
       

    

  

  

  

ROK (X. Nr. 48 (2238) 

5 PRZEDSTAWICIELSTWA 
о° В BARANOWICZE —- ul. Szeptyckiego — A. Laszuk, | NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa, tisięgarnia jazwinskiego. 

SJENIAKONIE, — Bufet Kolejowy. |;  NOWOGR6DEK — Kiosk St. Michalskiego. 
: лЕ BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Łoł”. N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

: E DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowsziego. OSZMIANA —- Księgarnia Spółdz. Naucz. 

3 Raw DUKSZTY — Bufet Kolejowy. PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski. 

8 щ GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa, W. Wiodzimierow, | POSTAWY — Księgarnia Polskjej Macierzy Szkolnej. 

* у GRÓDNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza |4 

ki i ECA ah O. K. MA ST. ŚWIĘCIA NE A JA 

ENIEC — oniowy S. Zwierzyūski ST. ŚWI — ul Rynek 9. N. Tarasiejski 

KŁECK — sklep „jJedność”, WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewsiia. 

в WILNO. Piątek Zi lutego 1930 r. LIDA — ui. Suwalska 13, S. Mateski, WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“, ! 

Redakcja i Administracja, Wilnó Ad. Mickiewicza 4 otwzrta od 9 do 4. Teletocy: Redakcii 17-87, admin'strzcji 228 drut 202 MOLODECZNO — Ksjęgareia T-wa „Ruch*, WOLKOWYSK — Ksipgarnia T-wa „Ruch“. 
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RORKKALODYWCUWESONASNIE | — 

‹ PRENUMEJ A miėsi a 2 niesieni ы 2 Р е CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na 8 ronie Ż-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 

8 4: R RCE Sc: ati E НОНЕ ННЕ Oplata pocztowa uiszczona, ryczałtem. nadesiane milimetr 50 gr. Kronika pod miuśck gr. Wnumerach świątecznych oraz, z prowincji o 25 proc. drożej. 

Us Los ! Т]ь Konto. czekowe EGO. Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Adrtinistra- Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogloszenie cytrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
Nr. 80259. sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Ža dostarczenie numeru dowedawego 20 groszy, 

L (PAC 

k PO wlzycie Strandmanna c е ° s W interesie więc Polski nie može Ie: | 

3 haufemps tworzy gabinef Dyskusja nad expose m. Zaleskiego żeć nigdy najmniejszy nawet przejaw 

Wizyta Naczelnika Estonji dr. Otto D rozbieżności pomiędzy młodeini bał- 
* ecyzja Prezydenta Doumergua 

Strandmanna w Polsce, najgłośniej: w Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych tyckiemi sąsiadami. Centrum łej bał- 

szem echem odbiła się za granicami, PARYŻ, 20. Il. PAT. Doumergue powierzył Chautems misję WARSZAWA, 20. 2. (PAT). Sejmowa Jednocześnie przestrzec muszę naszych tyckiej państwowej społeczności leży 

| oko jes 2 Gadalieizych wydazeć utworzenia gabinetu. > spraw po pod r cz” AE że tego nie w Rewlu, ale w Rydze, leży tam 

8 5 nictwem wiceprezesa pos. Niedzialkowskiego żaju stanowisko, jakie zajmowali w czasie k z 

_ doby obecnej, Wydarzenie to dotyczy Zabiegi o udział Tardieu w gabinecie enio zai Mt w JE ООО pa. A Sa bo nato wpływają warunki gospo- 
pf Ё becnošci min. Zaleskiego do dyskusji nad wiadczy przysługę nietylko dziełu zbliżenia mi 5 

państw bałtyckich jako najbardziej PARYŻ: 20.1. Pat. W czasie narady z Tardieu Chautemps zaofiaro- expose p. ministra. | polsko - S, ale również sprawie darcze, polityczne i geograficzne prze 
= P й ф . : Ę i 

/ zainteresowanych, Oraž, trzech mo- wał mru tekę ministerstwa marynarki oraz wiceprezesurę rady mnistrów,  cjE>KIE DZIAŁO POS. STROŃSKIEGO. pokoju SAR p NE gė Ai dewszystkiem, nie mówiąc już o kul- 

| carstw, których interesy nad Bałty- co umożliwiłoby kierowanie w dalszym ciągu pracemi delegacji trancuskiej 27а СЕ : p WUS IE A A os, o Žūus na turalnych. Tego centrum rie może 

I kiem się krzyżują: Polski, Niemiec, -. Ani Tardieu nie odmówił kategorycznie, lecz poczynił liczne za- e RZ a NOA į Seni Pernai Sysel sowy bił az . Polska wypuścić ze swoich rąk, ani | 
$ , 3 к S 1 5 = rzySłu: rozDr! iu mora. mu 1 ° ® 

° Воз! Sowieckiej. Znamiennej więc Chautemps złożył również wizytę Briandowi, któremu _ zapropono- dził, że panuje niepokój z powodu wyników Asi DEG bezpieczeństwa wyg. tem bardziej pozwolić, by ktoś obcy 

(tej wizycie poświęcono „głównie dużo wał tekę s Soawkzmych lak sle zdusić. Bi ad dmówi : naszej polityki zagranicz, i że okres rządów wiadcza ten, kto w chwili likwidacji skut wygrywał je na niekorzyść interesów 
= al ę spraw zagranicznych. Jak się zdaje, Briand nie odmówi przyjęcia łat ostatnich nie był dla wzmocnienia naszej ków wojny kwestjonuje stan terytorjalny с Ž 

Sega nie tylko w Polsce i Estonji, teki i zdrowe E udač się e Tardieu Aoc przedstawienia mu sytuacji zagranicą pomyślny. Stanowisko to posiadania swego sąsiada, stan oparty na z bo Ryga, a nie dzisiejsze 

ale w Niemczech, . ważności sprawy utrzymania jedności przewodnictwa delegacj ńską, Tówca motywuje między innemi następują bezwzględnie słusznej zasa zie prawa naro- wno i Re i 
ad Pw d Z o prawy utrzy ] p nictwa delegacją londyńską, emi, względami: że Gdańsk dopuszczono do du ane ka Ь оЫ. о ‚ ze Rewel a m 

a AA Tease NINY 2 zwódcamni. stronnictw opozycji rządu Tardieg POWI AREN S g A oś Ględki WAN 
| 5 ) 5 : ! s , wis ństw 

