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a |aklaraja. A. zrzeczeniu się nietykalności poselskiej 
tóry uw 
tok sea. (Telefonem z Warszawy) 

m maa W ONEegdajszych swoich kronikach 
=————=dląwiałem genezę deklaracji o zrze- 
; eniu się nietykalnošci przez posłów 
'E (nieza 
"J i ulubiubu B.B. A 
napięciu Deklaracja ta uchwalona została 

chu sobotniem plenarnem posiedzeniu 

ubu — jest ona wynikiem tych szla 
B BH /etnych zasad, które były podstawą 
| 1 ŚPRZĘ, 5 programu wyborczego pułkow 

a Sławka przed wyborami obecne- 

WARG, Sejmu. Widać jednak, że zrzecze- 
je Sam. się nietykalności poselskiej będzie 

Ipularne w kraju, skoro kluby opo- CHEWRO_ | i у A : ły, karecyjne przyjęły wiadomość o tej de- 
dobrym frącji z nieukrywaną i aż nazbyt 
na dego! | > = : 
ach, D/ražną niechecią. Poza Sejmem, by- 
się w N > dni iš - ы Ро!п…'к dni od soboty do dziś spokoj 

e i cicho. Czytelnicy gazet czytali 
bie o przyjeździe Prezydenta Strand 

m PA Na 
° я 

[NY ośrQnna, o Kutiepowie i tyle. W Sejmie 

jatka pęmosfera była podminowana, , ziryto- 
ls, O psteina, rozgorączkowana. Posłowie po 

„47 sięiluarach i salach ustronnych tworzyli 
ącą się ‘ z & 
ienie mėle koqwentykle. Oczekiwano ciągle 

CY. 

a. aoc B.B. o zrzeczeniu się nie- 
: komplkalności, jako najgorszego gromu, 
damy nag + K ‚ 'смщоф‘дгу Sejm spotkač može. 

„K. „Zach „Walka z sejmowładztwem i krzy- 
ae Iwością poselską mogła publiczności 

s» "e SiĘ ZnudziE” ke myślałem ostatnio. 

za WiN pieniłem jednak zdanie, gdy zobaczy 
'RZYBY? na własne oczy to tak wielkie ziry 

wagonówanie posłów na wiadomość o zrze- 
wał jj niu się nietykalności. Przyznaję, że 
ychwarurstroje tłumu są rzeczą, której bada- 

och nie ma dla mnie nic  pociągają- 
jewicza ВО.. Wiem naprzykład, że niektóre 
©. ___my cieszą się olbrzymią irekwencją, 

je filmy frekwencją 'słabą, ale nigdy 
REM. przyszło mi do głowy, sądzić we- 
dł: tego © artystyczności dane 
TT Wiem, že powiešci  Mnisz- 

| wny mają tę samą poczytność, co 
KO. sol iešci Sienkiewicza, co nie przeszka 

absoR mi uważać Sienkiewicza za genjal- 

ie loktyo pisarza, a Mniszkównę prawie za lkie osź 
da Afomankę. Dlatego też nigdy nie są- 

  

  

asie | o ideach politycznych według ilo- 
isowo - k jej zwolenników. To, że stowarzy- 
iewicza »nje sług św. Zyty przejęło się daj- 
152. 6 i a ; ' ы 

na to koncepcją p. X w sprawie 
jm wyg lzynarodowego położenia Polski, 
0 ajmniej nie wpływa na mój stosu- 

aa do tej koncepcji, ale niewątpliwie 
a cje sejmowe, konkurujące ze sobą 

  

radzione wiecach, są.od fluktuacji tych na- 
4 jów całkowicie zależne. Kiedy zo- 

[4 czerwCzyłem te zirytowane twarze na 
20 domość o deklaracji zrzeczenia się 

1  Tarasjtykalności, kiedy usłyszałem te 
ażnia siętacje bez motywacji, ale której przy 

(ny ujawniały się w samem jej na- 
i gpw zrozumiałem, że nietykalność 
ja snie „iłów widać dotychczas krzywo jest 
srebrzyn Ziana przez tłum. Zrozumiałem, że 
umiały tkaracja o zrzeczeniu się nietykalno- 
Viking/atest dobra pod każdym względem. 

i od ona 1) wyciągnięciem uczciwych 
zin fa a Pkwencyj, ze stale przez Klub BB. 

dokiem : <jonych zasad, jest wyciągnięciem 
ła histd *wych konsekwencyj ze wszyst- 
zielnyc _C dotychczasowych klubu tego 
ów. tuncjącyj, 2) jest wielkiej wagi po- ścić Ww Ti. 2: sł tera. $ciem nazewnątrz osłabiającem de- 
rego r partyj, chcących się chować 
swą ojcź "ietykalność poselską, 3) jest sa- 
' tworzyyjnem posunięciem nawewnątrz. 
zwykle Przyczynek charakterystyczny. Gdy 
etki jej laracja B.B. leżała już napisana, 
Paka ogłoszona jeszcze nie była, obrado- 
lecz 4 komisja nietykalności poselskiej. 

śród wfozycja nie chciałą wydać  sądom 
skały. ła Baćmagi, o którego 

le, uśpióSił własny jego klub t. j, klub B.B., 
mej pratry na wiadomość o sprawkach ро- 
brne nić Baćmagi wykreślił * go z listy swo- 
AI członków. Jest pewna solidarność 

nieznaniędzy posłami bojącymi się wyda- 
dzy dwtć sądom. Tego mi największy zwo- 
nami wnik naszego parlamentu nie zaprze- 
“ pko Gdyby mi zaprzeczył,  poprosił- 
.Przyzd go, aby poszedł ze mną po ko- 
dziewcz dach. Są istotnie komisje Sejmowe, 
SCE A których się mówi o sprawach 

dziej teoretycznych, _ abstrakcyj- 
„M, gdzie jest atmosfera  czystsza, 
» Są też komisje takie, jak reform 
mych, gdzie ciąży atmosfera matji, 

(waszej) *y)łaża na stół interesy prywat- 
'rzyzwoite afery. Deklaracja o 

\ 

  

WARSZAWA. 12II (tel. wł. „Słowa”). Na posiedzeniu klubi 
parlamentarnego BBWR., odbytem w sobotę dnia 8 go lutego 
powzięto następującą uchwałę: Kiub BBWR. od dłuższego cza- 
su z niepokojem obserwował coraz więcej panoszącą się swa- 
wolę panów posłów z opozycji jawnie tolerowaną przez pana 
marszałka Sejmu. Swawola przekraczająca daleko wolność słowa 
ujawniała się systematycznie zarówno 
pienum, jak I w komisjach. 

znaczne z jawną zdradą stanu, 

w przemówieniach na 
Przemówienia były często jedno- 

gdyż kwestjonowano granice 
Państwa, nawet nawoływano do oderwania od Polski poszcze- 
gólnych terytorjów. 

Enuncjacje poselskie, nakazy partyjne i instrukcje organiza- 
cyjne wydawane przez posłów nawoływały do napadów na 
urzędników i instytucje publiczne, niektórzy posłowie wprost 
współdziałali z obcemi potencjami i agenturami, uchylano sią od 
odpowiedzialności za swe czyny, chowając się za parawan immu- 
nitetu poselskiego, podczas gdy każdy zwykły obywatel ponosi 
pełną odpowiedzialność za to, 
ta i swawola sięgają tak daleko nawet, 
rowych, w których narażano dobre imię i cześć ludzką, 
rzy panowie posłowie wbrew 

co czyni. Nieodpowiedzialność 
że w sprawach hono- 

niektė: 
elementarnym pojęciom uczci- 

wości odmawiali udzielznia satysfakcji za wyrządzoną znlewagę 
lub oszczercze zarzuty, stawiając w ten sposób siebie poza na. 
wias ludzi honoru. 

BBWR. oddawna żądał zmiany konstytucji w tym kierunku, 
aby nieodpowiedzialność i swawola panów posłów wreszcie zo- 
stala uktėcona. Blok przez swą uświadamiającą pracę osiągnął 
ten skutek, że hasło to zostało w pełni zrozumianę wśród naj. 
szerszych mas społeczeństwa, mimo jednak wszystko orgie nie- 
odpowiedzialności poselskiej a w konsekwencji i sejmowej od- 
bywają się w:dalszym ciągu, a objawy tej choroby naszego życia 
publicznego wciąz wzrastają. 

W tych warunkach BBWR. wzywając całe społeczeństwo do 
walki z tem szkodnictwem I chcąc się odgrodzić jasno od tego 
rodzaju nadużywania przywilejów poselskich deklaruje: 1) że 
posłowie i senatorowie BBWR. nie będą korzystać z uprawnień 
nietykalności, jaką im obowiązująca obecnie konstytucja nadaje 
2) Że nikt z posłów i senatorów BBWR. nie będzie się zasłanisć 
nietykalnością poselską w sprawach mogących wyniknąć z oskar- 
żenia publicznego czy prywatnego, jak również nikt z posłów 
BBWR. nie będzie się usuwał od odpowiedzialności udzielenia 
satysfakcji za swe czyny. 
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Ūšma rocznica koronacii Djca Šwigtego 
w Stolicy Polski 

WARSZAWA, 12. Il. PAT. Z okazji 8-ej rocznicy koronacji 
Świętego Piusa XI w archikatedrze Św. 
czyste z odśpiewaniem hymnu Te Deum laudamus, 
kardynała Kąkowskiego, 
asyście duchowieństw. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
członków swego domu cywilnego i wojskowego, 
rektora protokułu. 

Ojca 
Jana odbyło się nabożeństwo uro- 

celebrowane przez ks. 
arcybiskupa metropolitę warszawskiego w licznej 

przybył do katedry w otoczeniu 
poprzedzany przez dy- 

Naprzeciwko katedry na ul. Św. Jańskiej kompanja honorowa z mu: 
zyką i Sztandarem oddawała honory wojskowe. Powitany u drzwi kate- 
dry przez przedstawicieli kapituły Pan Prezydent Rzeczypospolitej zajął 
miejsce przy wielkim ołtarzu. W prezbiterjum byli obecni po stronie rządu 
p. minister robót publicznych Matakiewic , w zastępstwie p. ministra spraw 
wojskowych wiceminister generał Konarzewski, ministra spraw  zapranicz- 
nych reprezentował wiceminister Wysocki, ministra W. R.i 
departamentu wyznań Potocki 

Po stronie dyplomacji — ambasador włoski hr. 

O. P. dyrektor 

Martin Franklin z 
całym personelem ambasady, posłowie belgijski, szwajcarski, finlandzki, 
duński, jugosłowiański i rumunski, charges d'afiaires Austrji, Niemiec i 
Czechosłowacji. Ambasador francuski był reprezentowany przez p. Garnier 
attache ambasady. Pozaterm byli obecni m. in. gen. Kwaśniewski, zastępca 
szefa sztabu głównego, komendant miasta ; Wieniawa Długoszewski, urzęd- 
nlcy M. S. Z., szambelanowie papiescy. W salach zajęli miejsca JE ks, bi- 
skup Gall, oraz wszyscy członkowie. kapituły metropolitalnej. 

O ARTIST SS KAS KC TIR SET 

nietykalności będzie wyszydzona — 
wiem o tem. Ale będzie ona miała za 
sobą entuzjazm uczciwych ludzi. Być 
może, że w tej deklaracji brzmi jakiś 
optymizm młodzieńczy, jakaś 
ważność człowieka, który nie będąc 
greckim półbogiem Herkulesem, lecz 
tylko patrjotą polskim, swą małą, ludz- 
ką łopatą zamierza się na stajnię Au- 
gjasza, Ale ten młodzieńczy optymizm 
ten poryw idealny, to są właśnie przy- 
mioty płk. Sławka. Walka z korupcją 

nieroz- 

wydanie rsejmową — nie nowa to rzecz, nieste- 

ty, w Polsce. Gdy będziemy oglądali 

salopę naszej przeszłości, znajdziemy 

w niej także zastarzałe pluskwy. Ale 

też i miano Arystydesa polskiego ma 

u nas swą tradycję. Dla Sejmu cztero- 
letniego mianem tem  zaszczycono 

Stanisława Małachowskiego. że i dziś 
znajdą się ludzie, którzy nie boją się 
szyderstw, idą naprzełaj i naprzebój z 
porywem idealnym w oczach, dowód 
tego mamy w pułkowniku Sławku. 

Deklaracja o zrzeczeniu się niety- 
kalności, miała jeszcze i ten skutek, że 
na samą o niej wiadomość, centrolew 
nie chciał głosować za budżetem. Lecz 
tu miał oświadczyć premjer Bartel, że 
W takim razie zabiera manatki i wraca 

do Lwowa. Centrolew nie może 
bez p. Bartla. Raz jeszcze paradoks 
stosunków sejmowych, raz jeszcze 
bezsilność sejmowa — stanęła nam 
wszystkim przed oczyma. 
zląkł się groźby p. Bartla i głosował 
za budżetem, twierdząc, że nie daje 
budżetu rządowi, lecz daje go Pań- 
stwu polskiemu.Żydzi i endecy oświad 
czyli, że głosować za budżetem * nie 
mogą i opuścili salę. : 

Drugą konsekwencją ogłoszenia 
deklaracji o zrzeczeniu się nietykalno- 
ści jest pogłoska, że ks. Czetwertyński 

żyć 

ogłosi list Marszałka Piłsudskiego do @ 
niego, jako prezesa komisji „,przedsion 
kowej“; jutro jest właśnie posiedzenie 
tej komisji. į 

Są też i posunięcia odwrotnego 
charakteru. Oto marszałek Daszyński 
zwołał posiedzenie Sejmu dopiero we 
wtorek. Liczy na to, że przez te kilka 
dni atmosfera się wyelektryzuje w 
atakach prasowych, a potem znowu 
wszystko „rozejdzie się.po kościach”. 
Takie jest i nasze zdanie. Ale deklara- 
cję o zrzeczeniu się nietykalności uwa- 
żamy za sumienne wywiązanie się z 
głoszonej przez B.B. jako całości ideo- 
logji. Cat. 

Centrolew j 

BARANOWICZE -— ui. Szepty. 
BIENIAKONIE, — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 

GRODNO — 

IWIENIEC — 
KLECK — sklep „Į 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 

MOŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskiego. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
ckiego — A. Łaszuk. i 

NOWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. SWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

. SLONIM —- Ksiegarnia 
STOLPCE — Ksiega 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewska. 

+ 

D. Lubowskiego, uł. Mickiewicza 12. 
rnia T-wa „Ruch“, 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. , 

PAT AADEAL FZTZIRANKAGCE 
CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy, jednoszpaitowy na sronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem is groszy. Komunikaty oraz 

OBRADY SENATU 
USTAWA O OCHRONIE SWOBODY 

WYBORÓW — DZIENNIK USTAW I 

DEKRET PRASOWY. 

„WARSZAWA, 12.1. PAT. Na _ dzisiej. 
szem posiedzeniu Senatu po: referacie sena- 
tora Boguszewskiego (B.B.) przyjęto bez 
zmian projekt ustawy o ujednostajnieniu ter. 
minów płatności podatku gruntowego i skła- 
dek ogniowych. 

Z kolei senator Boguszewski referował 
wniosek Klubu Ukraińskiego,  domagający 
się uchwalenia rezolucji o wstrzymanie egze 
kucyj podatkowych na wsi. Wniosek ten do 
dyskusji odrzucono 54 głosami przeciwko 35 

OCHRONA SWOBODY WYBORÓW. 

Po przerwie Izba przystąpiła do projek 
tu ustawy o ochronie swobody wyborów 
„przed nadużyciami władzy urzędników. 
Sprawozdawca senator Makarewicz (Ch. 
D.) podkreślił na wstępie, że komisja praw» 
nicza uchwaliła jednomyślnie przedłożyć 
wniosek o zapowiedzenie zmian. Po omówie 
niu szeregu wątpliwości w projekcie sejmo- 
wym, mówca oświadcza, że w tej postaci 
projekt nie nadaje się do przyjęcia i komisja 
wnosi o zapowiedzenie Sejmowi zmian, Se, 
паЮг Iżycki (Wyzwolenie) porusza kwestję 
nadużyć wyborczych.. Stwierdza, że ustawa 
wcale nie jest skierowana przeciwko urzęd- 
nikom, ale ma ochraniać urzędników przed 
terorem przełożonych. Mówca oświadcza, że 
klub jego jest za przyjęciem ustawy bez 
zmian. Senator Kulerski (Piast) oświadcza, 
że klub jego głosować będzie za przyjęciem 
ustawy bez zmian. Senator Skokowski (BB) 
oświadcza, że w szczególnej sytuacji znaja 
duje się jednomyślna uchwała komisji praw 
niczej o zapowiedzeniu zmian, gdy na ple- 
num stawiany jest wniosek o przyjęcie en 
bloc. Mówca zapytuje, czyżby opinja komi- 
sji prawniczej nie miała dla. plenum Senatu 
żadnej wartości. Senatorka Kłuszyńska (P.P. 
S.) twierdzi, że ustawa jest aktem oskarże- 
nia, dla regimu obecnego. Klub P.P.S. gło 
sować będzie za ustawą. Senator Lempke 
(B.B.) protestuje przeciwko twierdzeniom o 
rzekomej opiece, którą ustawa chce otoczyć 
urzędników. W istocie jest to ustawa kagań- 
cowa. Senator Głąbiński (Klub. Nar.) stwier 
dza, że ustawa nie jest bynajmniej ograni. 
czeniem praw urzędników. Mówca przypu- 
szcza, że nie trzeba będzie jej w praktyce 
stosować, lecz pozostanie ona jako sostrze» 

żenie. й 4 

Sprawozdawca sen. Makarewicz w koń- 
*cowem przemówieniu oświadcza, że ustawa 
nietylko nasuwa wątpliwości prawnicze, ale 
zawiera sprzeczności, które utrudniają za» 
stosowanie jej w praktyce, Kończy podkre- 
śleniem, że trudno mu będzie w przyszłości 
referować projekty komisji prawniczej, jeśli 
będzie wiedział, iż prawne wywody nie bę- 
dą posiadały dla Wysokiej Izby wartości. 

projekt ustawy 
przyjęto bez zmian 51/ głosami przeciwko 40. 

Po referacie senatorą 
(BB) przyjęto bez zmian projekt ustawy o 
wstrzymanie eksmisji dzierżawców па  ob- 
szarze sądów apelacyjnych Warszawy, Lu- 
blina i Wilna. 

DZIENNIK USTAW I DEKRET PRA- 
SOWY. 

Senator Perzyński (BB) zreferował z 
kolei projekt ustawy o zmianie rozpąrządze- 
nia Prezydenta Rzeczypospolitej w przed. 
miocie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczy 
pospolitej, podkreślając, że komisja oświad- 
cza, się za odrzuceniem ustawy. Konstytucja 
wprowadza dwuizbowość. Tymczasem — 1а 
ustawa chce art. 44 konstytucji tak interpre 
tować, że słowo „Sejm”* ma oznaczać tylko 
izbę poselską a nie dwuizbowy parlament. 
Wykładnia taka nie może być uważana za 

właściwą. i 

Po przemówieniach senatorów z obozu 
zjednoczonej opozycji endeckosgocjalistycz- 
nej, która wypowiedziaa się przeciwko po- 
prawkom komisji, oskarżając rząd o chęć 
utrzymania dekretu prasowego  wicemini= 
ster Sieczkowski złożył następujące oświad 
czenie: 

OŚWIADCZENIE . WICE - MINISTRA 
SIECZKOWSKIEGO. 

