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BIENIAKONIE, — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO. — Księ: T-wa „Ruch“. 

WIENIEC — ski 
KLECK — „Jednošė“, 
LIDA — uł. Suwalska 13, S. Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

tytoniowy S. Zwierzyński. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiegi.. 

garnia 
HORODZIE] — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 

         

ul. Ratuszowa, Księgarnia lažwiasi 
EK — Kiosk St. Michalskiego. 
NY — Księgarnia T-wa „Ruch”, 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz, 4 
PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — księgarnia Poiskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch. ? 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. |uczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WQŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. , 

    

  

PRENUMERATA mięsięczna z odniesieniem do domu lub z 
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| O moich kronikach sejmowych 
(Telefonem z Warszawy) 

Artykuły naszego dziennika mają 

albo charakter dydaktyczny, albo infor 

macyjny, albo też iniormacyjno-dydak= 

tyczny. W tych ostatnich mówi się, że 

tylko taki a taki jest stan rzeczy, więc 

należy ta i to robić.. W moich kroni- 

kach sejmowych te dwa charaktery 

pracy dziennikarskiej t. j. ten, który 
wynika z politycznych celów: dzienni-- 
karza i ten, który wynika z codzienne- 

go informowania czytelnika, co się 

stało, — są w specjalny sposób po- 

mieszane. Teren sejmowy, rozprawa 

nad konstytucją, wszystko to jest zwią 

zane z wielką ideą, być żołnierzem któ- 

m rej uważam sobie za zaszczyt, — ideą 

przetworzenia Państwa Polskiego z 

chaotycznego ustroju „demokratyczno- 

politycznej republiki w monarchję do- 

stosowaną do  wielkomocarstwowych 
ambicyj, zadań i metod pracy. Taki 

jest mój cel polityczny, takie wytknię- 

cie kierunku w pracy dziennikarskiej. 
Dlatego też i w obserwacjach życia 

polskiego politycznego i sejmowego 
oklaskiwałem pewne konsekwencje wy 

nikające z pewnych faktycznych. sta- 

nów. Zdawałem sobie zawsze sprawę, 

że zreferowanie konstytucji przez Sejm 

odsuwa, utrudnia możliwość zrealizo- 

‚ wania tego programu, któremu chcę 

służyć. Dotychczas we mnie przema- 

wia  dydaktyk, dziennikarz - polityk, 

dziennikarz szermierz swoich  przeko= 
nań. Ale z chwilą, kiedy zaczynam peł 

nić służbę informacyjną, służbę obser- 

watora tego, co się dzieje z dnia na 
dzień, to niejedna nasuwa mi się obser 
wacja, którą ten  dziennikarz-polityk 

jest we mnie Zatrwožony, zaniepokojo- 

« Ny.i.mimo tego, že. te.obserwacje nie 
przemawiają w duchu moich idei, na- 

tychmiast dzielę się niemi ze swoimi 

+ czytelnikami, upatrując w tem spełnie- 

nie tego drugiego czysto dziennikarsko 
-informacyjnego obowiązku. Tak jest 
z tym projektem chadecko-piastowym 
konstytucji. Czytelnicy „Słowa* może 
Są ziiytowani, że tak ciągle o tym 

projekcie piszę, nawet wtedy, kiedy 

dzieją się rzeczy daleko efektowniejsze 

jak np. deklaracja BB. o zrzeczeniu się 

nietykalności lub inne podobne. (Cza- 
sami mi się zdaje, że wiercę w świa- 
domość swoich czytelników owe wy= 

razy: „„chadeckoypiastowy projekt kon- 
Stytucji”, jak swego czasu w 'artyku- 
łach o polityce zagranicznej wierciłem 

pojęcie, że Liga Narodów: to tylko 
pseudonim __ anglo-franko-niemieckiej 
politycznej kollaboracji. Ale to zagad 
nienie naszej najbliższej przyszłości 
sprowadza się da pytania, czy zwycię- 

żą te efektowne gesty, o których mó- 

 wiłem, czy też takie ciche manewry w 
| rodzaju tego projektu chadecko-piasto 

_ wej konstytucji, którym to projektem 
zanudzam jeden swoich czytelników 
więcej, niż wszyscy inni sprawozdaw- 
cy sejmowi razem wzięci. 

Dziś nareszcie poseł Bitner (wil- 
nianin) zieferował pokrótce ów  nie- 

znośnie długo oczekiwany projekt. Do 
wiedzieliśmy się, że ten projekt w ca- 
łym szeregu punktów zbliża się do 

projektu B.B.; wzmacnia władzę Pre- 
zydenta, wprowadza veto Prezydenta 
w sprawach ustawodawczych, rozszc- 

тга prawo dekretowania Prezydenta, 
a zwłaszcza w czasie wojny, rozszerza 

wogóle wojenne kompetencje Prezy- 

denta. Dla uchylenia dekretu Prezyden 
ta niewystarczalną jest uchwała Sej- 

mu, lecz trzeba albo kwalifikowanej 

większości w Sejmie, albo też uchyle- 
nia dekretu w drodze ustawy, czyli 

przez Sejm i Senat. Dla obalenia rzą- 
{ du projekt piastowo-chadecki wymaga 

tego samego co projekt B.B., to jest 

! Absolutnej wiekszošci ustawowej  licz- 

by posłów. Projekt chadecki stwa- 
rzając pozytywne przepisy w dziedzi- 

nie kontroli państwowej, chce scentra- 
lizować sądownictwo kasacyjne, Za- 

pobiec różnicom w orzecznictwie Są- 
lut Najwyższego i Trybunału Admini- 

stracyjnego. Projekt piastowo-chadec- 
,ki wprowadza Trybunał Konstytucyj- 

ny i wreszcie zgadza się z projektem 
B.B. zwiększając znaczenie Senatu. 

Nie zostały jeszcze wśród wniosko 

‚ 

dawców uzgodnione poglądy, co do 

wyboru Prezydenta i co do wyboru 

Senatu. Jedni z nich, to jest chadecja, 

chcą wyboru Prezydenta przez Zgroma 

dzenie Narodowe i Senatu opartego 

na wyborze przez samorządy  gospo- 

darcze, a inni, to jest piastowcy, chcą 

Prezydenta obieralnego przez kongres 

elektorów, Senatu wybieralnego przez 

samo1ządy  terytorjalne. Do _ spółki 

wnoszącej projekt należy także i Naro 
dowa Partja Robotnicza. 

Takie są więc przepisy merytorycz 

ne wniesionego przez stronnictwa cen 

trowe projektu. Należy przyznać, że 

większość zreferowanych przez : posła 

Bitnera przepisów zbliża się do projek 

tu B.B. Ale mojem zdaniem inny mo- 

ment, niż ta bliskość przepisów pod 

względem merytorycznym rzuca 

tyczne barwy na projekt posła Bitnera. 

Oto poseł Bitner podkreślał, że pisząc 
projekt starał on wypośrodkować coś 

pomiędzy. projektem B.B. a projektem 
lewicy i oto zakomunikował oficjalnie, 

że trzy stronnictwa lewicy pożyczają 

im na ten projekt swoich podpisów. 

Stronnictwa centrowe Piast Chadecja 

i N. P. R. razem wzięte nie mają 110 

osób, która to liczba wymagana jest 
w myśl artykułu 125 Konstytucji dla 

wniosku o żmianę Konstytucji. Więc 
stronnictwa lewicy już podpisane pod 
wnioskiem własnym zmiany konstytu- 
cji pożyczają jeszcze  stronnictwom 
centrowym swoich podpisów, umożli- 
wiając w ten sposób wniesienie tego 
:projektu. 

Dlaczego to czynią, skoro jak przed- 
stawiliśmy ipowyżej, projekt piastowo- 
chadecki zbliża się do projektu B.B. 
tak zwalczanego przez tę samą lewicę. 
— I odpowiedź na to „dlaczego“ wolę 
dać nie swoimi słowami, ale słowami 
posła Liebermana. Właśnie wtedy, gdy 
poseł Bitner referował swój projekt 
naprzeciw _ komisji . konstytucyjnej 
przez 'korytarz toczyły się obrady Ко- 

misji wojskowej. Przemawiał tam po- 
seł Lieberman. A to co mówił było 
bardzo pouczające nietylko dla tej 
sprawy, która była tam na porządku 
dziennym, ale także dla sytuacji poli- 
tycznej całej Polski, a dla sprawy kon- 
stytucji przedewszystkiem. 

Oto były marszałek Trąmpczyński 
wniósł projekt aby dla zbadania zaża- 
leń oficerów przenoszonych w stan 
spoczynku wyłonić nadzwyczajną ko- 
misję sejmową. Poseł Lieberman prze- 
ciwny był temu wnioskowi i tak to 
motywował. — Oto powiadał, że ko- 
misji tej i tak p. Minister spraw woj- 
skowych żadnych aktów nie pokaże i 
współpracować z nią nie będzie. A 
więc komisja ta tylko skompromituje 
się i jednocześnie skompromituje Sejm. 
Raz jeszcze stwierdził bezsilność Sej- 
mt. „Więc poco to robić* _— pytał po- 
seł Lieberman, by raz jeszcze dodat- 
kowo i niepotrzebnie stwierdzić, że 
Sejm jest bezsilny. „Przyjdzie czas” 
— mówił dalej poseł Lieberman i tu-- 
taj cytuję jego słowa, jak je zapamięta 
łem: „Przyjdzie czas, że to co jest 
dziś w opinji powszechnej siłą moral- 
ną, stanie się siłą fizyczną”. 1 tutaj 
oczywiście poseł Lieberman miał na 

myśli, że wtedy zlikwiduje się nietylko 

przenoszenie w stan spoczynku  ofice- 
rów, ale i wiele innych rzeczy, a może 
pomyślał sobie, że i samych oficerów. 

Z tego co mówił poseł Lieberman 
o czekaniu na siłę fizyczną, można wy- 
wnioskować, że oczekuje rewolucji. 
Lecz ja daleki jestem od stawiania tak 
propagandowych wniosków. Widzę tu 
tylko moment ,„przeczekania“, przecze 

kiwania Piłsudskiego, moment, którym 

od początku istnienia tego Sejmu stale 
i uporczywie thomaczę całą polityke 
marszałka Daszyńskiego, całą politykę 
lewicy. I dlatego lewica daje swe pod- 
pisy pod wniosek centrowy, który 
swoim kolorytem zbliża się do wnio- 
sku konstytucyjnego B. B. Jest to broń 
zwana „inimikra”, broń natur  bezsil- 
nych, słabych. Zwierzęta słabe, jak 
zając polarny, jak kuropatwa, bronią 
się tem, że kolor uwłosienia  przybie- 
rają biały, aby się ukryć, schować, 

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

poli- P! 

sświadoma polityka. Nie daje się z tej 

  rozmieszczenia ogłoszeń. . 

Umowy haskie i wersalska w Reichstagu 
BERLIN. 14.ll. Pat. Dotychczasowy przebieg obrad Reichstagu nad 

umowami haskiemi i układem warszawskim zdaje się wskazywać, że trze- 
cie czytanie projektów ustaw, związanych z temi umowami nie zostanie 
tak prędko ukończone. Według przypuszczań w berlińskich kołach poinfor- 
mowanych, nastąpić to ma najwcześniej w pierwszych dniach marca. Co 
do układu z Polską, w kołach parlamentarnych niemieckich zauważyć -się 
dęje silna tendencja, aby przez wyeliminowanie umowy warszawskiej z ca- 
łego kompleksu umów, związanych z konferencją haską i nawiązanie no- 
wych rokowań z rządem polskim, przewlec i usunąć tę sprawę na glan 
drugi. 

: Rząd niemiecki magazynuje zboże 
BERLIN, 14 II. Pat. Rząd Rzeszy, przychylając się do wniosku ministra wyży- 

wienia Dietricha, uchwalił celem utrzymania ceny rynkow ] па Żyto wyasygnowanie 
20 miljonów marek na zakup żyta, przeznączónego do zamagazynowania. 

  

Za prace na polu zbliżenia francusko-polskiego 
Krzyż zasługi na piersiach red. „Echo du Nord“ 
LILLE, 14—11 PAT. Wczoraj w Lillo odbyło się uroczyste wręczenie polskiego 

orderu krzyża zasługi p. Debus, redaktorowi naczelnemu „Echo du Nord* i zssłużo- 
nemu gekretarzowi generalnemu miejscowego towarzystwa francusko-polskiego. Wrę- 
czenia orderu dokonał konsul Brzeziński w obecności p: Chatelet, trektora uniwersy” 
tetu i prezesa towarzystwa francusko-polskiego oraz przedstawicieli prefektury i 
rasy. z A 

Tradycyjny oblad dziennikarzy polskich i Małej Ententy 
przy udziale akredytowanych w Paryzu dyplomatów 

PARYŻ. 14.II. Pat. Wczoraj odbył się doroczny obiad dziennikarzy 
polskich i Małej Ententy. Przewodniczył znany pisarz polityczny August 
Gauvain, członek Instytutu Francuskiego. Na obiedzie byli obecni poseł 
czechosłowacki Osusky, jugosłowiański Spałajkowicz i rumuński Diamanti. 
Ambasadora Chłapowskiego, któremu stan zdrowia nie pozwolił wziąć 
udziału w obiedzie, reprezentował pierwszy sekretarz Potworowski. Pierw- 
szy przemawiał Gauvain, streszczając ogólną sytuację dyplomatyczną Ma- 
łej Ententy i Polski. Po nim wygłosił dłuższe rzeczowe przeniówienie poseł 
czechosłowacji Osusky, kładąc główny nacisk na przebieg konferencji ha- 
skiej, podczas której ujawniła się ze szczególną jaskrawością solidarna 
akcja państw Małej Ententy. Ostatni przemawiał prezes dziennikarzy pol- 
skich we Francji p. Paweł Kleczkowski, charakteryzując stanowisko Polski 
wobec Małej Ententy. 

    

Konferencja morska w Londynie 
Memorandum delegacji japońskiej 

LONDYN, 14—11. PAT. Japońska delegacja na konferencję morską ogłosiła 
wczoraj memorandum, streszczające poglądy Japonji na kwestje rozbrojenia na morzu 
w świetle dotychczasowych wyników konferencji. Memorandum japońskie wyraża 
pragnienie przyjęcia formuły, harmonizujacejsz dwuma teorjami—globalną i kategorjal- 
'ną, oraz zgłasza gotowość japonji przyjęcia propozycji o zaprzestaniu w ciągu lat 6 
do roku 1936 budowy jakichkolwiek statków wojennych. Japonja wyraża swą zgodę 
na obniżenie pojemności jednostkowej pancerników z 35 tys. tonn do 25 z maksy- 
malnym kalibrem dział do 14 cali, oraz godzi się na przedłużenie wieku "służby pan- 
cerników z 20 do 26 lat. W kwestji łodzi podwodnych * japonja przyłączy się do po- 
stanowienia ogólnego 0 stosunku łodzi do statków handlowych podczas działań wo- 
jennych. Memorandum japońskie opowiada się pozatem za przyjęciem granic pojem 
ności łodzi podwodnych i ostatecznego ich wieku służby na lat 13. 

Stanowisko Włoch w sprawie ograniczenia zbrojeń 
. morskich 

LONDYN, 14 II. Pat. Wobec ogłoszenia wczoraj memorandum japońskie- 
go i francuskiego, dotychczas cztery państwa morskie zadeklarowały już swoje 
zasadnicze poglądy na kwestję metod ograniczenia zbrojeń morskich. Z dekla- 
racją nie wystąpiła dotąd delegacja italska, wiadomo jednak, że stoi ona na sta- 
nowisku parytetu z najsilniejszem kontynentalnem państwem morskiem i opo- 
wiada się przeciwko współzawodnictwu w tej dziedzinie, ` 

Które okręty nie podlegają żadnym ograniczeniom 
LONDYN. 14.11. Pat. Podkomisja rzeczoznawców ustaliła w 

dniu dzisiejszym, które okręty nie podlegają żadnym ogranic:e- 
niom. Za podstawę przyjęto kompromis genewski z 1927 r. z 
niektóremi zmianami, z których najważniejszą jest ta, że ustalo- 
no szybkość takich okrętów na 20 węzłów, zamiast 18, które 
przewidywał kompromis genewski. Wyłączono z ograniczeń: 1) 
wszystkie okręty, pływające po powierzchni morza, poniżej 600 
tonn, 2) wszystkie okręty, pływające po powierzchni morza, o 
pojemności ponad 2 tysiące tonn, o ile nie posiadają armat 
większych niż 6-całowe, o ile nie posiadają więcej niż 4 armaty 
większe od 3-calowych, wreszcie o ile nie są skonstruowane dla 
celów torpedowania, 

Wyjazd szefów delegacji francuskiej 
LONDYN, 14. 11, Pat. Tardieu oraz Briand odjechali dziś do Paryża, 

skąd wrócą we wtorek. 
BKSDOARADTYKCZYNYCIEI 

Proces Pleczkajfisa w Insferburgu 
BERLIN, 14. Il. Pat. W dniu dzisiejszym rozpoczął się przed sądem 

przysięgłych w Insterburgu w Prusach Wschodnich proces przeciwko 
Pleczkajtisowi i 5 jego towarzyszom, aresztowanym w nocy z 2 na 3 września 
1929 roku w chwili, kiedy uzbrojeni przekroczyć zamierzali granicę 
litewską. 

Oskarżeniodpowiadają za przestępstwo przeciwko ustawie o przecho-- 
wywaniu broni i materjałów wybuchowych oraz za przekroczenia pasz 
portowe, Zainteresowanie procesem jest bardzo wielkie, na co 
wskazuje obecność licznych korespondentów prasy berlińskiej, litewskiej, 
polskiej i ryskiej. 

Obecni są również przedstawiciele władz niemieckich 1 litewskich 
Budynek sądowy strzeżony jest przez Silny kordon policji, która też kon- 
troluje karty wstępu. Rozprawę rozpoczęło przesłuchiwanie oskarżonych, 
z których, z wyjątkiem Pleczkajtisa żaden nie włada językiem niemieckim, 
przeto są oni przesłuchiwani za pośrednictwem tłumacza. Z zeznań Plecz- 
kajtisa wynika, że w roku 1927 powrócił do Litwy, gdzie zorganizował 
Ko bi w Olicie, Stamtąd zbiegł do Prus Wschodnich, a następnie do 

iemiec. 
W sprawie wydarzeń, poprzedzających jego aresztowanie, Pleczkajtis 

odmawia wszelkich wyjaśnień, podkreślając jedynie, że przekroczyć grani- 
cę litewską zamierzał z motywów czysto osobistej natury. 