E os T с ° PARYŻ, 20. IL. PAT, Chautemps rozpoczął dziś po południu narady gzisże sarana © traktowanie go jako samo. bm, Zapisanych jest o głosu jeszcze 7 mów gjsiejszej sytuacji nie j Z 
ych wizytę estońską — mniej więcej z r6żnemi osobistościami koliycznemi, <mielóc aemi. Mantice. Sartói pachieco a: RO Pelekas nie ców. dzisiejszej sytuacji nie jest w Stanie 

Р 1 i m, + „ otrzymała należnych praw, że Litwa рого- ic zmienić 

panuje zupełna zgodność  poglądv, Gailiaux, Malvy, Queille, Chaumet, Danielou i Loucherem. O godz. 18.30 staje nadal pod wpływami Niemiec i stosun : Р A ice Polski na 

że wywołana ona została coraz bar- Chautemps udał się lzby Deputowanych celem wzięcia udziału w posie: Ki iei 2 rolską nie uległy poprawie, że spra” ż . Pzzeto prestige Polski wymagał, 

dziej zacleśniającemi się węzłami Pe grupy socjalnych radykałów. Następnie złożył wizytę Tardieu 1 pre- La venas Je oukodlał Watybaau BUDŻET W SENAGIE ažeby pienvsza wizyta do Polski do | 

7 zydentow: ue'owi. La sA W 

Bmiskii оо оё I Esigljjų S pa" Łoza niemiecką ie zabezpie poi) Budżef Min. ROROK PUBIICZNYCh ooo ży ono на gle Straadmann, 
pa przedewszystkiem natury po- Gabinet bez Tardigu że strony rządu, iż kwestja ewakuacji Na- WARSZAWA, 20—4I. PAT. Senacka ko- sv przyleczał ap SZOS Ee 
itycznej. Natomiast daleka  rozbież- BO oce i EWY aś „204 misja skarbowo-budżetowa przystąpiła do a właśnie Semgall... 

$ 1 stali szcze e t imi ini: - i p 

ność panuje co do ostatecznego PARYŻ. 20.il, Pat. Chautemps przyjął ostatecznie misję utwo- nie uzyskaliśmy nic dla bezpieczeństwa Pol- a SN ias as Dani Tymczasem powracając do wizyty 

efektu tej wizyty, jej dalszych skut- rzenia gabinetu. Wobec przedstawicieli prasy ośwładczył on, iż ski, že stosunek do Niemiec nie łagodnieje, skį (BB) wnosi o przyjęcie budżetu bez prezydenta Strandmanna niepodobna 

Mów bollyczeneh m4 farele bałyc. Briand wyraził zgodę na współpracę w jego gabinecie, Tardleu Sri jady pysiu wania zale. Milcz robót publewyca „ka. opuścić okolznośd, że spofktła ai 
kim. st odmówił tej współpracy. dla Hoa zdj dla kC W, Pa eee Mie ona w Rydze z różnego rodzaju za- 

"7 ы  ABORZYCKPRERAKOCIZ TA OPOKA ZAICOP NOTKE. powinno o wywołać ze strony Polski od- а i i ‚ 

Ńiewątpliwie wizyta estońska, _tak dnie. objaśnienie. EST ak RC CA RO, AA , syst BORA - 3 

popularna zarówno w Polsce jak $w ! j { j | 1 cyjne, które pochłoną 1j4 ogółu kosztów: JU Niezadowoleniem, iewątpliwie naj- 
SAME Owena skoku 10 Duwosły protest studentów polskich w Gandawie wiece POS. LOEWENHERTZA Program obejmuje zy okresy Na Pierwsi poważniejszy "Aviddnik: tołewiih 08 

2 Е, 
'05, Гое' BB i „ pięcioletni poirze: п w + 

Iyki polskiej w... Estonji. Dlstego to PRZECIWKO ZATRUWANIU DUSZ ROBOTNIKÓW POLSKICH W BELGJI „Po“, OC. (BB) „podnosi znacze, Soła na regulację daje się obliczyć w vis* zamieścił artykuł leadera prawi- 

powodu tak burzliwie przyjęto ją w i FRANCJI JADEM AGITACJI KOMUNISTYCZNEJ. stawą Stosunków międzynarodowych. Żnacz przybliżeniu na 200 milionów. 2 edy do CY łotewskiej Berga, którego silano- 

Kownie gdzie zainicjowano ad hoc GANDAWA. 20. 2. (PAT). Koło studentów Polaków tutejszego uniwersytetu je La Ayre mg aziż edita P gs największych zokót paśitea.. Potreść *mo. wisko wobec Polski było dotychczas | 
& dnogłośnie uchwaliło rezolucję, stwierdzając między innemi: Zważywszy, że od pewne- toku, świadczy, że Ministerstwo Spraw Za. że około 30 lat. 1Postępujic oszczędnie i wysoce lojalne i przychylne. Artykuł — 

manifestacje ułiczne i szereg napastli- 
Wych artykułów w prasie rządowej 

_ dlatego nie podobała się tak bardzo 
( w Moskwie, gdzie powtórzono zna- 

ne majaczenia o przygotowaniach wo: 

jennych Polski, dlatego ;specjalnie nie 
przypadła do gustu Niemcom. Rzeczy 
to są wszystko zrozumiałe 

przewidzieć się dające. 
i zgóry 

go czasu rozpowszechnia się na uniwersytecie w Gandawie liczne dzienniki komunistycz- 

ne w języku polskim, wśród nich niektóre wydawane w Brukseli o charakterze wyraźnie 

antyrządowym, zmierzające do wywołania rożdzwięków między robotnikami polskimi, 

przebywającymi w Belgji i Francji, i ńastrojenia ich wrogo do Polski i względem! kraju, 

który udzielił im gościny, zważywszy że obowiązkiem wszystkich Polaków jest zapobie- 

żenie tej działalności zgubnej przedewszystkiem dla robotnika polskiego studenci polscy: 

1) domagają się ochrony moralnej | materjalnej w stosunku do setek tysięcy robot 
ników polskich, przebywających w Belgji ; Francji, 2) įdomagpją się założenia w Belgji 
dziennika polskiego, któryby |przynosił robotnikowi polskiemu prawdziwe wiadomości © 

"POłsce, informując go © istotnym rozwoju życia społecz nego w kierunku obrony jego! 