Rządowi nie zależy bynajmniej na utrzy 
.maniu w mocy dekretu prasowego, który tu 
jest tak gorąco zwalczany. Pojednawcza at- 
mosfera obrad komisji prawniczej uprawnia- 
ła do nadziei, że również będzie tak na ple- 
num Senatu, a zdanie p. prezesa Rady Mi- 
nistrów, że należy szukać punktów  Stycz- 
nych u ciał ustawodawczych znajdzie tu za- 
stosowanie. Wobec tego, że obrady potoczy 
ły się inaczej, mówca uważa za konieczne 
zwrócić uwagę na bezpieczeństwa, jakie mo- 
ga już powstać przez uchwalenie ustawy, 
eden jej artykuł żąda, aby uchwały sejmo- 

we dawaniej powzięte zostały wydrukowane, 
drugi natomiast wymaga aby to nastąpiło w 
ciągu trzech dni. Mówca zapytuje, jak po» 
godzić z sobą te przepisy. Dalej ustawa 
przewiduje w trybie ogłaszania uchwał, że 
mają one być podpisane przez marszał ka 
Sejmu. Powinien tu być zachowany tryb 
stosowany przy publikacjach, które należą 
do władzy wykonawczej. Dotąd był jeden 
wypadek wydrukowania uchwały sejmowej 
w Dzienniku Ustaw, mianowicie w r. 1923, 
uchwały o uznaniu zasług Marszałka Piłsudu 
skiego. ZostaŁo to zrobione jako zarządze- 
nie Prezydenta Rzeczypospolitej o podanie 

0 wiadomości uchwały sejmowej i zawie 
rało klauzulę wykonawczą | dla ministra 
spraw wewnętrznych dotyczącą rozplakato- 
wania. Tę kwestję klauzuli _ wykonawczej 
należałoby również w ustawie przewidzieć, 
zachowując przepis konstytucyjny o sposo- 
bie podawania praw do wiadomości obywa- 
telskiej. Ustawa mówi o tem kiedy ona sa- 
ma wchodzi w życie. Nie mówi natomiast 
kiedy wchodzi w życie uchwała sejmowa, co 
może znowu przysporzyć sądom wątpliwości 
W ten sposób może się wytworzyć nowa 
płaszczyzna tarcia po uchwaleniu ustawy. 
Wiceminister Sieczkowski sądzi, że nie nale- 
ży pominąć okazji harmonijnego załatwienia 
tej sprawy między czynnikami ustawodaw- 
czemi, a Rządem, * 

Po przemówieniu koncowem referenta 
senatorą Perzyńskiego wniosek komisji o od- 
rzuceniu ustawy upadł 54 głosami przeciw- 
ko 36 w imiennem głosowaniu. Ustawę sa- 
mą przyjęto bez zmian w głosowaniu zwyk- 
łem. Na tem obrady zakończono. 

Poczętowskiego - 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa miimetr 606 gr. Wnamerach świątecznych oraz: z. prowincji 
Zagraniczye 5U proc.. urożej. Ogłorzenie cyirowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej, Administracja nie przyjmuje z. 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie nameru dowodowe: 

o 25 proc. drożej. 
eń co do 

20 groszy.    
  

Trzecie czytanie budżetu. 
Opozycja odrzuciła wszystkie poprawki rządowe 

WARSZAWA, : 12.I1 PAT. 78 posiedze- 
nie Sejmu 12 lutego r. b. Przed przystąpie- 
niem do trzeciego czytania preliminarza bud 
żetowego, poseł Hanuszewski w imieniu Klu 
bu Ukraińskiego oświadczył, iż wobec tego, 
że wszystkie wnioski ukraińskie zostały w 
drugiem czytaniu odrzucone, przeto wnosi 
się o odrzucenie budżetu w całości. 

iPrzystąpiono do głosowania. Przy bud- 
żecie prezydjum (Rady Ministrów odrzucono 
wnioski rządowe o restytuowanie 50 tysięcy 
złotych na studja związane z usprawnie» 
niem administracji i o wstawienie 2 miljo- 
nów na fundusz „Kultury Narodowej, gdy 
ten ostatni wniosek upad,ł ną ławach.  B. B. 
rozległy się głosy: „Hańba!”. 

Poka natomiast wniosek rządowy o 
wstawienie 35 tysięcy zł. na sekretarjat Ko- 
mitetu Ekonomicznego Ministrów. 

iPrzy budżecie Ministerstwa spraw za- 
granicznych odrzucono wszystkie poprawki 
wniesione do trzeciego czytania, m. in. po. 
prawkę o zwiększenie funduszu dyspozycyj- 
nego 0 2 miljony. Wniosek rządowy o resty 
tuowanie pozycji na poselstwo w Kairze od» 
rzucono 196 głosami przeciwko 152. Е 

Odrzucono również wszystkie poprawki 
przy budżecie Ministerstwa spraw  wojsko- 
wych, a w tej liczbie poprawkę o zwiększe, 

nie „funduszu dyspozycyjnego 0 2 miljony, 
Przy budżecie Ministerstwa spraw wew 

nętrznych przyjęto poprawkę Klubu Naro- 
dowego o skreślenie etatów starostów grodz 
kich w Toruniu, Grudziądzu, Gnieźnie, Byd. 
goszczy i Inowrocjawiu. Przy budżecie Mi- 
nisterstwa Skarbu nie przyjęto żadnej  po- 
prawki. Przy budżecie Ministerstwa przemy- 
słu i Handlu przyjęto poprawkę rządu o re- 
stytuowanie 70 tysięcy żł. na Instytut Eks- 
portowy. ARR 

'W budżetach Ministerstwa komunikacji 
i Ministerstwa Rolnictwa nie przyjęto żad- 
nych poprawek. W budżecie Ministerstwa 
W. R. i O. P. wstawiono 100 tys. zł. na 
utworzenie białbruskiego seminarjum nauczy 
cielskiego oraz 150 tys. zł. na kursy nauczy- 
cielskie dla białoruskich nauczycieli szkół 
powszechnych: 3 
W budżecie Ministerstwa robót publicz- 

nych w wydatkach nadzwyczajnych skreślo 
no 175 głos. przeciw 174 kwotę 559.110 zł. 
Z W na budowę gmachów państwo- 
wych. W budżecie Ministerstwa pracy i opie 
ki społecznej odrzucono 195 głosami przeciw 
ko 153 poprawkę posła Rataja o skreślenie 
14 miljonów dopłat do zabezpieczenia — па 
wypadek bezrobocia i pomoc dla bezrobot- 
nych, Do tej samej pozycji był jeszczę wnic- 
sek Rządu oraz Klubu Narodowego o skre- 
šlenie 9 miljonów. Poprawki 'te. odrzucono 
177 głosami przeciwko 137. Przy budżecie 
Ministerstwa reform rolnych oraz przy bud- 
żecie emerytur, żadnej poprawki nie przyję- 
to. Z kolei Izba przystąpiła do  przedsię- 
biorstw. Wniosku posła Dąbskiego o skre- 
śleniu 500 tysięcy zł. dopłaty ze - skarbu 
na P.A.T. marszałek w myśl regulaminu nie 
poddał gosowaniu. 

W innych przedsiębiorstwach odrzuco- 
no wszystkie poprawki z wyjątkiem jednej, 
a mianowicie rządowej, o zmniejszenie о 5 
miljonów wydatków nadzwyczajnych w mo 
nopolu tytuniowym. Na tem ukończono w 
trzeciem czytaniu głosowanie nad  prelimi= 
narzem. 

(Przed przystąpieniem da projektu usta- 
wy skarbowej, marszałek zarządził godzinną 
przerwę. 

DEKLARACJA STRONNICTW CEN- 
TROLEWU. 

Po przerwie, która trwała dwie iny 
poseł Niedziałkowski w imieniu P.P.S., Wy- 
zwolenia, Stronnictwa Chłopskiego, Piasta, 
Ch. D. i N.P.R. złożył następujące oświadi 
czenie: Będziemy głosowali za całością bud- 
żetu w trzeciem czytaniu, wycifodzimy bo. 
wiem z założenia, że budżet dajemy — Рай- 
stwu a nie systemowi rządowemu, który w 
tej chwili w państwie panuje, 

Ciężkie położenie gospodarcze, tragicz- 
ne położenie ludności miast i wsi, ciężki kry- 
zys rolnictwa, klęska bezrobocia, wymagają 
od nas, byśmy nie dopuścili do stworzenia 
w Polsce stanu anarchji, któryby mógł na- 
stąpić wrazie braku legalnego budżetu. Da- 
lej mówca stwierdza, że wyżej wymienione 
stronnictwa zdają sobie doskonale sprawę z 
tego, że preliminarz budżetowy nie odpowia 
da potrzebom i dążeniom bardzo licznych 
klas społecznych i bardzo wielu stronnictw. 
Jest on wynikiem przymusowego kompromi. 
su, który znowu jest wynikiem dzisiejszego 
układu sił społecznych w kraju. 

ENDECJA ZDECYDOWANIE PRZE- 
CIWKO USTAWIE SKARBOWEJ. 

Poseł Zwierzyński oświadcza imieniem 
Klubu Narodowego, że Klub ten zgłosił do 
przedłożenia rządowego szereg _ wniosków 
zmierzających do przystosowania budżetu 
do ciężkiego obecnego położenia, a  linją 
przewodnią tych wniosków było zmniejsze- 
nie wydatków. Gdyby nawet, ' oświadcza 
dalej mówca, nasze wnioski były przyjęte, 
nie ukształtowałoby to bardziej pozytywnie 
naszego stosunku do gospodarki rządu, opar 
tego na tym budżecie. W tych warunkach 
nie możemy głosować za ustawą skarbową 
i brać za nią odpowiedzialność. 

'Następnie referent generalny poseł Krzy 
żanowski wypowiedział się co do poprawek 
zgłoszonych w trzeciem czytaniu do ustawy 
skarbowej. 

PRZYJĘCIE BUDŻETÓW W CAŁO- 
ŚCI W TRZECIEM CZYTANIU 

Z kolei lzba przystąpiła do głosowania. 
Wnioski komunistów i Klubu Ukraińskiego 
o odrzuceniu w całości budżetu, Izba odrzu- 
ciła. Poprawki w sprawie 5 proc. dodatku 
dla urzędników, marszałek wogóle nie pod- 
dał pod głosowanie, z powodu, że mogłoby 
to zwichnąć równowagę budżetową. Przyję- 
to natomiast poprawkę, .ażeby wypłata do- 
datku mieszkaniowego obejmowała także i 

Nadzwyczajna komisja dla sprawy „przedsiąkowej” 
WARSZAWA, 12. II. (tel. wł. Słowa). Jutro rano odbędzie się posii 

dzenie nadzwyczajnej komisji sejmowej, zwołanej dla rozpatrzenia zajść z 
oficerami w przedsionku Sejmu w dniu 31 października ub r. 

Na posiedzeniu ogczytany będzie list Marszałka Piłsudskiego do 
Premjera Bartla, w którym to liście już na wstępie Marszałek Piłsudski wy 
raża przekonanie, że zajście owe wywołane zostało przez Marszałka D 
szyńskiego. Odpis lista otrzymanego od Marszałka Piłsudskiego przesłał 
Premjer dr. Bartel przewodniczącemu 
twertyńskiemu (Klub Narodowy) 

pracowników kontraktowych. Wreszcie przy 
jęto poprawkę, w myśl której fundusze pro- 
pagandowy i reprezentacyjny w M.S.Z. ka. 
legać mają zwykłej kontroli Najwyższej lzby 
że Pobił dajaca inne OK ойггисо- 
no, przystąpieniem do _ ostatecznego 
ps a A aroaosy K ka. 

iępnie przyjęto pierwsze trzy й 
zawierające ostateczne cyfry budżetu. Cyfry 
te przedstawiają się jak następuje: wydatki 
z jne — 2.757.596.901, wydatki nad- 
zwyczajne 171.128.936, razem  2.928725,737, 
rozchody nadzwyczajne monopołów 22 milj. 
łącznie wydatki wynoszą — 2.947.671.861. 
Inne pozycje wydatkowe przyjęto tak, jak 
w drugiem czytaniu. Wpłaty — monopolów 
państwowych 959.801.000 łącznie dochody 
3.058.438.568. Nadwyżka budżetowa (wynosi 
zatem 110.766. 707. W ten sposób przyjęto 
budżet w* całości w /trzeciem czytaniu. « W 
głosowaniu jprzez powstanie za budżetem 
oświadczyły! się wszystkie stronnictwa , t. 
zw. ceatrolewu i Klub B.B. Po odczytaniu 
wniosków i interpelacyj marszałek zapowie- 
dział, że następne posiedzenie Sza) się 
o godz. 4 po południu we wtorek. Porządek 
będzie ustalony później. 

  

Usfawa o poborze rekrufa 
WARSZAWA, 12.1. PAT. Na posiedze- 

niu sejmowej komisji wojskowej pod prze- 
wodnictwem posła  Kościałkowskiego w 
obecności przedstawiciela Ministerstwa 
spraw wojskowych ppułk. Petrdžyckiego, 
poseł Harniewicz (Ch, D.) zreferował — рго- 
jekt ustawy o poborze rekruta, podkreślając 
że rozbrajać się nie możemy wobec zbrojeń 
Rosji i Niemiec. Poseł Pająk (P.P.S.) doma- 
gał się skrócenia czasu trwania służby woj- 
skowej i zmniejszenia ilości wojska. Poseł 
Fidelius (Wyzwolenie) wskazywał na złe 
odżywianie w wojsku. Poseł  Chwaliński 
(Piast) prosił o wydanie zarządzenia, aby 
po ćwiczeniach na polach nie WY zostawia 
ne naboje. Poseł Lieberman (P.P.Ś.) o przed 
stawienie Sejmowi projektu ustawy o ete- 
tach wojska. Obszernych wyjaśnień udzielił 
ppułk. Petrażycki. Mówca wskazywał, że 
zmniejszenie ilości wojska jest niemożliwo- 
ścią. Co się tyczy ustawy o etatach, to za- 
znączył, że wobec ciągłych postępów techni- 
ki i związanej z tem reorganizacji, nie moż- 
na mówić o ustawie o etatach w dawniej. 
szem pojęciu. Zanim bowiem Sejm uchwalił+ 
by taką ustawę, byłaby ona już nieaktualna. 
Co się tyczy zażalenia posła Fidelisa, to 
ppułk, ORA podkreśla, że badania wy- 
kazują, iż żołnierze opuszczają szeregi wój- 
ska 0 wiele zdrowsi i silniejst niż byli przed 
wcieleniem. Następnie zaznaczył ppułk. Pe- 
trażycki, że będzie wydane zarządzenie, aby 
a al S pole ćwiczeń. E tej 
dyskusji projekt ustawy o poborze yta 
jednomyślnie przyjęto, ta 

Nominacja d-ra Hilehėna 
WARSZAWA, 12.1l. PAT. Na ostat: 

niem posiedzeniu Rady Ministrów zo- 
stała zatwierdzono nominacja p. 
Hilchena na przewodniczącego rady 
portu Gdańskiego. \ 

Wydanie sądom posła Baćmagi 
WARSZAWA, 12-1I. PAT. Sejmowa 

komisja regulaminowa pod przewodnictwem 
posła Lieburmana po wysłuchaniu referatu 
przewodniczącego w sprawie opinji i od- 
powiedzi na pytanie czy poseł może pia- 
stować funkcje pracownika komunalnego 
ustaliła zasadę, że urzędnik komunalny nie. 
może objąć czynności w czasie piastowania 
mandatu poselskiego. Następnie poseł Wa- 
lewski (BB) referował żądanie wydanie są- 
dom posła Baćmagi, którego prokuraturą 
obwinia o zbrodnie osznstwa, podpaleń, w 
trzech wypadkach pomoc w kradzieży, de- 
fraudację składek kościelnych i defraudkcję 
popełnioną na stanowisku wójla w kwocie 
12 tysięcy złotych. Refprent wnosi o wy- | 
danie we wszystkich wypadkach. Po dłuż- 
szej dyskusji komisja uchwaliła zgodzić się 
na wydanie posła Baćmagi sądom co do 
wszystkich zarzutów z wyjątkiem zarzutu 
defraudacji około 12 tysięcy złotych, Co 
do tego uchwalono zarządać pełnych aktów 
dochodzeń Oraz aktów wydziału sejmiko* 
wego odnoszących się do lustracji kasy 
gminnej i dochodzeń administracyjnych. 

Budżet na rok 1930—31 | 
Uchwalony w drugim czytaniu bud- | 

żet na rok 1930—31 przedstawia się, 
jak następuje. ` ` 

  

Wydatki zwyczajne 2.151.494.420° 
н nadzwyczajne  171.688.046 
у łącznie ! 2.929.182.475 

Rozchody zwycz. przed- 
siębiorstw 1.841.458,808 | 

Rozchody nadzwyczajne j 
przedsiębiorstw 211.717.954 | 

Rozchody zwyczajne mo- ‚ 
nopoli 122 639.998 

Rozchody nadzwycz. mo- ; 
nopoli 17.000.000 

Dopłata do prredsię- 
biorstw 18.916.124 

Razem z tą dopłatą wydat- 
ki ogólne wynoszą  2.948128.599 | ; 

Dochody administracji : 
Wpłaty przedsiębiorstw _197.218,984 

„ Mmonopolėw 964.801.000 
Łączna suma dochodów 3.063.438 568 
Nadwyżka budżetowa 115.309.96 

1.901 418.584 | 

komisji śledczej posłowi ks. Cze: 
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ECHA KRAJOWE 
D pozostawieniu Województwa w Nowogródku 

(Komunikat Biura Samorządu Nowogródzkiego) 

NOWOGRÓDEK. — W niedzielę 9 lutego r. b. w Nowogródku od- 
było się liczne zebranie przedstawicieli sfer samorządowych, gospodar- 
czych, ziemiańskich, osadniczych i in. poświęcone losowi wojewódzkości 
Nowwgródka. k 

W gorącej dyskusji zaznaczył się jednomyślny pogląd szkodliwości 
przeniesienia stolicy województwa ewentualnie oderwania jakiegoś terenu. 
Skonstatowano, iż inwestycje nowogródzkie za ostatnie trzy lata sięgeją 
sumy 12 miljonów zł. Rozległy się głosy niezrozumienia stanowiska w tej 
materji posłów Nowogródczyzny. e odpowiednie rezolucje. 

  

Onegdaj obradowała Rada Wojewódzka Osadnictwa Wojskowego pod 
przewodnictwem znanego działacza w dziedzinie rolnictwa p. Władysława 
Malskiego, która po omówieniu szeregu żywotnych spraw życia Osadaicze- 
go na kresach po wyczerpujących dyskusjach przyjęła jednomyślnie uchwa- 
łę, stwierdzającą, iż względy :vaństwowe, gospodarcze, kulturalne i racja 
stanu, dążąca do asymilacji Państwowej bezwzględnie przemawiają za po: 
zostawieniem stolicy województwa w Nowogródku. 

Rada przeciwstawia projektom oderwania częściowego 
wchodzącegoiw skład obecnego województwa. 

