 
drobnomieszczaństwa  przemycanego. 
Wszystko szczere, dostojne, arysto- 
kratyczne, niemal do groteski włącz: 
nie. Tak poruszać się, jak Dorota, 
młynarka, może się poruszać tylko 
ktoś związany z ziemią polską. Na- 
wet murzyńskie rzeczy, które "tańczą 
górale, świetnie są wkomponowane w 
całość i dowcipnie. 

Skoro aktor polski « czuje się u 
siebie w domu, zaraz jest majstrem. 
Aktor polski w takich sztukach żyje. 
Artystyczne bogactwa strzelają na 
wszystkie strony, inwencje lecą. Takt, 
bsztnierny takt, instyn ktowy 

      

Królowa mórz. Nie był na lagunach, 
nie oddychał powietrzem, w  którem 
są miraże Świateł. 

takt każe się trzymać w granicach te- 
go, co wolno w Polsce. Temperament 
nie wyskakuje poza tę granicę. Jest 
tak kolosalna przestrzeń do ruchu, 
że wszelkie patologie są na spusty 
zamknięte. Nie wyskakuje nigdzie du- 
Sza poza tę granicę delikatną, niewidzial- 
ną, a istniejącą, mocno obecną, która 
nazywa się poczuciem  plemien: 
nem, poczuciem rasowem, po. 
czuciem narodowem. Wszyscy ży- 
ją. Serca jednakowo biją. Niema ma- 
rjonetek, bo nawet marjonetki żyją i 
pulsują najczerwieńszą krwią. Wszys- 
cy uśmiechają się, wszyscy Szczerzą 
zęby. Zdrowie leci ze sceny. Z oczu 
płynie Światło, Światło podbija wi- 
downię. Kiedy jest Szekspir na sce- 
nie wtedy jest nuda i widać, że Szek- 
Spir jest od Święta i ma nałożony 
strój nieznany, nieużywany,  nieno- 
szony. Zaraz SĄ sztuczności, enigma- 
tyczności. Z kieszeni wydobywa się 
płaskości, bufonadę. Więc jest Szek- 
Spir pełen dziwactw i nudy, kiedy jest 
Gozzi są też anomalje. Pustka  we- 
wnętrzna każe nadrabiać miną. Lecą 
rzeczy, które są nieartystyczne, małe, 
płaskie, Aktor polski nie wie, co to 

wał Tycjan lub Tiepolo. 

jest dla niego obcością. Może (bo 
aktor polski jest wrażliwy), gdyby za- 

rze w płuca i na San Marco spacero- 
wał, wnetby „la bella Venezia” 

min też swoje «zrobi 
Sospiri też swoje. 

miński, wtedy aktor polski 

niego. Falują zbożowe pola. 

sia pociąga i pociąga Zosia. 

Że była Kateryna kwietniowej. Hej wziąć palmę! 
Cornaro i że ta Cornaro miała oczy neczniki kręcą się, 
cudowne, o tem mu nie mówi żaden wszystko tańcuje, 
głos znajomy. Ani o tem, jak malo: niosły kiecki i za 

Wenecji Jest w naszej krwi takt mazur 
nie ma w sercu. Wenecji utajona treść żony głęboko takt oberka, 

dziej zalotnie. Malwy rosną wzwyż, 
jak palmy wileńskie radosnej niedzieli 

Sło- 

z nim ro- 
dzimy się, z nim idziemy do grobu. 

Т 7 Oto jest na Pohulance przedsta- I my wszyscy możemy Nowakowskie- 
mieszkał w Wenecji, wciągnął powiet- wienie niekłamane, forma form artys: go podnosić i podrzucać w powietrze, 

się, krzycząc: „niech żyje”: Dobrze jest, že“: tycznych. To nie jest sadzenie 
w Stawanie na ;koturnach. To nie jest poruszamy się znowu zgodnie. 

nim drgnęła. Od czegoż jest intuicja zakłamanie się, że się ma rieomylne naszemig nogami jest ziemia. Ziemia 
iod czegoż jest tajemniczy kontakt z loty i że Wilno jest nieczułe na no- nas godzi. Skoro jest polska ziemia 
przedmiotem, z naturą, z konkretnem wości. Fanfaronada prysła. Wszystko Nowakowski jak  Anteusz Odzyskał 
przeżyciem? Zresztą Talazzo Vendra- co było sztuczne, wydęte, gdzieś zczez- siłę. Nowakowski jest sobą. Można 

i Ponte dei ło. Poszło: A kysz, a kysz! Gdy jest się tylko cieszyć, że to horyzont nasz 

miona i podrzucano w górę. Aktorzy 
dusze mają proste, dziecinne niemal i . 

wiedzą za co i komu dziękować. Aktó- 
Wszystko wiruje, rom Zelwerowicza zdało się, że krzyw- 

nawet chałupy pod- dę uczyniono Nowakowskiemu, kiedy 
czynają przytupywać. ostrzeliwano Turandot. Więc jest ma- 

a, WSTĄ* nifestacja. Dobrze, że jest manifestacja 

Stanowi akt serca, potrzebę serca. 

Pod 

prawda, gdy jest szczery Śmiech, gdy jak daleko Oczy niosą i że z Berlina | 
Ale kiedy jest Bogusławski i Ka- jest młodociana ekstrawagancja, gdy ani śladu. Przepadły wiclkie warsztaty,” 

drga od jest 
stóp do głowy. Niema tajemnicy dla ze sceną, staje się ze sceną jednoś- swój grunt, 

Staw cią. 
opodal Iśni w słońcu i bocian kleko- publiczności. Nie da się steroryzować ski bawi się jak dziecko. Ale ma 
„ce. Niebo się uśmiecha i skowronki przez żadne komunały. Na dowcip re- styl, pociąga nas za sobą. Odkrywa: 
jak nożyczkami strzygą powietrze. Ba: aguje uśmiechem Oczu i uśmiechem my w nim jednego z pracowników 

Zosia, lic. Potem ręce klaszczą. Starsi znikli, bojowych reformy opery, 
Zosieczka, Basia, ;Basieczka. Dusza wszyscy są dziecinni. Nowakowskiego nas wszystko krzyczy. 
krzyczy hej, głos się układa najbar- po skończeniu I aktu wzięto "na 

yzm, wnet Wilno drga wespół 

Wilno nie ma  zblazowanej 

ra: 

   

G: 

obce Mejerholdy i Piscatory. Tu jest + 
swoja krew, swoja na* 

miętność, swoja twórczość. Nowakow- 

za którą u 

Nic nas nie razi. Ciasto jest do-   
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NURJER GOSPODARCZY ZIEM WICAODNICA 
Jeszcze 0 nthwałach przemysłowców drzewnych wojew. Wileńskiegó 

Od redakcji: Poniżej umieszczony 

artyku nadesłany został przez Radę 

Wojewódzką Związków Ziemian 

Ziemi Wileńskiej. 

W nr. 26 dziennika ,„„Słowo* znaj 
„dujemy opinję sekcji drzewnej. Zw. 
Przemysłowców Polskich w Wilnie 
w sprawie uchwał przemysłowców 
drzewnych. „Opinja'* owa zaczyna się 
„ad pouczenia Rady Wojewódzkiej 
„Zwią zku'Ziemian Ziemi Wileńskiej, 
jak nazywa się Rada Naczelna Zwią- 
zków Drzewnych oraz stwierdzenia, 
że do Rady tej należy również Zwią- 
zek Właścicieli lasów. Pa  zasięgnię- 
ciu informacyj we właściwem miejscu, 
zapewnić możemy autorów  „Opinji”, 
że istotnie Związek Właścicieli Lasów 
do Rady należy, z zastrzeżeniem jed 
nak wolnej ręki w sprawach polityki 
cen surowca; zapewnić również — то- 
žemy, że Związek będzie zmuszony z 
Rady wystąpić, o ile ataki „współkole 
gow“ wileńskich prowadzone będą na- 

. dal w formie niedopuszczalnej. 
. Dalej dowiadujemy się z „Opinii'* 

że należy poczynić ulgi w przewozach 
kolejowych rosyjskiego drewna— wła 
śnie do tartaków wileńskich, zapewne 
dlatego, że są położone najbliżej zró” 
deł surowca (broń Boże nie dla Byd- 
goszczy, która posiada naprawdę por 
ważny przemysł drzewny, a jest od 
źródeł surowca oddałona). 

Po przytoczeniu szeregu danych o 
małej zamożności ziemi Wileńskiej, 
„Opinja* ryzykuje twierdzenie, że „naj 
ważniejszy jest przemysł tartacz..ny, 
bo reprezentuje aż 500.tartaków, a o” 
brót roczny średni każdego traku wy- 
nosi aż 200.000 zł. (z czego widać, że 
przemysł ten robi ogromne obroty). 

, Następnie jest mowa o taborze ko- 
€jowym, o analogji z Niemcami co do 
obrotu ustalającego ceny (znów śmia- 
€ porównanie przedwojennego  prze- 
mysłu Bydgoszczy z dzisiejszym prze” 
mysłem Wilna), wreszcie idą astrono 
miczne cyfry o przerobie i zdolności 
Przetwórczej tartaków (12.000.000 
m.3). Oczywiście jedyna bieda, że 
drzewa w Polsce zamało, bo“ tylko 
4.410.000 m.3, no i te wysokie ceny za 
Surowiec. Znakomicie zestawione  cy- 
fry komentarzy nie wymagają. Należa- 
łoby z nich wnosić, że zapasy kapitału 
brotowego przemysłu są (w odróż- 

tieniu od innych dziedzin gospodarst- 
e narodowego) wprost niewyczerpa” 

Prawdziwą jednak rewelację znaj” 
dujemy dalej: oto dowiadujemy się, że 
„producenta drewna w Polsce niema* 
a zwłaszcza niema warsztatu pracy. 
roducentem jest bowiem przyroda, a 
k zwany producent tylko tej przyro- 

dzie przeszkadza, Biedna  przyfoda! 
lie wiemy, czy tego rodzaju posta- 

Wienie sprawy osnute jest na moty- 
wach ludowych („las sam rośnie, więc 
ie ukradłem tylko wziąłem) czy też 
ha motywach t.zw. wschodnich („gra 

bi Nagrablennoje“). Jeżeli autor „O- 
Pinji* wyraża szczerze tego rodzaju o- 
Pinje, to jest zapewnie również zwo- 
€nnikiem „unarodowienia* przemysłu 
drzewnego na rzecz dyrekcji lasów 
Państwowych? 

Konkluzja: domaganie się „taniego 
Surowca“ tak jakby nie istniało prawo ' 
Podaży j popytu. 