RERRESAZTROMATENEZTZIECOW TUDO CZWRACA MZSEWYC SZEYSN TEK TAKTINIS 

prze czekać niebezpieczeństwo. Dawa sze snują się śladami Batorego, więc 
nie podpisów pod wnioskiem centrum objawy konsekwencji i wytrzymałości 

to także objaw  mimikry politycznej. tej polityki budzą w nas obawę. I dla- 

Lewica chce przeczekać Piłsudskie tego też dziennikarz+polityk, który jest 
go. Oto jest jej stała konsekwentna i we mnie już od kilkunastu miesięcy, 

nie widzi powodów do radości i dlate 

go obowiązek informowania o konsta- 
towanych przez siebie obserwacjach 

staje się coraz mniej przyjemny. Cat. 

polityki niczem wyprowadzić. Ale po- 
nieważ myśli i programy lewicy tak 

samo biegną śladami Marksa, jak na- 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na sronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem i5 groszy. Komunikaty 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa miimetr 60 gr. Waumerach świątecznych oraz! z prowincji 0 zd 
źauraniczne 50 proc. drożej. Ogłorzenie cytrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administracie mierne dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Działalność opozycji podrywa Spolstość armji 
Demagogiczny wniosek endecki w komisji wojskowej 

  

WARSZAWA, 14.I. PAT. Sejmowa ko 
misja wojskowa przystąpiła w dniu dzisiej- 
siejszym do obrad nad wnioskiem Klubu Na 
rodowego w sprawie wyboru nadzwyczajnej 
komisji sejmowej do zbadania postępowania 
Ministerstwa spraw wojskowych i wojsko- 
wych organów sanitarnych przy przenosze- 
niu oficerów. w stan spoczynku, 

Referent pos.Osada w dłuższym wywo 
dzie uzasadniając wniosek Klubu Narodowe 
go zaznacza, że to masowe przenoszenie 
oficerów w stan spoczynku mija się z prze- 
pisałjjt prawa i stwierdza, że minister spraw 
wojskowych jest za to odpowiedzialny. { 

Nad referatem pos. Osady rozwinęła się 
ożywiona dyskusja, w której pos.  Trąmp- 
czyński, podając przykłady, podnosi między 
innemi zarzuty, że komisje * superrewizyjne 
nie kierowały się objektywnością lekarską, 
lecz zwalniały zdrowych oficerów z wojska. 

Pos. Burda (Fr. Rew.) oświadcza, że 
armja polska składa: się z różnych elemen- 
tów, to jest z oficerów państw zaborczychi, 
których ilość była dużo wyższa, aniżeli woj 
skowy etat przewidywał. Mówca twierdzi, 
że gdyby nie pozbywano się nagromadzone 
go przez szereg lat zbędnego elementu, to 
wszyscy Oficerowie, którzy wyszli ze szkół 
wojskowych polskich, nigdyby nie mieli 
możności awansowania. Mówca oświadcza 
się w konkluzji przeciw wnioskowi Klubu 
Narodowego. 

Pos. Harniewicz w imieniu Ch, D. przy 
łącza się do wniosku Klubu Narodowego. 

Pos. Lieberman (P.P.S.)' stwierdza, że 
wybór komisji nie doprowadziłby do konkret 
nego rezultatu, bowiem minister spraw woj- 
skowych może odmówić wyjaśnień. Wtedy, 
jego zdaniem, powaga Sejmu na tem by 
utraciła. Proponuje więc uchwalić rezolucję, 
dla której zredagowania prosi o przerwę. — 
Po przerwie pos. Lieberman zgłosił następu 
jacą rezolucję: 

Z uwagi na to, że 1) według coraz bar 
dziej rozpowszechjniającej się opinji, że me- 
sowe przenoszenia oficerów z armji w stan 
spoczynku zostały w. ostatnich latach doko- 
nane w sposób krzywdzący, niezgodny z 
ustawą; 2) pokrzywdzeni i żalący się ofice= 
rowie nie są dopuszczani do raportu przed 
ministrem spraw wojskowych; 3) niezgod- 
nie z ustawą przenoszenia w stan! spoczyn= 
ku obciążają skarb państwa. 

Sejm, wzywa Rząd, w szczególno» 
ści p. Ministra spraw wojskowych, by tę 
sprawę masowych przenoszeń oficerów w 
stan spoczynku poddał rewizji w tym kierun 
ku, iżby zażalenia zainteresowanych — ойсе- 
rów zostały zbadane i w wypadkii stwierdzo 
nego naruszenia ustawy, wyrządzona krzyw 
da została usunięta. 

fW. sprawie przedłożonej rezolucji prze 
mawiali posłowie Birkenrayer, Mackiewicz, 
Kozłowski i Kleszczyński (B.B.), oświadcza 
jąc się przeciwko niej i twierdząc, że rezolu 
cja ta właściwie zgóry przesądza zarzuty 
nieprawidłowości przy komisjach superrewi- 
zyjnych i że powoływania się na opinię pu- 
bliczną są fikcją. х 

W głosowaniu za wnioskiem Klubu Na- 
rodowego oświadczyło się 6 posłów, prze- 
ciwko zaś 15, za wnioskiem posła *Lieberma 
na 15, przeciwko wnioskowi 10. ` 

Po uchwaleniu rezolucji poseł Snopczyń 
ski w imieniu klubu B.B, oświadczył, że 
świadomi tego, iż p. minister spraw wojsko- 
wych czuwa nad prawidłowością funkcjono 
wania podległych mu organów i mając do 
niego pełne zaufanie, członkowie B.B.W.R. 
są pewni, że w razie potrzeby nastąpi zba- 
danie tycłj spraw przez odpowiednie orga=- 
ny kontrolne. Wniosek posła Liebermana mu 
Szą przeto uważać  za' be:zprzedmiotowy i 
dla dobra armji szkodliwy. 

Przewodniczący pos. Kościałkowski zło- 
żył do protokułu oświadczenie, stwierdzające 
między innemi, że po raz pierwszy w dzie 
jach parlamentu polskiego zaistniał wniosek 
wyłonienia nadzwyczajnej komisji sejmowej 
dla zbadania postępowania jednego z mini- 
sterstw przy zwalnianiu urzędników  pań- 
stwowych w stan spoczynku. Wniosek Klu 
bu Narodowego, proponujący taką komisję, 
z zakwestjonowaniem prawidłowości dzia. 

ООСЕСИЖНЫТЛТЕНСЯТ Pa 

‚ DEBATA KONSTYTUCYJNA т 
Przygofowanie grunfu pod 

WARSZAWA, 14 IL. Pat. W dalszym cią 
gu dyskusji ogólnej nad rewizją konstytucji 
pierwszy zabrał głos poseł jędrzejewicz 
(BB). Mówca twierdzi, że projekt zmiany 
konstytucji przedłożony przez lewicę usiłu- 
je nawiązać do systemu przedmajowego. 
Nawrót jednak do tych stosunków jest nie- 
możliwy i gdyby nawet ustawa taka była 
uchwalona, to niejwytrzymałaby próby Зу- 
cia. Projekt BB. zmierza: do tego aby wła: 
dza wykonawcza odgrywała pierwszą rolę, 
gdyż projekt ten iest pomyślany na miarę 
polskiej rzeczywisto ci. Bez względu na ra- 
my, treść życiowa musi pozostąć ta sama 
skoro siły działające w Polsce pozostają. 
O wyeliminowaniu zaś tych sił, to jest w 
postaci Marszałka Piłsudskiego i obozu z 
nim związanego nie można myśleć. у 

Następnie przemawiał pos. Bittner. (Ch. 
D.), który w zakończeniu wyraził nadzieję, 
że między projektem lewicy a B.B. uda się 
osiągnąć jakieś zbliżenie, jeżeli obie strony 

Ile godzin poświęcono debacie konstyfucyjnej? 
WARSZAWA, 14. II. (tel. wł. Słowa). Wobec zakończenia dyskusji | 

generalnej na komisji konstytucyjnej 
komunikował o ilości czasu zużytego przez poszczególne stronnictwa na 
wypowiedzenie się w tej dyskusji. Z tego zestawienia wynika, że: 

Klub BB przemawiał 3 godz. 40 min. 
Klub PPS 2: JESOD л 
Ukraińcy i Białorusini „ 30” 5 z 

Wyzwolenie З: 1 % SEE Je 64 
Klub Narodowy ы 3 ч DOZ SEM 
Stronnictwo Chłopskie „» 30X- Z RY 
Stronnictwo Piast i 4 ь R Г 
Klub Niemiecki ь 20 „73 и 
Żydzi я 30 5 A 
PPS frakcja Rew. 45:55 „ 

Chrześcijańska Demokracja ы ы 
Z tego zestawienia wynika, że mały Kiub Narodowy zabrał czasu w 

dyskusji o 10 minut więcej niż trzy „razy od niego większy Klubu Bloku 
Bezpartyjnego. Prawda, że w tych 3 godz. i 50 min. 
wypada na przemówienie prof. Komarnickiego. $ 

oraz 
o 25 proc. drożej. 

  

łalności komisyj sanitarnych zŁożonych z 
lekarzy, którzy, składają przysięgę fachową 
z uczciwego pełnienia swoich obowiązków, 
podrywa spoistość armji i autorytet przeło= 
żonych. Rezolucja zaś posła Liebermana w 
sposób definitywny przesądza słuszność za- 
istniałych zarzutów. W tych warunkach pos. 
Kościałkowski musi uznać uchwałę większc- 
ści komisji za szkodliwą dla wewnętrznej 
spoistości i zwartości naszej armji, tem sa- 
niem zaś godzącą w siłę obronną państwa. 
Nie chcąc brać na siebie chociażby cienia 
odpowiedzialności za tego ródzaju uchwały 
komisji wojskowej, pos. Kościałkowski na 
znak protestu składa stanowisko przewodni= 

ego. 
Wobec złożenia mandatu przewodniczą- | 

cego przez pos. Kościałkowskiego, na wnio 
sek pos. Trąmpczyńskiego, uchwalono zwc= 
łać następne posiedzenie komisji na dzień 
19 b, m. dla dokończenia porządku dzienne- 
go i wyboru przewodniczącego komisji. Re- 
ferentem wniosku pos. Liebermana na ple= 
num Sejmu wybrano pos. Osadę. (Kl. Nar.). 

  

Audjencje na Zamku 

WARSZAWA, 14. Il. Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej przyjął w dniu 
dzisiejszym komisarza generalnego 
Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku 
p. Strasburgera, a następnie prezesa 
Rady Portu de Loesa. 2 : 

Przyjęcia u premjera : 

WARSZAWA, 14. . Pat. Pan 
Prezes Rady Ministrów przyjął gene- 
ralnego komisarza wyborczego p. Gi- 
życkiego, a następnie prof, Banacha i. 
Sierpińskiego w - sprawach potrzeb- 
naukowych, wreszcie pp. ministrów / 
Józe skiego i Staniewicza. i 

Walne zgromadzenie akcjonar- 3 
juszy Banku Polskiego 

WARSZAWA, 14 Il. Pat. W dniu dzi-- 
siejszym odbyło się w Warszawie walne 
zgromiadzenie akcjonarjuszy Banku Polskie- , | 
go pod przewodnictwem prezesa Rady Ban= 
ku dr. Wróblewskiego. Na posiedzeniu prze-_ 
dyskulowano i przyjęto sprawozdanie z 
działalności Baaku za rok ubiegły. Przyję= 
to też jednogłośnie wniosek Rady Banku | 
wypłacenia akcjonarjuszom 20 zł. od akcji - 
tytułem dywidendy za rok operacyjny 1929 
Zebranie przyjęło ponadto uzupełnienie art. 
56 statutu Banku Polskiego w związku z 
niedalekim terminem powstania Banku Roz- | | 
rachunków Międzynarodowych i udziałemw | 
tej instytucji Banku Polskiego, Wzmiankc- 
wany artykuł uzupełniono ustępem: „Ponad 
to Bank może brać udział w instytucjach ‚ 
międzynarodowych, mających na celu ułat- || 
wienie współpracy banków emisyjnych*. W | 
zakończeniu ddkonano wyboru 5 członków | 
Rady i ich zastępców. + 

  

     

Obrót czekowy P. K. O. 
WARSZAWA, 14 Il Pat.; Ogėlny obrėt | 

czekowy P.K.O. osiągnąt w styczniu r. b. — 
sumę 2.086 miljonów złotych, z czego na 
obrót bezgotówkowy przelewowy przypadło 
1.314 miljonów złotych, czyli-63 proc. Je- 
dnocześnie ze wzrostem obrotów czeko- 
wych w PKO. wzrosła liczba uczestników - 
tego obrotu. W dniu 31 stycznia 1930roku | 
liczba czynnych kont czekowych PKO. wys 
nosiła 63.243, wzrosła więc w ciągu stycz- || 
nia r. b o 804 konta. Kapitał, założony na | 
rachunkach czekowych PKO. wynosił w | 
dniu 31 stycznia 1930 roku: zł. 184.235.323 
groszy 89. 

projekt chadecko - piastowy 

przejmą się duchem wzajemnego porozu- se 
mienią. Konieczność !zachowania humani= | | 
tarnych zasad i zdobyczy cywilizacyjnych, ‹ 
którą reprezentuje projekt lewicy powinien 
dać się pogodzić z troską o silny rząd, | | 
która leży ną sercu Blokowi Bezpartyjne- ' 

mu. t 
Po przemówieniu posła Kiernika (Piast), || 

który odpowiadał na polemikę posła 4 
Mackiewicza z jego 'wywodami w „Słowie* 
wileńskiem, dyskusję ogólną zakończono. 
Miał jeszcze przemawiać pos. Sławek, lecz 
nie był obecny. Następne posiedzenie odbę= 
dzie się we wtorek. Zabiorą głos referent | 
i koreferent, ewentualnie także i pos. Sła- | 
wek. Na życzenie kilku klubów przewodni< || | 
czący ma się porozumieć z p. marszałkiem 
Daszyńskim w sprawie wydrukowania ste- | 
nogramów z dyskusji ogólnej, fa także w | 
sprawie zsproszenia rzeczoznawców ma po 
siedzenie podkomisji. 

+: są 

przewodniczący poseł Makowski za- 

1 ы 30 

przeszio 2 godziny |||



ECHA 
BARANOWICZE 

— Zjazd gospodyń. Po niedawno zapo» 
czątkowanej pracy w Kołach Gospodyń 
Wiejskich na terenie powiatu: baranowickie 
go odbył się pierwszy zjazd w grudniu. Nie 
sprzyjała nam pogoda, gdyż od samego ra- 
na lał deszcz i drogi się bardzo popsuły, о- 
słabiając  żapał wielu członkiń, które  od- 
dawna wybierały się na zjazd. Zebrało się 

_ jednak 30 gospodyń. W roli gości przybyli 
ziemianie i p. starosta. 

Zebranie prźywitała i zagaiła prezeska 
Sekcji p. Marja Górska z ujmującym wdzię 
kiem i serdecznością oddana całkowicie do- 
brej sprawie. Nastąpiło sprawozdanie z pra 
cy od roku 1926 odczytane przez p. Alek- 
sandrę Szalewiczową, prezeskę koła Ziemia- 
nek, która szczegółowo wyliczyła ilość odby- 
tych wycieczek i pokazów. Od roku 1926 
aż do października 1929 r. pracę tę prowa- 
dziły Ziemianki; Z własnych składek i u- 
rządzonych na ten cel imprez utrzymywały 
instruktorki, które prowadziły cały szereg 
kursów kroju, szycia i haftu połączonych z 
pogadankami. Kursa te przygotowały grunt 
do mganizowania Kół Gospodyń iejskich 
lub stowarzyszeń Młodzieży Polskiej, bo 
tylko przez dłuższą pracę rolną, prowadzoną 

" w celu zdobycia zaufania ludu pozyskało 
się wiele serc dziś oddanych naszej sprawie. 

"Po unifikacji, a właściwie już od paždzierni- 
ka powiat ma instruktorkę okręgową, która 

' prowadzi pracę w Kołach Gospodyń Wiej- 
_ skich. Sejmik Powiatowy w dodatkowym 

  

sięczny kurs kroju i szycia, założone w ro 
ku 1929 liczy 20 członkiń. Niedawno odbył 
się tam trzydniowy kurs gotowania połą” 
czony z pogadankami gospodarczemi, Człon 

kinie postanowiły zająć się najbiedniejszemi 
we wsi. Starają się o założenie ochronki 
na lato. Brały udział w wycieczce do Spały 
i Nowogródka, 

Koło Gospodyń Wiejskich w Brecław- 
szczyźnie zorganizowane w grudniu liczy 17 
członkiń i prosi o kurs szycia. 

Po sprawozdaniach przemówił p. staro- 
sta zaznaczając, że jest mile zaskoczony 
tym dorobkiem pracy kobiet, która postępu- 
je nietylko w kierunku dobrobytu wsi, ale 
i opieki społecznej. P. starosta bardzo przy 
chylnie odnosi się do potrzeb i jest z pełnym 
uznaniem dla tej pracy. Gorąco zachęcał ko 
biety do pracy zbiorowej i przedstawił korzy 
ści z prowadzenia ochronek, na to jest prze 
znaczone tysiąc zł. 

Ро dyskusji nad sprawozdaniami przed- 
stawiono preliminarz budżetowy i plan pra- 
cy na rok 1930. Z planu pracy podzielo - 
nego na działy odnośnie do poszczególnych 
realnych potrzeb przeprowadzono uchwały i 
tak: uchwalono pracę zacząć od siebie, w 
mieszkaniach swych urządzić tak zwane ką- 
ciki do mycia się, wpływać na domowników 
aby hygjenicznie utrzymywali swe ciała, a 
przez to dać przykład innym. Dalej radne 
wychowania mają starać się w swych gmi- 
nach o subsydja na ochronki i przekonywać 
członkinie o potrzebie. Radne ogrodnictwa 
mają dać przykład przez uprawę roślin pa- 
stewnych. Radne gospodarstwa podwórzowe 

SU ох © 

KRAJOWE Olroių komisji budżetowej Senatu 
Budżet Minisferstwa Komunikacji 

WARSZAWA, 14.11. PAT. Na  dzisiej- 
szem posiedzeniu senackiej komisji budżeto- 
wej omawiany był budżet Ministerstwa ko- 
munikacji, Po referacie sen Przybylskiego 
(B.B.) wywiązała się dyskusja, w której 
zabierali głos senatorowie Lempke (В.В.), 
Dawidson (Koło Żyd.), Kłuszyńska  P.P.S. 
Głąbiński (Kl. Nar), Ewert (B.B), Sokołow 
ski; PRS 

jPo dyskusji zabrał głos p. minister ko- 
munikacji Kiihn, który odpowiadał na inter- 
pelacje senatorów. Na wstępie swego prze» 
mówienia, minister bronił projektu utworze- 
nia odrębnej dyrekcji warsztatowej, uzasad 
niając konieczność stworzenia tej dyrekcji 
usprawnieniem - gospodarki warsztatowej na 
kolejach. 

Następnie p. minister wyjaśnił, że prace 
nad komercjalizacją kolei są w toku i w tej 
chwili przeprowadzany jest szacunek mająt 
ku kolei polskich, co jest pierwszym pod- 
stawowym warunkiem skomercjalizowania 
kolei, gdyż pozwoli wyodrębnić majątek 
kolei z, ogólnego majątku państwowego. 
Omawiając wpływy preliminowane, p. mini- 
ster oświadczył, iż jest przeciwnikiem zwięk 
szenia wpływów, gdyż — jego zdaniem — 
preliminarz wpływów, przedstawiony przez 
Ministerstwo Komunikacji, ze względu na 
ciężki rok, jaki nas czeka, może się okazać 
zbyt optymistycznyj Wobec tego nadwyżka 
dochodów kolei — zdaniem ministra — jest 
nierealna. 

Następnie minister przeszedł do  poru- 
szonej w czasie dyskusji sprawy konkuren- 

iębiorstwa autobusowe nie ponoszą w 
ych warunkach żadnych ciężarów, 

co sprawia, iż przedsiębiorstwa te znajdują 
się w sytuacji uprzywilejowanej i wskutek 
tego mogą skutecznie konkurować z koleja- 
mi. Stosunek ten należy zrewidować. 