Rada stwierdza ogromne znaczenie tego 
ośrodku ludności etnicznie różnorodnej. 

Pogłoski „skasowania  ewentualno przeniesienia województwa są 
ujemnemi dla coraz wzmacniającej się myśli i zadzierzgającemu się współ- 

terytorjum 

centrum państwowego w 

życiu narodów. 
  

TURMONT (pow. Brasł.) 

— Nieposzanowanie krzyża i przysięgi. 
Dnia 29 stycznia rb. byłem świadkiem takiej 
scenki w sądzie grodzkim vw Turmoncie. 
Rozpatrywaną jest sprawa o tajny wyszynk 
wódki w piwiarni Pietkuna w Mieżanach. 
Świadkami w tej sprawie figuruje trzech 
żołnierzy z KOP w Mieżanacą. Pierwszy 
świadek żołnierz Polak—katolik,  figurując 
w tej sprawie jako prywatny świadek, o pi 
cie wódki w piwiarni, staje przed sądem z 
karabinem w ręku i przystępuje do przysię- 
gi, mając czapkę na głowie. Sędzia każe mu 
podnieść palce do góry i przysięgać, lecz 
zasiadający w konżcu stołu sędziowskiego 
sekretarz sądu, robi uwagę żołnierzowi, iż 
niegodzi mu się jako katolikowi przysięgać 
w Czapce, ten nareszcie zdejmuje czapkę i 
przysięga. 

Dziwić się należy iż od czasu jak sędzią 
grodzkim” został mianowany w. Turmoncie 
pan Grynb erg, zaniedbano udzielania do 
pocałowania krzyża podczas przysięgi 
chrześcijan, chociaż biedny krzyżyk stoi si 
bie proforma na stole sędziowskim. Nic 
więc dziwnego, że lud wiejski do takiej przy 
siegi nie przywiązuje uwagi wcale, kłamie 
i krzywoprzysięga, Smutna to rzeczywistość 
w powiecie Brasławskim tem gorzej, że 
ateizm w powiecie Brasławskim w zatrwa 
żającym tempie zalewa urzędy nasze. 

becny. 
  

ŚWIĘCIANY. 

— Trzydniowy kurs dla administracji 
gminnej. celu stopniowego usprawnienia 
administracji gminnej, starosta powiatu świę 
ciańskiego p. Stefan Mydlarz zarządził 3- 
dniowy kurs dla burmistrzów, wójtów i se 
kretarzy gilių tego powiatu. Kurs odbył się 

3, 24 i 25 stycznia br. Wykłady na kursie 
, objęli: starosta p. Mydlarz, inspektor samo- 

rządu gminego p. Jankowski, inspektor szkol 
ny p. Szymański, kierownik urzędu skarbo- 
"wego p. Andrzejewski, sekretarz sejmiku 
p. Krasicki, referent gospodarczy wydziału 
powiatowego p. Goslinowski, in ż powiato= 
wy 2: Arndt, technik wydziału powiatowego 
p. Stankiewicz, wicedyrektor Oddziału Po- 
wszechnego Zakładu Ubezpieczeń w Wilnie 
p. Sobański i inspektor straży pożarnych p. 
Dalstetd. 

Kurs ten miał wielkie zainteresowanie i 
przyniósł korzyści zarówno słuchaczom, jak 
też i sprawie ogólnej, ponieważ tematy wy 
kładów były oparte przeważnie na prakty 
cznych spostrzeżeniach prelegentów, jako fa 
chowców w odnośnej dziedzinie i oprócz 
tego zawierały one wskazówki praktyczne 

. w celu usprawnienia z jednoczesnem uprosz 
czeniem administracji gminnej. Po zakończe 
niu kursu słuchacze wyrazili podziękowanie 
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WŚRÓD NOWYCH KSIĄŻEK 
Wydawnictwa nakładem firm: Książni- 
ca.Ailas, Jakob Mortkowicz,  Gebeth- 
ner i Wolff, Ferdynand Hosick, Ossoli- 

 neutm, Księgarnia św. Wojciecha, Kra 
kowska Spółka Wydawnicza Rój" 

Dom Książki Polskiej i innych. 

Zimowy sezon wydawniczy | Ožy- 
wia się w sposób wyraźny: poszcze 
gólne firmy wydawnicze, po zasileniu 
rynku księgarskiego,  „okolicznościo- 
wemi“ wydawnictwami  gwiazdkowe- 
mi w okresie świąt puszczają w świat 
czytelniczy nowości „,sezonu zimowe go”. 

Od lat paru zarysowała się wyraź- 
na specyfikacja rodzajów  poszczegól- 
nych w działalności naszych firm wy- 
dawniczych. 

‚ > Masowością produkcji odznacza się 
Hósick i „Rój*. Mortkowicz  ożywił 
wybitnie działalność swą na polu wy- 
dawnictw artystycznych,  ilustrowa- 
nych. ‘ р 

Powieści polskiej otwiera możliwo 
ści wydawnicze Gebethner i Wolff oraz 
Hósick. Stara firma wydawnicza z w 
łicy Zgoda 12 obraca się przeważnie w 
kole starszych pisarzy, jak również wy 
daje młodszych, ale o ustalonej już 
marce pisarskiej. Hósick odznaczył się 
bibljoteką poetycką młodych poetów 
oraz wydawnictwami powieści począt 
kujących beletrystów. 

Krakowska Spółka Wydawnicza 
kontynuuje tak chlubnie prowadzoną 
od lat dziesięciu „Bibljotekę Narodo- 
wą”. Ostatnio ukazały się nowe tomy 
Żmichowskiej (Poganka) Kasprowicza 
(Wybór poezyj), drugie wydanie ,„Pa- 
na Tadeusza* w opracowaniu prof. Pi- 
gonia i Xenofonta „Sympozjon*. W li- 
feraturze naukowej tejże firmy wydaw- 
niczej wybitne pozycje stanowić będą 
Borowego książka o, Chestertonie i 
Wi:.dikiewicza, monografija 0 Kocha- 
nowskim. 0 obu pracach napiszemy 
jeszcze specjalnie. 

Z wydawnictw Zakładu Narodowe- 
go im. Ossolińskich, prowadzącego 
wytrwale zbiorowe wydanie pism Sło” 
wackiego, ostatnio wyróżnić należy 
„Pamiętnik* prot. Dyboskiego, niedaw- 

panu staroście i prelegentom za tak cenne 
wskazówki które otrzymali na kursie. 

Na zakończenie odbyła się wspólna fo- 
tografja z udziałem p. starosty i prelegentów 

Obecny. 
  

BARANOWICZE. 

— Uroczyste otwarcie slizgawki Sokoła 
W dniu 8 lutego o godzinie 15 na wł.asnym 
placu Sokoła przy ulicy Mickiewicza odbę 
dzie się uroczyste otwarcie slizgawki przez 
T-wo Sokół. 

—W sprawie postoju dorożek. Niejedno 
krotnie' podejmowaliśmy sprawę postoju *do- 
rożek i ambulansów, jednak dotychczas ta 
sprawa uregulowan a nie została. i 

Nie mówiąc już o fatalnym rozkładzie ja- 
zdy autobusów (w swoim czasie podawaliś 
my rozkład), dotychczas nie został. wyzna- 
czony dyżurny autobus do pociągów noc- 
nych, co naraża obywateli na zbędne wy- 
datki na dorożki, lub też w gorszym wypad 
ku muszą iść piechotą. Czas już tę sprawę 
uregulować, a także postoje dorożek należa 
łoby rozrzucić po mieście, gdyż obecnie ma, 
ia postój tylko w dwóch miejscach. 

—Zabawa na LOPP. Koło LOPP Ostrów 
w dniu 1 lutego urządziło zabawę tanecz- 
ną i odczyt w salach urzędu gminnego, Zo- 
stały wygłoszone dwa odczyty jeden przez 
sekretarza powiatowego komiteta LOPP p. 
Głąbika o lotnictwie i drugi przez kpt. (Su- 
chomiela o obronie przeciwgazowej. Prele- 
genci każdy w godzinnem przemówieniu 
Scharakteryzowali lotnictwo i obronę prze- 
ciwgazową, nawołując do popierania LOPP. 

PODZIĘKOWANIE: 

Dnia 4 . w kasynie oficerskiem 9 go 
DAKu w ranowiczach staraniem Koła 
Zrzeszonych Ziemianek pow. baranowickie- 
go urządzony był bal dochodowy na cele 
kulturalno - oświatowe pracy tegoż. koln. 

„Powołując się na zadowolenie wypowia- 
dane przez gości, sądzić należy, że zabawa 
się udała — udała się pod względem har- 
monijnym i ożywienia. 

Niniejszem pozwalamy sobie złożyć ser 
decznę podziękowanie p. dowódcy i korpuso 
wi oficerskiemu 9-go dywizjonu artylerji kon 
nej za bezinteresowne udzielenie swego ka- 
syna — równiekż gościom wojskowym i cy 
wilnym przybyłym z miasta i prowincji, 
którzy łaskawie przyjęli zaproszenie i za- 
szczycili swoją obecnością, wnosząc ożywie 
nie i harmonję — Panu wodzirejowi za o- 
żywione tańce, gospodyniom i gospodarzom 
balu za urządzenie bufetu Ich trud ; pracę 
oraz tym którzy nie mogąc być osobiście a 
rozumiejąc doniosłość celu zabawy nadsyłali 
zasiłek dochodowy, niniejszem składają ser 
deczne „Bóg zapłać” i wdzięczne podzięko- 
wanie Ziemianki. 

no zmarłego wielkiego uczonego i pa- 
trjoty. 

Dzieło to w pamiętnikarskiej litera- 
turze naszej wyjątkowe, pisane  bo- 
wiem ręką wielkiego patrjoty, a zara» 
zem jednego z najznakomitszych przy 
rodników polskich. Kreśli w niem au' = 
tor z jednej strony wiele szczegółów 
dotyczących przygotowań do wybuchu 
Powstania Styczniowego, charaktery- 
zuje wybitniejsze osobistości, które w 
tym czynie orężnym udział brały, przed 
stawia całą martyrologję więzienia ich 
i zsyłki oraz życia ich na wygnaniu, z 
drugiej strony z drobiazgową ścisłoś- 
cią badacza opisuje barwnie swe spo- 
strzeżenia o ludziach i całej przyrodzie 
rozlicznych okolic dalekiej Syberji, któ 
re w swej kilkunastoletniej  tułaczce 
zwiedził i badał. - 

Siłą zdarzeń z pracowni profesora 
Szkoły Głównej wyrwany, wiedzie au- 
tor czytelnika przez więzienia Pawiaku 
i X Pawilonu, a stąd etapem po długiej 
rok prawie cały w najokropniejszych 
częsta warunkach trwającej podróży, 
naprzód do Siwakowej koło Czyty 
nad Ingodą, następnie do Darasunia 
nad Turą, z kolei do Kułtuka nad Baj 
kałem, różnych okolic położonych nad 
rzekami Sielenga i Burguzinem, Amu- 
rem, Argunią i Ussuri, aż gdzieś hen 
do Władywostoka, do wysp Sachalinu 
i askolda. 

Obok humanitarnej działalności le 
karskiej, spełnia naukowe zadania, któ 
re sobie zakreślił. To też mimo nie- 
zwykłych trudności, mimo braku środ” 
ków materjalnych i odpowiednich urzą 
dzeń, a często przy niechęci władz miej 
scowych, udaje mu się spowodować 
formalny przewroót w dotychczaso 
wych mniemaniach świata  naukowe- 
go o faunie wschodniej Syberji. 

Czasy i dzieje, których Pamiętnik 
dotyczy, dzieli wprawdzie od obecnej, 
tak odmiennej chwili, prawie siedem 
dziesiątków lat, niemniej jednak, 
wszechstronność i šcistošc obserwacyj 
których mnóstwo Pamiętnik zawiera, 
zarówno z dziedziny naukowej, jako 
też społecznej, a przytem niezwykle ży 
wa i przystępna forma, w jakiej je au- 
tor podaje, stanowią o trwałej wartoś- 
ci wspońnianego dzieła. 

Ossolineum przynosi też wspomnie 

Konferencja morska w Londynie 
Posiedzenie pierwszej komisji 

LONDYN. 12.11. Pat. Dzisiaj zbiera się pierwsza komisja konierencji 
morskiej aby rozpatrzyć sprawozdanie podkomisji ekspertów o punktach 
technicznych wynikających z propozycji kompromisowego projektu rozbro- 
jenia, opartego na tonnażu globalnym i według kategoryj. W kołach kon- 
ferencji mówią, że co do wielu punktów tego kompromisowego projektu 
osiągnięto już jednolitość poglądów. 

Gdy sprawa zostanie ostatecznie rozstrzygnięta główna uwaga 
konferencji zwrócona zostanie na kwestję łodzi podwodnych w  przedsta- 
wieniu wczorajszem. 

Oświadczenie Stimsona przeciwko łodziom podwodnym 
LONDYN. 12.11. Pat. Główny delegat Stanów Zjednoczonych p. Stim- 

son oświadczył w rozmowie z dziennikarzami, że takie podporządkowanie 

łodzi podwodny. h prawu wojennemu obowiązującemu inne statki wojenne 

jest dla delegacji amerykańskiej samo przez się dostatecznym powodem 

udziału w konferencji. P. Stimson stwierdził z zadowoleniem fakt, że z tą 

doniosłą propozycją pierwsza wystąpiła delegacja francuska. * 

Wyniki obrad podkomisji ekspertów 
LONDYN. 12.1. Pat. Podkomisja ekspertów na konferencji morskiej 

doszła do porozumienia co do kilku punktów formuły, dotyczącej ograni- 
czenia zbrojeń przez zmniejszenie ogólnego tonnażu i według kategoryj. 
Delegacja francuska przedstawiła cyfry tonnażu, które acz prowizoryczne 
posunęły jednakże sprawę naprzód. 

Anglja nie myśli nawet o wycofaniu swych nowozbudo- 
\ wanych pancerników 

LONDYN. 12.11. Pat. Odpowiadając w jlzbie Gmin na zapytania 

pierwszy lord admiralicji Alexander oświadczył stanowczo, że administracja 

niema bynajmniej zamiaru wycofania żadnego z ostatnio zbudowanych 

pancerników angielskich. 

Zmniejszenie się wpływów Labour Party 
LONDYN, 12. Ił, Pat. Od czasu wyborów do lzby Gmin w maju 1929 

roku, które przyniosły wielkie zwycięstwo dla Labour Party i spowodowały 
utworzenie rzadu Mac Donalda, odbyły się w sześciu okręgach wybory do: 
datkowe spowodowane Śmiercią, względnie ustąpieniem dotychczasowych 
posłów z Labour Party. | 

W tych sześciu okręgach wyborczych w wyborach ogólnych Labour 
Party uzyskała 127.176 głosów, zaś w wyborach dodatkowych w tych sa- 
mych okręgach zyskała 104.381 głosów. Liczba głosujących na korzyść 
Labour Party zmniejszyła się więc o 20 proc. W kołach kierowniczych par- 
tji fakt ten obserwowany jest z dużym niepokojem. 

Rząd angielski oflejalnie powiadomił bigę Narodów 
о wznowieniu stosunków as z rządem 

Z.S. R. R. 
GENEWA, 12.11. PAT. Rząd Wielkiej Brytanji złożył w Sekretarjacie 

Generalnym w celu zarejestrowania noty wymienione w grudniu r. ub. z 
rządem Z.S.R.R. z okazji wznowienia stosunków dyplomatycznych mię- 
dzy obu krajami. 

Sensacyjne zajście w kawiarni madryckiej 
Czynne znieważenie gen. Dellano przez synów Primo 

de Rivery 
HENDAYE, 12 I. PAT. Według doniesień z Salamanki doszło tam 

do gwałtownych zaburzeń wywołanych przez studentów. Gwardja cywilna 

musiała kilkakrotnie szarżować. Po ulicach miasta krążą patrole. Donoszą 

z Madrytu, że dwaj synowie generała Primo de Rivery wszedłszy do ka- 
wiarni, w którei znajdował się generał Dellano uderzyli go kilkakrotnie, 
Generał broniąc się zranił lekko w twarz jednego z napastników. Napast- 

nicy po zajściu opuścili kawiarnię wśród krzyków tłumu. 

Glosy przeciwko nowemu premierowi 
rządu hiszpańskiego 

MADRYT, 12 II. Pat. Przemawiając wśród licznie zebranych na bankiecie re- 
publikanów Leroux oświadczył, że należy zapytać się czy generał Berenguer jest od- 
powiedzialny za katastrofę pod Anual (Algier). Jeżeli tak, wówczas nie powinien ani 
chwili pozostać u steru rządu, jeżeli nie, wówczas należy ukarać winnego tej kata- 
strofy bez względu na stanowisko jakie zajmuje. 

Primo de Rivera przykył incognifo do Paryża 
PARYŻ, 12.I1. PAT. Jak podaje prasa przybył tu wczoraj Primo de 

Rivera nieoczekiwany przez nikogo na dworcu. 

  

  

nia p. Zofji Romanowiczówny p.t. „góralskości*. Zaduma na melodję fu- 

Warost bogactwa W Śl. Jedooczonyth 
(Z.K.) Statystyka podatku docho- 

dowego w Waszyngtonie za rok 1928 
wskazuje na znaczny wzrost bogactwa 
poszczególnych podatników i ogólne 
zwiększenie dobrobytu wśród miljonów 
mieszkańców Stanów Zjednoczonych. 

W stosunku do roku 1927, do- 
chód roczny obywateli amerykańskich, 
z kategorji miljarderów podwoił się. 
Cyiry podane przy tej statystyce są 
naprawdę godne uwagi. 

Stany Zjednoczone liczyły w roku 
1928 dwóch dolarowych miljarderów. 
42618 osób, płacących podatek do- 
chodowy od funduszów stawiających 
ich w kategorji miljonerów. Z pomię- 
d:y 500 osób mających ' przeszło 25 
miljonów franków rocznego dochodu, 
jest aż 24, którym ich fundusz przy- 
nosi rocznie ponad 125 miljonów. 

Wzrost stopy życiowej najbardziej 
jednak daje się odczuwać wśród ka- 
tegorji podątników o mniejszych do- 
chodach. W roku 1928 naliczono 
3.114,000 osób, których dochód rocz- 
ny waha się pomiędzy 75,000 a 125 000 
franków, podczas, gdy w roku 1927 
było w tej kategorji zaledwie 1,25,000 
osób. 

który w najbliższym czasie zwiększy 
się jeszcze, gdyż wskutek bankructwa 
po krachu giełdowym wielkich prze- 
mysłowców, dużo fabrykom grozi 
zamknięcie. ; 

Ponieważ każda niedola, która do- 
tyka nietylko pojedyńcze jednostki ale 
całe grupy, towarzystwa, czy nawet 
miasta jest znacznie lżejszą do znie- 
sienia, niemałą może być dla nas po- 
ciechą, że opłakany stan finansowy, 
dotyka nietylko nasze europejskie 
miąsta prowincjonalne, ale nie szczę- 
dzi nawet tak potężnej metropolji 
amerykańskiej jaką jest Chicago. 