+owyżej sformowana „opinja” sta- 
u0wi typowy dowód jednostronnego 
poglądu na obecny kryzys gospodar: 
czy, poglądu niewykraczającego poza 
interesy! jedynej tylko grupy. Rozumo- 
wanie dość uproszczone: przemysł za 
rabia mniej, niż dawniej: jaka na to 
rada? — przerzucić cały ciężar kryzy- 
P na właściciela ziemskiego, bo on 
„-PEWNe wszystko wytrzyma: Autor 0- 
Plnji nie chce zapewne wiedzieć, że 
wszystkie prawie warsztaty rolne i le- 
Sne pracują dziś z deficytem i że w le 
sag ZAWarty jest pewien kapitał, a ren- 
e go kapitału powinna wystar” 
LŽ opłacenie podatków ji robociz- 
=. że cena na wszystkie produkty rol 
ICIWAa j leśnictwa spadła katastrofal 

mie w 0s tatnim roku przy niezmniej- 
szonych podatkach, robociźnie i świad 
czeniach socjalnych; że masowe ban- 
kructwo warsztatów rolnych (do cze- 
go doprowadziłoby przyjęcie zaleceń 
„opinji”) pociągnie Zza sobą  nieu- 

brze wymieszane, rodzynki s Świet. 
nie wybrane i szafran Kia w nas 
pachnąco i ciepło. Nowakowski jest 
dobrym kuchmistrzej . My zaś nie 
mamy zamiaru pościć, ale kiedy dają dobrą leguminę, rżucamy się na nią 
niemal z żarłocznością. 

Pomysły malarskie Różańskiego 
podbić mogą Europę. 8 Pokazač Polskę 
kolorową, jarzącą się Od blasków. N 
i Światła z proporców, niech 
ю lecą ze sceny. Nie potrzebujemy 

® Wstydzić, Jest wysiłek górny. 
<< płynie wzwyż i ma sens. 

o jest 
są kłóci Się muzyka ze słowem, sło- 
pk nie kłóci się z kolorem. Ruch, 
sb gg głos, wszystko się w naszem 
o stapia, serce wydaje rozkaz, 
| da 7 Wzia- się do tańca. Panna 
e Uagd 9 wyjść na scenę jak w 
? 50)’1 Ju“, położyć rękę pod pazuche 
chwili 46: Kaj ta Polska? Tu w tej 
st ha scenie Ona jest i w was. 
“wo comedia deil arte. „Wese- 

YŚplańskiego jest też comedia d 
se „ite. Zelwerowicz i krytycy, kry: 
t0rzy, Publiczność, publiczność i ak- 

made in Polonia. G 

  

chronnie także ruinę placówek przemy 
słowych. 

Czyż autor „opinji“ istotnie przypu 
szcza, że sztuczne obniżenie cen suro- 
wca do poziomu rosyjskiego gdzie wła 
śnie panuje teorja o „produkcji przyro 
dy', która nic nie kosztuje, będzie zba 
wieniem dla przemysłu drzewnego? A 
jeżeli Sowiety w walce  konkurencyj- 
nej zaczną kalkulować w ten sposób, 
że dopłacą do surowca, który w ich po 
jęciu i tak nic nie kosztuje? 

Sprawa jest zbyt poważna i zbyt 
głęboko wiąże się z kryzysem świato 
wym, a polskim w szczególności, aby 
dała się rozstrzygnąć środkami, pra 
ponowanemi przez autora. Zamiast pi- 
sać „opinię, lepiej poddać je poważ- 
nej dyskusji w gronie fachowem, z u- 
działem czynników objektywnych. 

INFORMACJE 
POSTULAT« RZa.„iEŚLNIKÓW WILEŃ- 
SKICH ZWIĄZANE Z NOWELIZACJĄ U- 
STAWY O PAŃSTWOWYM PODATKU 

PRZEMYSŁOWYM. 

W dniu 5 bm, w lokalu Izby Rzemieślni 
czej w Wilnie, ul. Niemiecka nr. 25, odby 
ła się zwołana przez Zarząd izby Rzemieślni 
czej w Wilnie konferencja  przedstawiciefi 
wszystkich cechów wileńskich, w celu omó- 
wienia projektowanego przez lzbę Rzemieś 
Iniczą w Wilnie memorjału do Ministra Skar 
bu o nowelizacji Ustawy o państwowym 
podatku przemysłowym z punktu widzenia 
postulatów rzemieślniczych. 

Zebrało się około przedstawicieli re- 
prezentujących wszystkie istniejące na tere- 
nie miasta Wilna zawody rzemieślnicze. Ze- 
braniu przewodniczył Prezydent Izby p. Wł. 
Szumański. Projekt nowelizacji referował p. 
Jan Łazarewicz. Po dłuższej i rzeczowej dy 
skusji zebrani potwierdzili konieczność wpro 
wadzenia zmian w ustawie o państwowym 
podatku przemysłowym, które  streszczają 
się w następującem: 

Ustawa o podatku przemysłowym z roku 
1925 identyfikuje położenie rzemiosła z po- 
łożeniem przemysłu, kładąc na rzemiosło i 
przemysł równe obowiązki podatkowe. No- 
wela zaprojektowana przez ministra Skarbu 
(omawiana na konferencji przedstawicieli 
Izb Hrzemysłowo - Handlowych) nie wpro- 
wadza w tym względzie żadnych zmian, po- 
zostawiając zasadniczą stopę podatkową w 
nie zmienionej wysokości 2 proc, (dwa) od 
obrotu tak dla przemysłu, jak i dla rzemio 
sła. Natomiast projekt noweli uszczupla do- 
tychczasowe ulgi dla rzemiosła, bo wprowa” 
dza obowiązek wykupna świadectwa prze- 
mysżowego dla wszystkich bez wyjątku rze 
mieślników, podczas gdy dotychczasowa u- 
stawa, zwalnia pracujących bez żadnej po 
mocy lub też z jednym tylko pomocnikiem 
od obowiązku wykupienia świadectwa prze- 
mysłowego. 

Rzemieślnicy przeto, wskazując na bez- 
względną potrzebę gospodarczą domagają. 
się wprowadzenia ulg dla rzemiosła w for- 

KRO 
ŚRODA 

12. Dziś 1 
Eulalti 

Ė Jutro 
Katarzyny 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorológji 
U. S. B. w Wilnie 

z dnia 11 -- II 1930 r. 

  

Wschód sł. g.7 m 

Zachód sł. g. 16 m. 40 

  

Ciśnienie > 
średnie w min ) 199 

Temperatura \ — 0C 
šrednia 

Temperatura naįwyžsza: — 19C. 

Tempóratura najnitsza: —139C. 
Opad w milimetrach: — 

Wiatr | 
przeważający 

Tendencja barometryczna: stan staly 
spadek 
Uwagi: w dzień pochmurno przelotny 
śnieg, wieczór pogodny 

j Północno zachodni + 

  

KOŚCIELNA 
— łk) Sprawozdanie z wizytacji |. E. 

arcypasterza w parafji Ostro! lej, Dnia 
9 lutego 4 E. arcypasterz wileński dokonał 
wizytacji instytucyj i organizacyj religijno- 

społecznych ef Ostrobramskiej. Ks. J.- 
Wojczunąs, ks. magister Tadeusz Sieczka i 
przedstawiciele wszystkich zrzeszeń ; zebrali 
się w sali parafjalnejj Oo godz. 6 przybył 
arcypasterz przywitany radośnie przez wszy 
stkich zebranych, zaś ks. Józef Wojczunas 
w zastępstwie proboszcza ks, kanonika Za- 
wadzkiego powitał J. E. arcypasterza, dzię 
kując za łaskawe przybycie, które się przy- 

Sam Dziewulski ze swymi  piętna- 
stu grajkami mogą się wziąć za ręce 
i szaleć. 

Tu nie trzeba tyrad. Tu nie trzeba 
wygłaszać programów. Tu bez mani- 
festów rzeczy same przez się żyją. 
1 dlatego tu można mówić o Polsce. 
Jak to dobrze, że się o Niej mówi w 
prologu i epilogu. Dobrze, że się o 

iej mówi po swojemu, czasem tro- 
chę na koturnach, potem ;tak znowu 
zprosta.f Każden głos jest drogi, ka- 
żden wysłuchany, Jest niemal maniie- 
stacją patrjotyczną. Ale gwoli czego? 

woli tego abyśmy byli ze sobą, 
abyśmy się zwarli, abyśmy wygonili 
zgrzyty i abyśmy w domu naszym 
śpiewali: Kochajmy się. 

Mogą się politycy uśmiechać. Są 
tacy którzy twierdzą, że ;trzeba się 
źreć. 

A tu ze sceny leci manifestacja 
dzieci Melpomeny. Czyż aktorowie nie 
mają racji i czyż błądzą protestu- 
jąc przeciw Homo homini lupus. 
Już do nas docierają "odruchy mena- 
żerji ludzkiej ze stolicy. Już się w 
Wilnie nie podoba, że malarz niewi- 

Pieniądze leński maluje w kościele. 
   

  

mie zredukowania zasadniczego podatku od 
obrotu .dlą* rzemieślników wymienionych w 
artykule 142 Ustawy Przemysłowej do 1 
proc., zaś dla wytwórców artykułów 
pierwszej potrzeby i półfabrykatów do pół 
proc. od obrotu oraz zachowania prze 
pisu, zwolniającege rzemieślników pracują 
cych przy pomocy jednego tylko robotnika 
od obowiązku wykupienia świadectwa prze 
mysłowego. 

Niezależnie od powyższego uchwalono 
prosić p ministra skarbu o nieuważanie ter 
minatorów, zarejestrowanych w Izbie Rze- 
mieślniczej,j w myśl obowiązujących przepi- 
sów, regulujących sprawy terminatorskie za 
siły robocze przy określaniu kategorji świa 
dectw przemysłowych. 

Obok tego omówiono cały szereg innych 
projektów, które z braku miejsca odkładamy 
do następnego komunikatu. 

  

KRONIKA MIEJSCOWA 
— Doroczny zjazd spółdzielczy. W ubie- 

głym tygodniu prezes Rady Wileńskiego Od 
działu Zw. Sp. Pol. Feliks Zawadki rozesłał 
do wszystkich spółdzielni za pośrednictwem 
Związku następujące pismo: 

„Na zasadzie par. 6 Regulaminu Oddzia- 
łu Wileńskiego Zwiazku Spół. Pol. zwołuję 
na dzień 16 go lutego 1930 r. godz. 10.30 
Doroczny Zjazd Spółdzielni (przedstawicieli) 
należących do Związku Spółdzielni Polskich 
a podległych Oddziałowi w Wilnie. 