  

granicznych zdaje sobie sprawę z doniosło- 
ści pomyślnego załatwienia zagadnień gospo 
darczych. W sprawie umowy  likwidacyjnej 
polsko - niemieckiej zadecyduje o jej raty 
fikacji Sejm i obecnie oświadczenie w tej 
mierze byłoby przedwczesnem. Jednak dziś 
można zaznaczyć, że nakłada ona duże cię 
Żary na Polskę. Zadaniem naszem będzie 
stwierdzenie w odpowiednim czasie dobrych 
i złych stron tej umowy, rzucenie ich na sza» 
lę naszych rozważań i uzależnienie wniosku 
od: tego, na. którą stronę przechyli: się-szała: 

Porusźając kwestję _ Międzynarodowego 

rozważnie państwo będzie jej mogło do- 
konać własnemi siłami. Postęp budowy 
dróg przez s-morzą y jest widoczny. Stara 
metoda szarwarku—pracy samych rolników 
—oddaje w naszych warunkach bardzo 

dobre usługi. Ustawa o Ё nduszu drogo- 
wym będzie wkrótce wniesiona do Sejmu. 
Ministerstwo wnosi o przywrócenie skreś- 
lonych w zarządzie centralnym szeregu 

sum. 
Po przemówieniu p. miništra odbyła 

się dyskusja, po której wyjaśnień udzielali 

min. Matakiewicz i dyrektor departamentu 

ten zaznaczał, 

i nic mieć nie może przeciwko wizycie 
prezydenta Estonji w Polsce, že 

wszakże jedno tylko ma za złe Esto- 
nji, że w danym wypadku nie ucry- 

niła tego w najściślejszym kontakcie 

z Łotwą, a przeciwnie na własną rę-- 

kę f niespodziewanie, czem nawet 
Łotwa była zaskoczoną: lnne pismia 

że Łotwa nic nie ma © 

        

     

  

O ile wizyta prezydenia 'Strand- interesów i przypominając mu [jego obowiązki |względem ojczyzny i kraju, który judzielił > Е ч > А 

ościn: i ' & Banku Reparac! © mówca jósł olbrzy drcgowego Nestorowicz. Przemawiali jeszcze 

manńa pożądana była ze wszech- 2 E iny, 3) asa uwagę smiarodajnych 'władz na fakt, że pod pretekstem studjów (nį " Ej Fastytucji „na S i gospo- sprawozdawca sen. Dąmbski orsz sen. Gli- 1yskie widziały w tem zapowied: 

miar.d ikóżestoński bliżeni jele osób (przybywa z zagranicy w jedynem xelu uprawiania propagandy komunistycz«  darcze różnych państw i podkreślił, że jest wic. Głosowanie nad tym preliminarzem roslużalenia solidarności bałtyckie 

= nej, omaga © lentow laków w jj  energicznego zwalczania rzeczą ważną i konieczną 'wnienie je o ono. Ju! s: - 
ar.d a polsko-estonskiego zbliženia I nej, 4) d ją się od kół studentów Polakó Belgji gi а Я nie sobie odłoż Jutrzejsze posiedzenie poświę yckiej, 

polskiej w Rewlu akcji politycznej, propagandy bolszewickiej i pod jęcia starań w kierunku uświadomienia społeczeństwa, ważege międsca w tej instykucji AEG A. preliminarzowi Ministerstwa Te to zgrzyty i lekkie nieporozumie, | 

MS » L ё 2 2 * х eZ 

/ ole dopięła ona swego celu w ca. Pelgilskiego o istotnej roli wysłanników mośkiewskich ukrywających się pod nazwą podkreśla dacieśnienie stosunków ze Stana- , nia zostały już całkowicie prawie zła: | 

łych 100 procentach, O tyle nie na- dentów. ‹ gei S Postanowienie komisji skarbowej godzone przez następne  enuncjacje | 
naprzód, 5 $ 8 , 

leży tego identyfikować z £całokształ- : sj 2 pry tokut Litvinowa przez: szere, państw, Seimu rządu estońskiego, a przyjęcie, jakie | 

Dockela umowy likwidacyjnej polsko-niemieckie a przedewszystkiem przez Polskę Podniesie — Sejmowa komisja skarbowa pod przewo go”mimo wszystko doznał prezydent zy 
tem polityki polskiej nad Bałtykiem i 
jej tam należną siłą i przewodnictwem. 

Grzecznościowa wizyta estońska była 

w istocie wielkim efektem, najwięk- 

szy jednak efekt nie może nam prze: dy nad umową likwidacyjną z Polską. „Germania* zapowiada, iż nastąpi Mówca podniósł, iż ścisły sojusz i przyjaźń wiądz podwładnych w myśl zapadłego w tej estońskc-łotewskich. Musimy jednak 
! ; ! , ‚ istw stanowi k lny sprawi jwyż PARZE 

słaniać realnych konturów i kształtu. tO już ma dzisiejszem posiedzeniu gabinetu, Ą oba tych, państ sw Europie. Polska | Eb A CE | S przyznać, że nietylko w interesie | 

W związku z temi obradami „Deutsche Alig. Ztg.* utrzymuje, że Francja, pogłębiając pokój i bezpieczeństwo przez właściciela przy udziale najwyżej jed Łotwy, ale również—i to w znacznym m 
| jących się dalej horyzontów. Słabym 
' punktem polskiej ;polityki bałtyckiej 

była zawszę jej do pewnego stopnia 
nieśmiałość. Mówimy tu nataralnie w 

płaszczyźnie przeciwstawienia jej do 
tej, którą uprawiają Niemcy. i Sowie- 

ty, najczęściej wspólnemi siłami na- 
ciskające na konstelację bałtycką. 

Dziwna rzecz, o ile Niemcy, do 
y których narodowe republiki įbaltyckie 
| z natury rzeczy odnoszą się bardzo 

nieufnie, wraz z Sowietami, których 
tamże uważają za największego wro- 
ga, opracowały program solidarności 
państw bałtyckich w znanym  projek* 
cie Dreistaatenbund — to w istocie nio w tej sprawie powzi 7 i iż i że : ętych. leży obywateli do państwa zbliżać, a nie od- . Premjera 
Polska do takiego związku . bardziej e dyski ee kady | w wa Ogólnopolska mamiesfacja morska ae 20.ll = Pan Pre- 
jeszcze naktaniač winna ;mtode pań: 
stwa i jakkolwiek brzmi to może pa: 
radoksalnie — polityka Polski. winna 

Iść w zupełnie tym samym kierunku 
co dyplomatyczna akcja Niemiec. Ję: 
żeli bowiem „Niemcy nie obawiają się 
wzmocnienia państw bałtyckich przez 

* wzmocnienie ich solidarności, to tem 
bardziej nie może „się tego obawiać 
Polska, do której państwa te mają 
najzupełniejsze zaułanie, 

Riecz cała polega Oczywiście na 
tem, kto 

obejmie ram przewodniannn, _, Zietd obraduje pod auspicjami nacjonalistycznoniemieckiemi, ctego | SAS Hadze, Dalej mówia: nagai NA, end ma dy AREA EA ežatąmgnts opiki zpolctacj в Тайене 
80. zewnętrznym dowodem jest udekorowsnie sali obrad sztandarami byłego się Lien innemi wyjaśnień co do planu fa sztabu generalnego Kubełunasa. Naogół Szubartowicz. * 

k Związku państw trzech Obawiano się 
w Polsce ze względu na udział w 
nim Litwy. Jeżeli jednak zamierzano 

iwogóle przez pogodzenie z Litwą 
- dojść do kompletaego porozumienia 

ze wszystkiemi państwami  baltyckie- 
mi, to rzecz tę odwróciwszy powie- 

_ dzieć można—dojść do porozumienia 
(zx Litwą przez najściśleisze porozu- 

mienie z państwami bałtyckiemi. 
Nikt inny, jak Polska, nie ma tyle 

' szans do odegrania przewodniej nad 
Bałtykiem roli, ażeby jednak ta r<la 
była zupełna i kompletna potrzeba 
tu jest zupełna i kompletna zgoda 

panująca pomiędzy temi państwami. 