Miasto Chicago stoi w przededniu 
bankructwa, kasa miejska nietylko 
że jest beznadziejnie pusta, ale tak 
zadłużona, że pomimo wysiłków nie 
może zdobyć nowego kredytu. Podat: 
nicy miejscy, którzy w ostatnich cza- 
sach płacili podatki na parę łat awan- 
sem, zbuntowali się i odmówili usku- 
tecznienia opłat na rok 1933 i 1934 
a tu prace przygotowawcze do wszech- 
światowej wystawy w Chicago na rok 
1933 już są rozpoczęte i trzeba je za 
wszelką cenę kontynuować. 

Aby uratować honor Ameryki i 
Chicaga, kapitaliści miejscowi zgodzili 
się jeszcze tym razem udzielić kredy- 

„Cienie', dotyczące wybitnych osobis- 
tości i nastroju epoki z drugiej połowy 
w. XIX — w byłym zaborze austrjac- 
kim. Między innemi mowa tu o Asny- 
ku, Ujejskim, Polli, Grottgerze, Ro- 
manowskim, Ossolineum też wydało 
poraz drugi znakomity „Dwór w Fer- 
rarze“ Chtedowskiego. 3 

Cóż za przepysznemi wydawnict- 
wami artystycznemi obdarzył świat 
czytelniczy Jakob Mortkowicz! Oczy- 
wista na czoło wysuwa się Zofja Stry 
jeńska. Ta przednia, czołowa dziś arty 
stka, zaczęła od ilustrowania tekstów 
poszczególnych utworów a przez to 
doszła do samoistnych, zwartych,  sil- 
nych kompozycyj, gdzie tekst 
dodatkiem lub wcale go niema. Więc 
przedewszystkiem „Piastowie *. 

Cykl 22 kolorych, wspaniałych ry- 
sunków, odtwarzających wizerunki Pia 
stów. Każda postać jest inna, każda 
wyraża indywidualny charakter, w 
każdej dopatrzeć się można i cztowie“ 
ka i króla. Autorka mówi o nich sama: 
„W szeregu Piastów chciałam . przed 
stawić najpoważniej postacie królów 
Połski w ich prostocie i typach, jak 
sobie ja ich wyobrażam. Wszystko, co 
stworzyli artyści na temat dawnych 
lat z pamięci jest fantazją. Fikcje, fan- 
tazje, ułudy, jakie roją sobie o świecie 
prasłowiańskim są dla mnie święte i 
niezbędne. 

Dalej: „Pascha. Pieśń 
twychwstaniu Panskiem“. 

Każde pokolenie i każdy twórca 
inaczej interpretuje wieczną legendę i 
promienną wiarę chrystjanizmu w cud 
zmartwychwstania Pańskiego. Wys 
piański, sięgając do. źródeł mitologicz- 
nych, zamienia Chrystusa w greckiego 
Apolona, płomienego lwa; Stryjeńska, 
idąc po linji swego bujnego, słowiań- 
skiego talentu, nawiązuje do tradycji lu 
dowej, do ziemi, odradzającej się w 
wiosennym rozkwicie, do prostoty pry 
mitywnych, kolorowych, odwiecznych 
wyobrażeń. Pięć plansz ilustracyjnych 
oraz pełne wdzięku ozdobniki graficz- 
ne — są tu dopełnieniem  tradycyj- 
nych, kościelna - ludówych tekstów, i 
melodji pieśni paschalnych. 

Wreszcie na „Góralską nutę*, dwie 
kompozycje barwne, dające syntezę, 

0 Zmar- 

bywa: 

jarki i żywiołowy taniec góralski. Prze 
śliczna gra kolorów i barw. Natchnio- 
ne skupienie i żywiołowy rozmach. 

Da rzędu tych wydawnictw kryty- 
cznych Mortkowicza należy też  Kas- 
prowicza „Taniec zbójnicki*, z, plan- 
szami Władysława Skoczylasa. 

Żywotność, pierwotna siła i prymi- 
tywny, swoisty wyraz sztuki ludowej 
zapładnia twórczość artysty, by prostą 
treść podania lub pieśni  przedzierz- 
gnąć w dzieło o najwyższych walorach 
ducha i formy. 

W dziejach Sztuki polskiej, zasila” 
nej tak często fantazją ludu, specjalną 
rolę odgrywa Góralszczyzna i Podha- 
le, poezja wirchów i zbójnickich napa- 
dów. A 

Bajki Sabały i śpiewy juhasów na 
itchnęły twórczośćTetmajera Kasprowi 
cza i Witkiewicza. Z obrazków na 
szkle i rzeźb na drzewie wywodzi się 
drzeworyt Skoczylasa. Szereg takich 
pełnych charakteru i wyrazu drzewory- 
tów tworzy oprawę do „Tańca Zbėj- 
nickiego“ Jana Kasprowicza. 

Wobec tegorocznego jubileuszu ad- 
zyskania przed dziesięciu laty dostępu 
do morza posiada żywą aktualność 
swoją wydawnictwo p.t. , „Gdynia i 
morze polskie*, Osiem plansz barw- 
nych według obrazów W. Zaboklickie 
go z pełnym uroku tekstem Żeromskie- 
go. 

Niewysłowiona piękność morza i 
ląd piaszczysty, na którym z dnia na 
dzień dokonywa się dzieło zbiorowych 
wysiłków, powstaje pierwszy port Rze 
czypospolitej — jest treścią ośmiu po- 
wietrznych, subtelnych pejzaży Żabo- 
klickiego. Barwny impresjonizm tych 
prześlicznych plansz, pełnych uroku 
przestrzeni, dopełniają potężne słowa 
piewcy morza polskiego — Stefana. 
Żeromskiego, tworząc całość niezwy- 
kłą, dając artystyczną formę interpre- 
tacji dla tego „nowego w, polskiej lą- 
dowej duszy zatoczonego dzieła”. 

Ta sama firma Mortkowicza rzuci- 
ła na rynek trochę powieści dla mło- 
dzieży Żurakowskiej, Korczaka, Mol- 
nara, Balińskiej, wśród których prze- 
śliczna opowieść prof. Siedleckiego 
„Głębiny* (w drugiem wydaniu) wy- 
bija się na czoło. Uzupełnieniem tej 

Statystyka ta jest potwierdzeniem 
wielokrotnych zapewnień prezydenta 
Hoovera o świetnym stanie finanso- 
wym Stanów Zjednoczonych, które w 
tak prędkim czasie zdołały opanować 
zachwianą równowagę po ostatnim 
krachu giełdowym. 

tu na przygotowanie terenów i bu- | 
dowli wystawowych, pod warunkiem 
jednak że w wydatkach miejskich bę- 
dą zaprowadzone duże oszczędności, 
i że wierzyciele będą mieli prawo 
kontroli we wszystkich nowych inwe- 

  

Tej napozór tak Świetnej sytuacji are 
finansowej popartej rzeczowymi do- FA 
wodami, „zadaje jednak kłam, prze- — Grypę, kaszeł bronchit uleczysz sy- | 
mówienie jednej z senatorek, która 
stara się udowodnić, że 'nie wolno łu- 
dzić się pozorami, gdyż rzeczywistoŚĆ gzczawnicka „Magdalena“ i „Wanda“, Do 
wykazuje znaczny wzrost bezrobocia, nabycia w aptekach j składach aptecznych., 

Paryżanie manliestują przeciwko Sowiefom 
PARYŻ, 12 IL PAT. Setki osób usiłowało urządzić manifsstację przed 

gmachem ambasady sowieckiej. Straż republikańska i policja rozproszyły 

manifestantów. Aresztowano 12 osób. 3 

Burdy komunistów niemieckich 
Czerwona gwardja zajęła zakłady Oppela 

BERLIN. 12.1. Pat. Z: Dusselheimu donoszą, że dziś przed polud- 
niem 700 komunistów w mundurach czerwonej  gwardji prowadzonych 
przez posła komunistycznego na sejm pruski Mullera obsadziło przemocą 
zakład przemysłowy Oppela zmuszając robotników tam zajętych do zanie- 
chania pracy. 

Komunistom udało się częściowo unieruchomić i uszkodzić maszyny. 
Policja wkroczyła niezwłocznie do fabryki  10zpędzając i aresztowując 
awanturujących się komunistów. 

Rewizja w insfyfucji sowieckiej w Berlinie 
Zrewidowano również mieszkania prywatnych urzędników 

BERLIN, 12. li. Pat. Z Monachjum donoszą, że wczoraj przed połu- 
dniem 20 urzędników policji kryminalnej wkroczyło do domu, w „którym 
znajdują się biura sowieckiego przedsiębiorstwa handlowego, gdzie prze-. 
prowadzono rewizję. ' 

Urzędnicy biura pod eskortą policji musieli się udać do swych mie- 

szkań prywatnych gdzie również przeprowadzono rewizję, 
i S r i 

Włochy jnź wstrzymały likwidację wlasnošti austrjatklej 
|mimo nieratyfikowania umowy haskiej 

WIEDEŃ, 12.11. PAT, Rząd włoski zarządził 'wstrzymanie likwidacji 
własności austrjackiej według umowy haskiej mimo, że likwidacja obce 
własności ma ustać dopiero po ratyfikowaniu umowy haskiej. Atoli rząd 
włoski stosując się do życzenia rządu austrjackiego zarządził natychmia- 
stowe wstrzymanie likwidacji. 

stematycznem piciem szczawnickich w: ć 
kruszcowych „Stefana“ i „Jozetiny“. Choro- 
by żołądka A materji usunie 

» 

  

działalności wydawniczej na innym od współczesnych i niepospolitego myśli- 
cinku są wytworne cztery tomiki „Pan ciela. Edwin Jędrkiewicz wydał ostat- 
teonu*: myśli, Spinozy, Heraklita, De- nio nowy dramat p. t. „Swaróg* Bo- 
mokryta i Epikteta. skiego kowala Swaroga z mitologji sło 

W wielkiej pracy kulturalnej dla wiańskiej autor uczłowieczył. Trage- 
nauki polskiej, jej potrzeb i przyszło- dja Swaroga leży w konflikcie uczucia, 
ści, nieocenione zasługi posiada kasa dla którego hasłem „wszystko albo 
Mianowskiego. Ostatnio nakładem tej nic“, a nędzną potowicznošcią  ludz- 
ukazał się XI t. „Nauki Polskiej" i t. kiej natury. Swaróg w pokorze swej 
VIII „Poradnika dla samouków* — widzi tę nędzę swoją i dlatego nie 
Botanika. może uwierzyć w to, aby mógł być 

„, Celem ,,Nauki Polskiej* jest służe twórcą wartości bezwzględnych. A jed 
nie badaniu nauki jako zjawiska (so- nak jest nim. Rosną jednak dzięki nim 
cjologji nauki i psychołogji twórczości inni, a nie wie o nich on sam, szar- 
naukowej). Poza artykułami działu piący się w wiecznym trudzie, zmaga- 
teoretycznego „Nauka |Polska'* zawie- niu się i walce. Aż tym trudem swoi:n 
'ra przyczynki do historji życia i orga- wyzwala wokół siebie orkan uczuć, 
nizacji nauki w Polsce, dział: Z orga. który zwraca się przeciw niemu same- 
nizacji nauki zagranicą, Kronikę życia mu i jego zabija, ale w którym uciele- 
naukowego w Polsce i zagranicą oraz Śnia się jego żądza „Boga, który jest 
dział Recenzyj dzieł z zakresu nauko- wszystkiem*. Dzieło subtelnego  pisa- 
znawstwa. Poza tomami o ustalonym rza, umiejącego sięgać głębiej. 
schemacie ukazują się również tomy Dzieło St. Barakosza „Sztuka lu- 
poświęcone specjalnym zagadnieniom dowa“ cz. Ill — Witów, jest dalszym 
(spisy polskich towarzystw i instytu- ciągiem wydanych poprzednio części, 
cyj naukowych, sprawozdania ze zjaz- przedstawiających zabytki sztuki — ш- 
dów organizacyjno-naukowych i t. p.) dowej Spisza i Orawy. Zawiera okazy 

Tom XI zawiera: w dziale teore- robót drzewnych, zebranych w Wito- 
tycznym ciekawe artykuły prof. T. Ko- wie nad Czarnym Dunajcem, a obejmu 
tarbińskiego p. t. „O zdolnościach ce- jących tak budownictwo ludowe, jak i 
chujących badacza* i prof. F. Bujaka sprzęty użytku domowego. Znajdują 
p. t: „Działacz a badacz”, poruszają- się w niem ryciny kapliczek przydroż- 
ce mało opracowane dotychczas za- nych, domów, szczytów, odrzwi, paz- 
gadnienia — jakie cechy charakteru i durów, sosrębów, stołów, ław i stoł- 
umysłu człowieka predysponują go do,ków, listew, kądzieli parzenic, a prze- 
twórczej pracy naukowej. dewszystkiem bogaty wybór artystycz 

Nakładem  Gebethnera i Wolifa nie wykonanych łyżników, Wraz z opi- 
ukazało się dzieło powieściowe, uwień sem pochodzenia tych przedmiotów. 
czone nagrodą państwową, Ferd. Goet Wykonanie dzieła postawione na wy- 
la „Serce lodów*. Przypominamy czy- sokim poziomie technicznym. Gd 

telnikom, że z powodu odznaczenia te- Nakładem tejże „Książnicy — 
go pisarza zamieściliśmy w numerze Atlas* ukazały się mapy Europy Śród- 
gwiazdkowym „Słowa”* dłuższy arty- ziemnej i półwyspu bałkańskiego w | 
kuł o laureacie. Do omówienia „Serca opracowaniu prof. Eugenjusza Rome- 2 
lodów** powrócimy jeszcze. ra. Pierwsza jest to mapa ścienna | 

O powieściach i poezjach, wyda- fizyczna, przedstawiająca rzeźbę ziemi „| 
nych nakładem Е. Hosicka niedawno metodą hipsometryczną. Służy do nau + 
pisaliśmy. Z innych wydawnictw „tej ki geograiji Niemiec, Austrji, Szwajca- , 
tirmy wyróżnić należy ukazujące się w rji, Czechosłowacji, Węgier i Rumunii. 
polskim przekładzie, jako tom pierw- Zawiera także całą Polskę. Daje do- 
szy dzieł Leona Petrażyckiego, wyda- bry obraz geograficzny Alp i Karpat. 
wanych staraniem komitetu jubileuszo Uwzględniono w niej stosunki komuni- 
wego „Wstęp do nauki prawa i moral kacyjne przez zaopatrzenie mapy w» 
ności*. Wydawnictwo to wprowadzi bogatą sieć kolejową, zaś stosunk$j|j- 
do polskiej literatury naukowej dzieła lityczne przez wyraźne granice gwia 
jednego z największych uczonych tyczne. Karton specjalny prz” 
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"Akademicka Wolna Trybuna 
„Kalne zebranie Aratniej Pomoty P.M.LL 

w Wilnie 

Wczorajsze Walne Zebranie  Bratniaka 
było widownią walki o reorganizację „struk- 
(tury życia akademickiego. Gdy kwestję bra 
jtniackich reform wysunięto rok temu, wnio- 
sek o ich konieczności przeszedł bardzo nie 
wielką ilością głosów. Obecnie nikt nie wa- 

„ży się zakwestjonować istotnej potrzeby tej 
reorganizacji. To też obie zgłoszone na Wal 
nem Zebraniu listy miały w programie proje- 
kty przebudowy gmachu Bratniej Pomocy. 
Lec były pewne różnice, pewne rozbiežnos 
Ti Lista Kół Naukowych wystąpiła z pro- 
'gramem całkowitej przebudowy Bratniej Po- 
mocy i łącznie z tą jedyną organizacją aka- 
demicką, obejmującą całą polską młodzież 
akademicką — przebudowy ustroju — całej 
E ypospolite), Akademickiej. Natomiast 
prėjekt bloku Pracy samopomocowej ujmo- 
wal kwestję znacznie ciaśniej, nie precyzu- 
jąc w dodatku kompetencvj komisji, która 
ma ten projekt właściwie stworzyć W każdym 
fazie pierwszy krok został zrobiony. Komi- 
Sją została wybrana. Skład jej przedstawia 
Się jak następuje (w kolejności uzyskanych 
głosów): kol. koi. Dembiński Henryk, Ocho 
«ki Stanisław, Babicki Władysław, Korwin= 
Kurkowski Eugenjusz, Radziwon Władysław, 
Święcicki Józef, Rawa Hieronim. Życzymy 
(kolegom jaknajbardziej owocnej i twórczej 
pracy. 

Otóż trzeba sobie zdać sprawę, trzeba 
to jaknajdokładniej podkreślić, że najważ- 
iejszą sprawą zebrania była kwestja refor- 
y Bratniaka i kwestja powyższej komisji. 

Drugą ważną sprawą były oczywiście wybo 
ty władz. Konkurowały ze sobą dwie listy: 
lista polityczna pod nazwą Blok Pracy Samo 
Pomocowej i Lista Kół Naukowych. Zwycię 
Żyła pierwsza, oby potrafiła cokolwiek zrobić 
2 Bratniakiem. Choć sympatje nasze są po 
Stronie przeciwnej, życzymy nowemu zarzą- 
owi owocnej pracy. 

©. 4 jeszcze jedno, Trzeba przyznać, że ро- 
10щ zebrania i agitacji  przedzebraniowej 

Wzniósł się dość znacznie. Jeszcze raz 20- 
ała stwierdzona słuszność przysłowia: ver 

fla docent, exempla  trahunt. Z dumą 
Możemy stwierdzić, że te exempla to nie na- 
ś przeciwnicy. Dość — nie wypada się 
„walić. 

\ 

Walne zebranie „Odrodzenia: 
„W dniu 3 bm. o godz. 4 pp. w sali I 
dmąchu Guwnego odbyło się * Walne Ze- 
Pranie „Odrodzenia”. 

Jak widać ze sprawozdania ustępujące- 
0 zarządu rozpiętość pracy „Odrodzenia 

‚ тоКи sprawozdawczym była naprawdę 
Wielka. Z zapałem i młpdzieńczym rozma- 
chem podejmowało „Odrodzenie* pracę w 
łóżnych kierunkach, Tak więc wespół z in- 
liemi środowiskami wypracowano nową de- 
arację ideową, będącą dowodem, że nie 
©imy bez ruchu, lecz idziemy wciąż na 
Tzód, wysuwając w swych duszach nowe, 
rdziej przepojone duchkm Chrystusowym 

hasła, M stąpicno do czynnego Życia na te 
tenie akademickim, dążąc do wzięcia udziału 

w życiu naukowem, jak ideowem i sa- 
»pomocowem. Nie zrażaliśmy się stawia- 

$mi nam zarzutami idąc do swego celu. 
Organizowany został w Wilnie Tydzień 
Bołeczny na którym omówiono zagadnienie 

Erozerwalności _ małżeństwa, Odczyty 
języły się dużą frekwencją. Pozatem brało 
drodzenie* wileńskie udział w Tygodniu 

dolecznym w Lublinie, w Krakowie w Kon 
Esie Odrodzenia w Warszawie, w zjazdach 
(d Naczelnych i t.p. 