Prezes Rady (—) Feliks Zawadzki 
. Porządek dzienny Sejmiku jest następu- 
jacy: 

1) Zagajenie, 
2) Wybór Prezydjum i przyjęcie porząd- 

ku obrad. 
3) Odczytanie protokułu z poprzedniego 

Sejmiku w dn. 10, ŁII 1929 r. 
4) Sprawozdanie z działalności Oddziału 
a) rachunkowe, 

i b) organizacyjne — Wileńskiego Oddzia 
u, 

_5) Sprawozdanie Rady i Komisji: Rewi 
zyjnej i dyskusja nad sprawozdaniem. 

6) Referaty: 
. a) Ustawodawstwo skarbowe w odniesie 

niu do spółdzielczości (p. Gadomski). 
.b) Współpraca spółdzielni kredytowych 

z innemi spółdzielniami (Kier. Wydz. Przem. 
Centr. p. Ihnatowicz). 

7) Dyskusja nad referatami, 
8) Uchwalenie preliminarza na rok 1930, 
9) Wybory członków Rady na miejsce 

ustępujących; 
10) Wolne wnioski. 

Sejmik odbędzie się w sali „Sokół*, Wil. 
no, ul. Wileńska 10a. 

— Kupcom ku uwadze. Zarząd związ- 
ku drobnych kupców chrześcijan m. Wilna 
przypomina, iż termin składania do urzędów 
skarbowych zeznań! o dochodzie za rok 1929 
upływa z dniem 1 marca b, r. 

. Zeznania powyższe wypełnia  sekreta- 
rjat związku do dnia 26 lutego b. r. codzien 
nie w godzinach od 18—20 w lokalu związ 
ku przy ul. Zawalneį 1—4. 

— Rejestracji rzemieślników  grupy 
drzewnej. Izba Rzemieślnicza w Wilnie ni- 
niejszem przypomina, iż od dnia 9 lutego 
do 15 b. m. 1930 r w lokalu Izby przy ul. 
Niemieckiej Nr. 25 odbywa się rejestracja 
rzemieślników grupy drzewnej t. z. bednar- 
stwa, ciesielstwa, koszykarstwa,  kołodziej- 
stwa, rzeżbiarstwa w __ drzewie, . „stolarstwa, 
tokarstwa, wyrób instrumentów  muzycz- 
nych i grzebieniarstwa — codziennie od 
godz. 10 do 14. 

NIKA 
czyni do ożywienia pracy stowarzyszeń pa- 
raijalnych i podniesie wszystkich na dich 
Zdał również pokrótce sprawozdanie ogólne 
z działalności stowarzyszeń. Potem następo- 
wały sprawozdania prezesów i prezesek po 
szczególnych stowarzyszeń. Wszystkie — ог- 
ganizacje wykazały postęp w pracy. Widać 
RE tych sprawozdań zrozumienie donio- 
słości akcji katolickiej, która wyrażała się 
na każdem polu pracy, chociażby w tych 
organizacjach charytatywnych, które wy- 
kazały się troską o zapewnienie bytu ma- 
terjalnego biednym, nie zaniedbując udzielać 
im pociechy duchowej, ułatwiając im, aby 
stali się synami Kościoła, wielu też, wyry- 
wając z martwoty duchowej, z bierności, 
popchnęły do czynnego życia i udziału w 
sprawie Chrystusowej. 

  

Młodzież też wykazała postęp w dąże- R 
niu do ideałów, do wyrobienia siebie na do- 
brych członków Kościoła, i społeczeństwa. 
Po skończonych sprawozdaniach — zabrał 
głos jeden z parafjan, dziękując ar- 
cypasterzowi, że zaszczycił paratję Ostro- 
bramską swą obecnością, zarazem przyrzekł 
że jeszcze większą energję w pracy I wy- 
trwałości wykażą na przyszłość organizacje. 
Teraz zabrał głos. ]. Е. ks. arcypasterz, po- 
wołując się na słowa Wielkiego Apostoła 
„Moimi bądźcie" nawoływał wszystkich do 
wytrwałości w zamierzonych przez _ siebie 
zadaniach, a dążność ta nie powinna być 
jednostek tylko, ale całego ogółt, dobrze 
zorganizowanego. Dużo może zrobić rozum 
na jednostka, ale o wiele więcej rozumnie 
zorganizowany ogół, którego skoordynowa- 
ne wysiłki w jednym kierunku prędzej cel 
osiągną. Dlatego też, wykazując doniosłe 
znaczenie dla sprawy katolickich organiza- 
cyj jako czynników, dających świadomość 
siły społeczeństwa zorganizowanego i zachę 
cających do świętej walki o ideały, gorąco 

o w o 

zali większą aktywność i organizowanie się 
w pracy swych organizacyj. Wszystkich zaś 
parafjan zachęcał do zgodnej współpracy 
ze swymi kierownikami duchownymi w czci 
godnym związku, bo każdy z nas jest apo- 
stołem dla sprawy katolickiej. 

Na zakończenie swego przemówienia 
złożył życzenia pomyślnej pracy i udzielił 
błogosławieństwa. 

Na wzniesiony okrzyk „Niech żyje arcy 
pasterz* odpowiedział: „organizacje parafji 
Ostrobramskiej niech żyją”. Następnie chór 
odśpiewał ładną piosenkę, potem jeszcze 
II piosenkę zaśpiewały druhny S. M. P. 

Po dłuższej jeszcze rozmowie, w której 
arcypasterz udzielał się wszystkim, zaśpie- 
wano hymn „My chcemy Boga“, žegnany 
okrzykami „niech żyje arcypasterz*  odje- 
chał. arcypasterz. 

> (k) Adoracja Przenajświętszego Sa- 
kramentu. Koło Eucharystyczne męskie przy 
kościele po-Bernardyńskim przypomina kato 
likom dobrej woli że z rozporządzenia arcy- 
pasterza w pierwszy piątek każdego miesią 
ca oraz w każdą niedzielę i święto obowią- 
zujące w kościele Św. Michała będzie się 
odbywać wystawienie  Przenajświętszego 
Sakramentu od godz. 7 rano do godz. 
wiecz, Ktoby chciał wziąć udział w adora- 
cji niech złoży swój podpis w zakrystji ko- 
ścioła św. Michała. 

Dnia 12 lutego przypada całodzienna 
adoracja Przenajświętszego Sakramentu w 
kościele w Supraski, dnia 13 lutego w fa- 
rze Białbstockiej. 

8 URZĘDOWA 

\ — (o) W sprawie usprawnienia admi- 
nistracji komunalnej. W związku z powoła- 
niem do życia i z rozpoczęciem prac komi- 
sji wojewódzkiej dla usprawnienia  admini- 
stracji komunalnej województwa wileńskie- 
go, urząd wojewódzki z uwagi na to, że 
zadaniem wzmiankowanej komisji jest pod- 
danie rewizji całokształtu administracji samo 
rządowej tak w zakresie własnym, jak i po- 
ruczonym, oraz że przepracowanie poszcze- 
gólnych tematów będzie wymagało badań 
porównawczych, zwrócił się do Magistratu 
m. Wilna z prośbą o zapewnienie referen- 
tom komisji jaknajdalej za „współdziała 
nią ze strony podwładnych Magistratowi or 
ganów, jak również udzielanie w razach po 
trzeby delegacyj do innych powiatów i wo- 
jewództw. 

MIEJSKA 

— (0) Posiedzenie miejskiej komisji tech 
nicznej. We czwartek, dnia 14 lutego, odbę 
dzie się posiedzenie miejskiej komisji tech- 
nicznej z następującym porządkiem  dzien- 
nym: 

3 1) sprawa nadawania koncesyj na pro 
wadzenie przedsiębiorstw połączeń wodocią 
gowo-kanalizacyjnych, 2) omówienie wy 
tycznych odnośnie personelu technicznego 
w wydziale sekcji technicznej; 3) sprawa 
udzielania pozwoleń na sprzedaż działek w 
dzielnicy Pośpieszka, 4) sprawa zamian 
średnicy rur przy wierceniu studni arteryj- ° 
skich, 5) sprawa układu posadzek ksyloli- | 
towanych w lokalach szkolnych, 6) w spra 
wie przetargu na wykonanie instalacyjnych 
robót w gmachu szkoły na Antokolu i domu 
robotniczego na Pióromoncie 

— (o) Podatek od lokali. W związku 
z tozesłaniem przez Magistrat m. Wilna na- 
kazów płatniczych na podatek od lokali na 
rok 1930, dowiadujemy się, iż podatek ten 
może być zapłacony bez odsetek w następu 
jących terminach: za I kwartał do 14 mar- 
ca, za II kwartał do 14 czerwca, za III kwar 
tał do 14 września i za IV kwartał do 14 
grudnia. 2 

— (0) Na sztandar dla szkoły technicz- 
nej. Magistrat wyasygnował 100 zł. na ufun 
dowanie nowego sztandaru dla szkoły tech- 
nicznej im. Marszałka Piłsudskiego w Wil- 
nie. 

— (a) Dlaczego Magistrat nie mógł 
ściągać kar dita śractiiycih W związku z 
zarządzeniem o odciążeniu policji, obowią- 
zek ściągania kar za różne wykroczenia ad- 
ministracyjne przypadł) Magistratowi,. do któ 
rego Starostwo Grodzkie odsyłało wszystkie 
załatwione protokuły. 

Skutek tego był ten, że referat egzeku 
cyjny Magistratu odesłał wszystkie nakazy, 
zpowrotem wobec niemożności ściągnięcia. 
Do ukaranych musiano wysyłać policjantów 
którzy bez trudu nałożone kary ściągali i 
przekazywali je według potrzeby. Przytem 
wyjaśniła się, że powodem uchylania się 
ukaranych od wpłacania należnych sum 
egzekutorowi miejskiemu było doliczanie wy - 
sokich kosztów egzekucyjnych, które  nie- 
jednokrotnie przewyższały same kary, pod 
czas, gdy policja żadnych kosztów nie doli- 
cza. 

W związku z powyższem nastąpiło po- 
rozumienie się odnośnych władz i w rezul- 
tacie policja otrzymała polecenie by w razie 
wypadku odchylania się opłacenia kary po- 
borcy miejskiemu, opornych sprowadzać do 
Magistratu w celu uiszczenia się z należno- 

ści. , 
Pozostaje tylko spytač, dlaczego winne 

go przekroczenia administracyjnego karać 
będą podwójnie, Czyżby to było nowe źród 
ło dochodów miejskich? 