A (dalszy ciąg na szpalcie 6-ej) 
BA       

Gabinet Rzeszy podejmuje nową debatę 
BERLIN, 20.ll. Pat. Według informacyj kilku dzisiejszych dzienników 

porannych, gabinet Rzeszy w najbliższych dniach ma Ipodjąć nowe obra- 

wprawdzie dotychczas nie zapadła uchwała, ażeby umowę z Polską wyeli- 
minować z całego kompleksu pozostałych umów, wynikających z planu 
Younga, niemniej jednak należy się liczyć z tem, iż istotnie w tym właśnie 
duchu. zapadnie decyzja gabinetu. 

Dalsze alarmy nacjonalistycznej prasy niemieckiej 
BERLIN, 20 Il. Pat. Opozyczyjno-nacjonalistyczna prasa niemiecka, zwalczając 

umowę z Polską, rozpowszechnia w rozmaitych warjsntach wiadomości, mające wy- 
kanos stanowisko, zajęte przez rząd niemiecki, opiera się jedynie ną presji obcych 

Gabinet Rzeszy nie zmienił swego stanowiska 
BERLIN. 20.11. Pat. Urzędowo donoszą: Gabinet Rzeszy na 

ostatniem posiedzeniu, wysłuchawszy sprawozdania ministra 
'Curtlusa o dotychczasowych wynikach narad w połączonych ko- 
misjach parlamentarnych nad planem Younga i nad polsko:nie- 
miecką umową likwidacyjną, postanowił, zgodnie z wywodami 
ministra spraw zagranicznych, pozostać przy decyzjach, poprzed- 

Poseł Raucher wyjechał do Berlina 
‚ WARSZAWA, 20. II. Pat. Dziś o godzinie 9 min. 50 pos. nadzw 

czajny i minister pełnomocny Rzeszy p. Raucher wyjechał do Berlina. 

Zjazd ziemian z ferenu w. m. Gdańska 
Pod auspicjami nacjonalistyczno-niemieckiemi 

GDAŃSK, 20. Il. PAT. W dniu dzisiejszym rozpoczęły się tu obrady 
dorocznego zjazdu związku ziemian w. m. Gdańska, przy udziale przed- 
stawicieli senatu wolnego miasta, przewodniczącego związku ziemian Rze- 

"szy niemieckiej posła do parlamentu niemieckiego Schlangego, delegatów 
ziemian niemieckich pogranicznych powiatów Polski, ziemian Prus Wscho- 
dnich i t. d. 

cesarstwa niemieckiego i obecność wszystkich niemal posłów nacjonalisty- 
czno-niemieckich do sejmu gdańskiego. 

Pe iragicznym zgonie konsula meksykańskiego 
Eksportacja zwłok ze szpitala do podziemi kościoła Św. 

Krzyza 
WARSZAWA, 20—II. PAT. W dniu dzisiejszym o godz. 11 ;ocbyła się eksporta- 

cja zwłok ofiary katastrofy samochodowej $. p. Raula Rodrigueza Duarte, konsula 
meksykańskiego w Warszawie, ze szpitala Dzieciątka Jezus do podziemi kościoła św. 
Krzyża, gdzie będą pozostawały do chwili pogrzebu. 

W ceremonji z ramienią Ministerstwa Spraw "Zagranicznych wzięli udział dr. 

Staniewicz, zastępca naczelnika wydziału oraz p. Małachowski, radca ministerjalny. 
O godz, Z po południu dr. Staniewicz i p. Małachowski złożyli na ręce wice konsula, 
Meksyku p. Brygiewicza kondolencje z powodu tragicznego zgonu 4. p, p. Duarte 

jednocześnie zaś p. minister Zaleski polecił telegraficznie szefowi polskiej placówki 
w Meksyku złożyć kondolencje rządowi meksykańskiemu i rodzinie zmarłego. Data 
pogrzebu ś. p. Raula Rodrigueza nie została dotychczas ustalona. 
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nie szeregu poselstw do rzędu ambasad, tu- 
dzież niemal jednogłośny wybór Polski do 

Rady Ligi jest. dowodem uznania potęgi i 

znaczenia Polski a 

Omawiając stosunki Polski do Francji, 

dążą do normalizacji stosunków w Europie, 
a jednym z elementów tej koncepcji jest za” 

razem dążenie do porų polsko nie- 

mieckiego i francu: - niemieckiego, Mów. 

ca dzieli zapłatrywania p. ministra, że „usiło- 

wania, dążące do realzacji tej koncepcji, nie 

mogą osłabić sojuszu polsko - fraacuskiego- 

Następnie mówca. omawia szerzej kwe- 

stje, związane z polityką  mniejszošciową. 

Mówca twierdzi, że sprawiedliwe  zalatwie- 

nie problemów mniejszościowych, liczące się 

z faktycznym stanem, oparte na poszanowa” 

niu własności każdej mniejszości, jest jed 
nem z najważniejszych i najistotniejszych za- 

dań państwa polskiego, a także jego dziejo- 
wą misją. Polska wykonywa postanowienia 
traktatu mniejszościowego, poddaje się pro- 
cedurze, opartej na traktacie, ale broni się 
przeciwko próbom narzucenia państwu pol- 
skiemu nowej procedury Ligi Narodów jest 
związkiem różnych państw, więc na po; tę- 
bianie nierówności godzić się nie można. Na- 

względzie klub BB popiera całkowicie sta. 
nowisko, zajęte przez ministra spraw zagra- 
nicznych. 