Ježeli chodzi o pracę wewnętrzną, to 
'ncentrowała się ona w zebraniach sekcyj: 
Ozoficznej, zagadnień prawno - społecz- 
Yeh i narodowych, liturgicznej i w zebra- 
Ach o.gólnodyskusyjnych. Ilość zebrań po- 
<czególnych sekcyj, dochodząca mp, w se- 
gli liturgicznej do 12 dowodzi, że nie zanie 
Ywaliśmy i tej „szarej, codziennej, a tak 

lażnejć pracy. Członkowie Odrodzenia bra- 
udział w pracy społecznej wygłaszając re 

*aty w SMP lub innych organizacjach 
ы ak mniej więcej w ogólnych zarysach 
czygdstawiały się prace w roku sprawozdaw 
17m. 

wi Po sprawozdaniu zarządu i komisji  re- 
KA przystąpiono do wyboru nowych 

z, 

    

    

     

  

    

W wyniku wyborów do zarządu we- 
* 

na pań- 
związkowe. 3 

Druga — pėlwysep Balkaiski — 
Jedobnie, jak poprzednia mapa służy 
0 nauki geogratji Rumunii, Jugosła- 

Wii, Bułgarii, Albanji i Grecji, sięga 
1 4 od Dniestru po Kretę i od Konstan 

Podzią Ч i dyw 
Jęędziat Rzeszy Niemieckiej 

    

  

    

   
     

  

   

    

     

  

   
   

   
    
    

  

    

    

    

   

   

hopoia do Fiume. Rzeźbę kraju 
opzEdstawiono izohipsami. Mapę za- 
Patrzono w barwną sieć kolejową, 
vanice polityczne i bogatą topogratję. 

kartonie politycznym przedstawio- 
dy Upadek Turcji w ciągu ostatnich 

,Uch wieków. 
я Księgarnia św. Wojciecha  rozpo- 
La nową serję książek dla  wszyst- 

|. Oddawna już dała się odczuwać 
| potrzebą wydawnictwa poświęconego 

waj jotom i życiorysom szczególnie 
_ gdcChetnych postaci, zwłaszcza współ 

żesnych. Oto właśnie zbiorek ten 
| ,, JMować będzie głównie krótkie mo- 

d Srafje ludzi, którzy kierując się gło- 
em ofiary, w najrozmaitszy, ale zaw- 

jg. wzniosły sposób służą szerzeniu 
„i Chrystusowej, czy to wśród  dzi- 

ngh pogan na misjach dalekich i groź 
sc czy w Spoganionych  środowi- 
zj, społeczeństw kulturalnych. Bę- 
k to lektura dostępna dla szerokich 

śrstw j dla młodzieży szkolnej, 
powiednia również dla 

qjtelników ze sier 

ale 
dojrzałych 

"Eni Wyksztalconych. 
z, Ć ksiąžeczek tycl szybko się w bie- 
„ACym roku pomnoży, ażeby dąć poz- 
„lać, jak wszechstronna, jak bogata 

2 gt galerja postaci, których życie mo- 
di stać się istotną dźwignią moralną 

wjelu wątpiących. 0, Człowieku 

  

   

    

> 6Rzesnym. W serji tej już się uka- 
Ч ](а{ * Walewskiej „W słońcu i mro- 

; ah Indyj“, tejże autorki „W krainie 
2 y, strachu i cudów przyrody”, Pa- 

ckiego „Biała Margerytka* (Mał 
Sojpata Sinclair) i prof. Spirago 

1,8 wda o Teresie Neuman z Kon- 
trgyjeuth". 

ięgarnia św. Wojciecha wydała 
estertona „Niedowiarstwo księ- 
rowna”, 

+, Ksiądz Brown niedowiarkiem? Jak 
by) ai kiedy? zapyta czytelnik, który 

Żysed „gO „Tajemnicę*, korzył się 
Innością rością* i zachwycał „Nie- 

о -90. 

szli: prezes — koł. H. Dembiński, wice- 
prezes l kol, J. Wierzbicka wiceprezes II— 
kol. Cz. Bobolewski, członkowie zarządu — 
kol. kol. Kuczyńska, Lenkówna, Bujnicki i 
Kwieciński, przewodniczącym komisji rewi- 
zyjnej został kol. j. Święcicki. 

sprawie Walnego Zebrania Bratniej 
Pomocy zostawiono czionkom „Odrodzenia* 
wolną rękę przy wyborach. 

W końcu zebrania uchwalono złożyć ho- 
magium JE Arcybiskupowi Wileńskiemu 
serdeczne podziękowanie P. M. Jeleńskiej 
za jej nadzwyczaj serdeczny stosunek do O 
drodzenia. 

Radości oraz obawy 
(Walne Zgromadzenie i jego przyjemności i 

przykrości), 

Z niezapomnianem wrażeniem opuściliś 
my wczoraj (bo to już wczoraj było) salę 
Śniadeckich po odbyciu Walnego  Zgroma- 
dzenia Bratniaka. Ze wszystkich głów uno- 
siły się mgliste opary entuzjazmu, ogólne 
zadowolenie biło ze wszystkich  tchnących 
radością oblicz. No i wogóle, co tu gadaćc— 
przedwczorajszo - wczorajsze zebranie po- 
uczyło wszystkich, jak miłą, żywą, przyjem 
ną i wybitnie wspomagającą inteligencję in- 
stytucję chcą znieść kol. kol. Dembinscy, 
Święciccy i inni reformatorzy, których  u- 
świadomione rzesze niezamożnych akademi 
ków wcale nie chcą popierać. Bo oni myślą 
że Walne Zgromadzenie w niczem się nie 
orjentuje, nic nie rozumie, a tymczasem 
przecież każdy przychodzi na Zebranie, za- 
znajomiwszy się z całą absolutnie działalno- 
ścią Bratniaka — od kotletów w Mensie (to 
nie frazes, proszę kolegów, mieliśmy tego 
przykłady) do preliminarza budżetowego, 
który umie prawie na pamięć. 

Zresztą co tu gadać, znacznie łatwiej roz 
mawiać jest z tymi ludźmi, którzy coś wie 
dzą, niż w jakiemiś reprezentacjami, (też po- 
mysł reformatorski!) których członkowie na- 
pewnoby się nie orjentowali w sytuacji. Na 
walnem Zebraniu człowiek staje się też zna 
cznie bardziej popularniejszy; tu mianowi- 
cie sztuka polega nie na tem, żeby ktoś pier- 
wszy powiedział jakiś projekt, tylko na tem 
żeby go wypowiedział ostatni (właściwie 
nie powinienem nikomu wymyślać od ostat- 
nich, przywołuję się więc do porządku, prze 
praszam i więcej nie będę). 

Wracając do rzeczy (na wszystkich wal- 
nych zebraniach tylko wraca się do rzeczy, 
podczas, gdy w ciałach  reprezentacyjnych 
tylko się odbiega od tematu), należałoby 
stwierdzić, że jeśli chodzi o uchwały,  ро- 
wzięte w obecności ośmiuset osób, to mają 
one ten plus, że więcej niż połowa obec- 
nych o nich wie, jeśli nie o treści, to o fakcie 
ich zapadnięcia. 

Jedna katastrofa, jedno nieszczęście stało 
się na ostatniem Walnem Zebraniu — oto 
wybrano jakąś Komisję, która mogłaby 
wszystko popsuć. Właściwie było to konie- 
czne, bo inaczej Henryk Dembiński przecią- 
gnąłby zebranie na parę tygodni. Miejmy 
nadzieję, że jednak będzie i wilk syty i koza 
cała (przywołuję się do porządku za uży- 
cie wyrazów  „wilk* i „koza”) t.zn. Hen- 
ryk będzie miał gdzie mówić o reformie i 
komisja nic nie zrobi. W każdym razie nie 
można dopuścić do tego, żeby ta komisja 
zabrała się swoją ciężką łapą do delikatne - 
go mechanizmu i urządzeń Walnych Zgroma 
dzeń („Ciężka łapa* — przywołuję się do 
porządku po raz trzeci i odbieram sobie 
głos). C. J. F. 

Z tygodnia 
Przeżyliśmy moment o najwyższem na- 

pięciu emocjonalnem: wybory do Bratnia- 
ka. Mniejsza z tem, że nie poszły one może 
po naszej myśli, że dałoby się wiele powie- 
dzieć o t.zw. „metodach* — bądź co bądź 
możemy odetchnąć swobodniej, skończyć z 
tą gorączką, która mimowoli się udziela 
wszystkim, czynniejszy udział w życiu samo- 
pomocowem wziąć pragnącym. Dura lex sed 
lex — może też i nowa władza jest „,dura*, 
ale nie myślimy jej kwestjonować, owszem 
z pewną nawet obawą pytam y: „czy aby 
wszyscy członkowie są pełnoletni, czy aby 
wszyscy są formalnymi akademikami?" Nie 
chcemy unieważniań, nie chcemy nowych 
wyborów i to nie dlatego, że nie mamy na- 

RE NDARRNS SSRS NSI 

| Otóż istotnie jest on  niedowiar- 
kiem — w stosunku do sądów i twier 
dzeń ludzkich, choćby one / brzmiały 
jaknajkategoryczniej. Okazuje się bo- 
wiem, że jednostki inteligentne, trzeź- 
wo patrzące ną sprawy, jak adwokaci, 
lekarze, fabrykanci, szefowie policji, 
zupełnie mylne wydają sądy, gdy cho- 
dzi o wyjaśnienie pewnych zagadek 
życiowych, 0 ustalenie naprzykład 
przyczyny. Śmierci gwałtownej. Ich 
trzeźwość poglądów jest tylko krótko- 
widztwem, ich kategoryczność sądów 
zarozumialstwem, ich wiara wreszcie 
— stekiem zabobonów, których poza- 
zdrościć mogliby im Australijczycy. 
Natomiast prostota księdza Browna, 
jego logika subtelna w  rozwiązywa- 
niu najzawilszych zagadek jednają nię 
tylko jemu samemu, ale i Wierze, któ- 
rej jest apostołem, szacunek i miłość, 
zniewalając sceptyków do rewizji ich 
stosunku do tych zagadnień. Książka 
Chestertona bowiem jeno z pozoru, 
aby zaciekawić szerszy ogół, jest de- 
tektywistyczną, w gruncie rzeczy jest 
to dzieło, które daje wiele do myśle- 
nia, wykazując tak częstą  omylność 
sądów ludzkich. 

Dom Książki Polskiej, przystoso- 
wując się do mody i poczytności po- 
wieści wojennych, wydał T.  Kudliń- 
skiego „Smak Świata”, który omówi- 
my wśród powieści nowych. 

Wreszcie należy zaanonsować uka 
zanie się całego szeregu nawych po- 
wieści, nakładem „Roju* wśród  któ- 
rych na podkreślenie zasługuje T. 
Manna tom drugi „Czarodziejskiej gó- 
ry', Arnolda Zweiga „Spór o sierżan- 
ta Gryszę“ i W. J. Locke'a „„Moordius 
i Spka“ oraz Jarosława Haśka „,Prze- 
sławne lanie" Haśek i Zweig — to 
również książki o wojnie. 

Tak oto przedstawia się przejrzana 
z kart tytułowych, przerzucenia pobież 
nego lub' komunikatów wydawniczych 
produkcja wydawnicza ostatnich Cza- 
sów. Sporo tego i jakościowo i ilościo- 
wo. Do niektórych wydawnictw wy- 
padnie nam powrócić — po szczegóło 
wej lekturze. W. P. 

DIE 

dziei na zwycięstwo lecz dlatego, że rozu- 
miemy, jak zgubnie wpływa na funkcjono 
wanie Bratniaka taki stan zawieszenia. Na- 
sza samopomoc zbyt dużo już przeżyła ta- 
kich niepożądanych wstrząsów, należy jej 
się spokój. Ale spokój nie taki: kontynuacja 
tradycji, „w Bratniaku nic nowego“, jak mó 
wi Henio Dembiński, życie suchej rutyny — 
chodzi a spokój, któryby umożliwił wprowa 
dzenie samopomocy na szersze wody, na 
drogi twórcze i nowe. Spodziewamy się po 
nowym zarządzie wiele i to nie dlatego, że 
byśmy wierzyli w jego fachowość (obok 
samopomocowców pure sangue znajdują się 
tam ludzie absolutnie, humorystycznie nie- 
fachowi), ale dlatego, że wierzymy, iż no 
blesse oblige, że zapowiedzi przedwyborcze 
nie były tylko przedwyborczemi gruszkami 
na wierzbie. Przypominamy, że chcemy 
czwartków, chcemy dobrego kwadransa а- 
kademickiego, usprawnienia komisji kwalifi 
kacyjnej i wielu innych obiecanych i pożą 
danych rzeczy. 

Tyle co do wyborów. Z miłego obowią- 
zku kronikarza notuję fakt: organizowania się 
„Związku studentek USB“. Nie są to sufra 
żystki, bo i zresztą czegożby się miały ta- 
kie sufrażystki domagać, gdzież obecnie ró- 
wnouprawnienia u nas nie mają. Celem zwią 
zku ma być samopomoc i praca społeczna, 
Zebranie organizacyjne odbędzie się dn. 18 
lutego o godz, 20 w sali V gmachu główne- 
go USB. 

Koła naukowe, tak chlubnie zapisawszy 
swe miana w dziejach samopomocy (Lista 
Kół Naukowych) niestety poniosły jednak 
na term polu porażkę, szukają gdzieindziej 
sukcesów: organizują bale i zabawy. Rolni- 
cy i prawnicy już, matematycy i przyrodni- 
cy już, a teraz 16 go będą się bawili w sali 
Techników poloniści, 22-g0 w sali kresowej 
— historycy. Spot kamy się tam, niepraw- 
daż, mili Czytelnicy. 

Kochany Jur Leżeński popisuje się w Po- 
znaniu. Dzięki jego ZE powstał tam 
odpowiednik wileńskiego Kwadransa akade- 
mickiego (oby na wyższym poziomie niż 
nasz dzisiejszy), „Młodość na antenie" — 
w następnym numerze o tem trochę powie- 
my szerzej, narazie da widzenia. Tri. 
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URZĘDOWA 
— (y) Prezes izby Przemysłowo-Handlo 

wej konsulem honorowym Estonji. Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej udzielił exesuatur 
prezesowi wileńskiej Izby Przemysłowo-Han 
dlowej p. Romanowi Rucińskiemu, konsulo- 
wi honorowemu Estonji na obszar  woje- 
wództw: Wileńskiego, Nowogrėdzkiego i 
Poleskiego z siedzibą w Wilnie. 

— (y) Za tydzień można będzie otrzy 
mać paszport zagraniczny za 100 zł. Jutro 
ma się ukazać nowe rozporządzenie © no- 
wych opłatach za paszporty zagraniczne. 

Opłata za paszport zagraniczny jedno- 
razowy względnie za każde zezwolenie na 
ponowny wyjazd wynosić będzie 100 zł., za 
paszport wielokrotny 250 zł., ulgowy w ce- 
lach handlowych 25 zł, ulgowy wielokrotny 
w celach handlowych 150 zł, za paszport 
t. żw. „żeglarski” 3 zł, 

Emigrantom będą wydawane paszporty 
bezpłatnie. 

Termin ważności paszportu  opiewać 
będzie nie 3—6 miesięcy, jak dotąd a rok. 

Nie wykorzystany w terminie ważności 
paszport w wypadkach ważnych może być 
bez dodatkowych opłat przedłużony przez 
władze powiatowe administracyjne, Rozpo- 
rządzenie to wchodzi w życie 25 b. m. 

;— (y) Wydziały wojewódzkie nie są 
organami samorządowemi. Min. Spr. Wew- 
nętrznych nadesłało do urzędu wojewódzkie 
go okólnik, w którym, wobec wątpliwości 
co do charakteru prawnego wydziałów wo- 
jewódzkich, wyjaśnia, że wydziały te są 
organami  kolegjalnemi,  powolanemi do 
współdziałania z organami władz administra 
cyjnych, państwowych, a nie organami Sa- 
morządu wojewódzkiego. : 

Wydziały wojewódzkie nie są organa- 
mi władzy nadzorczej nad związkami komu- 
nainemi, a tylko współdziałają przy wykony- 
waniu tego nadzoru z wojewodami wyko» 
nywującymi uprawnienia nadzorcze z zakre- 
su finansów komunalnych, przekazane im 
przez ministrów spraw wewn. i skarbu. 

SĄDOWA 
— (a) Nowy podprokurator. Dotych- 

czasowy sędzi.a sądu powiatowego w Łu. 
nińcu p. Jerzy Babczewski został mianowa- 
ny podprokuratorem z przydziałem do Sądu 
Okręgowego w Nowogródku. 

— (y) Zmiany w sądownictwie wileń- 
skiem. Postanowieniem Pana Prezydenta 
Rzplitej, sędziowie śledczy p. p. Mieczysław 
Czajkowski z Lidy i Leon  Najmanski - 
Mirza — Kryczyński z Wilna mianowani 
zostali sędziami sądu okręgowego w Wilnie. 

ce POCZTOWA 
— (a urs dla praktykantów poczto- 

wcć,telegraficznych. Dyrekcja Poczt I Tele: 
grafów postanowiła zorganizować ponowny 
kurs dla praktykantów celem należytego 
przygotowania ich do służby pocztowo-tele- 
graficznej. 

INa kurs zostanie powołanych około 50 
praktykantów, którzy mają za sobą conaj- 
mniej 8 miesięczną pracę w urzędach poczto 
wych, i telegraficznych. 

Kierownictwo kursu i nadzór nad nale- 
żytem szkoleniem powierzono naczelnikowi 
wydziału administracyjnego. 

‚ UNIWERSYTECKA 
— Z Uniwersytetu. W sobotę dnia 15 

b. m. o gódze 17 w Auli Kolumnowej Unie 
wersytętu odbędzie się wykład inauguracyj 
ny dr. Stanisława Hillera, profesora nadzwy 
czajnego histologji p. t, „Badania doświad- 
czalne nad mechaniką wczesnych okresów 
rozwoju organizmów zwierzęcych. Wstęp 
wolny. 

— Z Uniwersytetu. |. M. rektor ks. prof. 
Czesław Falkowski wyjechał do Warszawy 
na zjazd rektorów państwowych szkół aka. 
demickich, który odbędzie się w dniach 14 i 
15 lutego b. r. 

Z SĄDÓW 

Jeden z wielu. 

Bronisław Radziulewicz był sekwestra- 
torem Magistratu, jednym z wielu, którym 
powinęłą się noga. mowie potocznej 
„powinięcie* się to nazywa malwersacją.R 

Otóż Radziulewicz w latach 1926 i 27 
z gotówki pobranej od płatników, prze- 
waźnie z tytułu zaległości podatkowych 
przywłaszczył sobie 1858 zł. 75 gr. 

jak zawsze w podobnych wypadkach 
celem ukrycia nadużycia w skłądanych ra* 
portach figurowały fikcyjne sumy. Fikcyjne 
o tyle, że znacznie mniejsze od pobranych. 

Ujawniono nadużycia, skierowano spra- 
wę na drogę sądową i malwersant znalazł 
się na ławie oskarżonych. Co było robić. 
Musiał przyznać się, próbował jednak osła* 
bić oskarżenie tem, że jest on ofiarą panu- 
jącego wówczas w Magistracie systemu. 

Sąd ocenił należycie postępek Radziu- 
lewicza i skazał go: na rok więzienia za 
przywłaszczenie i 6 miesięcy za sfałszowanie 
dokumentów kasowych. 

Na poczet kary zaliczono mu areszt 
prewencyjny. (5) 

Zasadnicze i charakterystyczne 
oskarżenie. 