Z kolei minister odpowiada na interpe- 
lacje, dotyczące przyjmowania nowych pra- 
cowników na polskich kolejach, Tu zazna- 
czył p. minister, iż nowi pracownicy na ko- 
leje zasadniczo nie są przyjmowani. Nato= 
miast na kolejach polskich pracuje duża licz 
ba pracowników nieetatowych, którzy ostat 
nio masowo otrzymują etaty. Następnie p. 
minister stanął w obronie nowowprowadzo- 
nej pragmatyki, zaznaczając, iż szczególnie 
niezadowolenie wywołuje. artykuł, pozwala- 
jący na usunięcie pracownika kolejowego. P. 
minister podkreślił iż od chwili wprowadze- 
nia pragmatyki o wszystkich wypadkach usu 
nięcia pracownika jest informowany i jego 
zdaniem, żaden z tych pracowników nie zo- 
stał niesłusznie usunięty. Artykuł ten jest 
groźny tylko dla pracowników nieodpowied 
nich i nieuczciwych. 

Oświetlając sprawę zakupu podkładów 
kolejowych, którą bada specjalna komisja 
sejmowa, p, minister zaznaczył, iż ze spo- 
kojem oczekuje wyników śledztwa prowa- 
dzonego także przez władze sądowe, jak też 
i wyników badań tej komisji. Wkońcu mi- 
nister zwrócił uwagę, odpowiadając również 
na interpelacje, iż na kolejach polskich riie 
je-t wywierana na pracowników w żadnym 
wypadku jakakolwiek presja, o ile chodzi o 

   

budżecie przyznał "nam tysiąc zł, a etat 
instruktorce daje organizacja wojewódzka. go zaprowadzą u siebie kontrolę nieśności 

drobiu. Radne gospodarstwa domowego po- 
starają się zaopatrzyć swe spiżarnie w zapa- 
sy na zimę i u członkinie przechowywa« 
nia przetworów. Radne pomocy i opieki spo- 
łecznej będą się starały wykorżystać każdą 
sposobność, aby dopomóc specjalnie bied- 
nym i opuszczonym. 

To są pierwsze zaczątki pracy realnej 
a niezależnie od tych uchwał i zobowiązań 
instruktorka z zarządem czuwać będzie nad 
rozwojem każdego koła, poddawać mu ini- 
cjatywę i wyczuwać specjalne potrzeby i bo 
lączki. 

Pani prezeska przeprowadziła kooptację 
członkiń zarz., tłumacząc kompetencją radu 
nych sekcji oraz przeprowadzone zostały nastę 
pujące uchwały. Uchwalono, że Sekcja SGW. 
przyjmuje udział w urządzeniu gwiazdki dla 
najbiedniejszych dzieci m. Baranowicz. . U- 
chwalono zorganizować w Baranowiczach 

o z PR wiejskiemi w celu zby- 
tu. Zjazd przez zarząd Sekcji prosi o opra 
cowanie tego projektu. Zjazd uchwala: zwró 
cić się do CTO i KR z prośbą, aby w zu 
nitikowanym piśmie przewodników. gospo- 
darskich wydzielił miejsce dla kobiet wiejsk. 

  

Po tem sprawozdaniu nastąpiły sprawo= 
dania prezesek i delegatek Kół Gospodyń 

Wiejskich. I tu z praw dziwą przyjemnością 
słuchało się, jak członkinie z Nowej Myszy 
nauczyły się ż.ywić racjonalnie krowy, ho- 
dować drob, pielęgnować niemowlęta, pomy 

_ ślały o odżywianiu i obchodzeniu się z 
pszczołami; i prowadziły sobie miód larkę, 

_ a myślą już o założeniu suszarni i łaźni. Bra 
„ty udział w naszych wycieczkach do Nowo- 
 gródka i Częstochowy. Nawet wyszły poza 
zakres swoich działów kobiecych, bo przy- 
„stapily do konkursu na uprawę buraków pa- 
stewnych w liczbie 28. Koło liczy 48 CAG 
kiń a zapoczątkowaniem tegoż Koła był dwu 

‚° miesięczny kurs kroju i szycia przeprowadzo 
ny w 1927 r. Wielkie zasługi w tej pracy 
położyła prezeska p. Rychter, która energi 
"czną i niestiudzoną pracą prowadzi Koło do 
rozwoju i postępu. — Koło Gospodyń Wiej 
kich w Starym Dworze zorganizowane w 

_ maju 1929 r. już miało 5-cio dniowy kurs 
gotowania, na który uczęszczały nietylko 
dziewczęta ałe i mężatki. Kurs ten połączo- 
ny był z pogadankami i cieszył się ogrom- 
nem zainteresowaniem, czego dowodem pro 
śba o dwu tygodniowy kurs. Członkinie bra- 
WZ w wycieczkach do Poznania na P. 

i K. na dożynki do Nowogródka i do Czę 
stochowy, Na zebraniach uczą się SBE 

hętnie Adarstwa i proszą o kurs zdrowia. 
się 18 członkiń do konkursu warzy 

   

  

    

  

Po przerwie i referacie p. Stankiewicza О 
Iniarstwie po wspólnych podziękowaniach ze 
branie zakończono obiecując w roku przysz 
łym zebrać się liczniej na zjazd kilkudniowy 
© awa pokazem prac i dorobkiem Go- 
spodyń W. Widząc zadowolenie wszystkich 
uczęstniczek wyczułam ich dumę, że należą 
do organizacji o tak poważnych celach. Ide- 
ologja naszej pracy przyjęta i zrozumiana 
przez nie napewno odniesie pożądany sku- 
tek. Ziarna dobre obficie nasiewane na rolę 
serc i umysłów wydadzą plon złoty. 

  

ak 

  

   

   

    

   

   
     

isalo 
 wnego, Proszą o prowadzenie trzody chlew 

mi zarodowej. Koło liczy 28 członkiń, Przed 
oma laty kt się tam dwumiesięczn 

kurs szycia. — Koło Gospodyń Wiejskich 
w Stołowiczach zorganizowane w kwietniu 
929 r. liczy członkiń 27; trudności na począt 
ADA ogromne. Dziś praca postępuje na- 

_ przód, Niedawno odbył się tam dwumiesię 
ny kurs szycia, który. cieszył się wielkiem 
interesowaniem. Członkinie brały udział w 

wycieczkach na PWK do Poznania i przy- 
tąpiły chętnie do konkursu na uprawę wa- 

| rzyw. „Zainteresowanie hodowlą drobiu i wa- 
" szywnictwem. Koło Gospodyń Wiejskich w 
 "Roódkiewiczach było zapoczątkowane . dwu- 

a kursem szycia; zorganiżowane 
Ee paru miesięcami liczy 32 członkinie, 

_ które brały udział w wycieczkach do Wilna 
„i do Nowogrėdka. Przystąpiły do konkur- 
sów na uprawę warzyw. Zebrania odbywa 
ja się co miesiąc z licznym udziałem osób 
ainteresowanych. Prosi zarząd Sekcji 0 

kurs_ gotowania. 

    

Stworzmy typ wzorowej żony, matki i 
gospodyni, dobrej Polki „obywatelki* która 
głównie przyczyni się do dobrobytu w kraju 
i odrodzenia społeczeństwa. 

M. Jesienowska 

Inspektorka okręgowa. 

` 

l 

— Czy nie czas usunąć? Ileż razy pod 
nosiliśmy sprawę drutów kolczastych na pe- 
ryferjach miasta, jakoś żółwim krokiem po- 
suwa się ta sprawa naprzód, gdyż spora 
ilość płotów osobliwie na peryferjach jest z 
drutu kolczastego. 

‹ у ва „Grzeszy pod tym względem i Zarząd ko= 
= ło Gospodyń Wiejskich w Baranowi- lejowv, który ma niektóre swoje posesje o- 

k „"ezach również. miało poprzędnio dwumie- grodzone drutem. 5. С. 

Porażka mistrza narciarskiego Europy 
: Na 30 metrów przed metą Bronisław Czech: upadł i prze- 

_ sądził zwycięstwo na rzecz Władysława Szuleja 
' ТАКОРАМЕ, 14--1!. РАТ. W piątek, w drugim dniu międzynarodowych zawo- 
dów narciarskich o mistrzostwo Polski rozegrano bieg zjazdowy, którego wyniki 

` № dużą niespodziankę w postąci porażki mistrza Europy Bronisława Czecha. 
Bieg rozegrany został na dystansie około 3 tys. metrów przy różnicy wzniesienia 
około '450 metrów. ‚ 

| Warunki atmosieryczne i šniežne, dobre. Bronislaw Czech na 30 metrėw przed 
metą upadł i stracił dużo czasu na powstanie, co przesądziło o zwycięstwie Szuleji- 
Wyniki: pierwszy—Szuleją Władysław (SNPTT) 7.19, drugi—Czech Bronisław (SNPTT) 

134, trzeci— Marusarz Stanisław 8:16,5, czwarty—Czech Władysław (Sokół) 8:52, piąty 
— „Topėr“ 9:01. Jutro odbędzie się bieg pań 7 kilometrów i bieg panów 18 ki- 

у ometrów. 3 

     

    

     

  

   

  

    
    

   

    

   
   

    

   
    

    
   
    

  

    

2 Nara 

12 pytywał się bardzo, jak to w tym roku 
' ECH A K A R B KW Ab U z balami. Poprostu nie chciał wierzyć. 

RZA — Jakto? karnawał taki długi i ani 
większająca się już w roku ubieg- jednego tour'a? 

łym tendencja do wszelkiego rodzaju W końcu zauważył, że kobiety za- 
zywizn w wykończeniach sukien i wsze były hipokrytkami i zawsze były 

wzrastającej ich długości, zapowiadała kapryśne. Ale to są tylko żarty. Zwy* 
wyraźnie, iż w modzie tegorocznej za kła metoda drażnienia panów. ' Pani 

anuje wszechwładnie długa suknia. Wisia musi być przynajmniej na kilku 
to jednak — to oczekiwane zwy” balach. S 

iestwo długości ' wywołało zupełny Oczywiście metody naszych pań są 
przewrót, istną rewolucję w republice znane. Nie mówiąc już a mężach, któ 
strojów kobiecych. Każda moda ma rzy z zasady nic nie wiedzą — że sobą 

swoje dodatnie i ujemne strony. Zro- nawet najbliższe przyjaciółki w naj- 
zumiały antagonizm tych czynników bardziej wylewnej rozmowie maskują 
prowadza różne fermenty kwasy i całe się jak mogą. =. 
erje zmartwień, stanowiących główną [Przed jednym z pierwszych balów 

: telefonuje pani Nina do pani Wisi: 

  

  

    

zainteresowań karnawałowych 
d pięknych pań. 

należenie do różnego rodzaju organizacyj i 
niema w tym względzie żadnego przymusu. 
W tej sprawie p. minister wydał ostatnio ja- 
sno sprecyzowany okólnik. 

cji samochodów i autobusów z kolejami. 
Minister wyraził pogląd, iż jako zwolennik 
postępu, nie może zwalczać ruchu automo=- 
bilowego, jednak z drugiej strony uważa, iż 

    

Rozmiary afery komunistycznej 
na terenie Związku pracowników biurowych i handlowych 

w Warszawie 
WARSZAWA. 14.11. Pat. Władze zakończyły już dochodzenia 

w związku z wykryciem gniazda komunistycznego w Związku 
Zawodowym Pracowników Biurowych I Handlowych w Warsza- 
wie. Zebrano sensacyjne materjały, dowodzące łączności Związku 
z komunistami zagranicznymi. Jak ustalono, Związek stosował 
szeroko teror wobec pracodawców:członków Związku. 

Szturm bezrobotnych do pałacu królewskiego 
HANDAYE, 14. Il. Pat, Wczoraj w Madrycie około 1000 bezrobot- 

nych urządziło manifestację na głównych ulicach miasta, usiłując dostać 
się do pałacu królewskiego. 

Iaterwenjowała policja, robiąc użytek z broni. 
na sklepy podmiejskie. 

Oryginalna skarga przeciwko Primo de Riuerze 
MADRYT, 14. Il. Pat, Jeden z radnych miejskich zaskarżył generała 

Primo de Riwerę o niezapłacenie podatku od sumy 3,900 pesetów, zebra- 
nych w drodze subskrypcji na dom, który miał być ufundowany. 

Manifestanci napadali 

  

Konferencja w sprawie rozelmu celnego 
Stany Zjednoczone za pośredńictwem swych przedstawi: 
cieli dyplomatycznych śledzić bedą przebieg  obrąd 

konferencji 
GENEWA, 14, Il. Pat, Generalny sekretarz Ligi Narodów otrzymał 

od charge d'affaires Stanów Zjednoczonych zawiadomienie według którego 
rząd amerykański polecił pierwszemu sekretarzowi ambasady Stanów 
Zjednoczonych w Paryżu, ażeby wraz z konsulem Stanów Zjednoczonych 
w Genewie Śledził przebieg zbierającej się w dniu 17 bm. konferencji w 
sprawie rozejmu celnego. 

Siły órganizacyj faszystowskich we Włoszech 
RZYM. 14.ll. Pat. Pisma włoskie ogłaszają dane,dotyczące liczby osób, 

zapisanych do partji faszystowskiej do dnia 1 lutego b.r. Właściwą partję 
stanowią organizacje męskie w liczbie miljona osób. żeńskie w liczbie oko- 
ło 100 tys., organizacje studenckie około 30 tys., dalej organzacje dwóch 
syndykatów pracodawców w iiczbie 913 tys. organizacje pracowników 
w liczbie 280 tys., zrzeszenia pracowników przemysłowych państwowych 
w liczbie 603 tys. 

Do sił, zorganizowanych faszyzmu, statystyka zalicza organizacje do- 
kształcania 1.445 tys., organizacje sportowe 125 tys. oraz młodzież szkolną, 
dzieci zorganizowane w zrzeszeniu „Betilla* w liczbie 1.974 tys. Ogólne si- 
ły organizacyj faszystowskich obliczają na około 10 miljonów. 

Wybrzeża Sardynii pod wodą 
RZYM, 14. ll. Pat. Wskutek huraganu i silnego przypływu zalana zo- 

stała w Sardynii znaczna przestrzeń. Zawaliło się szereg budynków i wie- 
le mostów uległo zniszczeniu. 

Zwykle clou sezonu karnawałowe 
go stanowi bal wojewódzki. Jest umie 
szczony zawsze w samym złotym środ” 
ku (w tym wypadku pojęcie ściśle cząr 
sowe) i punktem kulminacyjnym wy* 
siłków naszej mody: regjonalnej. 

Terenem konspiracji są różne ate 
lier mody i pracownie tualet. Wszyst- 
kie panie w wielkiej tajemnicy przed 
sobą wzajemnie, (przed mężami, to 
się samo przez się rozumie)  kombi- 
nują wspaniałe kreacje. Każda z nich 
chce zaćmić tą drugą, trzecią i dziesią 
tą. Niech zzielenieje z zazdrości, niech 
zbaranieje z podziwu. 

Mężowi daje się zwykle odpawiedzi 
wymijające. 

— Może. Jeszcze nie wiem. Jeżeli 

gdy już zanurzył się w fałdy miękkie” 
go szlafroku, aż tu na gwałt każą mu 
się wciskać w niewygodny . chom ąt 
sztywnego kołnierzyka i naciągać frak. 

Nieraz bywa, iż małżonek już jest 
ubrany (godz. w pół do dwunastej) i 
właściwie czas jechać, ale pani jeszcze 
nie wróciła od fryzjera. A przecież mu- 
si się ubrać od stóp do głów. Jest na- 
dzieja, że na godz. 1 szą będą na balu. 

Pani potrafi zwykle zachować w ta 
kich wypadkach zimną krew. Nikt 
„wcześniej wogóle na bale nie jeździ. 
Wszyscy znajomi zbiorą się dopiero na 
1-szą. Poco to niepotrzebnie się spie- 
szyć i sterczeć w pustej sali. W pustej 
iw dodatku, nierzadko zimnej. Docho- 
dzą tu jeszcze różne tajemne zamysły, 
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5 lie binokli. Rozmowa toczy się bo 

ecz zrozumiała, niema czasu. 

Н 
ia, Hala, Nina, żadna «sobie nic    

| Mąż niestety nie protestuje. 

    

: Nie! stanowczo w. tym roku nie 
0 len bal — powiada pani Wi- 
„A 

| — Doprawdy? — Małżonek dziwi 
ię z przyjemnością, spog lądając z 

d gazety i z pod okularów, względ- 

em podczas obiadu. Kiedy indziej — 

_ — Naturalnie nie idę. Zeszłorocz- 
A nej. sukni niepodobna przerobić. Jest 
niestety tak krótka. A nowa. Mój Bo- 

/ że. Krawcowa zapewniała mnie, że i 10 

ё nie 
prawia. Trudno. Czasy są zbyt cięż- 

: Pani 
isia z bardzo ożywionej staje się po” 
pna. No bo i cóż. Trudno tak wyrzec 
wszystkiego, kiedy się jest młodą. 

icz j jeszcze w kinie pan Felo do- 

— Panowie tak namawiają, że chyj 
ba już pójdę na ten bal. Ale na bardzo 
krótko, przecież nie mam co włożyć. 

Pani Nina po długich debatach de- 
cyduje, iż włoży zeszłoroczną suknię 
wieczorową, którą miała na raucie z 
P-ezydentem. Oczywiście rok kalenda 
rzowo jest zeszły, a choć oba występy 
dzieli przestrzeń zaledwie trzech mie- 

Formalnie, 
wszystko jest wi porządku. Ta suknia 
sięcy, — cóż to szkodzi. 

nowa i modna przed trzema miesiąca 

na. I wogóle niema o czem mówić. 
netrów nie starczy, jeśli chcę mieć Pani Wisia wzdycha i wyciąga 

modną linję. Zresztą, nikt nie idzie. Zo- swoją tualetę, również „zeszłoroczną”. 

wnież się nie skompromituje. 
Podczas wszelkiej rewolucji. nieu 

niknione są rozmaite spiski. A więc i 
w dziedzinie mody. Wszystkię panie 
wysilają swój spryt, aby się zakonspi- 
rować i nie zdradzič-nieopatrznem sto 
wem. -4, Й 

mi, obecnie już jest stara, zeszłorocz- 

Skoro Nima wkłada swoją, to ona ró- 

uda mi się przerobić sknię. 
Termin „przerobić* jest dla męża 

najodpowiedniejszy. Działa uspakajają 
co. 

Suknię oczywiście każda z pań mu- 
si mieć nową. I jeśli się już sprawia, 
to kiedyż ją włożyć po raz pierwszy, 
jak nie na bal wojewódzki. Wszyst- 
kie. bale poprzednie pani oszczędna i 
skromna łata i obywa się byle czem. 
Temi  „zeszłorocznemi* i „przerobio- 
nemi*. Fama pań rozrzutnych, któ 
rych dewizą było mieć suknię na każdy 
bal nową i inną — należy już chyba 
do przeszłości. 

"Tak tedy nowa suknia, jak cacko, 
jak pieścidełko, cudownie długa i bar 
jecznie droga jest gotowa w dniu balu 
wojewódzkiego na godzinę 11 wieczo- 
rem. Do tej pory małżonek nie jest je- 
szcze pewien: — idziemy, czy nie idzie 
my — słyszy bowiem lakoniczną od 
powiedź: — Jeszcze nie mam sukni. 