— (a) W jakich p: można ze- 
zwalać na zsypywanie Śniegu. Zostało usta- 
nowione, że zsypywanie śniegu w miejscach 
ku temu wyznaczonych może być dokony- 
wane jedynie w godzinach od 7 rano do 19 
Poza temi godzinami właściciele posesyj na 
terenie których śnieg jest zsypywany mogą 
się temu przeciwstawiać. 

WOJSKOWA. 
— Ze związku organizacyj wojskowych. 

Zarząd ZOW. Powiada wszystkie zrze- 
szone organizacje oraz zarządy powiatowe 
iż w dniu 9 marca o godz. 12 w lokalu Z.O. 
IW. przy ul. Uniwersyteckiej 6—8 odbędzie 
się walny zjazd delegatów z następującym 
porządkiem dziennym: = 

1) Zagajenie zebrania i wybór przewod 
niczącego, 2) sprawozdanie z działalności 

zachęcał wszystkich do wstępowania w sze zarządu, 3) sprawozdanie kasowe, 4) spra= 
regi zrzeszonych Nawiązując do sprawoz- wozdanie komisji rewizyjnej, 5) wybór 
dań, wyraził życzenie, by mężczyźni wyka- Z.O.W. do Federacji, 7), wolne wnioski, 

SRS TN TRS TO TAI RI PEPE OTOZ EEE OCE EO ZS 

Bo to nie był tylko Spektakl, ale Kiedy żył Matejko styl, który Bojkę 8а @а swoich, ktos wrzeszczy, dla 
nas jest kórytko. Warszawę mal- 
pują wilnianie 1 miasto Mickie- 
wicza wciągają w obręb tańca 
złotego cielca. 

To są zatem odruchy, te maniie- 
stacje na scenie. Nie zwracają się 
przeciw nikomu. Pokazują tylko, że 
wrażliwość artysty czuje niebezpieczeń- 
stwo. Oto jest comedia dell'arte. 
Tylko aktorzy wśród wszystkich arty- 
stów mają sens zbiorowy, gromadny. 
Nie ma go malarz, który może two: 
rzyć w celi i w więzieniu. Nie ma go 
poeta ani muzyk. Ma go aktor bo się 
styka wciąż z publicznością, z 
duszą mas, ze zbiorową emanacją i 
to bezpośrednio I codzień. Za- 
tem jest dobre, że z Bogusławskiego 
i Kamińskiego teatr na Pohulance ko- 
rzysta, aby załatwić "górne sprawy. 
To jest absolutnie zasługa Nowakow- 
skiego. Trudno wymagać, aby masy 
publiczności drgnęły na programy 
sztuki, djalektykę Oskara Wilde. Ale 
na pulsujące nurty drgnąć może pu- 
bliczność. Scena ma prawo stano- 
wić politykę kultury. Ona ma 
prawo lansować o       

siły duchowe narodu. Więc w 
prologu ten apel jeden po drugim wy- Skoro dusza żyła było toi nabożeń- oszałamiał. 
wołujący oklaski są na miejscu i są stwo. Nabożeństwo nasze własne, Młodej Polski 

  

niach opatrzony Św. Sakramentami 

Komornik Sądowy pow. 

Kelqdz ALEKSANDER ŁĘTOWSKI 
Proboszcz Parafji Worończańskiej Diecezji Pińskiej po krótkich cierpie- 

w Worończy w wieku lat 56. 

O czem zawiadamiają w smutku pogrążeni 

Pogrzeb odbył się w Worończy dnia 7 lutego 1930 r. 

u:
 

  

zasnął w Bogu dnia 5 lutego 1930 r. 

PARAFJANIE. 

4. T p. 
a 

Wacław Włoczewski 
Mołodeczańskiego zmarł 

w klinice U. S. B. w Wilnie w wieku lat 51. 
._ Pogrzeb odbył się 10 lutego b. r. na cmentarzu przy kościele 

Św. Piotra i Pawła. O czem zawiadamiają pogrążeni w smutku 

7. lutego 1930 r. 

Żona, córki i syn. 

  

Władysław Konarzewski 
ziemianin powiatu Mołodeczańskiego, zmarł nagle dnia 7 lutego 1930 r. 

w wieku lat 51. Pogrzeb odbył się dnia 10 lutego r. b. na cmentarzu 

parafjalnym w Gródku. 

O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 
ona, córki, zięć I wnuk. 

AST SIS ETAPAI. 

Wybory do Zarządu Brafniej Pomocy U. S. В. 
Wczoraj odbyły się wybory do Zarządu Bratniej Pomocy Pol. Mło- 

dzieży Akademickiej w sali Śniadeckich U. S. B. przy 
800 osób. 

udziale około 

„Zostały zgłoszone 2 listy. Lista kół naukowych, na której czele stali 
kol. Święcicki Józef, Kowalski Zygmunt i Radziwon Władysław i lista blo- 

ku pracy samopomocowej (Młodzież 

O godzinie 1-ej w nocy trwają 
oraz do komisji rewizyjnej. 

Wszechpolska), na której czele stali 

Puchalski Ryszard, Ditrich Jerzy, Fundowicz Stefan. Blok pracy samopo- 
mocowej zwyciężył różnicą zgórą 100 głosów. 

jeszcze wybory na członków zarządu 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— (0) Instytucja opjiekunów  spolecz- 

nych. Zgodnie z zarządzeniem odnośnych 
władz 'administracyjnych, wydział opieki 
społecznej Magistratu zwołał w dniu 8 lute- 
go zebranie informacyjne w celu powołania 
dą życia instytucji opiekunów społecznych. 
Po wyjaśnieniu sprawy przez kierownika 
wydziału opieki. społecznej..p. Е. Majewskie- 
go, miasto Wilno zostało podzielone na 24 

okręgi, Każdy z opiekunów otrzyma jeden 
z okręgów, gdzie będzie miał za zadanie 
utrzymywać stały kontakt z ludnością w 
celu przedkładania wydziałowi opieki spo- 
łecznej Magistratu wniosków co do osób, 
starających się o zasiłki i zapomogi. 

Lista kandydatów na opiekunów spo- 
łecznych przedstawiona zostanie w —. liczbie 
24 do zatwierdzenia Radzie na najbliższem 
jej posiedzeniu. i 

— (0) Wzrost bezrobocia w Wilnie. 
Według danych państwowego urzędu po- 
średnictwa pracy, ogólna liczba  bezrobot 
nych na terenie m. Wilna wynosi obecnie 
4461, w ten mężczyzn 3458 i kobiet 1005. 
W porównaniu z ubiegłym tygodniem liczba 
bezrobotnych zwiększyła się o 149, 

SZKOLNA. 

— Kursy. przygotowawezą, O. O. Jezuici 
(Wielka 58) otwierają 15 lutego b. r. pry- 
watne kursy przygotowawcze do egzaminu 

wstępnego do klasy 1 gimnazjalnej dla ucz- 

niów uczących się prywatnie, głoszenia 

przyjmuje zarządu Kolegjum do dnia 13 lu- 

tego od godz, 10—13. 
ZEBRANIA I ODCZYTY 

— (k) Zebranie organizacyj katokckich. 
Zebranie konferencji pań miłosierdzia: VII-eį 

parafji po-Bernardyńskiej odbędzie się 13 

lutego o godz. 5 p. p- w sali Ligi Parafjal- 

nej. : 
> Zebranie niewiast katolickich  parafji 

Wszystkich Św. odbędzie się 16 lutego za- 
raz po nieszporach. ‚ 
t Zzabfanie konferencji św. Wincentego a 
Paulo męskiej parafji św. Jana odbędzie się 
15 lutego o godz. 7 wiecz. w sali parafjalnej 

KOMUNIKATY. 
— Dzisiejsza 91 Środa Literacka poświę 

coną będzie zagadnieniom konserwacji cen- 
nych zabytków sztuki, w które tak obfituje 
ziemia wieńska i nowogródzka. Konserwa- 
tor zabytków na oba te województwa, | dr. 
Stanisław Lorentz, przy pokazie OO 
materjału ilustracyjnego, wygłosi pogadankę 
o zamkach tej ziemi, szczególnie 0 zamku 
Trockim. Po referacie nastąpi dyskusja przy 
udziale sił naukowych naszego miasta. 

Początek o godz, 8 wiecz. w siedzibie 
Związku Literatów przy ul. Ostrobramskiej 
9. Wstęp dla członków, sympatyków i wpro 
wadzonych gości. 

odzina Ś. p. Jana Bukowskiego za- 
praszą wszystkich wierzycieli na « zebranie 

mające się odbyć dn. 15 lutego b, r. w lo- 
kalu związku przedstawicieli handlowych w 
Wilnie ul. Niemiecka 35—7 w celu wspólne 
go porozumienia się o likwidacji długów fit 
my: Stefanja Jasieńska Sp. z ogr. odpow. 

  

— Grypę, kaszel bronchit uleczysz Ssy- 
stematycznem « piciem szczawnickich _ wód 
kruszcowych „Stefana” i „Józefiny”. Choro- 
by żołądka i przemiany materji usunie i 
szczawnicka „Magdalena“ i „Wanda“. Do 
nabycia w aptekach į skladach aptecznych.. 

  

RÓŻNE 
— (y) Figliki pogody. Trzeba przyzna: 

że tegoroczna zima, przybyła zresztą z nie- 
małem opóźnieniem, płatając nam figle co- 
raz wymyślniejsze, 

Po uporczywie trwającem cieple i pra- 
wie bezśnieżnem Bożem Narodzeniu kilka 
dni prawdziwej zimy, z sanną na Nowy Rok 
i.. odwilżą za kilka dni. Potem odrobinka 
w całem tego słowa znaczeniu, odrobinka 
śniegu, lekka odwilż, trochę mrozu i znów 

ciepło. AW 
Ostatnio figliki pogody powtarzają się 

ciągle. Rano odwilż. Dorożkarze wyciągają 
pojazdy, ten i ów myśli o nabyciu letniego 
płaszcza (przed sezonem trochę taniej) a 
wieczorem 9 stopni mrozu. Onegdaj np. 11 
stopni mrozu po Śnieżnej, ciepłej nocy wie- 
czorem zaś odwilż, która trwa przez całą 
dobę. 

W chwili, kiedy piszemy te słowa pada 
ją duże, mokre płatki śniegu. Rano może 
znów będzie mróz. Zima. .jednem słowem 
taka zima to żadna zima. Afbo, albo. 