W końcu mówca wyraża zadowolenie, 
że rok ubiegły przyiósł wzmocnienie idei po- 
koju i współpracę między narodami tak samo 
jak w stosunku do mniejszości. Mówca 
stwierdza, że klub BB, popiera całkowicie 
zasady i aprobuje metody, jakie stosował 
minister spraw zagranicznych. 

OŚWIADCZENIE POD ADRESEM DEMO- 
KRACJI NIEMIECKIEJ. 

(Następny mówca pos. Graliński (Wyzw), 
postawił ministrowi szereg pytań, dotyczą” 
cych przedewszystkiem braku inicjatywy pol 
skiej co do włączenia paktu Kelloga do pak- 
tu Ligi Narodów i motywów, które spowodo 

rządowego w sprawie uzyskania pożyczki 

zagranicznej oraz co do stanu naszych sto- 

sunków sąsiedzkich z Litwą. W dalszym cią 

gu pos. Graliński oświadczył między innemi 
co następuje: 

Komplekt umów, dotyczących likwidacji 
powojennych stosunków w. Europie, stano- 
wj w chwili obecnej przedmiot rozważań par 
lamentu _ niemieckiego, Z dotychczasowych 
wiadomości o tej debacie wywnioskować na 
leży, że demokracja niemiecka wkracza na 
niebezpieczne tory. Mówimy o złudzeniach, 
jakie panują, a w każdym razie są głoszone 
co do możliwości pokojowej rewizji naszych 
granic zachodnich, Jako zdecydowany zwo- 
lennik zbliżenia politycznego i gospodarcze” 
go pomiędzy Polską a Niemcami, jako rzecz 
nik ścisłej współpracy demokracji polskiej z 
demokracją niemiecką, która w. pierwszym 
rzędzie zapewnić może trwałość " wzajem- 
nych! pokojowych stosunków, pragnę oświad 
czyć, że w dalszym ciągu demokracja pol- 
ska nie schodzi z raz obranej linji postępowa 
nia i w dalszym ciągu wysiłek swój kieru- 
je do ustalenia zgodnego sąsiedzkiego współ- 

dnictwem pos. Kiernika w obecności wicemi 

gistra skarbu Starzyńskiego oraz dyrektora 
departamentu Kostki uchwaliła po referacie 
pos. Farbsteina wnioski posła Rosnerfa w 
Sprawie wezwania rządu, aby wydał do 

nej sily najemnej lub jednego członka rodzi. 
ny, nie podlegały obowiązkowi opłaty podat 
ku przemysłpywego ani w formie świadectw 

pow ami w formie podatku od 0. 

Następnie po referacie pos. Karwana u- 
chwalono rezolucję w sprawie wezwania rzą 
du do wydania w ciągu 30 dni rozporządze- 
nia wykonawczego w przedmiocie likwidacji 
przedwojennych kas gminnych pożyczkowo- 
oszczędnościowych na terenie byłego zaboru 
rosyjskiego. 

Wnioski dotyczące zmiany w rozporządze 
niu o monopolu spirytusowym przepisów o 
koncesjach alkoholowychę przekazano do C- 
sobnej podkomisji. Wreszcie komisja  przy- 
stąpiła do dyskusji nad referatem pos. Ko- 
tera w sprawie projektu ustawy o wprowa 
dzeniu podatku specjalnego na budowę szkół 
powszechnych. Dyskusję w tej materji od 
roczono do następnego posiedzenia. 
  

W GDYNI. ; 

GDYNIA. 20. 2. (PAT). W związku z 

10-leciem odzyskania Pomorza odbędzie się 

w Gdyni 23 lutego ogólno - polska manife. 
stacja ,morska, pod wysokim protektoratem 
Pana [Prezydenta Rzeczypospolitej Mościckie 

go, Pana Marszałka Polski Piłsudskiego i 

Pana (Ministra Kwiatkowskiego, obywateli 
honorowych portowego miasta Gdyni. | 

RTZ ROZOWE 

Przymnsowy mtlep skabelanóśa 
KOWNO. 20. 2. (PAT). W kowieńskich 

kołach politycznych szeroko jest  okmento- 

panuje przekonanie, że Kubelunas nie powró 

ci już na zajmowane „stanowisko. Obowiązki 

szefa sztabu ra czas nieobecności jego peł 

nić będzie płk. Gerulajtis, Do ewentualnej 

dymisji Kubelunasa przyczynić się ma jako. 

by rezultat zebrania oficerów, jakie miało 

miejsce 16 lutego w związku strzeleckim, na 

którem to zebraniu omawiana była obecna 

sytuacja polityczna, /Zebrjani doszli do wnio- 

sku, iż aczkolwiek armja mie powinna mie- 

szać się ido polityki, jednakże należy baczyć 

aby sytuacja wytworzona przez przewrót z 

dn. 17 grudnia nie uległa zmianom. Kubelu- 
nas był za absolutnem nie mieszaniem się do 

polityki. W kołach opozycyjnych uważają, że 
ilość fi siła zwolenników 'Woldemarasa stale 
ostatnio wzrastą. Dymisję Gustajnisa ze sta 
nowiską redaktora naczelnego „Lietuvos Ai- 

des“ tłumaczą jego artykułem, zapowiadają. 

cym zwołanie sejmu w najbliższej przyszło- 

Strandmann podczas przejazdu przez 
terytorjum Łotwy, ostatecznie rozwia. 

ło obawę ochłodzenia stosunków 

  

stopniu—w interesie polskiej racji nad 
Bałtykiem i jej prestige'u było, ażeby 
wizyta estońska dokonana została 
właśnie w najściślejszym kontakcie z 

Łotwą. Najwyższy już bowiem czas, 

ażeby nie tylko Łotwa, ale wszystkie | 

państwa bałtyckie jednolicie i solidar- 

nie zaznaczyły swe stanowisko i po-- 
wiedziały wyraźnie to, co przebija od 

lat już w ich orjentacjach politycz- 

nych uwarunkowanych nieustannem 

niebezpieczeństwem, grożącem im od 

strony Rosji Sowieckiej. m. 

FO RZPDRZOZZEWEZWA ROWE IEA | 

zes Rady Ministrów przyjął w godzi 

nach rannych ministra rolnictwa Jan- 

ta-Połczyńskiego, a następnie ministra 

spraw wewnętrznych p. Józewskiego. 

W godzinach wieczornych p. premier 

      

wraz z małżonką wziął udział w obie-- 4 
dzie wydanym w ambasadzie angiel- 
skiej przez ambasadora Erskine. 

Niedyspozycja min. Prysfora 
WARSZAWA, 20 IL Pat. P. minister 

pracy i opieki społecznej Aleksander Pry- 
stor z powodu niedyspozycji przerwał urzę* 
dowanie. Wobec wyjazdu wicemin. gen. Hu- 
bickiego na inspekcje do Lwowa i Krako- 
wa, zastępować będzie p. ministra dyrektor 

Sprawy Cerkwi prawosławnej 
Metropolita Dionizy u ministra 

Czerwińskiego . 