Niejeden czuje się nieszczęśliwy, 

taktyka Ściśle kobieca, o której męż 
czyzni nie mają pojęcia. Każdy krok tu 
taj jest obmyślony z maestrją i perii- 
dją. Chodzi o to, by się zjawić na balu 
odpowiednio późno, i olśnić wzrok 
blaskiem, pa którym już inny nie na“ 
stąpi, bo te wszystkie inne, już przy- 
szły, ich suknie już są obejrzane i skry 
tykowane. O przewrotności niewieścia! 
Strzały zatrutych spojrzeń,  posylane 
rywalkom! 

Oczywiście te uwagi wcale nie są 
teoretyczne. Wszystko się dzieje napra 
wdę. 

Bal wojewódzki odbył się jak zwyk 
le... zgromadził, jak zwykle... stał się, 
jak zwykle... najpoważniejszą atrakcją 
karnawału. Cóż, kiedy niektórzy mogli 
te wspaniałości oglądać, tylko przez 
dziurkę od klucza. Nic więc dziwnego, 
że można było wiele rzeczy nie spo” 
strzec, niejedno przeoczyć. Przy wej: 
ściu — tradycyjne złociste kłosy g0- 
spodarskie, zostawiające tradycyjne 

Mi       

Rozmaltości z całego Świata 
(ZK) Przed kilkoma dniami nade- 

szła wiadomość, że australijski badacz 
Wilkins, o którego losie brak od dzie- 
sięciu dni wiadomości, wysłał do swo 
jego brata komunikat z ostatniego pun 
ktu świata cywilizowanego przed uda” 
niem się jego ekspedycji do bieguna 
południowego: 

— Bardzo możliwe, że przez długie 
miesiące nie będziecie mieli o mnie żad 
nej wiadomości, nie traćcie jednak na- 
dziei, gdyż gdybym nawet się zbłąkał, 
mam ze sobą dobrych mechaników, i 
zabieram z sobą wszystko, co mi umo 
żliwi powrót lądem do cywilizowanego 
świata, nawet na wypadek przymuso” 
wego lądowania". 

— „Gorąco proszę wszystkich, aby 
nie wysyłali ekspedycji na nasze poszu 
kiwanie, gdybyśmy b yli podani za za 
ginionych, gdyż bezwzględnie zależy 
mi na tem, aby nikt nie narażał życia 
jedynie w celu ratowania nas.“ 

Dotychczas jest jeszcze nadzieja że 
Hubert Wilkins i jego towarzysze znaj 
dują się jeszcze na pokładzie statku 
ekspedycyjnego „Willam - Scoresby“. 
Według ostatnich wiadomości okręt 
ten znajdował się gdzieś na Oceanie Lo 
dowatym, badacz szuka dogodnego 
miejsca, aby móc startować do przelo- 
tu nad biegunem południowym. 

Przez dziesięć dni stacja radjowa 
na pokładzie „Williama - Scoresby'* 
nie przesłała żadnych wiadomości na 
parowiec Melville, który pozostał u 
bazy lądowej. W ostatniej chwili na 
deszła wreszcie oczekiwana  wiador 
mość, że Wilkins i jego towarzysze są 
zdrowi i nie opuścili jeszcze pokładu 
parowca Williams « Scoresby. 

Tembardziej należy podziwiać od- 
wagę Wilkinsa, chcącego rozpocząć 
przelot nad biegunem przed  nasta- 
niem zimy polarnej, której ostra zapo” 
wiedź unieruchomiła w drodze powrot 
nej ekspedycję Byrda. Parowce Byrda 
„Cyi-of- New York" i Elinor Boilding"* 
zdołały wprawdzie wydostać się z kry 
i zdążają ku Małej Ameryce, ale słaba 
nadzieja żeby ekspedycja Byrda zdoła 
ła się z całym materjałem załadować 
na statki i odpłynąć, jeszcze przed na” 
dejściem zimy, z drugiej znów strony 
okręty nie mają dostatecznej. ilości pro: 
wiantów umożliwiających przebycie zi 
my na biegunie członkom ekspedycji i 
załodze. 

Pisma lodyńskie donoszą o nie- 
zmiernie ciekawym fakcie, że wedle de 
pesz otrzymanych z New Yorku lud- 
ność małego miasteczka w Ohio, by- 
ła ogromnie zdziwiona, gdy się dowie- 
działa że robotnik zatrudniony w jed 
nej z fabryk miejscowych jest stryjecz 
nym bratem dyktatora Włoch Mussoli- 
niego. i 

Robotnik ten nazywa się Dominik 
Mussolini i od 24 lat zamieszkuje Sta- 
ny Zjednoczone, a od kilku lat przy- 
jął poddaństwo amerykańskie. Domi 
niki Mussolini nie ma zamiaru powrotu 
do kraju i nie wyraża najmniejszych 
chęci zobaczenia swojego sławnego ku 
zyna. 

Nie mniej ciekawego odkrycia, do- 
konało laboratorjum policyjne w Lio- 
nie. W dniu 26 stycznia pewien auto- 
mobilista w Marsylji potrącił i silnie po 
kaleczył jakąś kobietę. Zatrzymanego 
szofera, poddano natychmiast  šledzt= 
wu policyjnemu, zrobiono odciski dar 
ktyloskopijne jego palców. 

Na odcisku jego palca  wyidniały 
wyraźnie litery B.E.S.N., odcinające 
się biało na ciemnym tle. W pierwszej 
chwili przypuszczano że te litery są wy 
cięte w naskórku palca, ale badanie 
wykazało że się w tym względzie my- 
lono. { 
. Dopiero doktór Locard z laborator: 
jum policyjnego w Lionie, do którego 

w warszawie, 
m Grand hotel Chmielna 5, 

przy N. Swiecie. Tel. 7-96, 406-33 i 
336-30. 75 pokoi z nowoczesnym kon- 
fortem urządzonych od zł.5.50 na dobę 
wraz z pościels;bielizną,i oświetleniem 

ślady na klapach od fraków. Karneciki 
jajeczkowato żółte. Dziewięciu wadzi- 
rejów sformowało efektowną gwiazdę 
poloneza. 

Najpiękniejszą suknię miała pani, 
płynąca w pierwszej parze. Polonez— 
taniec posuwisty, więc inaczej wyrazić 
się nie można. Suknia czarna aksamit 
na, o bajecznej linji, z oryginalnie po- 
myślanym trenem, który zawieszony 

ręku, wyglądał jak etektowne skrzy 
0. 

. Oczywiście, łącznie z przewidywa” 
niami, większość pań wystąpiła w no 
wych kreacjach. Trudno, doprawdy za: 
pamiętać i wyliczyć te olśniewające ko 
lory, wspaniałe materje, treny, ogony... 

Wyróżniały się suknie: uroczej go” 
spodyni balu (czarny, masywny crėpe- 
satin); suknia z kremowej mory wykoń 
czona; futrem, której oprawę stanowił 
bajeczny wachlarz ze złocistych stru” 
sich piór, suknia z błękitnej geo rget- 
te, suknia z koronki crćme brulee i wie 
le innych. Tyle, co zdołało zapamiętać 
oko, zawieszone niestrudzenie na dziur 
ce od klucza. Można było również za: 
uważyć, jak wiele kłopotu sprawiało 
paniom chodzenie w długich sukniach, 
a zwłaszcza: taniec w ścisku. Przydep- 
tywanie, i obrywanie pięknych, a w 
tym wypadku biednych ogonów, było 
nieuniknione. 

Sale jak zwykle, tonęły w kwiatach 
Najswobodniej czuł się biały posążek 
w salonie, gdzie podawano tradycyjny 
kruszon. Nie dlatego, że stał na pod- 
wyższeniu i mógł wszystko widzieć, le 
piej niż przez dziurkę od klucza. I nie 
dlatego, że stał w kwiatach. Choć to 
jest też bardzo ważne. Ale z tej ra- 

cji, że gdyby który z panów zaangażo- 

  

zwrócono się z zapytaniem wyjaśnił 
niesamowite zjawisko. Jeżeli się naci- 
ska palcem wypukłe litery, krążenie 
krwi jest wstrzymane w nacisniętem 
miejscu. W ten sposób bez pozostawie 
nia śladów na skórze naciśnięte litery 
ukazały się na odbitce palca. Szofer 
musiał niezmiernie silnie nacisnąć na li 
tery swojej kierownicy podczas wypad 
ku_, drukując je w ten sposób w syste 
mie obiegu krwi. W taki sposób przy 
najmniej doktór Locard tłomaczy przy 
czynę fenomenu. 

  

Giekawy problem 
ZK. W jednym ze stanów Brazylij- 

skich zakazano wyświetlania mówio* 
nych filmów. Rząd motywuje swój za- 
kaz tem, że filmy mówione są w języku 
angielskim, a nie brazylijskim (to jest 
portugalskim). Z tego powodu rząd się 
obawia, że filmy mówione zamerykani- 
zują ludność brazylijską. 

Z drugiej znów strony, pewien An- 
glik, częsty bywalec Paryża twierdzi, 
że filmy dźwiękowe nagrywane w Ame 
ryce, wprawdzie posługują się  języ- 
kiem angielskim, ale wymowa w nich 
jest wybitnie nosowa amerykańska, na 
początku wymowa, ta bawi jako no- 
wość, w prędkim jednak czasie noso= 
wy bełkot nuży. Anglik ten mówiąc w 
imieniu własnem i swoich znajomych, 
żąda, by angielskie filmy dźwiękowe 
były nagrywane w Anglii. 

Fakty te, jak też i rozliczne krytyki 
wykazują, że film mówiony stawi nas 
wobec problemu, wybrania isprzyjęcia 
jakiegoś międzynarodowego języka. Z 
chwilą, gdy przemówił film, natknął się 
natychmiast na odwieczny mur wieży 
Babel, która chociaż nieco już po- 
szczerbiona, nie obróciła się jeszcze w 
ruinę. . 

Prawdopodobnie powstanie kiedyś 
język wspólny dla wszystkich ludzi. Do 
tego czasu ciekawą jest obserwacja, że 
kina straciło międzynarodowe cechy, 
gdy zaczęło mówić. Było ono między- 
narodowe, gdy było nieme, gdyż każdy 

naród mówi innym językiem: podczas 
gdy milczenie jest u wszystkich naro- 
dów jednakie. 

  

— kaszel bronchit ułeczysz a 

stematycznem piciem szczawnickich w! 
kruszcowych „Stefana“ i „Jozefiny“. Choro- 
by żołądka i przemiany materji usunie 

szczawnicka „Magdalena“ i „Wanda“. Do 

nabycia w aptekach į skladach aptecznych.. 
  

Jonų Angaetii skazany ma cztery lata 
więzienia 

(ZK) Ostatni akt tak głośnego pro 

cesu o szantaż Marty Hanau przeciwko 

Jerzemu Anquetil rozegrał się wreszcie 
w ubiegły czwartek przed Il izbą karną 
w Paryżu. 

Wbrew rozpaczliwej obronie Jerze- 

go Anquetila, jego żony i ich „ obroń 

ców, sąd po dokładnem zbadaniu spra- 

wy i dłuższych debatach, skazał Jerze” 

go Anquetila za szantaż na 4 lata wię- 

zienia 3000 franków kary, jego wier- 

nego wspólnika szantażystę recydywi- 
stę Lebouys na 2 lata więzienia i 1000 

franków grzywny. Mimun Amara dziel 
nie bronionego przez adwokatów sąd 
uniewinnił, gdyż nie można mu było 
udowodnić usiłowania szantażowania 
Marty Hanau. 

Sąd przyznał Syndykatowi upadło 
šci „Gazette du Franc“ odszkodowa- 
nie w wysokošci 150.000 trankow od 
obu zasądzonych, a panu Moulin, admi 
nistratorowi prawnemu Marty Hanau, 
zwrot wszystkich kosztów  poniesio- 
nych w tym procesie. 

Należy przypuszczać że wyrok Są- 
du w tym procesie, który był zaledwie 
wstępem do właściwego procesu Mar 
ty Hanau, nie jest jeszcze zakończe - 
niem walki pomiędzy Jerzym Anquetil 
a byłą dyrektorką „Gazette du Franc“ 
gdyż obaj szantażyści nie dadzą tak 
łatwo za wygraną i będą z całą pew- 
nością apelować. : 

wał go do tańca — nie byłoby żadne- 
go kłopotu z trenem... 

Po balu wojewódzkim nasz regjo- 
nalny karnawał zacznie się zmierzchać. 
Pozostaje jeszcze wszakże kilka ład” 
nych zabaw, na których każda z pań 
pokaże jeszcze parę razy swą  bajecz- 
ną nową tualetę, bo na przyszły rok... 
niewątpliwie suknia wyjdzie z mody i 
wypadnie znów pomyśleć o nowej. 

W Warszawie wiele emocji i wra 
żes. sprawił paniom doroczny ,,Bal mor 
dy'* w salonach Hotelu Europejskiego, 
który niejako otworzył złocistą bramę 
karnawału stolicy. Oczywiście bal ten 
miał różne atrakcje u nas nieznane i 
niepraktykowane. _ Przedewszystkiem 
wybór królowej Mody i dwuch wice- 
królowych (najpiękniejsze suknie) wy- 
bór dam dworu (tualety specjalnie wy 
różnione) oraz wybór królowej balu 
(najpiękniejsza kobieta na balu). 
Ruch życia i humoru wprowadzał pan | 
Rentgen conierencier balu. Nagrodzone 
panie otrzymały wspaniałe kosze kwia 
tów od Ulricha. 

Królową Mody została znana arty- i 
stka filmowa, Polka, występująca jed 
nak przeważnie w filmach włoskich, 
pani Helena Makowska - Bott--;>lle — 
prześliczna brunetka o posągowych ry 
sach. 

Królową balu była pani Podlewska 
typ uroczej i niepokojącej Warszawian 
ki, blondynki, w sukni koralowej, po- 
włóczystej, przetykanej złotem. 

Niemal każda z pań miała wachlarz. 
z pór strusich, bardzo modne obecnie 

zakończenie każdej sukni, dobrane do 
koloru + ualety, lub też efektownie z 
nią konstrastujące. J. W. P. 

A „JO (Z   
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NABOŻEŃSTWA 

+ b (k) Rozkład nabożeństw niedziel- 
ch. 
Katedra. Godz. 6 — Prymarja w 

plicy św. Kazimierza, godz. 8,30 - Msza 
w. z suplikacjami, godz. 9,30 — Wo- 

a, godz. 10,15 — Suma, celebruje ks. 
onik Chalecki, kazanie wygłosi ks. pre- 

t Kisiel. Godz. 15.30 —wykład z Pisma 
prowadzi ks. kanonik A. Cichoński. 

lodz. 16—Nieszpory. 
Kościół Św. Jana. Godz 6 — Pry- 
ja, godz. 8—Msza św. dla dzieci i wo- 

wa Bractwa „Bożego Ciała, godz. 10— 
iza Św. uczniowska, godz. 10—Msza św. 
demickażrecytowana z kazaniem. Godz. 

w. godz. 17—nieszpory. 
ościół Ostrobramski. Godz. 6—Pry- 

larja w Kościele, godz. 8 — Mszą św. w 
Aplicy; godz. 9 -Wotywa uczniowska w Ko- 

ele, godz. 10 — Msza św. uczniowska 
jJodz. 11—Suma, godz. 16—wykład z Pisma 

„, godz. 1630 - Nieszpory w Kościele, 
lodz. 17-Litanja do M. B. w kaplicy. 

Kościół po-Bernardyński. Godz. 6—Pry- 
a, godz. 8—Msza św. cicha, g. 9- Msza 

. uczniowska, godz. 11 — Suma, godz. 
6,30— wykład Pisma św., godz. 17—Niesz- 

Kościół św. Ducha. Godz. 7—prymarja, 
8.30—wotywa, godz. 11—suma; godz. 

15,30--wykiad z Pisma św., godz. 16 —niesz- 
ry. 
Kościół św. Katarzyny, godz. 6.30— 

św. czytana. 

Kościół św. Rafała godz. 6—prymarja, 
Rodz. 0—msza św. uczniowska, godz. 11— 

Ima, godz. 16,30 — wykład z Pisma šw., 
z. 17—nieszpory. 
Kościół św. Michała, godz. 10,30 -msza 

„ czytana. 
Kościół św. Jakóba. Godz. 6— Prymar- 

„ godz. 9—Msza św. uczniowska, godz. 
0—Wotywa, godz. 11—Suma, godz. 15,30 
wykład z Pisma św., godz. 16,30 —Niesz- 
огу. 

ь, Kościół o Poczęcia N. M, 
1 *—prymarja - gożze suma. 

Rodz. 15.30—wykład Sa św. godz. 
*0—nieszpory. 

Kościół św. Piotra i Pawła godz. 6— 
marja, godz. 11 —suma, godz, 17 — Niesz- 
, przed nieszporami wykład z Pisma św. 
Kościół Najświętszego Serca Jezusowe- 

ł0. Godz. 6,30—Prymarja, godz. 9,30—Wo- 
a uczniowska, godz. 1l-Suma, godz. 

6,30 — Wykład z Pisma św., godz. 17— 
eszpory i litanja do Najśw. Serca Jezu- 

owego. 
'_ Kościół Wszystkich Świętych. Godz. 6 

rymarja, godz. 9—wotywa, godz. 11— 
duma, godz. 15,30 —wyklad z pisma św. i 
Rodz. 10—Nieszpory. 
| Kościół Misjonarski, Godz. 6—Prymar- 

M, godz. 7—msza św. cicha, godz. 8—woty- 
„ godz. 10—suma, godz. 16—nieszpory. 
Kościół SS. Wizytek. Godz. 7 — Pry- 

darja, godz. 9—Wotywa uczniowska, godz. 
—Suma, godz. 18—Nieęszpory z kazaniem. 

Kościół św. Jerzego. Godz. 6—Prymar- 
t'goóz, 930—Msza Św. uczniowska, godz. 

MH Msza św. czytana z kazaniem: 
Kościół Bonifratrów. Godz. 6,30 - Pry- 

darją, godz. 8—Msza św. cicha, godz. 10— 
uma, godz. 17—nieszpory i litanja. 

Kościół św. Stefana, Godz. 6—Prymar- 
Ja, godz. 9—-Msza św. uczniowska, godz. 
il—Suma, godz. | . 
isma św. przed nieszporami. 

Kościół św. Trójcy, godz, 7—prymarja, 
lz. 12—suma, godz. 18—nieszpory i wy* 

"ld z Pisma św. przed nieszporami. 

Kościół św. Anny. godz. 10 -mszą św. 
ana, 
Kościół św. Kazimierza. Godz. 6-mszą 

|. cicha, godz. 7—prymarja z kazaniem, 
jodz, 8- msza Św. cicha, godz. 9—msza 
iw, czytana, godz. 10-—msza św. uczniow” 

z kązaniem, godz. 1l—suma, godz 17 
*nieszpory. 
4..— (k) Adoracja Najśw. Sakramentu 
onią 16 lutego w kościele św. Jaaa od g 

® 90 6 uroczysta adoracja Przenajświętsze- 
© Sakramentu, — poczem zebranie arcy- 
"actwa Bożego Ciała i Miłosierdzia z nau- 

JĄ o Mszy św. 