„Kwestja, czy wydawanie przez właści" 
cieli przedsiębiorstw handlowych towaru 
chałupnikom dla wyrobu przedmiotów sprze” 
dawanych w sklepie stanowi oddzielne 
przedsiębiorstwo przeinysłowe komentowa- 
na była różnie i z rącji różnicy zdań wy- 
nikło niejedno nieporozumienie. 

Ostatnio Sąd Najwyższy wydał w tej 
sprawie orzeczenie, które niewątpliwie ma 
doniosłe znaczenie dla szeregu przedsię- 
biorstw. 

Zdaniem Sądu ustawa o podatku prze" 
mysłowym przewiduje wyraźnie, sże sprze 
daż towarów własnej produkcji, ale produ- 
kowanych w miejscu sprzedaży, nawet za 
pomocą siły robotniczej — najemnej oraz 
na stronie z pomocą chałupników nie jest 
oddzielnem przedsiębiorstwem. 

. Według ustawy o obowiązkowem ubez- 
pieczeniu w Kasie Chorych, chałupnikiem 

  

  

ONIKA 
AKADEMICKĄ 

— Zebranie naukowe. Koło Historyków 
słuchaczy U. S$. B. zawiadamia członków i 
sympatyków, że dnia 14 lutego b. r. o godz. 
17 w lokalu seminarjum historycznego (Zam 
kowa 11) odbędzie się zebranie naukowe z 
następującemi  refęratami: 1) Rycerstwo 
średniowieczne, 2) Zakony żebracze i ich 
geneza. 

RÓŻNE 
— (y) Nowe rozporządzenie o kino-tea 

trach, W myśl opracowanych ostatnio prze- 
pisach o kinach przewidziany jest szereg 
wymagań, jakie będą stawiane przez urzędy 
budowiane kontrolujące przy zatwierdzaniu 
planów budujących się kin. 

Co się tyczy istniejących już kin to bę- 
dą one musiały być doprowadzone do po- 
rządku. 

Przepisy przewidują, że w każdem kinie 
poza normalnem źródłem światła musi ist- 
nieć. drugie zapasowe, z którego korzysta- 
noby w razie zepsucia się normalnego Świa 
tła. Ponadto przewidziana jest ilość wyjść 
zapasowych. 

— (8) Akcja oszczędzania wśród poli- 
cjantów. Komenda policji postanowiła wez- 
wać podległy sobie aparat do stosowania 
jaknajdalej idącej oszczędności i masowego 
nabywania książeczek  oszczędnościowych 
EO 

Komenda liczy, że książeczkę  P.K.O. 
nabędzie każdy policjant — kawaler. 

— (y) Kara za niewłaściwe zacłowa, 
nie się. Wileński starosta grodzki w dniu 11 
b. m. ukarał Adolfa Rojtera zam. w Wilnie 
przy ul. Mickiewicza Nr. 41 za niewłaściwe 
zachowanie się w urzędzie Starostwa grzyw 
ną 50 zł, z zamianą w razie nieściągalności 
na 3 dni aresztu. 

— (y) Lustracja lecznicy litewskiej. 
Dnia 11 b. m. naczelnik wydziału zdrowia 
urzędu wojewódzkiego dr. Rudziński prze- 
prowadził inspekcję lecznicy litewskiej Sto- 
warzyszenia Pomocy Sanitarnej przy ul. 
Wileńskiej 28. Stan lecznicy zadawalający. 

— (a) Rzemieślnicy żydowscy interwe. 
njowali u ministra. Wróciła z arszzaw: 
delegacja rzemieślników żydowskich z Wil- 
na, która miała za zadanie poinformowanie 
władz centralnych 0 stanie miejscowych 
rzemieślników i spowodowanie cofnięcia za- 
rządzenia w sprawie egzaminowania | star- 
szych wiekiem rzemieślników, słabo obznaj 
manys z nauką czytania i pisania, 

lelegaci otrzymali przyrzeczenie, że 
prośba ich będzie rozpatrzona w miarę 
możności przychylnie. 

— (y) 16 b. m. dniem protestu  drob= 
nych handlarzy. Zarząd związku drobnych 
handlarzy otrzymał list z centrali, w którym 
powiedziano, że na skutek postanowienia 
centralnego zarządu w dniu 16 b. m. w ca. 
łym kraju mają być przeprowadzone wiece 
protestacyjne z powodu wysokości podat- 
ków rujnujacych handel. 

„Polski związek . drobnych handlarzy 
zwrócił się onegdaj do żydowskiego związ- 
ku z propozycją przyłączenia się do tej akcji 
Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść 
na specjalnem posiedzeniu. 

BALE ! ZABAWY, 
— Zabawa karnawałowa. Opieka  Ro- 

dzicielska przy gimn. Ad. Mickiewicza w 
Wilnie urządza dn. 15 b. m. „Zabawę Kar- 
nawałową" z udziałem koncertowym i tań- 
cami, w lokalu klubu St. Techników, przy 
ul, Wileńskiej 33. Początek zabawy o godz. 
21-ej. 

, Całkowity dochód przeznacza się na 
wpisy dla niezamożnych uczni tegoż gimna- 
zjum. Bilety w cenie 3 i 150 nabywać moż. 
na u Pań Gospodyń lub w sėkretarjacie 
gimn. ul. Dominikańska 3 od godz. 11 do 2. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Miejski na Pohułance, Dziś, 

barwna opera narodowa W. Bogusławskie» 
go i J. N. Kamińskiego „Krakowiacy i góra- 
le” w malowniczej oprawie dekoracyjnej z 
muzyką Kurpińskiego. Ceny miejsc norma. 
nie. 

— Teatr Miejski Lutnia. Dziś komedja 
węgierska Lakatosa „Mężczyzna i ko į 
która odniosła wielki sukces artystyczny. 
rolach głównych M. Makarczykówna i R. 
Wasilewski. Najbliższą premjerą będzie do- 
skonałą komedja salonowa „Gdybym chcia- 
ła..." Geraldyego i Spitzera. 

— Įgdyny wystep artystow Teatru Na- 
rodow. W poniedziałek najbliższy wystąpią 
w. teatrze Lutnia raz jeden tylko wybitni 
artyści Teatru Narodowego w Warszawie, 
Broniszówna, Chaveau, Gawlikowski, Mysz. 
kiewicz i inni w ostatniej nowości repertua- 
ru świetnej sztuce „Anna Christie”, 

— „Królewicz Rak*. Po raz ostatni w 
sezonie ukaże się w sobotę najbliższą 15 b. 
m. o godz. 3 m, 30 p. p. czarowna baśń 
fantastyczna dla dzieci i młodzieży „Króle- 
wicz Rak* Wandy  Stanisławskiej. Ceny 
miejsc zniżone, 

Poranek koncert. Zespół uczniów i 
uczenic kłasy śpiewu prof. J. Kružanki wy- 

   

jest zarówno pracujący u siebie w domu 
bądź w innym lokału wyłącznie lub prze- 
ważnie dla jednego przedsiębiorcy, majstra 
lub wprost kupującego. Jest on czemś po* 

A między rzemie Inikiem a robotni- 
em. 

Z tego wynika, že niema žadnej rėžni- 
cy z punktu widzenia ust-wy O podatku 
obrotowym między produkcją, za pomocą 
robotników i produkcją za pomocą cha- 
łupników. y) 

Echa zabójstwa w gm, Solecz- 
nickiej. ‚ 

Gsjowy lasów na terenie gm. Solecz- 
nickiej pow. Wil. Trockiego Koszczyk pa- 
trolując swój rewir zauważył pod krzą- 
kiem trupa. Po odgarnięciu gałęzi i mchu, 
któremi był przykryty trup Koszczyk zą- 
uważył, że jest to jego szwagier Franci- 
szek Martusewicz. 

Oględziny zwłok odbyły się nazajutrz. 
Martusewicz uderzony został czemś twar- 
dem w głowę, a następnie poderźnięto mu 
gardło nożem, 

Wiadomość o morderstwie rozeszła się 
rychło po okolicy: Do policji poczęli się 
zgłaszać świadkowie i na mocy ich zeznań 
ujawniono sprawców. 

Byli nimi dwaj sąsiedzi rolnicy: Sta- 
nisław Jankowski i Józef Wojtkiewicz. 

Dowiedzieli się oni, że Martusewicz 
uzyskał w Banku Spółdzielczym w Solecz- 
nikach pozyczkę w sumie 282 zł. 85 gr. 
podpilnowali go na drodze, ogłuszyli ude- 
rzeniem odważniką przywiązanego do sprę- 
żyny, a następnie doržnęli nožem i zbiegli 
po zabraniu gotówki. i 

Tyle było poszląk przeciwko obu, że 
trudno się było wypierać. Zresztą świąd- 
kowie powołani przez Sąd wskazali na 
szereg okoliczności wyraźnie stwierdzają- 
cych udział oskarżonych w morderstwie. 

Okazało się też, że główną sprężyną 
całej zbrodni był Wojtkiewicz teroryzujący 
Jankowskiego. 

Sąd po wysłuchaniu stron skazał 
Wojtkiewicza na bezterminowe ciężkie i 
Jankowskiego na dwanaście lat takiegož 
więzienia. (y) 

Sprawa Gąsiorowski contra Ra- 
chalski w Sądzie Apelacyjnym. 

Sprawa b. urzędnika Kuratorjum p. Ra- 
chalskiego z oskarżenia go przez b. kura- 
tora p. Gąsiorowskiego i Urząd Prokura- 
torski o oszczerstwc znalazła się w Sądzie 
Apelacyjnym. Wudi 

Sąd Okręgowy wyniósł wyrok uniewin- 
niający, jednak kurator Gąsiorowski przez 
swego obrońcę mec. Jasińskiego wniósł 
skargę apelacyjną, a niezależnie od tego 
apelował prokurator.* й 

Sprawa wyznaczona zostala na dzień 
8 kwietnia. () 

  

— Sprostowanie, Do sprawozdania z 
rozprawy sądowej w Sądzie Apelacyjnym 
(Słowo z dn. 11 lutego) przeciwko p. 
Chromy wkradła się omyłka, a mianowicie 
jedna z mocodawczyń p. L. Chromy p. Hou- 
waldowa była niezadowolona z działalności 
p. L. Chromy natomiast druga p. Romanko- 
wa nie wysuwała żadnych zastrzeżeń, a nie 
jak mylnie było wydrukowane, obie moco- 
dawczynie. 

k L 

stąpi na poranku—koncercie w niedzielę 
nadchodzącą 16 b. m. o godz. 12 w połud. 
nie w teatrze miejskim Lutnia. 

— Wyjazd dyr. Zelwerowicza na Łotwę 
W dniu wczorajszym wyjechał do Rygi na 
pobyt tygodniowy dyr. A. Zelwerowicz ce- 
lem wystawienia na scenie Teatru Narodo- 
wego Łotewskiego sztuki Szaniawskiego 
„Adwokat i róże”, 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos — Ulica potępionych dusz. 
Hollywood — Pewien młody człowiek 
Słońce — Niewolnica księcia Borysa. 
Lux — A okręt. 
Światowid — Marynarz słodkich wód. 
Wanda — Miasto miłości. 
Apollo — Uśmiech losu. 
Piccadilly — Kobieta w płomieniach. 
Kino Miejskie — Ostatni syn. 
Ognisko — Ojcze! > 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— (a) Zajście z sekwestratorem w Ha, 
lach Miejskich. W celu ściągnięcia zaległych 
należności podatkowych onegdaj w dzień 
zjawiło się w Halach Miejskich kilku sekwe- 
stratorów, którzy wobec odmowy  uiszcze» 
nia należności przystąpili do zabierania  to- 
warów. W trakcie układania towarów na 
fury, kilku żydów napadło na sekwestratc- 
rów bijąc ich laskami i pięściami. Dopiero 
policja uwolniła napadniętych z opresji i 
winnych pobicia aresztowała.  Spodziewać 
się należy, że poniosą oni należytą karę. 

(c) Kto jest matką' podrzutka? 
Wczoraj notowaliśmy, że przy ul. Fabrycz- 
nej znaleziono podrzutka Policja badając 
okolicznych mieszkańców zdołała stwier- 
dzić, że matką podrzuconego chłopca jest 
20-letnia Teofila Juniewiczówna, mieszkan- 
ka maj. Ok:niana gminy podbrzeskiej. 

(c) Pożar. Nocy onegdajszej w mia- 
steczku Lubcza powstał pożar w  tamtej- 
szej aptece Ajzykowskiego. Pożar zdołano 
zlikwidować lecz większość towarów uleg- 
ła zniszczeniu podczas akcji ratunkowej. 
Straty spowodowane wypadkiem wynoszą 
6500 złotych. : 

— (с) Wypadła z pociągu, W pobliżu 
Zelwy z powodu własnej nieostrożności 
wypadła z będącego już w ruchu pociągu 
mieszkanka Słonima Marja Bojarską. Do- 
znała ona ogólnych obrażeń i została ulo- 
kowana w szpitalu. 

— (c) Oszustwo. Policja aresztowała 
Chaima Namiota mieszkańca Baranowicz, 
który wyłudził od kilku tamtejszych żydów 
zgórą 2 tys. dolarów rzekomo na oplace- 
nie czynszu i następnie uciekł. 

— (c) Ujęcie złodzieja, Przed kilku 
dniami okradziono mieszkanie Stefanji Pasz- 
kiewiczowej (Antokolska 42), której zabra- 
no biżuterię wartości około 2 tysięcy zło- 
tych. Sprawcą kradzieży był sublokator 
Paszkiewiczowej Włodzimierz Bielicki, któ- 
ry został obecnie aresztowany, do kradzie- 
ży przyznał się. 

— (c) Włamanie do sklepu. Wczoraj 
w nocy nieznani sprawcy dokonali włama- 
nia do sklepu z galanterją Lewina przy ul. 
Straszuna 8. Włamywacze dostali się do 
środka po uprzedniem wycięciu drzwi, 
Pastwą ich padła znaczna ilość towarów 
na większą sumę narazie bliżej nieustaloną 

— (c) Poranienie. Wracając do domu 
cokolwiek zawiany Antoni Bragun (Żelazna 
Chatka) spotkał na Rossach kilku osobni- 
ków, z którymi wszczął bójkę: 

Nieznajomi nie żałowali kijów, któremi 
porozbijali krewkiemu Bragunowi głowę w 
kilku miejscach. ` 

Do poranionego musiano wzywać le- 
karza: Ž 

— c) Pies-przewodnik odnalazł się. 
Przed kilku dniami zerwał się z uwięzi i 
uciekł pies-przewodnik dlą  ociemniałego 
inwalidy pozostający na opiece Zofji Sazo- 
nowej (Bukowa 31). 

Wczoraj zaginionego psa zauważono 
na ulicy Kalwaryjskiej i ujęto. Wartość 
psa wynosi 900 złotych. 

— (c) .Zaginął umysłowo chory. 

Szopka akademicka! 
Od początku do prawie końca kbrawol 

Szopka jest dowcipna, nie bardzo złośliwa 
(zupełnie niezłośliwych szopek mie bywa 

nigdy) i łatwe do !odgadnięcia. Dobra 
szopka powinna być jak poufna depeszą, 

łatwa do odszyfrowania dla wtajemniczo- 
nych. 

Nie—wilnianin nie wiele zrozumie z 
szopki 1930-go roku, ale wilnianin będzie 
się zaśmiewał patrząc na figury i figurki, 

wzięte--co się bardzo chwali—nie z mała 
znanych, wewnętrznych stosuaków akade- 

mickich, ale ogólno-znanych miejskich: 
A teraz potrudźcie się czytelnicy od- 

gadnąć kim kto Zjest, bo pseudonimów 
zdradzać nie będę. Oto np. pewien polityk 

przegania z Wilna murzyna—boksera.. 

„Bo... pan jest, 
bo pan jest 
nietutejszy! 
Tutaj nam 

wszystko jest 
najpiękniejsze 

Życie i sprawy teatralne odzwierciadla 
duet pomiędzy p.p. Drangnachosterwą i 
Zaspelwerowiczem. Chyba się łatwo *do- 
myślimy co kto śpiewa. 

„Od dziesięciu lat 
Objeżdżamy świat 
Každy zna już | 

mnie 
Każde dziecko wie 
Kto jest tutaj 
Niezłomnym Księciemi 

O wilnianki nikt nie widzi nas, 
Skorzystajcie póki czasi” 

Na te słowa pada odpowiedź następu- 

jąca! 
„On nie powróci już, 
I szkodą waszych łez, 
On nie powróci już, 

Z zespołem, ani bez: 
Jesteście teraz moi,; 
Mój teatr was ukoi, 
Nakarmi i napoi, 
Darmową szatnię dą! 
Weźcie w objęcia 
Maman do wzięcia 
Niech i wam szepce 
miłosne zaklęcia 
Noc Sylwestrowa 

i Siemaszkowa 
Można wybierać 

co kto tylko chcel“ 

Literatura w krzywem zwierciadle szop- 
+ ki odbita została. między innemi w turnieju 
słownym i toaletowym 2-ch pańs pani kla- 

liny, mistrzyni polskiej i światowej oraz 
pani Heleny Och, która śpiewa: „Ależ ba- 
ba, potężna i niesłaba*. Sfery uniwersy- 
teckie reprezentują profesorowie Li i Don- 
Fernando: Sprobujmy odgadnąć,kim jest pro- 
fesor Li, na podstawie słów skierowanych 

do zabłąkanego w Wilnie turysty... „pan 
jesteś pielgrzym, to jest nadzwyczajne, to 
jest poprostu, jakieś dzikie, skrajne! 
Pan nie zna jeszcze Wilna... ten, gród Krzy- 
sztoforny... Tu rozumie pan dzieje się coś. . 

jakieś misterium". Nie potrzeba; dodawać, 
że nieśmiertelny Magistrat z Prezydeniurą 
na czele.. tradycyjna Juzefuoweczka (jako 
kandydatka do „nadgrody* literackiej), dziad 
itd. stanowią również szopkowe akce- 
sorja. 

* * © 

Szopka jest miła, niezłośliwa, a dow* 
cipna, jest jednak maleńki zgrzyt, który ra 
dziłbym usunąć samym organizatorom. W 
szopce występuje jedyny oficer i jedynie w 
roli łowcy posagowego. Procent łowców 
posagowych wśród „oficerów na U. S. B.*, 
jest prawdopodobnie taki sam, jak wśród 
studentów-urzędników i t. d. Wszędzie mo- 
że się zdarzyć ładny i dobrze ubrany chło- 
pak, bez większej głębi moralnej, a wyko- 
rzystujący swoje walory fizyczne. Pocóż 
robić typ z wyjątków, kiedy szopka z re- 
guły nie składa się z typów. Mundur o i 
cera polskiego nie powinien być ośmiesza- 
ny na scenie i traktowany niesprawiedliwie 
skoro się go traktuje pod kątem widzenia 
typu, a nie wyjątku. 