WAWRSZWA, 2011. Pat. P. mi- | 
nister wyznań religijnych i oświecenii 
publicznego dr. Sławomir Czerwiński 
przyjął dziś na audjencji metropolitę 
Djonizego. Między innemi sprawami 

prawosławnemi p. minister poruszył 
aktualność obsadzenia djecezji wołyń- || 
skiej przez stałego ordynarjusza. „P. 
minister przyznał, że konieczność ta: 
kiej djecezji dziś najzupełniej dojrze 

ła i będzie słusznem uwzględnienie 
życzeń ludności prawosławnej, prai 
nącej już oddawna mieć swego D 
skupa na miejscu, a nie, 

| 
jak dotych- 
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czas, w Warszawie. Kwestja ewentu- © 

alnego kandydata nie była nar
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ECHA KRAJOWE Konferencja celna w Genewie 
  

SŁONIM 

—— Wizód pękł. Nabierający oddaw 

«na wrzód w administracji wojewódz- 

twa nowogródzkiego pękł 12 lutego 

na posiedzeniu wydziału powiatowego 
sejmiku słonimskiego. 

Powodem była powiedzienie prze 

wodniczącego wydziału p. starosty 

Heńsz a: iż opiaja członków wydziału 
mia Sprawy związane z gospodarką po- 
adwą jest mu zbędna. 

To było powodem ustąpienia całe 

go wydziału powiatowego i wstrzyma 

nia prac, aż do zmiany stosunków, jak 

również wysłanie motywowanego pro- 

testu do p. ministra spraw węwnętrz 

nych i pana wojewody nowogródz- 

kiego. 3 

(Przedstawiciele społeczeństwa miej 

scowegą niejednokrotnie wskazywali 

na konięczność zmiany linji gospodar- 
czej starosty Henszia. 

P. słarosta będąc bardzo 
siebie i poparcia p. wojewody 
swej nie |zmieniał. 

Pomiatanie interesami powiatu nie 

mogło do innych doprowadzić rezulta 

tów. 
Oczywiście przypuszczać 

iż wkrótce p. Henszel przestanie 

  

pewny 
linji 

należy, 
tu 

    

  

urzędowąć, tembardziej że w bliskiej 

przyszłości winien być budżet opraco 
wany, t.j. prace wydziału pow. prowa 
dzone winny być nadal. 

Smutnem jest iż stosunek społeczeń 
stwa polskiego w takie formy musiał 
się wylać, by wstrzymać rujnującą go 
spodarkę polskiego starosty. 

Szczęśliwem jest, iż pomiędzy spo 
łeczeństwem miejscowem znalazło się 
tyle ludzi orjentujących się w zagad- 
nieniach gospodarczych i mających 
dość odwagi cywilnej aby tak zdecy- 
dowanę stanowisko zająć i to jedno 
głośnie. 

Jest to odpowiednia przestroga dla 
innych starostów tegoż województwa. 
Jest to wyraźnym dowodem dla p. wo 
jewody Beczkowicza, jakie warunki pa 
nują w jego województwie, gdy wy- 
dział pow. in corpore nie chce współ 
pracować (gdyż nie może) ze starostą 

Bagatelizowanie sytuacji gospodar 
czej jest zawsze niedopuszczalne , 
tembardziej po ostatnich doniosłych 
uchwałach komitetu ekonomicznego 
ministrów, z których jedna — wyraž- 
nie hamuje szafowanie groszem pu 
blicznym: zalecając samorządom, by 
w roku 1930—31 nie rozpoczynały ta 
kich inwestycyj, które nie osiągają do 
statecznej i szybkiej rentowności, 
względnie nie oddziaływują dostatecz 
nie szybko na ożywienie życia gospo 
darczego“ 

' Ostatnie trzy lata gospodarki sama 
rządowej woj. nowogródzkiego to an- 
tyteza podstawowych zasad ekonomji 
gospodarczej. To jedno konkurencyjne 
Boć poszczególnych starostów, ma 
jące na celu zwrócenie na siebie uwagi 
47 przez inwestycje nie rachują się 
groszem publicznym. Z. 

į 
i | NOWO-šWIĘCIANY 

— życie kulturalne. Są tu dwie szkoły: 
powszechna i zawodowa żeńska. Dużo też 
młodzieży uczącej się w gimnazjach  mę- 
skiem i żeńskiem w powiatowem mieście 
$Święcianach, mieszka również w Nowo-Św. 

Kierownikiem szkoły powszechnej jest 
niejaki pan Brzeziński, rodem z Galicji. Żo- 
naty z nauczycielką tejże szkoły. Oboje słu- 
chali kursów dokształcających w Warszawie 
oboje chorzy, jeżdżą do Zakopanego na 
kurację. Mieszkali wpierw w domu  magi- 
strąckim, następnie, wbrew życzeniu -Magi 
stratu przenieśli się do szkoły j tam zamiesz 
kali. Z tego powodu zabrakło klas, a dzieci 
chodzą na dwie zmiany: przed i po południu. 
Były na fo skargi rodziców i nareszcie miej 
scowa ludność. zebrałą podpisy j udała się 
do władz szkolnych wileńskich. Przy poda- 
niu było zaświadczenie lekarza, stwierdzają- 
ce stan zdrowia p. p. Brzezińskich. Sprawa 
jednak została umorzona w Wilnie, bo p. 

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

OSTATNIE WYDARZENA SPORTOWE 
KATASTROFA MISTRZA. 

W zeszłym roku 'ani jeden polski 

zawodnik nie prześcignął vw niczem 

Bronka Czecha. Czy w biegu, czy w 
skokach, czy w zjeździe, czy w kombi- 
nacji — Czech był zawsze z pośród 
"Polaków pierwszy, ulegał  zagranicz- 
nym mistrzom — swojskim nigdy. O- 
taczała go aureola  niezwyciężoności, 
patrzono nań jak na niedościgłego te 
nomena. 

Na początku obecnego sezonu 
Czech wygrał konkurs skoków: wszy- 
stko będzie po dawnemu — myślano. 
Niezupełnie: na Krokwi został w ja- 

kichś mało ważnych zawodach pobity 

przez Cukra i Rozmusa, w biegu z prze 

* szkodami o puhar Makuszyńskiego po 

bili go Szostacy, Motyka i Berycho- 

wie... 
Prawdziwy cios spadł nań dopiero 

na mistrzostwach Niemiec — pierw- 

szych poważnych zawodach sezonu. 