   

URZĘDOWA 

— (y) _Posiedzienie wydziału wojewódz. 
d„ dniu 17 b. m. odbędzie się posiedzenie 

«(qMilziału wojewódzkiego, Na porządku 
ślennyr znajdzie się jedenaście spraw m. 
- zatwierdzenie wniosków / powiatowych 
W, komunalnych, rozpatrzenie  protokulu 
„siedzenia Rady Miejskiej m, Wilna, rozpa 
żenie skargi zw. stowarzyszenia właścicieli 

ena m. Wilna oraz szereg odwo 

MIEJSKA 
,. — (9) Powrót prezydenta miasta. W 
lu wczorajszym prezydent miasta p. Fo= 
lewski powrócił z Warszawy, gdzie bawił 

lkd dni w sprawach miejskich. 
r, (0) Posiedzenie miejskiej komisji 

*Wiżyśnej. Na posiedzeniu miejskiej komisji 
Wiżyjnej, które odbędzie się w dn. 18 lute 

© rozpatrzone zostaną sprawozdania pod- 
Omisyj, wyłonionych do rewizji: 1) robót 
odociągowo-kanalizacyjnych, 2) elektrow 

miejskiej, 3) kina miejskiego, 4) rzeźni 
jskiej i 5) szpitali miejskich. 

(y) Podatek komunalny od  tadun- 
anie zniesiony. Jak wiadomo, niektó 

г a między niemi i Wilno pobiera- 
„„Kobiunalny podatek od ładunków kolejo- 

2 K gPecjainy poborca miejski; ścią 
bwa od przywożonych do Wilna 

Obecnie jak się dowiadujemy, Minister wo, Komunikacji przystąpiło do likwidacji 

   

      
u, co stanowić będzie dla Magi" poważny Sok w dziale Aria stoi na slusznem stanowi- 

samochodów ciężaro- 

   

l—suma, "godz. 16,30—wykład z Pisma: 

16 -nieszp:ry i wyklad z dzono rachunkowość tychże 

RONIKA 
wych, nie płacą tego podatku, wskutek cze= 
go ładunki wwożone samochodami kalkulu 
ja się taniej i kolej traci na tej konkurencji. 

WOJSKOWA. 
— (y) Ulgi wojskowe. Na skutek pisma 

Min. Oświaty, Min. spraw wewn. zawiado- 
miło urząd wojewódzki, że „Ecole nationale 
superieuar des arts u 
uznana jest za zakład naukowy wyższy, któ 
rego rzeczywistym 2 4 
prawo do odroczenia terminu odbycia stužby 

decoratiis* w Paryżu 

studentom _ przysługuje 

wojskowej. 
POCZTOWA 

— (y) Ze zjazdu delegatów zw. pocz- 
towego P. W. i W. F. okr, wileńskiego. W 
lokalu „Świetlicy Pocźtowej* w Wilnie od- 

był się pierwszy walny zjazd delegatów 

pocztowej organizacji przysposobienia woj- 
skowego i wychowania fizycznego okr. wil. 

Na zjazd przybyło szereg delegatów 

większych oddziałów zamiejscowych jak to: 
Brześć, Grodno, Lida, Baranowicze, Wołko- 
wysk i t. d. 5 

įPrzewodniczyt obradom mjr. rez. Ko- 
złowski, kier. oddziału dyrekcji wileńskiej» 

Sprawozdanie z działalności ustępujące 
go zarządu złożył dotychczasowy prezes 
insp. Ożdżyński przedstawiając przebieg 
organizacji związku, jego prace i rezultaty 

'Po krótkiej dyskusji uchwalono absolu- 
torjum, Е 8 

W dyskusji ogólnej, jaka się wywiązała 
nad sprawozdaniami delegatów oddziałów 
zabierało głos szereg mówców. Omówiono 
wyczerpująco zagadnienia dalszych  prac 
oraz uchwalono zorganizować oddziały w 
Pińsku, Stołpcach i Słonimie. 

W wyniku wyborów nowy zarząd okrę 
gu ukonstytuował się w sposób następujący: 

P.p. prezes inż. M. Nowicki, I wicepre 
zes dr. Sowiński, II wiceprezes — insp. 
Ożdżyński, sekretarz — Wernicki, skarbnik 
Geniusz, członkowie zarządu: L. Laski, Mie 
rzejewski i Morawski, - 

lDo komisji rewizyjnej weszli p.p. na-- 
czelnik J. Giecewicz, Wierzbiński i A. Meyer 
Komendantem okręgu został mjr. E. Kozłow 
ski. 

Walny zjazd upoważnił zarząd do zwró 
cenia się do Marszałka Piłsudskiego z proś 
bą o przyjęcie godności honorowego prezesa 
organizacji. Ponadto nadane godność hono- 
rowego członka organizacji ministrowi Boer 
nerowi i prezesowi dyrekcji _ warszawskiej 
inż. Żółtowskiemu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Pol. Tow. Otolaryngołogiczne. W 
niedzielę dnia 16 lutego r. b. o godz. 10.30 
w lokalu Kliniki Otolaryngologicznej U. S.B. 
na Antokolu odbędzie się naukowe posiedze 
nie sekcji wileńskiej Polskiego Towarzystwa 
Otolaryngologicznego z następującym  po- 
rządkiem dziennym: 

1) Odczytanie protokułu z poprzedniego 
posiedzenia, 2) pokaz chorych z kliniki oto 
laryngologicznej U. S. B. 

— 20-lecie Konferencji Męskiego T-wa 
św, Wincentego a Paulo przy  paraijalnym 
kościele św. jana Chrzciciela, przypadające 
w tym roku, będzie obchodzone publicznem 

jedzeniem Konierencji w sali parafialnej 
ości: Św. Jana w niedzielę 16 b. m. o 

godz. 1 po poł. 
Mężczyżni pragnący się zaznajomić z 

celami, zadaniami, duchem, pracą i działał. 
nością Tow. .są proszeni o wzięcie udziału w 
tej uroczystości, 

— (k) Zebrania Organizacyj Kato- 
lickich, Sekcja uświadomienia religijnego 
przy Stowarzyszeniu mężów katolickich 
będzie miała zebranie razem z mężczyzna- 
mi, należącymi do stow. Żywego Różańca, 
-—16 lutego po nieszporach w sali górnej 
parafji św. Jakóba. 

ractwo Trzeźwości parafji św. Jakóba 
—zebranie ogólne odbędzie się 16 lutego 
w sali górnej o godz. 4.30 pp. 

— (k) Wieczór misyjny. Dnia 16 lu- 
tego w Sali parafjalnej kościoła św. Jana o 
godz. 6.30 wiecz. odbędzie się „wieczór 
misyjny* w którem będzie odegrany dramat 
p. t. „Balladyna*, potem będą deklamacje, 
śpiewy i inne urozmaicenia. 

KOMUNIKATY. 

(y) Kurs dla rolników. W okresie od 
12.1 do 12.II samorząd powiatowy zorgani-- 
zował w Kuropolu, Żośnie i Hruzdowie kur 
» dla rolników przy udziale prelegentów z 

ilna. Urządzono 7 pogadanek w sprawach 
przysposobienia rolniczego, 10 odczytów o 
uprawie roli i użyciu sztucznych nawozów. 
Zorganizowano 2 spółdzielnie _ mleczarskie, 
1 koło gospodyń wiejskich, oraz 3 punkty 
kontroli obór, przeprowadzono lustrację w 
7 gospodarstwach przykładowych i spraw- 

gospodarstw. 
Zorganizowano konkurs żywienia prosiąt. 

RÓŻNE 

— (0) Podstawowe ceny monopolowe 
za spirytus surowy. Ogłoszone zostało, rozpo 
rządzenie, ustalające podstawową cenę mo- 
nopolową za Spirytus surowy. Zgodnie z 
tem rozporządzeniem, podstawową cenę mo 
nopolową za 1 hl. 100% spirytusu surowego, 
który w kampanii 1929—30 r. będzie odpę- 
dzony i dostarczony na kontyngent zakupu 
Dyrekcji państwowego monopolu spirytuso- 
wego przez gorzelnie rolnicze loco wagon 
najbliższy od gorzelni czynnej towarowej 
stacji kolejowej ustala się w wysokości na- 
stępującej: 1) dla województwa wileńskiego 
— 439 zł; 2) dla województwa  nowo- 
gródzkiego — 86,38 i 3) dla woj. białostoc- 
kiego — 85,91 2. “14 

BALE I ZABAWY. 
— Zabawa w Kole Pol. Mac. Szk, im. 

T. Kościuszki, przy ul. Turgielskiej 12 odbę 
dzie się dziś, w sobotę. W programie: przed 
stawienie „Błażek opętany” komedja Anczy 
ca oraz towarzyska zabawa taneczna. Wstęp 
na zabawę taneczną za zaproszeniami. Po- 
czątek o godz. 8 wiecz. 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatry Miejski na Pohulance. Dziś 
malownicza opera narodowa „Krakowiacy i 
górale" W. Bogisławskiego i ]. N. Kamiń- 
skiego w układzie scenicznym Z. Nowakow 
skiego. Piękne to ze wszechmiar widowisko 
zyskało ogólny zachwyt i uznanie. Najbliż- 
szą premjerą będzie głośna amerykańska 
Sztuka „Broadway* w reżyserji R, Wasilew 
skiego. . 2 

— Teatr Miejski Lutnia. Dziś pełna fine 
zjii błyskotliwego humoru doskonała węgier 
1 Sztuką Lakatosa „Mężczyzna i kobieła'* 

roli głównej wystąpi wybitna artystka Marja Makarczykówna. W przygotowaniu współczesna komedja salonowa „Gdybym chciała..." w reżysetji Z. Ziembińskiego, MOZA Teatru wego w Wil- nie. Zespół Teatru. Narodowego wystąpi w 
teatrze Lutnia w poniedziałek 17 b. m. w 
sztuce znakomitego dramaturga amerykań- 
skiego Engenjusza O'Neilla p. tt „Anna 
Christie*, której treścią jest przemiana mo- 
ralna człowieka w obliczu oczyszczającego 
żywiołu morza. Silny dramat namiętności, 
jaki się rozgrywa w tej sztuce, jest jedną z 
najświetniejszych kart współczesnego teatru 
łączącego realizm przeżyć z poezją  literac- 

® ŁO w e 

Polsko-sowiecka konferencja graniczna 
W pobliżu stacji Zahacie odbyła 

się onegdaj polsko-sowiecka  konfe- 
rencja graniczna poświęcona uregulo- 
waniu szeregu różnego rodzaju zatar: 
gów granicznych. 

Wobec tego. żz na konierencji tej 
nie zdołano załatwić wszystkich spraw 
komisja zbierze się jeszcze raz, w 
najbliższym czasie. 

Za ramienia władz polskich wzięli 
udział w obradach konferencji Szef 
bezpieczeństwa pow. dziśnieńskiego 
p. G. Szwiger oraz trzej przedstawi- 
ciele K. O. P-u, z sowieckiej zaś: ko- 
mendant 13 P. O. w Połocku A, 
Kangizer oraz dwaj oficerowie służby 
granicznej. (y) 

kiej formy. Utwór O,Neilla przedstawia nam 
ludzi silnych i prostych, którzy chłoć nara- 
żeni w życiu na przeciwności losu powodo- 
wani trafnym instynktem moralnym umieją 
sterować ku spokojowi i osobistemu szczę—- 
ściu. W sztuce tej biorą udział znakomici 
artyści: Broniszówna, M, Chaveau, W. Ga- 
wlikowski, M. Myszkowicz i inni. Bilety w 
kasie zamawiań w teatrze Lutnia od 11 do 
9 wiecz. 

— „Królewicz Rak*. Po raz ostatni w 
sezonie ukaże się dziś w sobotę 15 b. m. o 
godz. 3 m. 30 p. p. czarowna baśń fanta- 
styczna dla dzieci i młodzieży „Królewicz 
ak" Wandy Stanisławskiej. Ceny miejsc 
zniżone. 

— Poranek - koncert, Zespół uczniów i 
uczenie klasy śpiewu prof. Jadwigi Krużanki 
wystąpi na poranku—koncercie w niedzielę 
nadchodzącą 16 b. m. o godz. 12 w połud=- 
nie w teatrze miejskim Lutnia, Będzie to 
pierwszy popis klasy śpiewu tej wybitnej i 
cenionej śpiewaczki i artystki operowej. W 
programie najcelniejsze utwory: pieśni, arje, 
duety i zespoły. Ceny miejsc od 40 groszy. 

Widowiska (dniowe. W najbliż 
szą niedzielę odbędą się o godz. 3 m. 30 po 
poł. przedstawienia popołudniowe po cenach 
zniżonych. W teatrze na Pohulance egzotycz 
na baśń Gozziego „Księżniczka chińska Tu- 
randot*, w teatrze Lutnia satyryczna kome- 
dja Pagnola „Pan Topaz". 

— Z T-wa muzycznego „Lutnia“. ' Za- 
rząd Wil. Tow. Muzycznego „Lutnia*, przy 
stępuje w sezonie bieżącym do organizacji 
małych zespołów śpiewaczych,  kwartetów, 
duetów, oraz dążąc do zwiększenia liczebno 
ści chóru mieszanego w celu wykonywania 
większych utworów muzycznych — zwraca 
się do wszystkich śpiewaków wileńskich, nie 
należących do żadnych organizacyj Śpiewa= 
czych Świeckich z propozycją przystąpienia 
do prac w chórze, lub w jednym z zespołów 
wokalnych Tow. „Lutnia* odpowiednio do 
kwalifikacji głosowej. i 

Zapisy kandydatów do chóru i zespo- 
łu, jak również na członków T-wa przyjmu 
je sekretarjat Tow. A. Mickiewicza 6 w 
poniedziałki i czwartki od godz. 8—9 i pół 
wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Ulica poteona dusz. 
Hollywood — 'wien młody człowiek 
Słońce — Niewolnica księcia Borysa. 
Lux — Wielka Parada Polski: Szaleńcy. 
Światowid — Marynarz słodkich wód. 
Wanda — Miasto miłości. 
A — Uśmiech losu. 

— Kobieta w płomieniach. 
Kino Miejskie — Ostatni syn. 
Ognisko — Ojcze! 
Sport — Lwie serce. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— (c) w i za dobę. Za czas od 14 
do 15 b. m. do godziny 9 rano zanotowano 
w Wilnie ogółem wypadków 64, W tej licz 
bie było kradzieży 6, zakłóceń spokoju pu- 
blicznego i nadużycia alkoholu. 18,. przekro= 
czeń administracyjnych 28. 

— (c) wła 
mmywacza. Policja śledcza aresztowała zawo 
dowego złodzieja grasującego od dłuższego 
czasu na terenie Wilna przezwiskiem „Leon* 
bowiem nazwiska swego nie chce on,» -po 
dać, który ostatnio przybył do Wilna i' do- 
konał całego szeregu kradzieży i włamań. 

— (c) Trup dziecka w piwnicy. Strasz= 
nego odkrycia dokonał właściciel majątku 
Łukawiec, gminy Chocieńczyckiej, powiatu 
WTA p. Jan Borowski. 

ędąc w piwnicy znalazł on owinięty w 
szmaty trup dziecka w stanie rozkładu, pod- 
rzucony tu przez niewiadomą sprawczynię. 
Borowski powiadomił o tem policję, która 
prowadzi dochodzenie, Zachodzi podejrzenie 
że zbrodni zabójstwa dziecka dopuściła się 
jedna ze służących tego majątku, 

— (c) Zagadkowy zgon. Z Mołodeczna 
donoszą nam, że we wsi Rudziewszczyzna, 
gminy Zabrzeskiej zmarł w wysoce zagadko 
wych okolicznościach 42-letni Teodor Kar- 
powicz. W ubiegłą środę Karpowicz wraz z 
żoną przyjechał do brata na chrzciny. Po 
skończonej libacji Karpowicz położył się 
spać i dopiero nazajutrz rano znaleziono go 
w łóżku martwego/ Co było przyczyną zgo 
nu niewiadomo. Zachodzi przypuszczenie, że 
zaszedł tu wypadek uduszenia. 

(c) Kradzież roweru. Szmulowi Rabino 
wiczowi (Tatarska 20) podczas jego pobytu 
w bibljotece uniwersyteckiej skradziono  ro- 
wer marki „Brenabor* wartości 300 
(radzieży dokonano w momencie gdy Rabi 
nowicz pozostawił rower przy drzwiach wej 
ściowych bibljoteki i sam wszedł do środka. 

— (c) Fałszywe pieniądze. Minie Sza- 
piro (Wiłkomierska 41) usiłowano wręczyć 
fałszywe pieniadze podczas czynienia zakls. 
pów w jednym ze sklepów z pieczywem 
przy ul. Krakowskiej. 

— (c) Podrzutki, W posesji Nr. 20 przy 
ul. Ponarskiej znaleziono podrzutka dziew 
czynkę w wieku 2 tygodni. Również przy 
zaułku Głuchym znaleziono / podrzuconego 
3-fygodniowego chłopca. Niemowlęta skiero 
wano do przytułku „Dzieciątka Jezus“. 

— (c) Omał nie spłonęły żywcem. No 
cy wczorajszej we wsi Zarzecze, gminy Ko 
relickiej wybuchł groźny pożar w zabudowa 
niach rodziny Kużmiczów. Ogień  rozszalał 
się tak szybko, że nim przystąpiona do akcji 
ratunkowej, dom mieszkalny stał cały w 
ogniu. W chwili gdy dach począł się zała- 
mywać z płomieni wybiegły w palącej - się 

bieliźnie Marja Kuzmicz i jej córka Anasta 
zja, które dopiero w ostatniej chwili gdy 
ogień począł już zajmować łóżka, na któ 
rych obie leżały, zbudziły się ze snu. Obie 
klai doznały ciężkich poparzeń na calem 

— (c) Fatalny upadek. Będąc  cokolu 
wiek nietrzeźwym upadł i uderzył głową o 
róg StoŁu Jan Narwojsz, zamieszkały przy 

ulicy Wielkiej 12. Uderzenie było tak silne, 
że Narwojsz doznał wewnętrznego krwoto- 
ku. Odwieziono go do szpitala żydowskiego. 

— (c) Samobójstwa na wsi. Przed trze 
ma dniami zaginął służący ks. Puciłowskiego 
z Ronotny łat 22, Władysław Pluto, Dopiero 
teraz okazało się, że Pluto popełniŁ samo-- 
bójstwo przez powieszenie się, bowiem zwło 
ki jego. znaleziono w e wiszące na drze 

wie. Powodem samobójstwa był zatarg z 
ojcem na tle pracy. < 

.. Podobny wypadek miał miejsce w kolo 
nji Łuczino gminy Hruzdowskiej, pow. Po- 
stawskiego, gdzie powiesiła się 17-letnia słu 
żąca Anastazja Butrymowiczówna. Przyczy 
ną rozpaczliwego kroku miał być zawód 
miłosny. : 

        

  

   

  

: „„€ Brał udział w rozbiciu kasy sej. 
mikowej? Wczoraj wileńskie władze śleqcze 
zatrzymały pewnego osobnika nieustalonego 
narazie nazwiska, co do którego zachodzi 
podejrzenie, że brał udział w zamachu na 
kasę ogniotrwałą w sejmiku wileńsko-troc- 
kim przy ul. Wileńskiej. Miało to miejsce 
przed tygodniem i mimo, że policja wytęża 
całe swe siły w celu ujawnienia sprawców, 
dotychczas nie zdołano nic wskórać, Dopie- 

Wormiszel prawa  administracyjnega 
Leży przed nami książka zatytułowana 

„Zarys prawa administracyjnego'. Autorem 
jej jest Mr. Witold Reiss. Książkę wydała 
starannie na ładnym papierze i ładnym dru 
kiem zasłużona firma Józefa Zawadzkiego w 
Wilnie. 