* * 

Pozostaje jeszcze parę słów o Ialkach. 
Większość zrobiona doskonale. Niektóre 
kapitalne. Świetna jest maska prof. Ehren- 
ktosia, o którym mówi program, iż jest 
czerwonym radnym, postrachem młodzieży 
prawo miłującej. Bez trudu się domyślimy 
kto zacz, Dalej Witolda, Marji Reinera, 
Skrzynkowicza, Wańki-gazeciarza, którego 
wejście na scenę zostało powitane huraga- 
nem śmiechu, prof. Hałasko pr. Polityczne- 

go z małym kieniem (płacz dziecką 2 SCĘ- 
ną, wspaniały) i t. d. Pochód ludzkich 
i nieludzkich eksponatów wileńskich 
па Р, W. K. kończy szopkę. Organi- 
zatorom należy się szczere uznanie, tym, 
których niema płacz, a publiczności „obo- 
wiązkowe* pójście na' wklęsłe zwiercia* 
dełko. L, 

RAVDA TEST EIDOS Sk RORY 

Przed kilku dniami wysz: ię- 
cej nie wrócił Emil Štauielas (pri 
mieszkały przy ulicy Słowackiego 17, eme- 
rytowany kolejarz. 

Rodzina zaginionego / twierdzi, że Ko- 
doro zdradzał ostatnio zbyt silne | objawy 
choroby umysłowej:3 

— (©) Zemsta za spowodowanie cho- 
roby. W ubiegły wtorek wieczorem zosta- 
ła ciężko poraniona nożem Bronistawa 
Szczecińska kobieta lekkiego prowadzenia 
się zamieszkująca przy ulicy Sofjannej 6. 
Sprawcą zadania ran okazał się Adolf 
Czychracz stały mieszkaniec Łodzi. Oko- 
ło godziny 9 wieczorem Czychracz odwie- 
dził Szczecińską i w parę chwil po jego 
przybyciu sąsiedzi usłyszeli krzyk Szcze- 
cińskiej która wzywała pomocy. Gdy zaj- 
rzano do $pokoju Szczecińska leżałą: na 
łóżku w kałuży krwi sączącej się z rany 
zadanej długiem nożem w pierś 

Czychra trakcie badania zeznał, 
że powodem póranienia była zemsta za 
zarażenie go chorobą weneryczną. 

Ranną w stanie ciężkim ulokowano w 
szpitalu żydowskim Czychracza zaś policja 
przesłała do dyspozycji władz sądowych. 

 



    

Na srebrnym ekranie 

„OJCZE..* w „Ognisku”. 

Film „Ojcze* ze względu na swe założe- 
nie jest obecnie bardzo aktualnym. Będzie 
mim jeszcze lat kilka; potem jego aktualność 
minie, minie bezpowrotnie. 

Dlaczego? A oto dlatego, że treść obrazu 
pokazywanego właśnie w „Ognisku* kolejo 
wem, ma związek z wielką wojną, Minie 
łat kilka i o wojnie zapomnimy. Ot, i wszyst 
ko! : i 

Kapitan Sorell, jeden z najdzielniejszych 
eficerów angielskich, wraca z wojny, wra- 
ea pełen tęsknot do żony i do swego je- 
amo synka. 

stępuje on w progi swego skromnego 
mieszkanka zupełnie nieświadom faktu iż 
miejsce jego, w sercu żony, zajął ktoś inny. 

Czy mało takich zmian w życiu rodzin 
przyniosła wojna? й 

Cóż się jednak dalej dzieje? 
Oto żona kap. Sorella, stawia rzecz wy- 

raźnie, bez osłonek: porzuca męża, porzuca 
dziecko. Złamany tem zupełnie nasz bohater 
myśleć musi o jakimś uporządkowaniu ży 
cia, o zajęciu się swym malcem. 

Trzeba żyć, trzeba zarobić na chleb. 
Kpt. Sorell obchodzi po kolei biura ofiaro- 
wując swe usługi. I tu okazuje się, że jego 
wstążeczka orderowa raczej odstręcza, niż 
pomaga w znalezieniu zajęcia. 

MW końcu oficer musi przyjąć posadę po- 
sługacza w jakiejś podrzędnej knajpce, aby 
tu naraziwszy się „względom* swej gospo- 
dyni i tę pracę stracić. 

Następną jego „posadą”* jest stanowisko 
numerowego hotelu, Tutaj znowu cięgi zno 
si od exfeldfebla, obecnego swego przełożo 
nego, na stanowisku portjera. 

Z czasem dochodzi jednak do urzędu za 
rządzającego hotelem. 

Takie są koleje losu Kapitana Sorella, I po 
zostaje tylko pytanie, które aż prosi о © 
powiedž: Co tego człowieka, tak bardzo 
z łamanego przez życie, tak bardzo obstuka 
nego ze Śmiercią, przy tem życiu utrzymuje? 

Otóż utrzymuje go miłość dla dziecka, 
miłość j przywiązanie do swego jedynaka. 

Kpt. Sorell, morduje się, cierpi z myślą 
o tem, jak to jego „mały szkoły skończy i 
uniwersytet, jak to zostanie on „człowie- 
kiem*. 

I przyznać trzeba, że w tej swojej stałej 
» syna myśli, jest kapitań Sorell bohaterem 
na pewno niemniejszym niż na polach Flan 
drji. 3 

15у1шеі‘1‹а‚ którą w swej kreacji daje H. 
B. Warner, jako kapitan Sorell, jest tak 
nawskroś szlachetną i tak dobra, tak bar- 
dzo za serce chwytająca, że patrzący na 

niego, zapomina o tym dziwnym zbiegu o- 
koliczności (bez którego nie byłoby całej 
fabuły), że zasłużony oficer angielski nie po 
trafi znaleźć, z wojny powróciwszy, Odpo- 
wiedniego dla siebie zajęcia. A może zresztą 
w Anglji tak naprawdę bywało. 

Nils Asther, jako niezawodzący nadziei 
ojca chłopiec, jest nadwyraz miły i poczci- 
wy. Artysta ten ma zresztą we wszystkich 
swych kreacjach, jakiś specjalny rys szla- 
chetny, który mu zjednuje sympatję publi- 
CZNOŚCI. ь \ 

Louis Wolheim — ten „poczciwy brzy- 
dal* — ma w „Ojcze* powierzoną rolę „czar 
nego „charakteru*, Jest to może jedyna rola 
"w której w postaci artysty bijąca brutalność 
nie może się doczekać przejawu choćby od- 
ropiny serca. 

Louis Wol heim w każdym swym wystę 
pie daje mistrzowskie przejście od gburos 
watości j chamstwa pozornego do bardzo 
szlachetnych odcieni charakteru swych bo 
haterów. Tutaj niema okazji do popisu w 
swoim rodzaju, niema ponieważ pozbawia 
go tego scenarjusz. ч ера. 

NIEWOLNICA KSIĘCIA BORYSA 
KINIE „SŁOŃCE'. 

Przystępując do pisania sprawozdania 
z tego filmu zacznę od głównych wykonaw= 
ców, aktorów wielkiej miary, cieszących się 
swego czasu dużem powodzeniem. 

Ona — Bille Dove, najfotogeniczniejsza 
z aktorek filmowych, piękna, jak mało kto 
na świecie, on — Ben Lyon, rozpoczął kam 
rjerę artystyczną na deskach scenicznych, 
potem przeniósł się do filmu, wrócił znów 
na scenę, aby z chwilą ukazania się filmów 
dźwiękowych, wrócić na łono srebrnego 
ekranu. 

Niestety, urocza jego partnerka nie bę- 
dzie mu mogła mu towarzyszyć z racji, 
odsłońmy rąbka tajemnicy, ochrypłego nieco 
głosiku. 
., Tak oto wyglądają sylwetki głównych 
wykonawców „Niewolnicy księcia Borysa". 
Co można powiedzieć o samym filmie? Chy- 
ba to, że jak każdy film z życia arystokra- 
cji rosyjskiej nakręcany przez „Hollywood 
grzeszy nieznajomością środowiska, obycza- 
jów i warunków lokalnych. 

Fabułę nieciekawą, a miejscami wręcz 
niedorzeczną, upiększono wstawkami mniej 
iub więcej pikantnemi. Golizną świeci tryum 
fy przynosząc amatorom tego rodzaju wido» 

  

w 

GEORGE GIBBS. 

8 Żółty ptak 
Doris zrozumiała nagle, co miała 

znaczyć obecność tego obcego statku 
w zatoce. Był to torpedowiec niemiec 
ki, który przywiózł człowieka, mające 

go się porozumieć z Cyrylem Hammer 
Slayem. Drżąca cała zeskoczyła z siod 

ła i schroniła się w cieniu skał. 

John Rizzio miał więc rację. Doris 

nie zastanawiała się nad tem, skąd on 

mógł wiedzieć o tem nocnem spotka- 
niu. Prawda jego słów była zbyt oczy” 

wista. е й 
Młoda Amerykanka obejrzała się 

poza siebie, na drogę, którą przejecha 

ła i uczuła strach. Stała, niepewna, co 

ma czynić, czy wracać do domu, czy 

zostać? Ale coś pchało ją naprzód: 

chciała koniecznie dowiedzieć się 

wszystkiego. jeśli miała o oznaczonej 
godzinie „dotrzeć do wieży, to musiała 
się śpieszyć. Przywiązała konia do 
krzaków i szybko drapać się zaczęła 
ku górze po skalistej ścieżce do podnó 
ża ciemnych ponurych ruin. 

W dole na cichej powierzchni za” 
toki, niby cień, sunęła do brzegu szalu 
pa. Doris, nie spuszczając z niej oczu, 
znalazła wąską skałę, do której przytu 

liła się, czekając. Mogła stąd widzieć 

doskonale i wieżę i ścieżkę, biegnącą 

ku zatoce i ciemne wody u stóp skał. 
Minuty płynęły bardzo wolno i mę: 

cząco. Gdzie mógł być teraz john Riz- 

zia? Czemu dotąd nie ma Cyryla? Na 

chwilę ostry strach przeszył jej serce, 

na myśl, że szpieg niemiecki może ją 

jeszcze przed nadejściem Hammer" 

slaya znaleźć. Zabiłby įagėczywišcie. W 

strachu, Doris postanowiła już wracać. 

do krzaków, w których oczekiwał na 

zdny salutował z 

SPORY 
  

" Wilno na ogólnopolskich zawo- 
dach hokejowych w Krynicy. 

„ Dorocznym zwyczajem mistrzostwa ho- 
kejowe Polski odbywać się będą w Kryni- 
cy. Zawody te odbędą się w najbliższych 
dniach. 

Wileński Okręg (reprezentować będzie 
mistrzowska drużyna AZS Wilno w skła- 
dzie: prof. ]. Weyssenhoff, bracia Cz. i Ji 
Godlewscy, W. Kostanowski, A. Okuło- 
wicz, Szłuiński, W. Wiro-Kiro, G. Nikoła- 
jew i Zajcew. 

Jakkolwiek zawodnicy nasi nie mieli 
możności należytego przygotowania się, 
czemu na przeszkodzie stoi ;zmienna i nie- 
przychylna pogoda „to jednak nie wątpimy, 
że przy pewnym wysiłku udz się fim zdo- 
być tytuł wice-mistrza. 

Jak wiadomo mistrzem zostanie beza- 
pelacyjnie najlepsza drużyna polska AZS— 
Warszawa, Drużyna wyćwiczona w walkach 
ną forum międzynarodowem. (y): 

Walne zgromadzenie Wil. 
Zw. Piłki Nożnej. 

W niedzielę odbyło się doroczne wal- 
ne zgromadzenie członków Wil. Okr. Zw. 
Piłki Nożnej. 

Po uchwaleniu absolutorjum ustępują- 
cemu Zarządowi i wyrażeniu specjalnego 
podziękowania Prezesowi Zw. płk. Giżyc- 
kiemu dokonano wyboru nowych władz. 
Wybory daży wynik następujący: 

Prezes płk. ],. Giżycki (Pogoń), wice- 
prezesi: inż. Sadzewicz (Ognisko) i kpt. 
Jaksza (1 p. p. Leg.), skarbnik T. Brożek, 
sekretarze F. Wasilewski i W. Kostanow- 
ski (obaj AZS). Członkowie bez tek: A. Ki- 
siel (Ognisko), Elper (ZAKS) i kpt. Szczęś- 

Okr. 

d niak (Pogoń). 
Kapitanem związkowym obrany ;został 

p. E. Katz. 8 
Do wydziału gier i dyscypliny weszli 

pp.: kpt. Jarsza, Zamejė, kpt. Bereznicki, 
Rom i Okułowicz. (y) 

Kanada hokejowym mistrzem 
świata. 

Jak było do przewidzenia finałowe 
spotkanie z cyklu rozgrywek hokejowych 
© mistrzostwo Świata rozegrane przez dru- 
żyny Kanady i Niemiec przyniosło zwycię” 
stwo kanadyjczykom. Wicemistrz mimo za- 
ciętej walki zdołał uzyskać tylko dobry 
stosunkowo wyrok 6:1. 

Jak widać z wyników spotkań między- 
narodowych od roku ubiegłego z:szły znacze 
ne przegrywania. Czesi i Polacy stracili 
zupełnie głos pozwalając wysunąć się na 
czało Niemcom. (y) 

Porażka Pietkiewicza. 
Drugi z rzędu występ Pietkiewiczą za 

oceanem, na ten raz w hali Madison 
Square Gardeu w N. Jorku okazał się mniej 
szczęśliwym niż pierwszy, \ 

Biegając w b. silnej międzynarodowej 
konkurencji na 3200 mtr. prowadził przez 
Czuły czas bieg i dopiero przed samą 
taśmą pokonany został przez studenta Paul 
Rekersa. ` 
  

RADJO 
Czwartek, dnia 13 lutego 1930 r. 
11,55—14,00: Sygnał czasu. Kom. me- 

teorologiczny oraz koncert z Warsz. 
16,10—16,15: Program dzienny. 16. 5 
17,00: Muzyka z płyt gramofon. 1) Mo: 
niuszko—polonez. 2) Moniuszko — Tańce 
góralskie. 3). Moniuszko—,Gdyby rannem 
słonkiem". 4) Moniuszko -arja Januszą z 
op. „Halka“. 5) Żeleński - „Dumka Janka“. 
6) Moniuszko—Pieśń wojenna". 7) siłynar- 
ski—„Piosenka o komendancie“. 8) Mo- 
niuszko—fart, z op. „Halka“. 17,00—17,15; 
Kom- Organ, Spo!. 17,15—18,45: Transm. z 
Warsz. „Wsród książek” i koncert. [8,45— 
1910: Pogadanka radjotechniczna. 19,10— 
19,35: "Zagadnienie morskiej obrony Pol- 
ski* odcz. wygł. p. Benedykt Krzywicc. 
19,35—19,55: Kurs fotografji dla amatorów 
„O fotografji i fotografice* mówić będzie 
ks. Piotr Sledziewski. 19,55 - 20,15: Pro- 
gram ba piątek, sygnał czasu i rozmaitości 
20,15—23,00: Transm. z Warsz. felieton, 
koncert i komunikaty. 23,00—24,00: Muzy= 
ka taaeczna z rest: „Bristol* w Wilnie. 

wisk niemałą porcję dreszczyków.  Naogół 
film zaliczyć należy do liczby | robionych, 
aby prędzej, Byleby tylko jaknajwięcej efek 
townych, (o ile wnętrze knajpy, tej czy in- 
nej, można zaliczyć do zdjęć efektownych) 
szampańskich momentów, byleby akcja roz- 
grywała się w Paryżu. Koniecznie w Paryżu. 

Na pocieszenie nielicznym zresztą wi» 
dzom, można chyba powiedzieć, że słyszeli 
najgorszą w Wilnie muzyczkę. Temperatu- 
ra na sali też dostrojona do całości. Om. 

do uszu jej doleciał odgłos kroków, a 
nozdrza wciągnęły zapach papierosa. 

Dziewczyna przytuliła się mocniej 
do skały przyciskając rękami mocno 
bijące serce. 

Kroki minęły ją i skierowały się 
ku wieży. Doris ostrożnie wyjrzała z 

kryjówki. Wysoka postać w długim 
płaszczu, rysowała się wyraźnie u gó” 
ry ścieżki, wiodącej do zatoki. Nie mo 
gła odróżnić rysów, ale wiedziała, że 
to był Cyryl. Na chwilę, opanowała 
ją szalona chęć rzucenia mu się do nóg 
i błagania, by odszedł, zanim jeszcze 
nie jest za późno... uciec z nią... za: 
nim straszny poseł nie dotrze do brze” . 
gu. Ale odwaga opuściła Doris. Przy- 
tuliła się do zimnej skały, czując, że 
nogi uginają się pod nią i że przy naj 
mniejszym ruchu upadnie i straci przy: 
tomność. Z drugiej strony. rozległy się 
szybkie kroki, człowieka idącego z do 
łu, od zatoki, za chwilę ujrzała jego 
sylwetkę. Nieznajomy miał na sobie 
czapkę marynarza i nieprzemakalny 
płaszcz. Przeszedł tak blisko, że led 
wie jej nie dotknął: słyszała jego cię 
żki oddech i zapach morskiej słonej 
wody. Cyryl zbliżał się do niego i Do 
ris posłyszała krótkie słowa powitania: 

— Herr Hammerslay? 
— Tak. 
Wysunęła trochę głowę, żeby wi 

dzieć, jak wymieniali ukłony, prz yje 
szacunkiem. Cyryl 

skinął głową i zapytał coś. Przybysz 
odpowiedział, ale Doris nie zrozumiała 
nic. Podkradła się trochę bliżej, aby 
wyrazniej słyszeć słowa, w nadziei, że 
znajomość niemieckiego języka, wynie 
siona ze szkoły, umożliwi jej zrozumie 
nie rozmowy. Chciała też koniecznie 
widzieć, czy Cyryl wręczy tajemniczy 
pakiecik marynarzowi niemieckiemu. 

   

8ŁO WO 

OFIARY. 
Jako należność za kołowrotek p. dr. Do- 

kalskiej zgodnie z jej życzeniem składa E. 
SOME na Dom Dzieciątka Jezus 

: Irusia Tymanówna na remont sal Domu 
Dzieciątka jezus — zł. 2 

GIEŁDA WARSZAWSKĄ 
12 lutego 1930 r. 

Dewicty i waluty: 
„Trasz, Sprz. Kupno 

Dolary 8,86, 8,88, 8,84, 
Belgja 124,25, 124,56, 123,94 
Kopenhaga 238,43, 239,03, 237,83 
Budapeszt 5,31 5,33 5,29 
Holandja 357,90 35880  357,00 
Londya 43,38, 43,49, 43,27,5 
Nowy York 8,90, 8,92, 8,88 
Wypłaty telegr. 8,918, 8,938, . 8,898, 
Oslo 23808 23868 — 231,48 
Paryž 34,92, 35,01, 34,83, 

Praga 26,38. 26,44, 26,32 

Szwajcarja 172.17, 172,61, 171,75 

Bukareszt 5,3125 5,3137 5,3119 

Stokholm 239,25, 239,85 _ 238,65 

Wiedeń 125,49 125,80, 125,18 

Węgry 155,57 155,74 155,17 

Włochy 46,69 46,81 46,57 
Tallin 237,60 238,20 237,00 
Gdańsk 173,35. 
Marka niemiecka 212,82 

Papiery procentowe 

Pożyczka inwestycyjna 123.75. Prem- 
jowa dolarowa 78,25 5 proc. konwersyjna 
51,— 6 proc.dolarowa 79.25 10 proc. kole- 
jowa 102,50, 5 proc. kolejowa 45,00. 8 proc. 
L. Z. B. Gosp Kraj. i Banku Roln. 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 83.25 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. 51 Kalisz 64.00 
8 proc. T. K. Przem. ) 
8 proc. Piotrkowa 61.00 8 proc. Częstocho- 
wy 63.75, 8 proc. Lubiina 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 —, Мо- 
drzejów 13.50 Norblin 81, Ostrowiec 61— 
Starachowice 21:75 Zieleniewski 60, 
—80. Parowozy 20. Węgiel 53,25  Paro- 
wozy 20, —. Borkowski 7.00 Spiess 100. 
Lilpop 26,00 B. Zachodni 79.25 Kijewski 60, 
Klucze 8.50 IU em. 73,50. Siła i Światło 
98.Firley 38 00 BankDysk. 124.75Nobel 12,00 
Rudzki 28,50 Haberbusch 106.— Bank Hand- 
lowy—-117, Wysoka 145 Majewski 60, Łazy 
4,25. Gdański Monopol Tyt. 277.60. 