Na 18 kim. był 44-ty!!! Wyprzedzili 

go nietylko gremjalnie Niemcy, ale i 
wszyscy startujący Polacy. Tłómaczył 
się przemęczeniem, tem, owem.. W 
skokach — 11 miejsce i słabe wyniki 

Mistrzostwa, odbyte w zeszłym ty 
odniu, były potwierdzeniem spadku 
ormy Czecha. Nic mu się nie udało, 

    

Brzeziński wystarał się o świadectwo innego 
lekarza, stwierdzające, że niebezpieczeństwa 
zarazy nie ma. Dzieci nadal nie mogą ko- 
rzystać z całego lokalu szkolnego i chodzą 
do szkoły na dwie zmiany, 

O pedagogicznej etyce pani. B. można 
się przekonać między innemi choćby z na- 
stępującego faktu. W pobliżu Nowo Świę- 
cian jest ładny park zasadzony śliczną amery 
kańską sosną. Jest to własność prywatna. 
Pani B. lubi ubierać swoje mieszkanie właś 
nie temi sosnami. Każe więc uczniom szkoły 
chodzić do parku i łamać gałęzie sosnowe 
dla niej. To nie jest pojedyńczy wypadek 
ale wciąż się powtarzający. Właściciel, czło 
wiek prosty, nie robi ceremonji z chłopcami 

i wybiega z domu z kijem į  ordynarnemi 
połajankami pod adresem dzieci i ugania się 
za niemi. Pani kierownikowa szkoły udaje 
jednak, że o tem nie wie, ale wiedzą rodzi 
ce i wie właściciel parku i jakie mogą mieć 
pojęcie o kulturze kierowników szkoły? 

Inną placówką kulturalną polską mógł 

by być dom ludowy, założony przy Magistra 

cie. Jest tam bibljoteka i radjo lampowe. 

Niestety, brak ludzi dość  uświadomionych 
‚ narodowo, aby tę placówkę postawić na wy 

sokości zadania. Bibljoteczka skompletowa- 
na może i przez ludzi dobrej woli, lecz o 
piśmiennictwie polskiem nie mających naj- 
mniejszego pojęcia. Same groszowe wydaw 
nictwa, przekłady nieudolne powieścideł Wal 
lace'a i współczesnych rosyjskich autorów, 

jak Sliozkin i t. p. — Chodzi przecież o mło 
de pokolenie i czem je karmią? 

Kolejowcy mają tu swoje „Ognisko* i 

kino. No ale to kino, wyświetlające takie 

filmy jak „„WW zaułkach Marsylji" (handel 
żywym towarem) „I ciało jest stabe“, „An 
na Karenina“ i t. p. z obrazami aż do znu- 
dzenia jednostajnie  erotycznemi, — chyba 
nie przyczynia się również do ugruntowania 
i szerzenia kultury polskiej. 

Do osobliwości N.+ Święciańskich należy 
jeszcze kolejarz Dubowik, bolszewik, urzą- 
dzający tu częste wiece i propagandę, Od 
czasu do czasu bywa ukarany, ale zaraz 
wraca do pracy zdrów i uśmiechnięty. 

Jeden z cierpliwych. 

POSZUMIEŃ, POW. SWIĘCIAŃSKI 

— życie kulturalno oświatowe.  Poszu 
mień — wieś, niegdyś przed stu laty mia- 
steczko, żyje ostatnio atrakcją wszelakiego 
rodzaju kursów, wystaw, odczytów, przed- 
stawień amatorskich i innych podobnych 
imprez kulturalno-ošwiatowych, zawdzięcza 
jąc miejscowemu nauczycielstwu w osobach 
p.p. St. Zawistowskiej i, J. Brzozeckiego. Oto 
kalendarzyk tych imprez « zorganizowanych 
w b. miesiącu: 

Dnia 3 w lokalu szkoły powszechnej 
odbył się jednodniowy kurs dla t. zw. „bu- 
raczanych* uczestników konkursu przyspo- 
sobienia rolniczego, na który pomimo silnej 
zawiei śnieżnej przybyło 26  konkursistów 
zorganizowanych w czterech zespołach z 
miejscowości: Jodziszkiańce, Poszumień—Ru 
dziany, Wincele i Kretony. 

Dnia 8 staraniem miejscowych organiza 
cyj: kółka rolniczego, koła gospodyń wiej- 
skich, kasy Stefczyka i koła młodzieży wiej 
skiej, był urządzony obchód „święta pracy 
spolecznej“ na terenie tutejszym. Na  pro- 
gram obchodu złożyły się: powitanie gości i 
przedstawicieli władz, przemówienie, odegra 
nie komedyjki „Stryj przyjechał*, wręczenie 
sztandaru szkolnego, otwarcie wystawy i 
wreszcie tańce. Zgodnie z programem w 
imieniu czterech  organizacyj, wszystkich 
obecnych witał p. j, Brzozecki kier. szkoły, 
poczem w dość długiem przemówieniu po- 
krótce zobrazował pracę organizacyj na te- 
renie Poszumienia. W odpowiedzi zabrali 
głos p. p4 Krasicki — kierown. sejmiku 
święciańskiego, Kuryłło — agronom powia- 
towy i Hajwaszówna — instruktorka kół 
gospodyń wiejskich woj. wileńskiego. 

Następnie odegrano komedyjkę „Stryj 
przyjechał”, którą przyznać należy, pomimo 
częstych zaglądań do budki suflerskiej Ku- 
leszy (J. Brzozeckiego) nasi „artyšci“ od- 
tworzyli dość dobrze. Najlepiej popisały się 
panie: p. Bogacka (Z. Sienkiewiczówna) i 
służąca Zuzia (D. Rodziewiczówna), zaś nie 
co gorzej panowie: Kulesza — stryj (]. Brzo 
zecki), Adam (A. Bałtruszewicz) i Grzywa 
czek (Z Gujski). - 

Po przedstawieniu, p. Zofja 
czówna — instruktorka robót ręcznych wrę 
czyłą kierown. szkoły p. J. Brzozeckiemu 
ładnie wykonany sztandar szkolny, który zo 
stał oddany uczniowskiemu poczetowi sztan 
darowemu. 