Za pozwolęniem — obruszy się czytel- 
nik — poco w pismie codziennem pisać re- 
cenzję o dziele prawniczem? Od tego są 
fachowe czasopisma prawnicze, Czyżby na- 
wet w okresie największej posuchy literac- 
kiej nie można było znaleźć mniej nudnego 
tematu do feljetonu?... Zd 

Zapewne. Bywają tematy weselsze i cie 
kawsze. Nie mniej jednak szereg względów 
przemawia za tem, by o książce p. Reissa 
pogawędzić z czytelnikami  „Słowa”*. Po 
pierwsze dlatego, że przecie wszystkim nam 
leży na sercu wileński ruch _ wydawniczy, 
niegdyś tak świetny, a obecnie mocno pod- 
upadły: każdą nową książkę wydaną w Wil 
nie bierzemy do ręki z biciem serca i z 
łezką regjonalnego sentymentu w oku... Po 
drugie dlątego, że książka p. Reissa traktuje 
o prawie administracyjnem, a wszak dla 
przeciętnego obywatela tutejszego prawo 
administracyjne — to i nakaz karny za nieo= 
świetlenie klatki schodowej lub psa bez 
kagańca, to i przymus bielenia domów, to 
i licencjonowanie (b. ładny wyraz) ogierów 
— słowem to wszystko, co bardzo nas 
obchodzi, bardzo boli i dolega, a w czem 
błądzimy jak w lesie. I nietylko my błądzi- 
my: błądzą nawet urzędnicy, prawnicy, nie 
mówiąc już o nie-prawnikach. Zabłądził też 
— tak się nam zdaje — regjonalizowany 
autor dzieła o prawie administracyjnem. 

Albowiem we wąłępiE do swej książki 
spowiada się przed nami autor z chłęci „na- 
pisania książki, któraby w sposób popularny 
zapoznawała w pierwszej linji  nie-prawni- 
ków z elementami nauki prawa  administra 
cyjnego". Chęć sama przez się bardzo do- 
bra. Bowi m na dozgonną wdzięczność 
współczesnych zasłużyłby ten, ktoby na. 
prawdę popularnie wyjaśnił nam wszystkim 
gnębionym przez różne mandaty, nakazy, 
zakazy, licencje i koncesje, jak należy lawi- 
rować w zwartej gęstwie prawa administra 
cyjnego, Niestety, dobre chęci nie wystarcza 
ja. Popularyzacja jest rzeczą b. trudną, wy 
magającą wyjątkowych uzdolnień, ba, na- 
wet talentu... | autor „Zarysu prawa admi- 
nistracyjnego'* owiany zapewne jaknajlepsze 
mi chęciami nie obliczył swych sit. 

Dla prawnika książka Rejssa nie przed= 
stawia wartości. Na 367 stronic tego dzieła 
mamy tam zaledwie 98 stronic tekstu „autor 
skiego”. Reszta — to przedruki względnie 
skróty i przeróbki tekstów z Dziennika 
Ustaw, Monitora Polskiego i innych źródeł 
urzędowych. A jak wyglądają owe 98 stro- 
nic tekstu „autorskiego'*? Bierzemy dla przy 
-kładu str. 25, 26, 39, 40, 42, 45, 65, 74 i 78 
„dzieła* p. Reissa i porównywamy te stro- 
nice str. 107, 111, 14, 66, 77, 132 i 124 
dzieła prof Wł. L. Jaworskiego „„Nauka pra 
wą, administracyjnego",. - Widzimy, -że 
Reiss, w sposób poprostu rozbrajający poda 
je: bez cudzysłowa, lecz tylko ze skromnemi 
odsyłaczami pod tekstem niemal dosłownie 
całe zdania, ba, nawet całe ustępu prof. Ja- 
worskiego. Na innych stronicach swej książ 
ki p. „Reiss w. sposób mniej więcej podobny 
załatwia się z dziełami profesorów Komar- 
nickiego, Hilarowicza, Znamierowskiego, Bi- 
go i innych. Dla prawnika więc elaborat p. 
Reissa jest kompilacyjnym, wątpliwej  war- 
tości systemem długiej litanji zdań i myśli 
cudzych, które szanujący się prawnik napew 
no będzie wolał przeczytać w oryginale, niż 
w pomieszanych w sałatkę skrótach p. Reis 
SA... 

Lecz może dla nie-prawnika „dzieto“ p. 
Reissa przedstawi jednak jakąś wartość? — 
Damy dwa przykłady kwiatków „populary- 
zatorskich“ jego dzieła. Na str. 20 czytelnik 
nie-prawnik wyczyta, że „pomijając  inter- 
pretację logiczną mamy dwie możliwe inter 
pretacje normy: aksjologiczną i tetyczną”. 
Jasne, proste i zrozumiałe, Zahukany urzęd- 
nik X stopnia w jakiemś starostwie rozczuli 
się przeczytawszy ten ustęp i podziękuje 
autorowi, że w tak  „popułarny* sposób 
rozjaśnił ciemne mroki nieprawniczej łepety. 
ny. A-oto drugi przykład: długie, dość skom 
plikowane a dla wszystkich urzędników i 
obywateli bardzo doniosłe przepisy o proce 
durze administracyjnej autor zaopatrzył jed- 
nym, jedynym (jeżeli nie liczyć tekstów pa- 
nu okólników urzędowych) komentarzem 

‚ własnym do art. 90-go: „jest to t. zw. re- 
monstracja“... To się nazywa — objaśnić... 

„W, konkluzji naszej recenzji  musim 
stwierdzić ze szczerym smutkiem, iż jedyną 
zaletą książki p. Reissa jest to, że będzie 
mało czytana. W. L. 

  

CHODZĘ PO MIEŚCIE.. 

Sprawa rynków miejskich 
W ostatnich dniach obiegła pisma nasze, 

wileńskie, wiadomość niezmiernej wagi. Oto 
„pisało* we wszystkich czterech gazetach, 
że Magistrat (czy też jedna z komisyj miej 
skich) rozważał sprawę przeniesienia niektó- 
rych targów miejskich z miejsc, w których 
się obecnie odbywają. 

;Ponadto pisma podały, że jaż w związku 
z tem postanowionem jest przeniesienie tar- 
gowiska z Rynku Antokolskiego na plac 
przy kościele św. Piotra i Pawła oraz, że 
istnieje projekt przeniesienia targowiska z 
Rynku Łukiskiego na Zwierzyniec. 

Powyższe decyzje czynników Magistrac- 
kich w zestawieniu z dawno kursującemi po 
głoskami o projekcie skasowania t.zw. Ryn 
ku „drewnianego“, świadczą o jakichś szer- * 
szych planach, dotyczących targowisk miej- 
skich, które to plany municypalność nasza 
realizować widocznie właśnie zaczyna. 

Omówmy jednak ostatnie postanowienia 
rynkowe! 

Rozpocznijmy od tego co już (jakoby) 
zadecydowane zostało, t.j. od sprawy prze- 
niesienia Ryneczka Antokolskiego. 

Decyzja w tej sprawie, świadczy o jed- 
nem, mianowicie o absolutnem nie orjento 
waniu się JI w życiu poszczegól- 
nych dzielnic Wilna. 

Antokol i ze względu na swą niebezpośre 
dnią łączność z miastem, i że względu na 
swe oddalenie i, wreszcie, ze względu na 
swą topografję, jest dzielnicą Wilna najwię- 
cej może odrębną i własnem życiem żyjącą. 

Antokol posiada trzv punkty skupiające 
handel. 

Pierwszym są okolice Ryneczka, drugim 
— odcinek Antokola za ul. Gołębią aż do 
Tramwajowej i trzeci — na Pośpieszce. 

iNajwiększym i najruchliwszym — skupie- 
niem handlu jest punkt pierwszy. Ponadto 
leży on w centrum Antokolu, jeśli się u- 
względni wszystkie osiedla, rozrzucone 
wśród wzgórz i lasów, sięgające, aż po Rę 
kanciszki i Równe Pole. 

Przeniesienie targowiska  antokolskiego 
na plac św. Piotra i Pawia, taż się ma do 
potrzeb antokolan, jak miałoby się do po- 
trzeb ludności Wilna, przeniesienie wszyst- 
kich biur magistrackich, przypuśćmy — do 
Jerozolimki lub choćby na Nowe Zabudowa 
nie. 

Likwidacja targowiska na Ryneczku An- 
tokolskim ma pozostawać w związku z wy- 
budowaniem przy nim gmachu szkoły. po» 
wszechnej. Czem 2 razy tygodniowo odby- 
wające się targi mają przeszkadzać szkole— 
niewiadomo. Zdaje mi się, że szkoła na Za- 
rzeczu też mieści się przy Rynku, którego 
jednak, mimo to nie przenosi się. 

(Teraz sprawa Łukiszek. Jest to sprawa 
niebezpieczna. Magistrat zabierając się do 
niej, dotyka bardzo delikatnej struny, mia 
nowicie struny tradycji wileńskiej. 

Łukiszki mają tę tradycję rynku. 
Gdy połowę ich zabrano na trawniki, ten 

i ów się skrzywił, ale, ostatecznie jeszcze 

bić? 
Ale zlikwidować całkowicie Rynek Łukis 

ki... nie, to żarty chyba. 
Dokądże nasze paniusie ze wszystkich 

stron miasta po zakupy się zjeżdżać będą? 
Gdzież to, za przeproszeniem, jarmark „Ka 
ziukowy* będzie się odbywał? na Zwierzyń. w postaci odwilży nie będzie ich i tam prz 
cu? A gdzież to tak bardzo na Zwierzyńcu 
miejsce się znajdzie? Może lasu kawał wy 
ciąć się każe przy ul. Tomasza Zana? 

Bądźmy jednak rzeczowi. Trzeba Magi- 
stratowi wytłomaczyć jedno: Łukiszki — 5а 

jszki jeździ każdy, nawet ten co w swej 
- dzielnicy ma fakże fargowisko, jeździ, — 

bo tak już jest, tak się przyzwyczaił. 
Likwidacja Łukiszek, jako targowiska cen 

tralnego, a wzamian za to danie miastu pod 
targi kawałka placyku na Zwierzyńcu, luki o doskonałej formie biegacza. Przez 

zwyciężając nie zapełni. Godzi się też zapytać, jakie ob- 
jektywne racje przemawiają za zlikwidowa 
niem targowiska na Łukiszkach? 

Zarówno sprawa Ryneczka Antokolskie- 
go i Łukiszek załatwiana jest papierowo. 
Kto np. i u kogo zasięgał) opinji w sprawie 
Antokola? 

Czy zapytano choćby przez grzeczność 
o zdanie, choćby jedną z tych setek i tysię- 
cy gospodyń, 
wygodniejszym miejscem zakupów? 

Sprawa targowisk jest zbyt ważną, aby 
miała przejść bez ech. Byłoby conajmniej 
dziwnem, gdyby w naszej Radzie Miejskiej 
nie znalazł się ktoś, ktoby w tej sprawie 
wyjaśnień od Magistratu zażądał. Mik. 

e o 

Po cenie najniższej 
l poleca pończochy, | skarpetki we 

wszystkich najmodniejszych kolorach, 
© bardzo mocne, oraz dziecięce poń- 

czoszki, towary bieliźniane, jedwabie, 
flanele, kołdry watowe 

GŁOWIŃSKI. —Wileńska 27. 
AEK GREEN ВЛО КОА ZOWREADKI PPSD TOTO | 

KTO MA WŁASNE DZIECI, 
NIE MOŻE BYĆ NIECZUŁYM NA PO- 

TRZEBY SIEROT. 
ZŁÓŻ OFIARĘ NĄ DOM 

DZIECIĄTKA JEZUS! 

  

Tajne gorzelniefwo kwitnie na wsi 
Ostatnio na terenie powiatów dziśnień- 

skiego, i mołodeczańskiego policja przystą= 
piła do systematycznego tępienia tajnego 
gorzelnictwa, które coraz bardziej się roz- 
szerza zatruwając tamtejszych mieszkańców 
szkodliwemi dla zdrowia wyrobami. Przed 
trzema dniami taką gorzelnię ujawniono w 
zagrodzie Anny Poczepko, we wsi Zaborce, 
gminy zaleskiej, zaś wczoraj w nocy doko= 

we wsi Mikulino gminy załeskiej i u miesz- 
kanki wsi Hańkowicze, gminy  zabrzeskiej. 

też znaczne zapasy wypędzonego już 
rytusu, i 

SKA DZKSISAREW TYTANOWA. WNRCYE EZZYCEE ZTS ADO WAWRZE TPOOZOEZCYOIOI ADIO TAKO AZA 

ro teraz, gdy zatrzymany włamywacz okaże 
się że faktycznie jest tym, który brał udział 
w zamachu na kasę, policja będzie mogła 
ujawnić pozostałych sprawców, 

‚ — (©) Wypadek podczas pracy. Wczo 
raj w dzień w fabryce konserw  „Bałtyk” 
uległ poparzeniu, zatrudniony tam robotnik 
Adamowicz Jan, który doznał poważnych 
uszkodzeń piersi i nóg. Adamowicza po na- 
łożeniu opatrunków odwieziono pod opiekę 
rodziny. 

OFIARY. 
Zamiast wieńca na grób ś.p. Władysła 

wa Konarzewskiego członka zarządu moło- 
deczańskiego związku ziemian złożono na 
ręce prezeski obywatelskiej prac kobiet 
JWP. pani starościny Heleny de Tramecourt 
zł. 50 na ochronki w Mołodecznie. 

Mołodeczański Związek Ziemian. 

  

500 mp. 
DREWNA OPALOWEGO LOCO ST. RU- 
DZISZKI, sosnowego, brzozowego i olszo- 

po sprzeda N 'o Inklaryskie, pocz- 
a ułudziszki. Reflektanci na kupno zechcą 
nadsyłać oferty pod adresem Nadleśnictwa 
z podaniem rodzaju i ilości drewna na jaką 
reflektują oraz ceny za 1 mp. Termin nad- 
syłania ofert do dnia 25 bm. 

= Nadleśnictwo Inklaryskie. 
ży 

     

RADJO 
Soboja, dnia 15 lutego 1930 r. 

11,55—15,05: Sygnał czasu z Warsz. 
12,05- 13,10: Muzyka z płyt gramofon. 
13,10—13,20: Komunikat meteorológiczny z 
Warsz. 16,10 -- 16,15: Program dzienny. 
16,15—17,00: Muzyka z płyt gramofon. 

Pik pay symfonja Czajkowskiego. 1) An- 
danie sostenuto—doderato con anima. 2) 
Andantino in mode di canzora. 3) Scherzo. 
4) Finale—allegro con fueco. 17,00 17,15: 
Kom. Wil. Tow. Organ. Kółek Roln. 
17,15—17335: W świetle rampy. nowości 
teatralne fomówi T. Łopalewski. 17,45— 
18,45: Transm. z Warsz, Audycja dla dzieci. 
18,50—19,15: „kłandlowe znaczenie morza 
dla Polski“ odcz. wygł. Wanda Roawieńska. 
19,40—19,50: Rozmaitości. 19,50 —20,15: „Z 
szerokiego świata" ciekawsze zdarzenia ty” 

cząsu z Warsz. 20,15—23,00: Transm, z 
Warsz. Felieton, koncert, oraz kom. z 
Warsz. 23 00—24,00: Spacer detektorowy po 
Europie. Retransmisja stacyj zagranicznych. 

KL EGLE KLELI] K 

Mam DO ULOKO 'А na 
y pierwszorzędne hipoteki 

miejskie 1. — 2.000 — 3.000 — 
5,000 dolarów. . 
Wilno, ul. Krėlewska 3, tel. 17-80. 

  
   

  

  

„URGDA ŻY     
SPORT 
  

ARCYDZIEŁO, o którem mówi War: 
szawa i którego oczekuje całe Wilno 

  

Złota Serja Polska 1930 r. 

nieśmiert. dzieło ST. ŻEROMSKIEGO 
w tych dniach 

w kinie „HELIOS* 
  

Wyścigi konne w Wilnie. 

W roku bieżącym sezon wyścigowy 
odbędzie się w terminie od 11 maja do 1 
czerwca. Dzięki poczynionym przez Wileń- 
skie Two Hodowli Koni i P. 5. K. stara- 
niom sezon został powiększony do 8-iu 
dui, jak również podwyższono wysokość 

Ogółem suma nagród wynosi 
65.000 zł. Niewątpliwie największe zaintere- 
sowanie wzbud:i wielka zgonitwa z prze- 
szkodami „Militari* z nagrodą zł” 10.000, 
w której zapewniony jest udział najznako- 
mitszych jeźizców naszej Armji. W sezonie 
wyścigowym odbędą się konkursy hippiczne 

podoficerów, jak 
również wzorem lat ubiegłych—gonitwa lo-= 

nagród. 

dla pań, pp. oficerów i 

teryjna. 
ążąc do podniesienia hodowli koni 

wśród drobnych rolników Wil. Two H. K. 
iP. S. K. przewiduje w programie kilka 
gonitw włościańskich. 

OGNISKO RUSZYŁO... 
Ruchliwe swego czasu Ognisko po zdo= 

byciu tytułu mistrza piłkarskiego 
okręgu spoczęła na laurach. Nie chodzi tu o 
sekcję piłki nożnej ale o całość. Nadeszła zi 
ma, wprawdzie nieszczęśliwa dla sportu, jed 
nak ani narciarzy, ani hokeistów ognisko 
wych nie widać. 

Na szczęście dopiero dzięki osobistej in 
Sadzewicza 

Jak 
wiemy drużyna hokejowa otrzymała sprzęt, 
(lepiej późno niż wcale) i jest nadzieja, że 

na 
lodzie. Wątpliwe tylko czy będziemy mieli 

terwencji prezesa klubu inż. 
Ognisko ruszyło z martwego 

przy najbliższym mrozie zobac: 

jeszcze lód. (y) 

MECZ HOKEJOWY AZS - WILNO — PO. 
DOSZEDŁ DO SKUTKU. | 

szczęście - 
tego, 

LONIA N 
Nie można powiedzieć aby 

dopisywało naszym hokeistom. 
że z racji złej pogody nie mieli DŽNOS 

druga połowa placu została... cóż było ro- dostatecznego przygotowania się do ciężkich 
rozgrywek o mistrzostwo. Polski, ale jeszcze 
też z racji odwilży, pozbawieni zostali moż 
ności rozegrania meczu — treningu ze sto- 
łeczną Polonią. 

Wczoraj wieczorem wilnianie 
Warszawę udając się do Krynicy. Czy fatum 

е-- 
śladować гобасгуту‹ (y) 

DRUGIE ZWYCIĘSTWO PETKIEWICZA © 
W AMERYCE. 

Startujący po raz trzeci w Ameryce czo 
OE targowiskiem miejskiem. Na Łu. łowy biegacz polski Petkiewicz odniósł dru 

1 gie zwycięstwo. 
Na ten raz startował on w zbrojowni 7 

pułku gwardji narodowej w biegu na dystan 
sie 1609 mtr. 

Czas Petkiewicza 2:28,6 sek. O 
cały 

bieg prowadził  Petkiewicz 
łatwo. 

hali Madison 
Yorku. (y) 

  

Ra srebrnym ekranie | 
la których Łukiszki są naj- „ULICA POTĘPIONYCH DUSZ* w Heljosie 

mi się nasuwa, В 
o obejrzeniu nowego obrazu w Heljosie, 

to chyba ta, że uważam „Ulicę potępionych 
tylko dla dorosłych 

Pierwszą uwagą, która 

dusz* za widowisko 
przeznaczone. 