(o) Stan czystości & schorzenia 
wśród dziatwy szkół powszechnych m. Wil: 
na. Ze sprawozdanią z Opinii higjeniczno-le- 
karskiej w szkołach powszechnych m. Wil- 
na za miesiąc styczeń okazuje Się, że liczba 
dzieci brudnych wynosiła 1191,  zawszo- 
nych 1766, chorych na šwierzbę 33, inne 
choroby skórne 116, gruźlica płuc podejrza 
na 35, gruźlica płuc stwierdzoną 4, gruźli- 
ca gruczołów chłonnych 102, gruźlica  in- 
nych narządów 9, choroby nerwowe 16, cho 
roby zakażne: ospa wietrzna 9, płonica 9, 
odra 171, krztusiec 5, dyfteryt 2, choroby 
nosa 114, uszu 64, jaglica 39, inne choroby 
oczu 210. 

Liczba odwiedzonych szkół wynosi 41, 
rzeprowadzono badań indywidualnych 
032, skierowano do przychodni 722, odpro 

wadzono do kąpieli 4203, zakwalifikowano 
do szkoły dla umysłowo upośledzonych 14 
i do-szkoły dla moralnie zaniedbanych 4. 

— Podziękowanie. Zarząd zrzeszenia 
zw.pracy obyw. kobiet z serdecznem podzię 
kowaniem kwituje odbiór 21 zł. gr. 60 od 
wożźnego urzędu wojew. p. Konstantego 
Markiewicza, który swój cały dochód z balu 
wojewódzkiego złożył na ochronę im. ks. 
biskupa Bandurskiego. 

` 

glądališmy w epoce 
tukę Bogusławskiego 

pożądane. To że nawet wszyscy wsta- mocno może pogańskie, cudownie trącającą © secesję. Teraz idzie z 
ja jak na obchodzie to dobrze. Naucz: kolorowe, zdrowe do szpiku kości, Bronowic Światło. Niebo, Wisła, Ta- 

nawet pełne strachu i zabobonne, to try, odwieczny Kraków, Tetmajer «i cie się jeszcze działac, aby publicz” 
ność płakała, aby nawet krzyczała z 
bólu czy ze Szczęścia, Wszystko rób- 
cie co jest w waszej mocy, aby 
wstrząsnąć duszą ludzką, która w 
Polce jak i w Europie jest opętana 
przez szatana, przez pieniądze i obra- 
ca się dokoła tego zwierzęcia, w któ- 
re Mojżesz bił laską! Więc dobrze, że 
słę mówiło o Polsce. 

znowu jak noc majowa pachnące, Wyśpłański w tej nowej formie tkwią 
wszędzie zakorzenione a nie wiszące j żyją, 

w powietrzu. 
Jakże jest dobrze nie być krytycz- 

To zakorzenienie jest może naj- nym, móc nie być krytycznym.  Jak- 
większą tajemnicą. Przecież ono sta: że dobrze jest bawić się razem ze 
wia nas na nogi. Właśnie dlatego, że 
stoimy dobrze, możemy głowy pod- 
nieść w Objawione. Byliśmy już nie: 

sceną i klaskać- Upić się polskością. 
Zatoczyć się nie od wina lub wódki 
ale od nadmiaru tej Polskości. I po- 

Sztuka była wielką pieśnią 0 zle- mal spychani w dół. Dźwignęliśmy się tem na jawie dalej Śnić i dziękować 
mi, o wspólnej matce. Nieocenione są wzwyż, zaczynamy tańczyć. Gwiazdy Bogu, że tak cudowną rzecz stworzył, 
takie przedstawienia. Każdemu aktoro- znowu wirują dla nas i wschodzą z0- jak Polska. — ! ukłonić się w stronę 
wi pokłon. Nie mamy żadnych uwag, rze. Pijemy wolność i dobrze, że o Krakowa, dla którego Wilno miało i 
bo każden dał ze siebie to najdroższe tej wolności pod sam koniec sztuki mia niewypowiedzialny sentyment. 
co ma, esencję ziemi. Nigdzie nie błą- najostatniejsze słówko szukało drogi 
dził gest, ucho żeniło się przedziwnie 

'z muzyką, która zda się wyskakiwa* jest przed nami ale tylko jeśli będzie- 
ła wprost z ziemi z nadmiernego muze sobą i zwarcie. Polska wstała i 

idzie do nowych awatar. Zaś sztuka 
Aktor się cieszył, że mógł tę Bogusławskiego jest cudotwórczą. Za 

wielką oflarę odprawić, która Stanisława Augusta dano jej styl 
nazywa się narodowem  miste- Polskich Salonów. Za Mierosławskiego 

przytupywania. 

do naszego serca. Morze wolności M. Limanowski. 

DIE 
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BALE I ZABAWY. 
— Dorocznym zwyczajem odbędzie się 

15 lutego w salach Ssawa Oficerskiego 
tradycyjna zabawa leśników. Początek pun 
ktualnie o godz. 10 wiecz. Wstęp zł. 8. (aka 
demicki zł. 5. Zaproszenia i bilety zawczasu 
u p. p. gospodarzy w Dyrekcji Lasów Pań- 
stwowych ul. Wielka 66 i w Wydziale Urzą 
dzenia Lasów, ul. Mickiewicza 1 w godz. 
urzędowych. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś po 

cenach normalnych malownicze widowisko 
„Krakowiacy i górale* W. Bogusławskiego i 
J. N. Kamińskiego z piękną muzyką Kurpiń 
skiego w nowej bogatej szacie dekoracyjnej. 
Inscenizacji i reżyserji dokonał dr. Zygmunt 
Nowakowski. Sztuka wywołała ogólny za- 
chwyt. 

— Teatr Miejski Lutnia". Dziś w dal- 
szym ciągu ciesząca się wielkiem powodze- 
niem wytworna komedja węgierska Lakato- 
sa „Mężczyzna i kobieta'* poruszająca nad- 
wyraz ciekawe problemy życiowe, odznacza 
jąca się finezyjnym humorem oraz interesu- 
jącą akcją sceniczną. W roli głównej wy- 
bitna artystka Marja Makarczykówna.  Re- 
żyserja R szarda Wasilewskiego. 

— įbližsza premjera. W przyszłym 
Sodai wejdzie na repertuar teatru Lutnia 
salonowa komedja Geraldyego i Spitzera 
„Gdybym chciala...“ w  reżyserji Z, Ziem- 
binskiego. 

— „Krėlewicz Rak“. Ciesząca się nad- 
ZYCH powodzeniem barwna baśń lu- 
dowa W. Stanisławskiej ukaże się nieodwo- 
łalnie po raz ostatni w sezonie w sobotę 
najbliższą 15 b. m. o godz. 3 m. 30 po poł. 
po cenach zniżonych. 

rzedstawienia popołkdniowe. W 
niedzielę nadchodzącą w teatrach miejskich 
odbędą się przedstawienia popołudniowe po 
cenach zniżonych; w teatrze na Pohulance 
Roca baśń  Gozziego „Księżniczka 
chińska Turandot*, w teatrze Lutnia. cieszą- 
ca się wielkiem powodzeniem satyryczna 
komedja Pagnola „Pan Topaz". 

CO GRAJĄ W KINACH? 
RE — Ulica ych dusz. 
lywood — Pewien młody człowiek 

Słońce — Niewolnica księcia Borysa. 
Lux — Płonący okręt. 
Światowid — Marynarz słodkich wód. 

| Wanda — Miasto miłości. 
КЕЙ — Ušmiech Iosu. 

Ad adilly — Kobieta w plomieniach. 
Kino Miejskie — Ostatni syn. 
Ognisko — Ojcze! 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— (c) Okradzanie stolarni. Nieujawnie- 

ni sprawcy dostali się do pracowni stolar- 
skiej Szulkina przy ul. Wileńskiej i wynieśli 
narzędzia wartości kilkaset zł. 

— (c) Spaliłą się stodoła Wskutek nie- 
ostrożnego obchodzenia się z ogniem pow- 
stał pożar w zabudowaniach Józefa Rabiry 
mieszkańca wsi Bałaje gminy Woropajew- 
skiej powiatu Postawskiego.  Zniszczeniu 
uległa stodoła wraz ze zbiorami powodując 
straty w wysokości 3 tysiące zł. 

— (c) Zabójstwo. W nocy z niedzieli 
na poniedziałek, wieś Garszewicze gminy 
Grodeckiej, pow.. Mołodeczańskiego była 
miejscem krwawej zemsty dokonanej na 
osobie mieszkańca tej wsi Filipa Takusze- 

icza. 
Kilku młodych chłopów w tej liczbie 

Takuszewicz i jego osobisty wróg Antoni 
Krzywicki spotkał, się zupełnie przypadkowo 

"w - mieszkaniu JR Krynkiewicza. 
Pomiędzy Krzywickim a Takuszewiczem 

z miejsca wywiązała się sprzeczka na tle 
zatargu o PO w trakcie której Krzywiec 
ki wydobył błyskawicznie z kieszeni rewol- 
"wer i oddał do przeciwnika kilka strzałów 
z których jeden trafił w głowę i był śmier- 
telny. Zabójcę policja aresztowała. 

: — (c) Kradzież T Z mieszka- 
nia Szoloma Kaptana (Antokolska 84) skra- 
dziono podczas jego nieobecności 10 dola- 
rów, 75 zł., dwie obrączki i kolczyki. Kto 
dokonał kradzieży niewiadomo. 

— (c) żołnierze strzelali na zabawie. 
W kolonji Okmiana, gminy Podbrzeskiej w 
czasie zabawy w domu Bazylego Biedrowa 
powstała bójka pomiędzy cywilnymi a żoł- 
nierzami K.O.P. trakcie zajścia żołnierze 
pozwolili sobie wystrzelić powodując zranie 
nie Florjana Tomczaka i Piotra Pacholca. 
Dochodzenie prowadzą władze wojskowe i 
winni strzałów zostaną ukarani. 

= (e) hotelowy. Wczoraj w 
dzień do pokoju bawiącego chwilowo w Wil 
nie Abla Szapiro zamieszkującego w hotelu 
Palace, dostał się złodziej, który korzystając 
że nikogo w tym czasie w pokoju: nie było 
przeszukał wszystkie szuflady i ubrania i za- 
brał znalezione tam pieniądze. 

Uciekającego złodzieja zatrzymano i od 
. dano policji. Okazało się że jest to Etel Gro 
EE zamieszkujący przy ul. Kwaszel- 
nej 10. 