500 mp. 
DREWNA OPAŁOWEGO LOCO ST. RU- 
DZISZKI, sosnowego, brzozowego i Olsz0- 

STW 

"go sprzeda Nadleśnictwo Inklaryskie, pocz- 
ta łudziszki. Reflektanci na kupno zechcą 
nadsyłać oferty pod adresem Nadleśnictwa 
z podaniem rodzaju i ilości drewna na jaką 
reilektują oraz ceny za 1 mp. Termin nad- 
syłania ofert do dnia 25 bm. 
—3 Nadlešnictwo Inklaryskie. 

LE) 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU. 
Nowogródzki Urząd Wojewódzki — Dy- 

rekcja Robót Publicznych ogłasza przetarg 
ofertowy na urządzenie kanalizacji i wodo- 
ciągów w domu urzędniczym z pustaków 
betonowych w Nowogródku. Oferty należy 
składać w zapieczętowanych kopertach w 
Dyrekcji Robót Publicznych przy ul. Gro- 
dzieńskiej Nr. 6 w Nowogródku do dnia 24 
lutego rb. do godziny l2-ej z załączeniem 
kwitu na wpłacone wadjum w wysokości 5 
proc. od zaoferowanej sumy. Dyrekcja za* 
strzega sobie prawo wyborń oferenta bez 
W na wynik przetargu. Projekt do 
wglądu oraz ślepe kosztorysy można otrzy- 
mać w Dyrekcji. 2 

w z Dyrektora (—) inż, K. Tymiński. 

i Ekspedjentki "KÓWARE" į 
KOWANE 

do większego sklepu bławatnego i 
jedwabi POSZUKIWANE. Zgłaszać 
się do Biura Ogłoszeń S,* Jutana; 
uł. Niemiecka 4, EE 

z įego rąk zapieczętowaną kopertę. Do 
ris styszala stowa „Excelencja““, wido- 

  

  

'cznie list pochodził ad wysokiego do 
stojnika niemieckiego. 

Hammerslay przeprosił, złamał pie 
częć i przy świetle elektrycznej latarki 
przeczytał list. Doris widziała wyraź- 
nie jego twarz, oświeconą odbiciem 
światła latarki od papieru. Zauważyła, 
że brwi jego zmarszczyły się, a linie, 
idące od kącików ust, przedłużyły się, 
nadając twarzy surowy wyraz. Prze- 
czytał dwa razy dokument, spojrzał na 
wysłannika i zapytał wyraźnie po nie- 
miecku: 

— Czy pan zna treść listu? 
— Nie, Herr Hammerslay, 

brzmiała odpowiedź, — dostałem roz- 
kaz oddania listu i przywiezienia od 
pana pokwitowania z odbioru. 

Cyryl milczał, mnąc w ręku papier 
wreszcie wyjął ołówek i kładąc koper 
tę na skale, napisał na niej kilka słów. 
Oficer schował kopertę, zasalutował i, 
nie śpiesząc, zaczął schodzić na dół 
do zatoki. : 

Rozmowa była skończona. Wszyst 
ko razem nie trwało dłużej, niż pięć 
minut, ale na twarzy Cyryla Doris wy- 
czytała poważną troskę. Widocznie 
zbliżało się jakieś nowe niebezpieczeń 
stwo. List przyniósł rozkaz od władz 
niemieckich... szpiegowi,  znajdujące- 
mu się w służbie u wrogów Anglii! 

Gdyby Hammerslay. przeszedłby te 
raz koło niej i zniknął w „ciemności, 
nie odezwałaby się ani słowem — tak 
wiełkie było jej oburzenie i pogarda. 
Ale on zrobił kilka kroków i nagle, za- 
trzymał się, wpatrując się ponura w 
ślad za odchodzącym Niemcem. Jak 
zahipnotyzowana, Doris nie spuszcza- 
ła z niego oczu. Nie mogła określić, 
jak długo tak stała, minuty płynęły, a 

nią koń. Ale zanim się zdecydowała, Ale Cyryl nie dał mu nic, ale odebrał on nie ruszał się z miejsca, pogrążony 

Wydawca St. Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

Polskiego 80,50' 

  

Rino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

ul. Qstrobramska 5. MARGARET. 
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Od dnia 12 do 17 lutego 1930 roku będą wyświetlane filmy: 

A MANN: 
| 

JUNE COLLYER, CHARLES MORTON, JAMES HALL i | 
LEOPOLD HABSBURG. Nad program. „CWITNĄCE KOLORADO* zdjęcia z natury “ 1 akcie. | 

„OSTATNI SYN' 
Wielki dramat w 12 aktach. Najpotężniejsza epopea miłości matczynej. W rolach głównych: 

KSIĄŻE | 

Kasa czynna od g. 3 m. 30. Pocz. seansów od g. 4-ej. Nastepnv program: „HALKA,. 
1 

DZIŚ! Niespodzianka! MISS POLONJA roku 1930 w „HELIOSIE*, Niespodzianka dob 

  

  

. obecneį. Bogini ekranėw, wszech- Ё w pier! j ilmi 
KINO-TEATR swiatowej sakų rodaczka nasza P 8 Į a N B g r į Mól ian 5 aiz im o" 

m 

« | „Ul t h d Ё „KEbios" | „Ulica potępionyc и 
Dzieje kobiety upadłej. Wybitnie sensacyjny współczesny dramat wielkomiejski z udział 

Wileńska 38. WARWICKA WARDA. Niebywały sukces na całym świeciel Nad program: „MISS POLONJA* roku "93 
(p. ZOFJA BATYCKA) w otoczeniu 15 najpięka. kobiet w Polsce. Całkowity przebieg konkursu. . 

Seansy O godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

Dziśl RAMON NOVARRO, RENEE ADOREE, i MARCELINA DAY w obrazie 
a : a 

HOLLYWODI Pewien Młody Cztowiek“ - „HOLLYWOGD" 5 6 ! 
Mickiewicza 22 Reżyserja Hobart Henley, Wielki dramat erotyczny. ilustrujący dzieje miłostek mężczyzny, 

każdą napotkaną kobletę NAJPIĘKNIEJSZA PLAŻA ŚWIATA BIARRITZ NA EKRANIE. Początek seansó 
ło godz. 4, 6, 8, i 10.25. Specjalna ilustracja muzyczna. CENY NORMALNE' 

który uwod 

  

  

Kino - Teatr 

„Słońeć” | „Niewolnica Księcia Borysa 
kobiet, czarujący BEN LYON. Bogata wystawa. Pałace, uczty, rewje. 

Akcja rozgrywa się w Paryżu i w willi księcia Borysa. Nad program: Pół godziny Śmiechu. ul. Dąbrowskiego 5 | 

Tel. 17-80 

WILEŃSKA 
KONCESJONOWANA AJENCJĄ 

POŚREDNICZO-REKLAMOWA I 
HANDLOWO - INFORMACYJNA 

„POLKRES” uikrólewska3. 
"wSaUATOd" Howaty niuszpajmz oj 

TAKSACJE LASÓW, 
pomiary, szkice, kreślenia 

WILNO, 

SPRZEDAŻ I KUPNO 
wszelkich nieruchomości > 

miejskich. ziemskich Ź 
i leśnych. 

LOKATY KAPITAŁÓW у 
(pożyczki hipoteczne), 

   

  

PR 

  

DZIERŻAWY 

INFORMACJE 
handlowe i 

PISANIE PODAŃ. 
Przed zwiedzeniew Ajencji „POLKRES*, 

Tel 17-80 

LiL LLS LE LL LS оОАНЕ GREY GRONO К 
broszki, combinaison'y, 

ozdobne, korale Poczty jedwabn, 
@ polska Składnica Galanferyjna @ 

FRANCISZEK FRLICZKA 

Zamkowa 9, (róg Skopówki) tel. 6-46. 

й МА MASZYNIE 

NAJEM MIESZKAN 

OGLOSZENIA, REKLA- 
MY I PRENUMERATY 

DZIŚ Wielki erotyczny salonowy film z 

4 LEKARZE 
Tel. 17-80 

  

BATOR 

B.BEGDOWIEZ 
SEOr. waRaryczne, 
sylilia,  marządów 
moczowych, od 9 
=, od 5-8 wiecz 

Diatermja, 

Kobieta-Lekarz 

a ЗЫОННа 
LOBIECE, WENE- 

"ZNE, NARZĄ» 
DOW MOCZOW, 
ad 12—2 1 0d 4-6, 
mt. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

RZESTZIEBI 

Į Liao East В 
KR A 

Lekarz-Dentysta 

R Gordon 
wznowiła — przyjęcia 
chorych. _ Przyjmuje 
od g. 10—2 i 4—7 wa, 
ul. Trocka 9 m. 10. 

W. Z. P. 32. 

ZEPISYWANIA 

$ Humaczenia 

  

  

  

PISM. 

  

Tel 17-30 

grzebieniej 

światowej sławy „ARNOLD 
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K. Dąbrowska w. 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE 

BA DLL WERE BIRMA UDERAGWA GDW GUBEZNNORCNZE 

0600%2000000000000000608960 vr: ze” 
TYLKO BATERJE 

ENERGOS“ 
ANODOWE i DO LATAREK KIESZONKOWYCH 

gwarantują naj 
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ŻĄDAJCIE 

0066080064 608%% 

w rozmyślaniach. Doris mimowoli wy 
ciągnęła do niego ręce. „Czemu on nie 
odchodzi?“ — myślała. 

Nie mogąc dłużej panować nad 
wzruszeniem, zawołała go po imieniu, 
ale on się nie poruszył. Doris zrozumia- 
ła że ze ściśniętego jej gardła wydobył 
się ledwie dosłyszalny szept. Poruszy- 
ła się niespokojnie i nogą potrąciła ka 
mień, który spadł z hałasem. Cyryl 
drgnął, odwrócił się gwałtownie, a w 
ręku jego błysnął rewolwer, Suchym, 
rozkazującym głosem, krzyknął: 

— Stać i nie ruszać się! Ręce do 
góry!... 

Groźnie postąpił ku niej, usiłując w 
ciemności rozpoznać rysy człowieka, 
ukrytego pod szerokim płaszczem 

— To ja, Cyrylu, — rzekła słabo, 
— Doris. * 

— Pani...? 
Obejrzał się szybko na wszystkie 

strony, schował rewolwer do kieszeni 
i niedowierzająco patrzał na dziewczy 
nę. 

— Co pani tu robi, Doris? 
Oczy jego biegały niespokojnie, 

szukając w ciemności, czy ktoś nie 
przytaił się za skałami i nie podsłuchu- 
je ich. 

— Kto pani powiedział, że ja tu 
będę? ! 

— Nikt, — 
pana. 

— Pani widziała, kto tu byt? Pa 
ni słyszała?... 

, — Tak... Ach, Cyry lu...*Ja nie mo 
gę Ba się tak z tobą! 

Zakryła twarz rękami i czuła, jak 

objął ją i przytulił do siebie. Drżała 

że wzruszenia, ale bliskość, człowieka 
kochanego dodawała jej odwagi i mę- 
stwa. 

— Chciałam zaproponować panu... 
żebyśmy razem uciekli... rzuć wszyst 

skłamała,  śledziłam: 

4 PIANINA | FORTEPIANY | 
nic wspólnego 2 firmą Bracia A. i K. Fibiger), 
PLEYEL, BECHSTEIN, BLiiTHNER, DRY SB 

SOMMERFELD etc. 

WYROBÓW „„ENERGOS““ 

ec8 | 

@ ORZWERA ONE BROK 

FIBIGER* (nie mali 
s. ikuczorkadmajałowska 

oraz Gabinet Kosme- 
Wilno m a a zmar 

O m szczi piegi, wągry, 
Niemiecka 3, m. 6,8 łupież, brodawki, Ки=. 

i rzajki, wypadanie wło- 
sów. Mickiewicza 46. 

wyższą jakość: 
gwarancję wysokiego gatunku 
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WSZĘDZIE. 

09006064 

ko i uciekaj! Dla mnie zrób to... dla 
Anglji! Ostatni raz zwracam się do cie 
bie, Cyrylu, nie możesz mi odmówić! 
Ja nie mogę żyć bez ciebie... 

Przycisnął jej ręce do ust i szep- 
nął wzruszony: 

— Chwała Bogu! 
Zrozpaczona tuliła się do niego i, 

obejmując go serdecznie, szeptała: : 
Ja kocham ciebie, Cyrylu... Nie 

mogę tego przezwyciężyć. Starałam się 
wyrwać tą miłość... Ale nie mogę. Czy 
mnie kochasz, Cyry lu, powiedz? 

— Kocham, — szepnął, — ale mu 
sisz stąd odejść. Nie powinnaś... 

— Czyż nie rozumiesz, co Ziaczy 
moja tu obecność? — szeptała dławiąc 
się łzami, które cisnęły się jej do о- 
czu. — Czy nie rozumiesz, że przeba 
czyłam wszystko, zapomniałam wszy 
stko.... że miłość moja jest silniejsza 
od wszystkiego? Przyszłam, żeby ci 
dowieść, że miłość moja nie zatrzyma 
się przed ofiarami, że nie zawaham się 
dla ciebie narazić na niebezpieczenst 
wo. Nie obchodzi mnie, co powiedzą 
ludzie. Chcę tylko, aby miłość nasza 
wróciła, żebyśmy byli razem. Gdybyś 
wiedział, ile kosztowała mnie przyjś 
cie tutaj. Znasz mnie, wiesz, jaka je 
stem dumna i uparta. A jednak zapo- 
mniałam 0 własnej godności, o - przy: 
zwoitości, przyjechałam tu, by ciebie 
błagać... 

— Tak, — szeptał Cyryl, — tak, 
ale nie teraz, Doris. Teraz musimy 
stąd odejść. ` 

— Nie, nie... 
— Ja... ja mam dużo pracy... mó” 

wił z wysiłkiem. 
, — Ten marynarz... ach, Cyrylu... 

nie, nie, nie powinieneś! Uciekaj ze 

mną, zaraz, nie czekając ani chwili!... 

— Nie mogę. Muszę, muszę tu zo” 
stać... 

\ 

      

  

MGE = 
NY 

  życia arystokracji rosyjskiej 
<« W rolach głównych przepiękna BILLIE DOVE (niezapodł 

n'ana bohaterka obrazu „Księcia Sergjusza”*) i ulubienie 
Swietna, trzymająca w napięciu treśl 

  

Do wynajęcia 

odremontowane mieszkanie 
3 pekoje i kuchnia z wygodami. | 

Wielka Pogulanka 2. | 
EMEA I PIEC © AO ог 

EIB BASE S KO 

8 ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

z skłądach aptecznych zńanega 

  

  

   
    

środka od odcisków 

row, A, PARA. 
SOGI AL 

  

L Pianina 
i d. TEL EA, 

КОСО ATOMA godnych warunka 
GERDA WEG Kiowska 4|10. 

Gabinet |; Oprocentówani 
kapitału i pewność 
zwrotu w terminii 
załatwia be 

kosztów 
Wileńskie | Biuro 
Komisox0 - Handh 
Mickiewicza 2 
tel. 152. . 8250 

ina 
ARCELE z ma“ 
įątku O pszenį“ 

nej glebie, 2 kim 
od st. kol. — @0 
sprzedania na do 
godnych warunkać 
Wileńskie | Biurė 
Komisowo - Handl: 
Mickiewicza 2d, 
tel. 152. Les—0 

Gotówkę 
w różnych walu 
tach lokujemy na 
solidniej — zwr 

terminowy | 
D. H.-K. „Zachęta: 

a Mickiewicza 
| tel. 9-05. 

Racjonalneį Kosme- 
tyki Leczniczej. 

Wilno, 
Mickiewicza 31 m. 4. 

Didi kobiecą kon- 
Į serwuje, dosko* 

nali, odświeża, usuwa 
jej skazy i braki 
Sztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie wło- 
sów i iupież.  Naj- 
nowsze zdobycze ka 
smetyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8 

W. Z. P. 43 

Ren 
KUPIO 1 SPRZEDAŻ 
BAWAWAG 
L 

Kupię wozek 
dziecięcy używany. 

ferty do adm. „Sto- 
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W. Wilegki | 5-ka 
Spółka z ogr. odp. 

ilno, ul. Tatarska 
20, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

mebli; 
o, wadaa 
salony, gabinety, 
łóżka niklowane i 
pac RE 
sy, stoły, Szaty i sia, y krzesła | odebrany, pies pt 

_„|stanie moją wła 
raki) ścią. Ostrobramsk: 

na raty. —6. K. Kwiatkow 

    
Brzybłątał się 
doberman (czarny 
podpalany) w nocy 
11 па l2-ty b. m 
ile w przeciągu 
trzech nie zost 

  

       

   

  

Doris wyrwała się z jega objęć 
przytuliła się+do ostrej skały. Chci 
powiedzieć coś, ale zauważyła z рг 
strachem, że Cyryl ogląda się wcią 
niespokojnie. 

— Kto panią tutaj skierował? 
usłyszała pytanie nad samem uche 

Nikt, — powtórzyła uparcie 
śledziłam ciebie sama. 

— To nieprawda, Doris, — prz 
wał szybko. — Muszę wiedzieć. Pr 
byłaś tu przede mną. To Rizzio pa: 
dział... wiedział o tem spotkaniu. t 
ko on wiedział? 

— Dlaczego tylko on? — nagła 
kawość zwyciężyła strach, chci 
wpatrywała się w nachyloną nad 
bladą twarz. 
: Bo to Rizzio przysłał tego czło 

a. 
— Rizzio! — szepnęła zdumiofk; 
Ja nie rozumiem. flo! 
Cyryl wahał się obmyślając od Ki 

wiedž. 
— Dobrze, powiem ci to, 0 cz 

miałem milczeć. Masz prawo żądać 
go ode mnie... Rizzio mówił ci, że d 
ła w imieniu rządu angielskiego. 
nieprawda! Możesz mi wierzyć lub m 
bo nic prócz słów nie mogę przeci * 
stawić dowodom Rizzia. Ale to : 

e 

aj, 4 

wda że Rizzio jest szpiegiem n': 
kim? z 

т 
— To niemożliwe! John Rizzidkacį. 

| 
Doris czuła, że znów tajemnica h 

tacza ją złowieszczym pierścienie Or 
Znów nie orjentowała się. DUB 

Cyryl uśmiechnął się. ) Berg, 
= 10: jest nieprawdopodobnó 

czywiście, ale to — prawda. 
    

   też pó V 
A 1 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileūskie“ Kw