„ Rzecz dzieje się bowiem w takiem środo 
wisku, że się o nim młodzieży naszej win- 
no jaknajmniej mówić, że już nie wspomnę G 
pokazywaniu. 

Treść przedstawia historję dziewczyny u- 
licznej, która w dość prawdopodobnych i0ko 
licznościach zrywa ze swą przeszłością, Za- 
czyna nowe życie, aby je następnie tragi- 
cznie zakończyć. 

Rola Lu, t.j. właśnie tej ulicznicy przypad 
oli Negri. jest ta rola pierw- 

reuje na kontynen 
TEN cie europejskim po powrocie z Ameryki. | 

Nie znam historji życia Poli Negri, ani 
jej karjery aktorskiej, ale nie 

wydaje mi się, aby specjalnym uzdolnieniem. 

1а 

ła w udziale 
szą, jaką rodaczka nasza 

też historji 

obserwatorskim odznaczał się 
pierwszy do filmu wciągnął. 

P. Negri odznacza się jednem, mianowi- 
uzdolnieniem 'w kierunku 

wczuwania się w psychikę postaci, które od: 
twarza. 

ch, 

cie, ogromnem 

Czy się ją widzi w rolach salonów 
czy też w rolach tego typu, co ta z „Ulicy. 

mo : potępionych dusz”, jest ona zawsze i nieod 
nano rewizji u Mikołaja Kukty we wsi Ziem miennie prawdziwą, najswobodniej porusza 
ni gminy zaleskiej. u Teodora Krzywionka, jąca się w środowisku, które jej przydziela 

scenarjusz. 
: „A pozatem, rzecz zupelnie osobna — t0 | 

U wszystkich wyżej wymienionych znalezio- Wyjątkowa t.zw. fotogeniczność artystki, Da | 
no gorzelnie będące w pełnym ruchu, jako je ona okazję Poli Negri do cieniowania, do 

spi. najdelikatniejszego i najsubtelniejszego cie 
niowania wyrazu tego, co się w przeżyciu ar 
tystki ktyje. 

Weźmy choćby taką scenę z „Ulicy..* jak 
Lu usługuje swemu mężowi choćby ta kied 

punktu, 

zymy ją 

Mało 
możni 

Następny: start odbędzie się 17 b.m, w | 
Square Garden w Nowym 

ten, kto 

przy stole w ich miłem  skromnem mieszkan- 
ku. Ileż się w. niej kryje swoistego wdzięku, 
ile tej specjalnej nieśmiałości, 
ujmującej dla bohaterki obrazu, publiczność. 

rzypominam sobie nazwiska partne 
li Negri; jest on bodajże nową siłą na 

ekranie. Jako latarnik John zasługuje na ue 

Nie 
ra Poli 

znanie. 
Taksamo doskonałym, jako 

Warwick Ward w roli „przyja: 
Nad program sensacją. 

cia Warszawskiej Wytwórni 
nej z niedawno, odbytego konkursu na „Miss 
Polonię". 

Zdjęcia przedstawiją przebieg sądu kon. 
kursowego. 

tak bardzo 

typ, jest 
ciela“ Lu, 

tanowi ją zdję 
Doświadczal 

„Jeśli się zważy ile zaciekawienia publicz 
ności towarzyszyło imprezie wyborczej t.zw. 
'Prasy Czerwonej, zrozumiałem się staje to 
wyczekiwanie, jakie odczuwa każdy, kto 
poszedł do Heljosu, zachęcony zapowiedzią 

ywal. 
godnia omówi Henryk Tokarczyk. Sygnał OE jak to wybór Miss Polonji się od 

Ogólnie biorąc nadprogramówka przyno 
si rozczarowanie. 

Chodzi o to, że wbrew oczywistości fak 
tu, że fotografja może przedstawiać czyjąś 
urodę daleko lepiej niż ten ktoś przedstawia 
się w naturze, każdy Święcie jest przekona- 
ny, że wybranki głosujących są daleko pię 
kniejsze niż ich fotografje reprodukowane na 
lichym papierze gazetowym. 

Taśma filmowa to nieporozumienie wyś- 
Ajencja „Polkres* wietla jednak bynajmniej nie na korzyść u- 

czestniczek konkursu. Okazuje się bowiem iż 
przeważnie, w stosunku do foto, 
zecie, są one mniej urodziwe. 

  

graiji w ga: 

naszego 

opuścili     
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A .57 — З ПЧ я 1 GIEŁDA WILENSKA Way BIS  zadgg!  zśTg0 ZAENEZENENEZZZ CZES EJESNIEBEJ Od dnia 12 do 17 lutego 1930 roku będą wyświetlane filmy: 
dnia 14 lutego 1930 r. Gdańsk 173,34, | ino Miejskie 66 o A R OSTATNI SYN 

Berlin 212,80 žiai Pupiery procentowe: 5 00 SALA MIEJSKA 99 | 
Wielki dramat w 12 aktach. Najpotężniejsza epopea miłości matczynej. W rolach głównych: 

Ruble 46,90 Pożyczka inwestycyjna 126.0. Prem- ul. Qstrobramska 5. MARGARETA MANN. JUNE COLLYER, CHARLES MORTON, JAMES HALL i KSIĄŻE 
Akcje. ję: NE aa 0AĆ 1967 tlen maszyn LEOPOLD HABSBURG. Nad program. „KWITNĄCE KOLORADO" zdjęcia z natury w 1 akcie. | 

Wileński Bank Ziemski B= 0 — jowa 10250 5 proc kolejowa, 5 00.8 proc. potrzeba Kasa czynna od g. 3 m. 30. Pocz. seansów od g. 4-ej. Następny program: „ŁIALKA,. | 

2 „B. Gosp Kraj. i Banku Roin., obli- 
gacje B. Gosp Kraj. g. Te same i oc. do wyko- T DZIŚ! Niespodzianka! MISS POLONJA roku 1930 w „HELIOSIE“. Niespodzianka doby. 
82, — 4ji pół proc. L. Z. ziemskie Ы nania a . obecnej. Bogini ekranów, wszech- 1 w pierwszym przebojowym arcyfilmie | 

GIEŁDA WARSZAWSKĄ _ 8 proc. warszawskie 2125.5 Proc. Warszaw- żyka B KINO-TEATR | swiątowej sławy rodaczka nasza P 0 I a N Ё g FI europejskiej produkcji p. t. A ` 
4 3 i; ję" 4 eo 0 AES Gua Meng | ULICA POTĘPIONYCH DUSZ | 

Dewizy i waluty: OAM 93, Sass crina o PLO 29 Dzteje kobiety upadłej. Wybitnie sensacyjny współczesny dramat wielkomiejski z udziałem = 
„Tran, Sprz. Kupno RA 5 5 zai ž Sakė lij Duż ilość ch WARWICKA WARDA. Niebywały sukces na całym świecie! Nad program: „MISS POLONJA* roku 1930 p 

Dolary 8,875, 8,87, s05_'memskie og" 2.prow. poł KONW Warsz, : Z (ye maszyn Dra f 38. | (p. ZOFJA BATYCKA) w otoczeniu 15 najpiękn. kobiet w Polsce. Całkowity przebieg konkursu. | 
› 103, 52.75 4 i pół proc. warsz. 51 Kalisz 64.00 cuje z dokł Wileńska a | 

] adnością do 1/100 Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

мее В аь Ы ВНО T Edi antis Alma Ne gł dne LE openhaga , 9,03, 7,8 proc, Piotrkowa 61 proc. Częstocho- k Ensas + Badaycził 581 538 _ 520 wy 62-15, 8 proc. Lublina 6,25. 80. S „Gillette pod Dzisi RAMON NOVARRO, RENEE ADOREE, i MARCELINA DAY w obrazie i 

žais 40 990 ED ky anų asa ponams, Seas МАО — „PEWIEN MLODY CZLOWIEK“ | 
3 a —,— 162, Dy, 3 i 

an с 4:';:' ;3'47' 48,26, Kredyt 110, Zwiazek Spolek ZsłOiKowYCh „HOLLYWOOD Reżyserja Hobart Henley, Wielki dramat erotyczny. ilustrujący dzieje miłostek mężczyzny, który uwodzii 
wy York; „903, „923, 8,883 78,50 Puls 47.50. Elektrownia w Dąbrowie maż ча^ Mickiewicza 22. |każdą napotkaną kobletę NAJPIĘKNIEJSZA PLĄŻA ŚWIATA BIARRITZ NA EKRANIE. Początek seansów 

Wypłaty telegr. 8,921, 8,941, 8,901, 60. Cukier 2950 Cegielski 42—. Mo- lo godz. 4, 6, 8, i 10.25. Specjalna ilustracja muzyczna „CENY NORMALNE* 
Osio 238,08 238,68 237,48 gaeiów 13.50 M 81, PRE a sosowm TIE "ona Owca 

: 

::::: za aa > RU Paraiass 20. Węgiel GU: gg > = Kino - Teatr DZIŚ Wielki erotyczny salonowy film z życia arystokracji rosyjskiej 1 
P> „46, „33 wozy 20, —. Borkowski 700 Spiess 100. ii S - | << W rolach głównych przepiękna BILLIE DOVE (niezapom= 

Szwajcarja 172,10, 172,53, 171,67 Liipop 26,00 B. Zachodni 79.25 Kijewski 60, A г Słońce” Niewolnica Ksi cia Borysa niana bohaterka obrazu „Księcia Sergjusza*) i zlabietied ё с 33 , 
Bukareszt 5.3125 53137 53119 Klucze 8.50 IU em. 73,50. Siła i Światło ; kobiet, czarujący BEN LYON. Bogata wystawa. Pałace, uczty, rewje. Swietna, trzymająca w napięciu treść. 
Stokhołm | 23917, 23977 238,57 PS-Firley 3800 BankDysk. 124.75Nobel 12,00 ul. Dąbrowskiego 5 Akcja rozgrywa się w Paryżu i w willi księcia Borysa. Nad program: Pół godziny Śmiechu. 
Wiedeń 12549 125,0 1251 8 ZW EO Jia) 01 Hand- * 

» oo, „8 lowy—117, Wysoka ajewski 60, Łazy - - - - - — ) 

Was US л ФА ОНа Notepai DU" BEN E ca STS Task ARS TAS „DWIE SERGE" i = JE | 
arcydziełem, ale jest wspaniałem poematem dzikich stepów. Widzimy w nim FREDA HUMESA, ‹ 

KINO- 66 | nieustraszonego jeźdźca, ze swoim stynnym koniem „Jastrzębiem“. Widzimy przepyszną GLORJĘ ' 
a ы 11414. A. I. „Ofman Chaim" w Lidzie, ul. Rynek 81, sklep TEATR „SPORT GREY, Nad program: 1) „PAN NACZELNIK TO JAI* Komedja w 2 aktach. 2) „CZUJKA* | 

й 4 ‚ Obuwia. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel Ofman Chaim instrukcyjny film przysposobienia wojskowego. 3) SPORTY ZIMOWE. Początek seansów o godz. 
0W zam. tamże. 3400 — VI. LUDWISARSKA 4. 2, 4, 6, 8, 10. Ceny biletów: dla młodzieży na wszystkie miejsca, z wyjątkiem foteli — 50 groszy. 

2 EV a a m T wór bai _____ aa ® dla m — 8253\-05:)', а:дііггпіег:‚у і]с:іо:д!(&' Ap — БОАдгоиу‚ ц'і!а ;Шесі w wieku 
„11415, A. I. „Ostrowi enta“ w Głębokiem, pow. Dzi- ie. | przedszkolnym — 35 groszy, fotele — zł. 1.— on 35 groszy. Abonamenty miesięczne ważne 

DO Ee 20 SĄDU OKRĘGOWEGO W śnieńskiego, sklep apteczny. Firma istnieje od 1887 tabu, Wła- Czyny W. soboty, nie- | tylko do 1-go marca. Należy je wykorzysttć w lutym, ponieważ potem stracą swą ważność. 
WILN CIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: Ściciel Ostrowska Jenta, zam. tamże. 3401 — VI. dziele i święta,od g.2-szej | W poprzednim naszym programie. zachwycała się publiczność filmami ilustrującymi sport łyżwiar- 

i w dniu 31. 12, 1920 r = S MAZ — ASS E A SA ski i narciarski. Słyszeliśmy głosy: poc an wspaniałe to sporty. Póki jeszcze Śnieg i lód, 
1400. A: | „Glerszowiia Sora” w Litie u. Targowa š „ A. I. „B. Norman i A. Kopelowicz — spółka”. Skup idźcie do parku im. gen. Żeligowskiego, idźcie na Góry Antokolskie. Widok, który tam ujrzycie, |, 

sklep spożywczy. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel Gier- 
szowska Sora, zam, tamże. 3386 — VI. 

„ 11401. A. I. „B-cia Lejba i Tana Gołub — Sika. Skup zbo- 
ża. Siedziba w Lebiedziewie, pow. Mołodeczańskiego. Przedsię 
biorstwo istnieje od 1 stycznia 1928 roku. Wspólnicy zam. w 
Lebiedziewie, pow. Mołodeczańskiego: Lejba Gołub i Tana Go. 
iub. Spółka firmowa zawarta na mocy aktu, zeznanego przed 
Stanisławem Chrząstowskim, notarjuszem w Mołodecznie w dn. 
27 marca 1929 r. za nr. 1351 na czas nieokreślony. Zarząd na- 
leży wyłącznie do wspólnika Tany Gołuba, który ma prawo od- 
bierać ża swem pokwitowaniem wszelkiego rodzaju należności 
oraz adresowaną na imię spółki korespondencję, pieniądze, prze 
syłki i towary z poczty, kolei i wogóle skąd wypadnie, reprezen 
tować spółkę wobec władz sądowych i administracyjnych. We- 
ksle zaś i wszelkie zobowiązania pieniężne spółki podpisują o 
baj wspólnicy. 3387 — Vi. 

11402, A, I. „isk Chaja* w Kurzeńcu, pow. Wilejskiego, 
sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel Isk 
Chaja, zam. tamże. 3388 — VI. 

11403. A. I. „Jundelson Wela* w Lidzie, ul. Sadowa 10, pi- 
wiarnia. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Jundelson Wela 
zam. tamże. 3389 — VI. 

11404. A. I. „Kalmanowicz Owsieį“ w Żyrmunach, pow. Li 
dzkiego, piwiarnia, Firma istnieje od 1928 roku. Wlašciciel Kal- 
manowicz Owsiej, zam. tamże. 3390 — VI. 

11405. A. I. „Karczmer Zelik* w Bastunach, gm. Żyrmuń- 
skiej, pow. Lidzkiego, piwiarnia. Firma istnieje od 1927 roku. 
Właściciel Karczmer Zelik, zam. tamże. 3391 — VI. 

11406. A. I. „Kotowicz Kłaudja* w Prozorokach, pow. Dzi- 
śnieńskiego, sklep galanteryjno - spożywczy i wyrobów tyto- 
niowychy Firma istnieje od 1923 roku, Właściciel Kotowicz 
Klaudja zam. tamże. 3392 — VI. 

11407. A. 1. „Kozłowski Pinchus* w Postawach, Rynek, 
Stragan nr. 13, sklep bakalejno - galanteryjny i chustek. Firma 
istnieje od 1922 roku. Właściciel Kozłowski Pinchus zam. w 
Postawach, ul. Zarzeczna 6. 3393 — VI. 

  

11408. A. I. „Lib Sora* w Sobotnikach, pow. Gi 
sklep spożywczy i galanteryjny, Firma istnieje od 1929 roku. 
Właściciel Lib Sora zam. tamże. 3394 — VI. 

11409. A. I. „Łando Alta" w Lidzie, Rynek 105, sprzedaż 
wyrobów tytoniowych. Firma istnieje od 1920 roku. Właściciel 
Łando Ałta zam. tamże. 3395 — VI. 

11410. A. I. „Lande Dajcha - Hinda“, Rynek 104, sklep wy 
robów tytoniowych, wody sodowej i lemoniady. Firma istnieje 
cd 1920 roku. Wiašcicel Lande Dajcha - Hinda, zam. w Lidzie, 
ul. Suwalska 40. 3396 — VI. 

  

materjałów leśnych. Siedziba w Wilejce pow. Przedsiębiorstwo 
istnieje od 1 stycznia 1929 roku. Wspólnicy zam. w Wilejce 
powiatowej Boruch Norman przy ulicy. Piłsudskiego Nr. 64 
i Abram Kopelowicz — przy ul. Piłsudskiego 21. Spółka firmo- 
wa zawarta na mocy umowy z dn. 6 kwietnia 1929 roku na 
czasokres do dn. 31 grudnia 1929 r. Zarząd należy do obu 
wspólników łącznie. Reprezentowanie spółki wewnątrz i na ze- 
wnątrz należy do obydwóch wspólników. Wszelkiego rodzaju 
umowy weksle i inne zobowiązania, czeki, fiełnomocnictwa i wo 
góle wszelkie inne akty i dokumenty podpisują obaj wspólnicy 
łącznie. й 3402 

11417. A. 1. „Pupko Jacha* w Lidzie, ul. Suwalska 45, her- 
baciarnia, Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Pupko Jacha 

ы 3403 — VI. 

11418. A. I. „Bar pod Brystolem — Konstanty Pražmo“ w 
Wilnie, ul. Mickiewicza 22, jadłodajnia - piwiarnia ze sprzedażą 
kaukazkiego szaszłyku. Firmą istnieje od 1929 roku. Właści- 
ciel Prazmo Konstanty zam. tamże. 3404 — VI. 

w dniu 23. 12. 1929 r. 
11331. A. I, „Szulman Owsiej i Radoszkowicz Chaim — 

$-Ка“. Skup materjałów leśnych. Siedziba w Krzywiczach, pow. 
Wilejskiego. Spółką istnieje od 5 grudnia 1929 r. Wspólnicy 
zam. w Krzywiczach, pow. Wilejskiego: Owsiej Szulman i Cha 
im Radoszkowicz. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z 
dn. 5 grudnia 1929 roku na czasokres do dn. 1 stycznia 1931 
roku. Zarząd ależy do obu wspólników, którzy łącznie podpi- 
sują wszelkie zobowiązania i dokumenty. 3405 — VI. 

11332. A. I, „Taniewicka Fejga'* w Ostryni, pow. Szczu- 
czyńskiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 roku. Wła 
ściciel — Taniewicka Fejga, zam. tamże. 06 — VI. 

— У! 

  

11333. A. I. „Taszmowska Chaja“ w Ostryni, pow. Szczu» 
czyńskiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od AA 
ściciel Taszmowska Chaja zam. tamże. 

> 1585, A. I. „Warda Franciszek“ w Szczuczynie, ul. Wi- 
leńska 2, sklep wędlin. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel 

Warda Franciszek, zam. tamże. 8 3408 — VI. 

"711336. A. I. „Wołpiański Mowsza* w Bieniakoniach, pow. 
Lidzkiego, piwiarnia. irma istnieje od 1927 roku, Właściciel 
Wołpiański Mowsza, zam. tamże, 3409 — VI. 

= "11834. A. I. „Wajnsztejn Mendel* w Głębakiem pow. Dzi- 
śnieńskiego B skór. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel 
Wajnsztejn Mendel, zam. tamże. 3410 — VI. 