— (c) Pożary w składzie  aptecznym. 
Nad ranem, gdy w składzie aptecznym Po- 
piańskiego (Rudnicka 2) nikogo nie było 
powstał pożar, który dopiero został zauwa- 
żony, gdy dym i ogień poczęły wydostawać 
się na zewnątrz. Na wieść o pożarze, na 
miejsce przybyła straż ogniowa, której po 

  

GEORGE GIBBS. 

M Żółty ptak 
Hammerslay patrzał dziwnie za od 

chodzącą pokojówką, potem obejrzał 
się dookoła i wyszedł. W przedpoko= 
ju ubrał się śpiesznie i udał się do ga- 
rażu. 

Tymczasem na górze, w swoim po 
koju, Doris nie mogła przezwyciężyć 
burzliwych uczuć które ją ogarnęły. 
Gniew i oburzenie nie miały granic. 
Sądziła że po rozmówieniu się z byłym 
narzeczonym, po zerwaniu z nim, uspo 
koi się i wykreśli ga ze swej pamięci. 
Ale jego zachowanie napełniło ją po- 
gardą i żądżą zemsty. Zrozumiała, że 
"dlatego tylko prosił o rozmowę na czte 
ry oczy, aby móc wyrwać z jej rąk 
kompromitujący dokument, a dokonał 
tega w sposób niezwykle grubjański i 
bezczelny. jasnem bylo, že nie obcho- 
dziło go wcale, jakiego zdania była o 
nim Doris. Dał to wyraźnie do zrozu- 
mienia. Miłość była dla niego zabawką 

' jednem z posunięć w grze, którą pro- 
- wadził na szkodę Anglji. 

  

Nieuczciwie zagrał na jej uczu- 
ciach, na jej ufności i wierze w jego u- 
czciwość... 

Gniew dusił ją. Ogarnęła ją nienar 
 wiść bezgraniczna do tego człowieka, 

który jeszcze wczoraj był jej tak bli- 
ski. 

Słysząc warczenie motoru, Doris 
podbiegła do okna i wyjrzała przez 
Szparę, między firankami.  Zobaczyła 
Cyryla i Strykera wyjeżdżających au- 
tem na szosę. Odjeżdżając Cyryl nie 
obejrzał się nawet, jakby już-Doris nie 

List do Redakcji 
Szanowny panie redaktorze! 

Wiobec ukazania się w Nr. 29 „Dzie nni 
ka Wileńskiego, z dnia 5 lutego br, wzmian 
ki p.t. „Niezadowolenie z lzby Rzemieślni- 
czej”, mogąca wprowadzić w błąd opinię 
publiczną — Zarząd Izby Rzemieślniczej w 
Wilnie niniejszem prosi pana redaktora O u 
mieszczenie w swoim piśmie następującego 
sprostowania: 

1) nieprawdą jest jakoby ktokolwiek 
bądź składał na ręce Zarządu Izby Rzemie- 
ślniczej w Wilnie wyrazy swego niezadowo 
lenia z prac Zarządu Izby. 

3) nieprawdą jest, podany w powyższej 
wzmiance Dziennika W ileńskiego, fakt 
mającego rzekomo być zwołania plenum Iz 
by Rzemieślniczej dla wyboru nowego zarzą 
du. 

Z powažaniem 
Ża zarząd lzby Rzemieślniczej w Wilnie 

Władysław Szumański prezydent 
Jan: Łażarewicz — sekretarz 

dłuższej pracy udało się ogień zlokalizowač 
a następnie ugasić. 

Podczas akcji ratownuczej uległa  zni- 
szczeniu część znajdujących się w skiadzie 
towarów aptecznych, tak że straty ogóine 
wynoszą około 3 tys. zł. 

Ogień powstał z powodu wadliwej bu- 
dowy komina. Na sampzzód zajął się suiit 
a następnie urządzenie skiepu (drewniane). 

— (c) Dorożkarz naoadą na pasażera— 
urzędnika banku. Niemiła przygodą spotkała 
p. Jana Wasilewskiego urzędnika banku 
związku spółek zarobkowych. 

Wracając nad ranem do dom1 p. Wasi- 
lewski wsiadł do dorożki każąc się wieźć 
na ul. Lwowską. Niedojeżdżając do miejsca 
gdzie mu polecono, dorożkarz w crdynarny 
sposób począś żądać od ». Wasilewskiego 
dodatku do umówionej zgóry zapłaty. Gdy 
spotkał się z kategoryczną cdmową,  roz- 
wścieczony tem woźnica zatrzymał dorożkę 
i rzucił się na nieprzygotowanego 10 obro- 
ny pasażera z nożem w ręku. 

JP. Wasilewski otrzymał kilka ciężkich 
ran w okolicę szyi i obojczyka i mimo, że 
narazie udał się do domi, kolo południa 
stan jego tak dalece się Dozo*szył że mu. 
siano wezwać lekarza, który uznał, że rany 
są niebezpieczne i odwiózł poszwankowane- 
go do szpitala św, Jakóba. Poiicja poszuku- 
je winnego poranienia. х 

— (c) Poszukiwanie sprawców rozbicia 
kasy sejmikowej. Dochodzenie policyjne w 
sprawie rozbicia kasy ogmot:wałej w sc,mi- 
ku wileńsko trockim nie naprowadziło je 
szcze na ślad sprawców. Nocy, wczorajszej 
dokonano dalszy szereg rewizy: u bardziej 
znanych włamywaczy, jako też w spelua- 
kach zgodziejskich. Zatrzymano kilka  osćb 
które są poddane ścisłym badaniom. 

— (c) Uciekła córka, Policja otrzymała 

powiadomienie o ucieczce 14 letniej Elecnc- 

ry Gulbickiej zZamieszkalej pizy ul. Kraszew 
skiego 8. Po ułożeniu planu ucieczki cbiecu-- 
jąca dziewczyna wybrała odpowieini mo- 
ment gdy w mieszkaniu kogo nie było bo- 
wiem dostała się do schówka, gdzie, znajdo 
wały się pieniądze i wyjęła stamtąd 100 2. 
z któremi ruszyła w świat. Matka Gulbickiej 
sądzi, że córka jej będzie usiłowała wyje- 
chać z Wilna. > 

— (c) Autobus wjechał na chodnik. 
Wczoraj w godzinach ranavch jadący u. 

Zawalną od strony dworza kolejowego аи- 
tobus linji Nr. 2 koło domu Nr. 3 wpadł na 
chodnik, powodując częściowe uszkodzenie 
maszyny. Poza ogólnem nasiraszeniem — 5' 
nikt z jadących autobusem nie  «dniósł 
szwanku, Kierowcą autobusu wyjaśnia, że 
przyczyną wypadku było nagłe zepsucie się 
kierownicy, która przestała działac, tak że 
maszyna będąca w pełnym biegu musiała 
skręcić i zatrzymała się doiero gdy się 
oparła o mur. A М 

- (©) Podrzutek. Przy ul. Fabrycznej. 
znaleziono podrzutka płci męskiej w wieku 
około 10 tygodni. Niemowlę skierowano do 
przytułku „Dzieciątka Jezus”. " 

— (y) Omal nie katastrofa. Wczoraj, 
o godz. 3 p.p. wydarzył się na ul, Zawalnej 
wypadek, który tylko przez dobre zrządze- 
nie losu nie zakonczył się tragicznie. 

Oto szofer autobusu (marka Ford) na- 
leżącego do p. Kłodnickiego poczuł w pew 
nvm momencie, że kierownica przestała funk 
cjonować. Nie tracąc zimnej krwi, szofer 
nagle zahamował. Mimo że jest to przy 
dzisiejszych warunkach dość niebezpieczne, 
gdyż jezdnia jest sliska, maszyna nie wpa- 
dła na chodnik. Na szczęście nikt z pasaże- 
rów nie odniósł szwanku. 

— (c) Wypadki za dobę. Za czas 
10 do 11 b. m. zanotowano w Wilnis сг 
łem różnych wypadków 38. W tej licznie 
było: kradzieży 3, zakłóceń spokoju publicz 
nego i nadużycia alkoholu 6,  onrzekroczeń 
administracyjnych 22. Resztę wypadków 
podajemy w skróceniu w tej samej rubryce. 

OFIARY. 
Na remont sali w Domu Dzieciątka je- 

zus: Januszek Korsak zł. 5, Włodzia Korsa- 
kówna zł, 3. 
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istniała dla niego. Gdyby w ostatniej 
chwili spojrzał na jej okno, możeby 
potrafiła mu przebaczyć. Ale on nachy- 
lił się do Strykera i mówił coś z oży- 
wieniem, aż do chwili, gdy auto znik- 
nęło na zakręcie... 

Rozmowa ich była tak krótka.. Dor 
ris zdawało się, że trwała chwilę tyl- 
ko... Gdyby Cyryl zechciał zaprzeczać, 
bronić się, usiłował obalić dawody, 
słowem zrobił wszystko, co było w je 
go mocy aby nie straci ć ukochanej 

dziewczyny, wtedy; może przebaczyła- 
by mu, może potrafiłaby znaleźć ja: 
kieś okoliczności łagodzące. Ale teraz! 
Lepiej śmierć, niż uczucie takiega poni 
żenia, świadomość takiej obojętności 
w stosunku do niej człowieka, którego 
tak bardzo kochała. 

Doris rozpłakała się gwałtownie i 
łzy: ulżyły jej trochę. Nie rozbierając 
się położyła w łóżko i zasłoniła gło- 
wę szalem, głucho jęcząc i łkając. 

Po południu wykąpała się, wymy” 
ła twarz i oczy i przebrała się przy po 
mocy pokojówki. Gdy zeszła ma dół 
twarz jej była pogodna i uśmiechnięta, 
Ślady rozpaczy i tragedji, którą przeży 
ła, zniknęły. Ale na sercu miała ciężar, 
gniotący ją nieznośnie, a nerwy miała 
naprężone, jak struny. Ż książką wy- 
braną z bibljoteki, usiadła w kątku i 
znów pogrążyła się w swych rozpa* 
czliwych rozmyślaniach. 

Rozdział IX. Wieża Vikingów. 
„. O piątej po południu, lokaj podał 
jej list. Na widok koperty, serce Doris 
zaczęło bić gwałtownie, a słaby rumie 
niec wystąpił na wybladłe policzki. 
Lecz gdy rzuciła okiem na adres, krew 

GIEŁDA WILENSKA - 
dnia 11 lutego 1930 r. 

  

Od dnia 12 do 17 lutego 1930 roku będą wyświetlane tilmy: 

Rino Miejskie a 66. 
EAT OSTATNI SYN 5 proc. Pożyczka Premj. Il ser. 1926 r SALA MIĘJSKA 99 z 

5 dol. 78 w złotych fielki i i al Wielki dramat w 12 aktach. Najpotężniejsza epopea miłości matczynej. W rolach głównyc, 
Czeki i wpłaty. ul. Ostrobramska 5, MARGARETA MANN. JUNE COLLYER, CHARLES MORTON; JAMES HALL i KSIĄŻ 

Londyn 43,34 
Zioto. 

Ruble 46,90 

GIEŁDA WARSZAWSKĄ. 
11 lutego 1930 r. 

LEOPOLD HABSBURG. Nad program. „KWITNĄCE KOLORADO* zdjęcia z natury w 1 akcii 
Kasa czynna od qg. 3 m. 30. Pocz. seansów od g. 4-ej. Następny program: „HALKA,. 

  

} R DZIŚ! Niespodzianka! MISS POLONJA roku 1930 w „KELIOSIE*. Niespodzianka 
| obecnej. Bogini ekranów, wszech- p 8 l N ё w pierwszym przebojowym arcyfilmie 
| swiatowej sławy rodaczką naszą a g g ti europeiskiej produkcji p. t. 

„łenios” |„ „Ulica potępionych 
KINO-TEATR Ro 

edak 

{ — 
С' u sz PRENU 

  

  

  

  

  

  

Dewizy i wsaiuty: | 
Traoz, Sprz. Kupno | Dzieje kobiety upadłej. Wybitnie sensacyjny współczesny dramat wielkomiejski z udziałem popul. an ze 

Dolary 8,86, 8,83, 8,84, Wileńska 38. NACOFIA | WARDA. Niebywały sukces na całym šwieciel Nad program: „MISS POLONJA* roku | Nr. 802: 
, p. FJA BATYCKA) w otoczeaiu 15 najpięka. kobiet w Polsce. Całkowity przebieg konkursu. aa wyma 

Belgja 124,28, 12458, 123,93 Sesnsy O godz. 4, 6, 8 1 10.15. 
Kopenhaga 238,43, 239,03, 237,63 
Budapeszt 5,31 533 5,29 T E З 
Holandja 25700 358,80 157,00 ` Dzis! spad NOVARRO, RENEĘ ADOREE, i MARCELINA z w O | 

Londyz 43,38, 43,49, 43215  KINO-TEATR [U 
Nowy York 8,90, 8,92, 8,88 66 ewWien 0 V Z OWIE 

Wypłaty telegr. 8,918, 8,938, 8,808, „HOLLYWOOD ‚ 99 Au в 4 
Oslo 23808 23868  237,48 Mickiewicza 22. |Reżyserja Hobart klenley, Wielki dramat erotyczny. ilustrujący dzieje milostek mężczyzny, który uw 
Paryż 34,07, 35,06, 3488, každą Do sA 2 PLAŻA ŚWIATA A NA EKRANIE. Początek sea @ 

Praga 26,38. 26,44, 26,32 ło godz. 4, 6, 8, i 10.25. Specjalna ilustracja muzyczna. CENY NORMALNE We 

S carja 172,17, 172,61 171,75 
ы S 

Bi 5,3125 53137 53119 Kino - Teatr DZIŚ Wielki erotyczny salonowy film z życia arystokracji rosyjskiej A 
я -4 *6 W rolach głównych przepiękna BILLIE DOVE (nieza 

a se a, au: „Słońce | „Niewolnica Księcia Borysa niana bohaterka obrazu „Księcia Sergjusza") i ulubiubu B.B 
® DE, е i kobiet, czarujący BEN LYON. Bogata wystawa. Palace, uczty, rewje. Swietna, trzymająca w napięciu D 

Węgry 155,57 155,74 15517 ul. Dąbrowskiego 5 | Akcja rozgrywa się w Paryżu i w willi księcia Borysa. Nad program: Pół zosiiy ių A: 
Włoi hy 46,69 46,81 46,57 i , sobotn 

Tallin 237,60 238,20 237,00 
Ubi 

OR 213.07 RADJO Aum unu oo EA WAABW/enych 
Marka niemiecka 21307, sza Środa, dnia 12 lutego 1930 r. l Nowocze ne RADJO PRTONOWANE Ki 

Wonier SPEECH 11,55—12,05: Sygnał czasu z Warsz. S APARATY IPKO Į SPRZE A 
Potyczka inwestycyjna 123.75. Prem- 12,05 13,10: Muzyka z plyt gramofon. a Sław. 

jowa dolarowa 78.25 $ proc. konwersyjna 
51,— 6 proc.dolarowa 79,25 10 proc. kole- 

Jowa 102,50, 5 proc. kolejowa 45,00. 8 proc. 
. Z. В. Gosp Kraj. i banku Koln, obli- 

gacje B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 

83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 53,00 

8 proc. warszawskie 71,75.5 proc. warszaw- 
skie 54,— 8 proc. Łodzi 66:30. 10 proc. 
Siedlec 7250 8 proc. obligacje P. B 

Komunalnego 93, Stabilizacyjna 88.25 10proc. 

Radomia 75. 8 proc. ziemskie 71.00. 4,5 proc 
ziemskie 52.— 6 proc. poż. konw. Warsz. 

52,15 4 i pół proc. warsz. 5 Kalisz 64.00 

b proc. [. K. Przem. Polskieżo 80,50 
8 proc. Piotrkowa 61.00 8 proc. Częstocho= 
wy 63.75, 8 proc. Lublina 6,25. 

Akcje. 

Bank Polski —,- 184,25 Powszechny, 
Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowych 
18.50 Puls 47.50. Elektrownia w Dąbrowie 
60. Cukier 29.00 Cegielski 42-—. Mo- 
drzejów 13.50 Norblin 81, Ostrowiec 61.— 
Starachowice 2175 Zieleniewski 60, 
—80. Parowozy 20. Węgiel 53,25 Paro- 
wozy 20, —. Borkowski 700 Spiess 100. 
Lilpop 26,00 B. Zachodni 79.25 Kijewski 60, 
Klucze 850 Ill em. 73,50. Siła i Światło 
98.Firley 38 00 BankDysk. 124,75Nobel 12,00 
Rudzki 28,20 kiaberbusch 106.-— Bank Hacd- 
lowy—-117, Wysoka 145 Majewski 60, Łazy 
4,25. Gdański Monopol Tyt. 277,60. 

DYREKCJA 

Mueuskich Składów Towarowych „Pacific 
Sp. Akc. podaje do wiadomości pp. Akcjo- 
narjuszy, że poczynając od dnia 1 marca 
1930 r. przystępuje do wymiany akcji mar- 
kowych na złotowe na następujących wa- 
runkach:. : 

1) za każde 200 (dwieście) sztuk akcyj 
markowych, po 1000 marek nominalnej war 
tości każda, — zostanie wydana jedna akcja 
złotowa, po zł. 100 — nominalnej wartości 
każda. 

2) przy składaniu akcyj markowych, 
każdy akcjonarjusz winien przedstawić wła- 
snoręcznie podpisaną deklarację z wyszcze- 
gólnieniem w porządku arytmetycznym nu- 
merów akcji skłndanych do wymiany. 

3) wymiana odbywać się będzie w lo- 
kalu Wileńskich Składów Towarowych „Pa 
cific" Sp, akc. przy ul. Jagiellońskiej Nr. 10 
w Wilme, w godzinach od 10—11. 

EZ UZBENMOMWEGUZ 
OBWIESZCZENIE. 

„ Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
rewiru 2 z siedzibą w Wilnie przy ul, Jakó- 

ao Nr. I m. 3 zgodnie z art. 
1030 U.P.C. podaje do wiadomości publicz- 
nej, że w dniu 19 lutego 1930 roku o godz. 
10 rano w Wilnie przy ul. św. Piotra : Pa- 
wła Nr. 13 odbędzie się sprzedaż z licytacji 
należącego do Stanisława Wołejszy majątku 
ruchomego, składającego się % zabudowań 
przeznaczonych na rozbiórkę oszacowanego 
na sumę złotych 9295. 

Komornik Legiecki. 
3509—0 ‚ 

uciekła z jej twarzy. Lokaj wyszedł, a 
Doris drżącemi palcami rozdarła * ko- 
pertę. 

List był podpisany inicjałami Johna 
Rizzio i zaczynał się, bez zwykłych 
wstępów grzecznościowych. 

„Wyda się to Pani dziwnem, za” 
pewne, że piszę da pani. po tem, co 
zaszło zeszłej nocy, bowiem kobieta 
nie przebacza nigdy obrazy, której się 

pozwoliłem sobie dopuścić. Ale 
moje zachowanie nie wymaga przepro 
Sin. Nadziejć moje zginęły bezpowrot- 
nie i list ten piszę z myślą nie o śobie. 
Piszę do pani nie powodowany egoisty 
cznemi pragnieniem uzyskania przeba- 
czenia lecz dbałością o własne pani 
bezpieczeństwo. : 

Pragnę uratować pani honor od 
hańby, która zawisła nad panią, pra- 
gnę uchronić panią przed  strasznemi 
skutkami niefortunnej ufności, którą 
pani darzy osobę niegodną jej. 

Jak pani wiadomo, nigdy w życiu 
nie robiłem nic bez celu. Moje własne 
sprawy i pragnienia były dla mnie ce- 
lem najpierwszym. 

Pani musiała już domyślić się sa- 
ma, że moja wspaniałomyślność wzglę 
dem Hammerslaya nie wypływała z chę 
ci uratowania człowieka, który odebrał 
mi moje najsłodsze nadzieje, ale po” 
wodowało mną jedynie uczucie szacun 
ku i przywiązania, jakie mam dla pa- 
ni. 

Nie lubię Hammerslaya. Moje uczu 
cia dla niego, mój obowiązek wzglę 
dem Anglji, wszystko pcha mnie ku 
temu, abym wydał go w ręce odpowie 
dnich władz. Ale powstrzymuję się od 
tego ze wzgiędu na panią, Doris! Nie” 

"wych pieśni komp. 