11311. A. I. „Poznański Josiel - Lejbja“ w Glebokiem, pow. 
Dziśnieńskiego, sklep tytoniowy. Firma istnieje od 1928 roku. 
Właściciel Poznański Josiel Lejba zam. tamże. 3411 — VI. 

  

Z 11337. A. |. „Zmitrowicz Stefanja" we wsi Szejbaki, gm. 
Lidzkiej, sklep spożywczy i sprzedaż piwa. Firma istnieje od 
1928 roku, Właściciel Zmitrowicz Stefanja zam. tamże. 

zachęci was napewno do używania tych sportów, jeżeli już nie tej zimy, to napewno na przyszłą. 
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ARGI WIEDEŃSKIE 

M STSZEWANESCY JO 

od 9 — 15 marca 1930 
(Rotunda do dn. 16 marca) 

Г WYSTAWY SPECJALNE: 

Salon modnych futer (wiedeńskie wyroby dziane 
i pończosznicze). Wystawa mebli Wystawa reklamy. 

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA 
SAMOCHODÓW i MOTOCYKLI 

Wystawa urządzeń hotelowych — Wystawa artyku- 

łów spożywczych i delikatesów — Wystawa archi- 

tektoniczna i budowy dróg. — Wynalazki i nowości 

z dziedziny techniki — Pokazy wzorów gospodar- 

stwa rolnego i leśnego 

3. Ausfrjacka Wystawa Bydła Dpasoweyo 
(od 14 — 16 marca 1930) 

Wiza wjazdowa niepotrzebna: „Paszport zagraniczny i bilet 
wejścia na Wystawę upoważniają do przekroczenia granicy 
austrjackiej. Wiza! tranzytowa czechosłowacka zbędna. 

2 Znižone ceny przejazdu na kolejach polskich, niemiec- 
kich, czechosłowackich i austrjackich, jak również na linjąch 
lotniczych.Wszelkie informacje oraz bilety wejścia (po zł. 8) 
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Ba Komoyła SR 
ае П са 

Те!. 17-80 Tel 17-80 

WILEŃSKA 
KONCESJONOWANA AJENCJA 

POŚREDNICZO-REKLAMOWA I 
HANDLOWO - INFORMACYJNA 

„P OLKRES"“ u.krėlewska3. 

*„SAAATOd” !Buafy nraazpajmz og 

SPRZEDAŻ I KUPNO TAKSACJE LASÓW. 
wszelkich nieruchomości pomiary, szkice, kreślenia 

miejskich, ziemskich 3 
i leśnych. 

LOKATY KAPITAŁÓW 
(pożyczki hipoteczne). 

DZIERŻAWY 

INFORMACJE 
bandlowe i 

PISANIE PODAŃ. 

Praed zwiedzeniem Ajeucji „POLKRES”, 

Tel. 11-53 

WILNO, 

PRZEPISYWANIA 
, NA MASZYNIE 

i tłumaczenia 
  

  

NAJEM MIESZKAŃ 

OGŁOSZENIA, REKLA- 
MY I PRENU/ f 

PTSM. 

     
Tel 17-80 

eva ESS HE Rządca-eKoNoM 
AKUSZERKI © w starszym wieku, £ 

CASA | długoletnią praktyką 
we wzorowych gospo” 

oraz Gabinet Kosme- szukuje posady 
otrzymać można przez 

WIENER MESSE — A. G. 
Podczas trwania Wiozennych Targów Lipskich — w biurze 
informacyjnem w Lipsku, Pawilon Austrjacki (Oesterr. Mes- 
sehaus), jak również u honorowych przedstawicieli w 
WARSZAWIE: Austrjackie Poselstwo, Koszykowa 11-b 

- 3 Sp. Akc. dla Międzynarodowego Transportu, 
Schenker i S-ka, Długa 48, „skrzynka pocz- jej 
towa 108. 

а Polskie Biuro Podrėžy „Orbis“, ul, Widok 8, 
tel. 199-49, 

Gabinet 
Racjonalneį Kosme- 

tyki Leczniczej. 
Wilno, 

p Z 31 я 
obiecą kon- 

Urodę serwuje, dosko- 
nali, odświeża, usuwa 

skazy i braki 
czne opalenie ce- 

ry. Wypadanie wło- 
sów i łupież.  Naj- 
nowsze zdobycze ko- 

Wien VII. 

m. 4. 

я РЁ"ЁЁ Biuro Podróży „Orbis*, Marszałkow- R smętyki racjonalnej. 

An : Codziennie od g. 10—8 
$ Polsko-Austrjacka Izba Handlowa, Elekto- w Z P. 43 

ralna 2, pokój 339   

KOBIECĄ 

tyczny usuwa zmar zaraz, lub I-go kwiet*| 
szczki, piegi, wągry, nia. Wilno, Szeptyc* 
łupież, brodawki, ku-. kiego 6-5. Žž 

-"lieiriez % Mqły pokój 
rzaj je 
sów. Mickiewicza 46. 

MWAWAWE do wynajęcia. Może 
NE z utrzymanieme 

Ža ickiewicza 46—14. 

BALSO NT В ОМЕ — 

RATAŹWSZCYUBY 
Potrzebny  ummsicamaczau 

od 1 marca urzędnik 
gospodarczy (pisarz „Ałołoch Wazy! 

groweałowy) uko ona kaka woj, 
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A ii ia a Sa Wii W.  EORIEBZZEZTOZEZREESK OK konserwuje, : fewicz Skową, wyd. przę£ 
11411. A. I. „Markiewicz Marja* we wsi Stare Wasiliszki, 3412 — VI IE я 8 dodkonaieGdiwie L Adres: z. „Bortkiewicz, P_K U. Peskiios “ 

gm. Aa OE. pow. Szczuczyńskiego, sklep OPERA fA""m-5unnsunusvasannouuna A W KOCOŃ URI NSGK NN, TSS KO UEI WOK WKU W usuwa braki i skazy. » Fi aibione zostało 
ściciel Markiewicz Marja, zam. tamże. — 307 — М. @ ° ° "ок ANY į | i l kołnierze, krawaty, spinki, skarpetki, @ Regulacje i trwałe Z mainė G 
A iagos Ma Uk, Risk 108 Ekspe jent 1 Sa я OSZDIE: ITAKOWE, chusteczki kieszonkowa przyciemnianie | o „wynajęcia £ odroczecia tere : 

Sprzedaž towarow skėrzanyca. Firma istnieje od 1919 roku. E pieniężne  najdo- i p iczej „CEDIB* fortepian w dobrym minu IELEDI 1 

Wiašciciel Mowszowicz Alter w Lidzie, ul. Targowa 19. B WYKWALIFIKOWANE m | godniej załatwia z Polska Składnica Galanferyjna Leczniczej „CEDIB“ stanie (royal), oglą- wojska, wydane przez 
3398 — VI. do większego sklepu bławatnego i B,| _P<'n4 gwarancją, ” ; ' е&'іе“ц IB MO, Pak dać można codziennie PAK. U, Wilno miasto, 

11413. A, I. „Norman Boruch* w Mołodecznie ul. Pilsu-- eini Palei Nr a $> kusza 1 FRANCISZEK FRLICZKA od g 10—7, ias 1 sine aaa 
4 Ady! man ruch* w Mołodecznie ul. Piłsu- В › 8 4 5 

dskiego 4, sklep mięsa. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel sh mura Ogłoszeń. JURY Seji 0 | >ę i Zamkowa 9, (róg Skopówki) tel. 6-46. 7 P+ > Internat „Zródła Pra-lego przy ulicy Ta- 
Norman Boruch, zam. tamże. 

6 Żółty ptak 
— Rizzio! Cóż go mogło zmusić 

do tej zdrady w stosunku do państwa, 
w którem mieszka od tak dawna Czło 
wiek na tem stanowisku... 

— Właśnie tacy ludzie są niezbę 
dni wrogom Anglji, — zauważył os” 
chle Cyryl. 

*— Ależ on nie potrzebuje pienię- 
dzy. Jest bardzo bogaty. Nie, nie to 
jest niemożliwe! 

— Nie chodzi tu o pieniądze. Są 
rzeczy, które dla niego przedstawiają 
większą wartość, niż pieniądze. 

— Jakie to są rzeczy? 
Cyryl ujął jej dłoń i uścisnął w 

swem silnem ręku. 
— Nie wiesz, czem jest namiętność 

kolekcjonera. Gotów jest duszę własną 
sprzedać za przedmiot, który pragnie 

"zdobyć. A przedmiot najtrudniej osią- 
galny jest dla nich najpożądańszy. 

— Nie rozumiem. 
— Po wojnie Rizzio będzie mógł 

„nabyč“ od rządu niemieckiego .,Zdję 
„cie z krzyža““ — Rubensa. 

— 0! — szepnęła oburzona dzie- 
wczyna, wciąż jeszcze nie mogąc w to 
uwierzyć. Skąd pan wie o tem? 

Roześmiał się. 
— Jest to jedna z przyczyn, 

których zostałem w Londynie. 
— Więc jesteś... 
— Niemieckim szpiegiem. 
— Nie wierzę, — zawołała  dum- 

nie, a w głowie jej dźwięczała radość. 
— Nie, nie wierzę! Cyrylu, — szeptała 
znowu, to Rizzio napisał; żebym tu 
przyszła! 

— Wiedziałem о tem. 

dla 

a s 
ul. Niemiecka 4, 

3399 — VI. Uozcukusna 

— Ale on pisał że jest... Dlaczego 
chodziło mu o to, żebym tu przyszła? 
Musiał mieć jakieś powody ukryte. On 
tu jest, musi być tutaj ukryty... 

Hammerslay odwrócił się szybko i 
sięgnął do kieszeni po rewolwer. Do- 
ris spojrzała w tym samym kierunku. 
Na ścieżce ku wieży, ukazały się trzy 
sylwetki ludzkie. 

— Stać, Hammerslay! — rozkazał 
Rizzio. — Doris, pani grozi niebezpie- 
czeństwo. 

Ale dziewczyna kurczowo šciskala 
rękę Hammerslaya i krzyknęła rozpa- 
czliwie. 

— Nie, nie, nie trzeba!... 

Cyryrl odsunął ją za siebie i sko- 
czył naprzód. Rozległy: się wystrzały. 
Jeden z towarzyszy Rizzia jęknął cięż- 
ko i runął. Dwaj inni biegli do Cyry- 
la. Hammerslay podniósł rękę, ale w 
tej chwili rozległ się wystrzał, kula 
świsnęła nad głową Cyryla, drugi czło 
wiek potknął się i upadł. Rizzio krzy” 
knął coś, ranny podniósł się i zaczął 
uciekać na dół, po ścieżce. Za chwiłę 
obaj zniknęli. 

— Dobrze Stryker, —krzyknął Cy 
ryl. — Oni są tam, nie daj im uciekać! 

W ciemności mignęła postać Stry- 
kera i zniknęła w kierunku uciekają” 
cych. 

- Rozdział X. „żółty gołąb”. 
Zdrętwiała į przestrachu, Doris pa 

trzała jak Cyryl podszedł do leżącego 
i nachylił się nad nim. 

— Umarł? — zapytała ledwie dor 
słyszalnym głosem. 

Nie odpowiadając, Cyryl wziął ją 
za rękę i pociągnął na dół. 

— Zabity! — szeptała. — Zamiast 

—аа — 
Щ_.'........-..._——.- 

„| GEORGE GIBBS. niego mógłbyś leżeć na tem miejscu 
nieżywy już! 

— Albo ty! 
— Ja? 
—Tak. Ale we wszystkiem jest mo” 

ja wina! Powinienem był się domyślić. 
— Myślisz, że John Rizzio mógłby 

mnie zabić? Ależ to niemożliwe! 
— Za dużo wiesz, uśmiechnął się 

Cyryl. — Zadużo wiesz, abyś mogła 
czuć się bezpiecznie.. a i dla mego bez 
pieczeństwa ta nie jest dobre. 

Nagle objął ją, przyciągnął do; sie- 
bie i zajrzał w oczy. 

—. Doris, nic nie widziałaś 
nie słyszałaś. Rozumiesz? 

Scisnął ją tak mocno że uczuła ból, 
ale nie zważała na to. : 

— Dobrze, — szepnęta stabo. 

i nic 

— Przysięgasz? 
— Tak... 

— Dziś w nocy opuszczam te stro” 
ny. W jakim celu, — tego powiedzieć 
ci nie mogę. Ty wróć do Betty, jedź 
jaknajprędzej, najkrótszą drogą  po- 
przez Horsamskie wzgórza. Ta droga 
nie jest znana. Odprowadziłbym cie- 
bie, ale nie“ mogę tracić ani chwili. 
Nie ufaj nikomu... Wystrzegaj się na: 
wet służby... Jutro wróć z Jackiem San 
disem do Londynu i nie rozstawaj się z 
nim dopóki nie odwiezie cię do domu 
ojca. Gdzie zostawiłaś swego konia? 

Doris milcząc pokazała ręką i za” 
częli schodzić. 

— Gdzie jedziesz Cyry lu? 
— Nie o to chodzi, Doris. Nie po 

winnaś o tem wiedzieć, 
Znaleźli konia na miejscu. Cyryl 

odwiązał go. 
— Powiedz mi Cyrylu, przecież 

mam prawo wiedzieć? 
— Stało się coś takiego, — rzekł 

twardo, — co grozi zniszczeniem wszy 
stkich mych plan.ów. 

— I tobie grozi 
stwo? 

— Tak. Moje wysiłki mogą spel- 
znąć na niczem. 

— Ale czy tobie grozi niebezpie” 
czeństwo? 

— Naturalnie. Ale najważniejsze 
jest to, że od powodzenia sprawy, któ, 
rą prowadzę, zależy bardzo dużo. 

— (Co, co takiego?.. 
— Nie mogę powiedzieć tego. Nie 

pytaj o nic więcej. Nie mogę odpowie: 
dzieć. Ale wierz mi, jeśli możesz, Do- 
ris, wierz mi i jeśli kochasz — milcz! 

Pomógł jej wskoczyć na konia i 
pocałował w rękę. 

Ostrożnie obejrzał się i wydał ostat 
nie rozkazy: 

— Jedź na prawo, aż do wielkiej 
obory dla owiec, za nią rozpocznie się 
droga o której ci mówiłem. Dowidze” 
nia, niech cię Bóg strzeże! 

niebezpieczeńr 

Łzy nabiegły do jej oczu. Nie mo 
gła wydobyć głosu ze ściśniętego gat 
dia, więc skinęła tylko ręką na poże- 
„gnanie. Cyryl został znów w cieniu, 
odprowadzając ją niespokojnem  spoj- 
rzeniem i wsłuchując się w tupot od” 
dalającego się konia. Ręka Doris ma- 
chinalnie trzymała uzdeczkę. Koń czu 
jąc swobodę skierował się ku domowi. 
Przed oczyma Doris stało wciąż mart 
we ciało, rozpostarte bez ruchu na 
ścieżce. Cyryl zabił, na jej oczach, czło 
wieka. To była wojna! Wyobrażała 
sobie wojnę bardziej wspaniale, uro- 
czyście i szlachetnie! A to było zwy 
łe morderstwo! Chwała Bogu, że Stry- 
ker zjawił się w porę! Rizzia chciał za- 
bić Cyryla, ale na krzyk przerażenia, 

  

który wydarł się z ust Doris, ręka je 
go drgnęła i kuła chybiła. 

Rizzio był szpiegiem. A więc Cyryl 
który walczył z nim i z jego ludźmi miał 
piękną rolę. Pracował dla Anglji na po 
sterunku niebezpiecznym i wymagają” 
cym dużo spokoju i odwagi. 

; Jaki rozkaz mógł przywieźć mary- 
narz niemiecki Cyrylowi? Co mogła 
tak zaniepokoić Cyryla? Jakie było to 
ważne zadanie, którego wykonania pod 
jął się Cyryl? Co mogło zależeć od 
wykonania tego zadania. 

- Długo rozmyślałaą Doris 
wszystkiem, co wiedziała. 
zrozumiała wszystko. 

Cyryl symulował, że jest szpiegiem 
niemieckim, dzięki temu udało mu się 
odkryć prawdziwego szpiega w mini” 
sterstwie wojny. Był nim kapitan By 
fild, którego aresztowano na skutek 
rozkazu Cyryla. Rizzio również był 
szpiegiem i niewiadomo dlaczego przy 
słał... Boże! Teraz wszystko stało się 
jasne! Niemcy zaczęli podejrzewać Cy 
ryla i kazali Włochowi śledzić go. Cy 
rylowi oddano ważny dokument do 

przesłania do Niemiec, ale gdy Rizzio 
zażądał oddania dokumentu, odmówił 
kategorycznie. To wszystko wyjaśniało 
postępowanie Cyryla i Rizzia i zgodę 
jednego na spalenie bloczku z bibułką 
do papierosów, niepokój i dziwne za” 
chowanie drugiego... Ale drugi blo- 
czek? Było to zapewne umyślnie przy 
gotowane fałszywe doniesienie, które 
miało być wysłane dla wprowadzenia 
w błąd wrogów. 

Widocznie rozkaz, przywiezieny 
przez marynarza niemieckiego miał na 
celu wypróbowanie wierności Cyryla. 

Ale na czem polegać mogła ta próba! 
Próba ta musiała się skończyć zwycię 

nad tem 
Wreszcie 

cy” 529 -0 tarskiej 20. —@ 

stwem, lub straszną klęską, grożącą ży 
ciu Cyryla! To właśnie miał na myśl) 

Cyryli A y 
Zwyciestwo lub klęska! Śmierć lub 

życie! Cyryl postawił wszystko na jed 
ną kartę. 

Pogrążona w rozmyšlaniach, sta“ 

rała się uspokoić napróżno. Nagle przy 
pomniała sobie, że musiała znaleźć dro 
gę do domu. Obory nie było widać ni 
gdzie. Zapewne mińęła ją, nie widząc. 
Zdawało się jej, że jechała już bardzo 
długo. Droga na wzgórza prowadząca | 
została daleko poza nią. W powietrzu 
czuła przykry zapach od moczarów. Te; 
raz nie orjentowała się zupełnie gdzie 
jest, zrozumiała, że nie zdoła powró- 
cić w ciemności do Betty. Zatrzymała 
konia j obejrzała się. Na tle szarzejąj 
cego nieba czerniały sylwetki drzew 1 
potworne kształty skał. Miejsca tego 
nie znała zupełnie. Nigdzie nie było wi 
dać żadnego światełka, na niebie 
ani jednej gwiazdy. Doris nie miała 
zegarka, straciła poczucie czasu. Ale 
na wschodzie niebo różowiło się wy 
raźnie. Trzecia, czwarta... a możei pó 
źniej. Miała nadzieję, że pokojówka 
i stajenny chłopiec nie zdradzą ją. 

Koń stał i z chrapaniem wciągał w 
rozdęte nozdrza świeże, wilgotne 2 ро 
wietrze. Widocznie czuł również, że 
zabłądził i tęsknił do ciepłej, spokoj: 
nej stajni. Doris myślała nad tem, co 
się stało i co miała robić. Zupełnie 
nie orjentowała się, gdzie jest. Widząc 
przed sobą wierzchołek pagórka, zde- 
cydowała wjechać tam j obejrzeć żę 
za jakąś drogą, lub budynkiem.- > 

Ale i tam nic widać nie było. Na. 
szczęście nie było zimno. Gdy słońce 
wejdzie, będzie mogła łatwiej wrócić. 
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