13,10 13,20: Komunikat meteorologiczny z 
Warsz. 16,10 "16,15: Program dzienny. 
16,15—17,00: Koncert ork. 3 Baonu sap 
pod dyr. kapelm. Mikołaja Salnickiego. 1) 
Miller marsz „Puławiak*, 2) Drigo—walc. 
3) Themas—uwert. „Rtymona*. 4) .Gounod 
—potpourri z op. „Faust“. 5) Żalewski — 
krakowiak ludowy 6; Bizet—marsz z op: 
„Carmen“. 17,00—17,15: Chwilka strzelecka. 
17,15—17,40: Aduycja dla dzieci „Nad pol- 
skiem. morzem* w wyk. Zesp. Dram. 
Rozgł. wil. 17,45—18,45: Konc. nastrojo- 

skich w wyk. Jadwi= 
przy fort. Z. Dru- 

czyńska, oraz utwory z płyt gramofon 1) 
Moniuszko pieśn wieczorna. 5 Żeleński — 
pieśń. 3) Białkiewiczówna—śŚnieg. 5) Wehry 
—„Te białe mi przybliź chryzantemy”, 6) 
Wehry—„Warta kwiatów jest moja dziew 
czyna*. 7) Wertbeim- „Czarne motyle*. 8) 
Niewiadomski— „Indele i Mendele*. 9) Nie- 
wiadomski—„Dziewczę z buzią”. 1845 - 
19,05: Przegląd flmowy. 19,05—19,30: Au- 
dycja poetycka „Ballada o sadowniku“ 
Emila Zegadłowicza w wyk. Zesp. Dram:. 
Rozgł. Wil. 19,30 -19,45: 25 lekcja ięzyka 
włoskiego. Prow. dr. Janina Rostkowska. 
19,45 20,05: Program na czwertek, sygnał 
czasu i rozmaitości. 20,05—20,30: „Forma 
widowiska teatralnego" odczyt wygł. prof. 
St. Srebrny. 20,30 - 24,00: Transm. z Warsz. 
Koncert, feljeton oraz muzyka taneczna 

gi Krużanki (so;ran 

Kaas 

nožyk 
Gillette bada się 

114 razy... 

, «... przyczem nieodpowiednie 
nożyki są bezwzględnie nisz- 
czone. Dlatego też można b 
zupełnie pewnym, że 2 
nożyk Gillette ogoli etadko 
i szybko. 

(Gillette 

  

    

    
    

Ewspedjentki LKOWARE | 
bławatnego i do większego W 

jedwabi POSZUKIWANE, Zgłaszać 
się do Biura Ogłoszeń S. Jutana; 
ul. Niemiecka 4. — 

stety, wiem napewno, že H... jest a- 
gentem N... i że kontr -« wywiad an- 
gielski już jest na jego tropie. Oba- 
wiam się, że nie uda mi się go urato- 
wać! 

Zwracam się do pani, jako dó ko 
biety, mającej na niego nieograniczo: 
ny wpływ i błagam, niech pani użyje 
całej swej mocy nad nim, aby go od- 
ciągnąć od przedsięwzięcia, które go 
zgubi. Jeśli charakter działalności H. 
budzi w pani wątpliwości, to proponu 
je pani udanie się dzisiejszej nocy do 
Ben-Hilt i przekonanie się osobiście o 
prawdzie moich słów. O pierwszej po 
p ółnocy, na skałach przy wieży Vi 
kingów, H. ma się spotkać ze specjal: 
nym wysłańcem z N... 

„ Wzywam panią, w imię dobra An- 
glii.. i więcej jeszcze — dla własnego 
dobra i bezpieczeństwa pani. 

Oddany J. R.“ 
Doris kilka razy przeczytała ten 

list, starając się skupić  rozpierzchłe 
myśli. [Prośby Włocha nie mogła speł 
nić. Uczucie obrażonej dumy zalewało 
jej serce. Nie, nie może o nic prosić 
Cyryla, gotów jest wyśmiać ją w oczy, 
powiedzieć otwarcie, że żartował z 
niej tylko, lub zbyć zimnem  milcze- 
nićm, jak rano. Z jakiej racji miałaby 
go ratować? Co mogło zależeć na tem 
Włochowi. Czyż miała wystawiać na 
próbę swą ambicję? W imię czego? 
Czy w imię przeszłości? Przeszłość 
nie istniała już dla niej, Cyryl sam po 
grzebał wspomnienia ich miłości. Dla 
Anglji? Doris ścisnęła mocno skronie 
drżącemi dłoniami. Tak, dla Anglji! 

W miarę jak wieczór nadchodził, 
względy osobiste ustępowały na dal 

' się dowiedzieć w  Kancelarji 

o niedoscignionej selekcji i sile poleca 
BAWAW f Sejmu. 

ELEKTRIT Co Ls p Sese py i M 5 = SiĘ ы 
najbogatszy wybór aparatów radjowych na dogodn. warunkachij marki,CHEWRO pułarne 

LSL LiL |AROGRKAG GOOEA WERKE WKM OSObOWY, Кагесу|пе рг 
bardzo dobrym $raącjj z 
tanio i na dego! C 

a Chtesz otrzymać po-warunkach,  DYTažną n 
sadę? Musiszdzieć się Ww Nw te dn 

ukończyć kursy fa- Wilejce, uk Poło || 
chowe, koresponden= u dozorcy. E i cichc 

ROZOWE TACIE 
m Od 9 do 26 kwietnia 1930 r. 

Wycieczka do а! 
Zwieazanie: Wiednia, Wenecji, Pad- 

  

  

: fesora Se- bi | 
wy. Rzymu (tydzień), Neapolu; Flo- cyjne pro ie o pr 

rencji. Cena M uczestnictwo: w kl. AD, e gw ośranna, o I 
U! daw p ak owe» Wilgalątku pęosfera 

s uchalterji, rachunko- 
„WAGONS-LITS-CODK" wości kupieckiej, ko- a= 0, pszetna, roz, 
Wilao, ul, Mickiewicza 20 respondencji handlo- Zaka ы iluarach | 
(hot. Georges), tel. 10-42. wej, stenografji, nauki | ustadica, mi k 

owocowo WA bonclu, prawa, kali-| 4 pobližu ką , a 
grafji. pisania na ma- i szosy. Zał deklarac 

Magistrat m: WII syąsch, towaroznaw=| wania  komplkalności, 
agisiral Mm: na gi PSIE SKIESO, | sprzedamy Na : francuskiego, niemiec- runkachdogod 7) Sejm 

ogłosił konkurs na następujące Ki 0 okej D. H.-K. „Zac „Walka 
stanowiska: ; Po ukcńczeniu Świa- Ro iwością p 

1) Dyrektora Wodociągów i Ka- dectwa. Żądajcie pro- 2-5 sio an 
nalizacji spektów. "= 

2) Referenta Ruchu Samochodo: ŻÓRAWIN A; i 

wego Potrzebny GRZYBY wa: 
3) Majstra — betoniarza. ietni o 
O warunkach konkursu a уе ой оао MOŻNA ny i pracowity eko- 

Sekcji nom, lub karbowy z 
długoletnią praktyką 
na ordynarję. Soły, 
skrz. poczt. Nr T. -z 

(Dominikańska 2 pokój   

  

  

  

Smignęła spicrutą nad koniem i 
pomknęła jak strzała. Dopiera na gra- 
nicy ziemi Cyryla, zwolniła kroku i 
zwolna jechała dalej. 

„Nie miała przygotowanego planu 
działania, nie przychodziło jej do gło- 
wy, co się stanie, jeśli ludzie Cyryla, 
lub Rizzia zobaczą ją. Więcej niepo 
koiło ją to, czy uda się jej przemknąć 
niepostrzeżenie pomiędzy osadami. W 

kilka wagonówanie po: 
sprzedamy 5 T si 

2 godaychwarunStroje tlų 
Technicznej Wileńskie t kj 
Nr. 52). omisow puj 

Termin składania podań upływa CE ; 
A В Gm wam Lie lm ny. cieszą 

12:ejj a dla 3 w dniu 14 b. m. o a та` ! 
godz. 12ej L hUKALE apa przyszło 

PACS BRA TEDE 
BABOCESAGOG BND z, 
BErvsiarnia w centrum miasta я W i 
i Fryzjernia istniejąca przeszło a ai z 2 WA 

» y YLKO, „aof"ešci Sie 
sprzedania. Powažni  reflektanci g qajScia, ul. 3-g0 Ss T i. absok mi uwa: 
mogą się zwrócić do Biura Ogłoszeń Ė pewnie lok 
S$. Jutana, Niemiecka 4, tel. 222. -o gp Zza 

Ę ności na Afomankę. 
Dr. Kenigshery gasosezwwaanm jj Kosmolyka BB, pyczz"E o ideaci 

choroby weneryczne i M POSADY A zza Lei Zwol 
anei 8 8 ko) Mickiewicza 

tel. 152. PR a ! na to k 
-8. iewicza 4, Racjonalnej Kos: Rządca-gkonom KI Lec'niczej, Suma mama dzynarod 

z małą rodziną, dłu- Wilno, ajmniej 
E KTE - goleinią praktyk „ZG r 

Gznomowza(k) kiemi narzędziami Urodę serwuje, dosko= cje sejmt 
rolniczemi, poszukuje nali, odświeża, usuwa kradzione wiecach, fmwrzertadalałowska posad, „zaraz label skazy ата ©) Saiadczet jów wal ietnia, | 

oraz Gabinet Kosme- Święciany, ul. Stru-ry. Wypadanie włO- gniu 14 zył 
tyczny usuwa zmar nojska 35, Pietrzkie- % i łupież. Naj- ge e ak A szczki, piegi, wogry, wicz. 705—2 s0wsze zdobycze ko- borową, na ini. ODIOŚĆ « 
izajki, lanie wło- Codziennie od g: 10—38 uni: pam Ykalnośgj sów. Miekievicre 46. UR" WZ. p. 43 umiewataie siętacje bez | 

(ny ujawn 

szy plan. Po obiedzie, Doris przeprosi | dės 
ła towarzystwo i odeszła do swego po- uspakajaco na Doris. Na praw. 

: : promieniach księżyca,  srebrzył Zana prz 
Po krotkim namyśle, zapadła osta- fale morza i głucho szumiały tkaracja o 

teczna. decyzja. Ubrała się ciepła do jąc się o brzeg. Wieża Vikingfatest dobr 
konnej jazdy i przed północą zeszła ła w odległości pół mili od Wena 1) | 

ho fermy. Doris często bywała ta:/ ta 
stajni. Zapłaciła znaczną sumę stajen< 
nemu za milczenie i kazała. 'osiodłać szczytu, wspaniałym widokiem ? Onych Z 
najlepszego konia. nocne morze. Tam słyszała histi wych kc 

* + * į d c 
Zeszłego lata kilka razy jeździła z Cy wanturniczych wojowników. © a 
rylem i z Betty, wtedy, gdy jeszcze Nie mogło się pomieścić w fi... 
świat nie był pogrążony w ponurej żeby ten sam Cyryl mógł tera. ściem na: 

i i na tem miejscu, do którego byŚ?SIE раг 
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