Z kolei nastąpiło otwarcie wystawy wy 
konanych prac przez uczestniczki 3-miesięcz 
nego kursu szycia, haftu i robót ręcznych 
zorganizowanego przez miejscowe koło go- 
spodyń wiejskich i subsydjowanego przez 

Sienkiewi - 

Obrady cechuje pesymizm 
GENEWA, 20 II- Pat. Na dzisiejszym zebraniu konierencji w sprawie 

rozejmu celnego prowadzono w dalszym ciągu ogólną dyskusję. 
Nastrój wśród kół konferencji jest bardzo pesymistyczny z tego po: 

wodu, że liczne delegacje zachowują względem projektowanej umowy Sta: 
nowisko odmowne, a tego rodzaju umowa nie może być "urzeczywistniona 
bez udziału wszystkich większych państw Europy. 

W ogólaei dyskusji w sprawie rozejmu zabierali dziś głos delegaci 
Portugalji, Holandji, Luksemburgu, Estonji i Węgier, wypowiadając się za- 
sadniczo za zawarciem międzynarodowego porozumienia. Szczególnie były 
holenderski p'emjer Colijn przemawiał bardzo energicznie za wprowadze- 
ułem w życie postanowień i zaleceń, przyjątych na Światowej konferencji 
gospodarczej w roku 1927 oraz na ostatniem Zgromadzeniu Ligi Narodów 
w sprawie zniesienia barier celnych. 

ROZWAŻANIA PRZYCZYN I SKUTKÓW KRYZYSU GOSPODARCZEGO EUROPY. 

GENEWA. 20. 2, (PAT). W dalszym ciągu konferencji rozejmu celnego toczyła 
się dziś dyskusja generalna, której ukończenie spodziewane jest ma popołudniowem po- 
siedzeniu. .Przemawiać będzie również przewodniczący koinerencji p. Moltke, który zre- 
asumuje wyniki tej debaty i nakreśli plan dalszej pracy konferencji. Spodziewane jest u- 
tworzenie dwóch komisyj pracujących równolegle. Pierwsza zajmie się  rozpatrzeniem 
przygotowanego przez komitet ekonomiczny projektu konwencji o rozejmie celnym, druga 
przygotowaniem projektów co do dalszej wspólnej akcji gospodarczej. Ta ostatnia ko 
misja zajmie się przeto również propozycją wysuniętą we wczorajszem przemówieniu 
przez ministra Kwiatkowskiego, a polegającą na odwołaniu się do ministrów gospodar- 
czych, biorących udział w. konferencji z żądaniem nadesłania swoich uwag w formie me- 
morandów o przyczynach i skutkach kryzysu gospodarczego Europy, jak również o środ 
kach zaradczych, jakie należałoby przedsięwziąć. 

Materjał ten byłby następnie poddany adaniu jakiegoś nowego organu powołanego 
'przez konferencję, który miałby usystematyzować nadesłane memoranda dla przedłożenia 
wniosków następnej konferencji gospodarczej. Prawdopodobnem jest, że komisja opra- 
cuje odpowiednie kwestjonarjusze dla rozesłania ich rządom. 

Posiedzenie Ausfrjackiej Rady Narodowej 
WIEDEŃ. 20.11. Pat. Rząd przedłożył dziś radzie narodowej układ 

haski i związane z nim układy z Polską i Belgią, tudzież układ arbiirażo- 
wy i koncyljacyjny zawarty między Austrją i ltalją. Wszystkie te przedło: 
ż:nia odesłane zostaną do komisji konstytucyjnej, która będzie nad niemi 
obradować w dniu jutrzejszym. 

Uratowanie ekspedycji Byrda 
NOWY JORK, 20 Il. Pat. Wsiadając dziś rano o godz. 9.20 według czasu 

bntarktycznego na statek „City of Vork*, ekspedycja Byrda pozostawiła w obozie 

samoloty oraz inny materjał wartościowy. Zabrano jednak wszystsie materiały, 
dotyczące przeprowadzonych w ciągu zgórą roku bzdań naukowych. 

LAIKAS TDI 

Uniewinnienie b. posła Szapiela 
Wyrok warszawskiego sądu apelacyjnego po dwukrotnem 
uchyleniu wyroku skazującego wileńskiego sądu apelącyj- 

nego przez Sąd Najwyższy 
WARSZAWA, 20 il. Pat. Sąd apelacyjny rozpatrywał dziś sprawę przeciw- 

ko byłemu posłowi Szapielowi (Niszależna partja chłopska), który skazany był 
przez wileński sąd okręgowy na 6 la: ciężkiego więzienia za akcję antypań- 
stwową. Wyrok, zatwierdzony przez wileński Sąd apelacyjny, został następnie 
jednak skasowany przez Sąd Najwyższy, który przekazał sprawę do ponownego 
rozpatrzenia. Wileński sąd apelacyjny jednak po raz drugi 
skazując posła Szapiela na 6 lar. Obrona więc ponownie odwołała się do 

zatwierdził wyrok, 
ądu 

Najwyższego, który wyrok skazujący skasował, ale tym razem -przekazsł sprawę 
warszawskiemu sądowi apelacyjnemu. Tu wyrok sądu okręgowego uległ uchy- 
leniu i poseł Szapiel został uniewinniony. 
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Ceny niskie.   

L-PENSJONAT 
„LU X“ 

Warszawa, Marszatka Focha 12 i Senatorska 19. 

Właść. BAGRAD BARBARJAN 
Pokoje zaopatrzone we wszelkie wygody 
urządzone, z usługą, pościelą, wanną, telefo1em, radjo i 

z kompietnem utrzymaniem lub baz, na dni i miesiące. 
Kantor załatwia przyjezdnym wszelkie sprawy. 

. 
| 

ФФФ 
Adr. telegr: „Lux“ Warszaw a 

nowoczesne, komfortowo 
t.p. Mogą być 

  

  

wileński zarząd okręgowy kół, cošniecoš 
obiecał sejmik święciański, ale pozostały tyl 
ko cacanki, obiecanki, a... Zebrani goście 
mogli podziwiać misternie wykonane hafty i 
przepiękne wyszycia, które zostały wykona 
ne pod kierownictw m p. Z. Sienkiewiczów 
ny. Zaznaczyć należy, że najbardziej orygi- 
nalnie i starannie wykonane zostały: prace 
p. M. Brzozeckiej. i 

Uroczystość zakończono jak zwykle za 
bawą taneczną i herbatką. W czasie przerw 
čala Sala huczała oklaskami za wypowiedzia 
ne na scenie przez p. Goślinowskiego „ploż 
teczki poszumienskie“. 

Wśród gości zauważyliśmy, poza powy 
żej wymienionymi reprezentantami władz p. 
Jankowskiego —inspektora samorządowego, 

. Goślinowskiego — referenta sejmiku, p. 
ukaszewicza — wójta gminy, p. Polkowi 

skiego — prezesa Banku w Nowo-Święcia 
nach, p, inż. Pawłowskiego, przedstawicieli 
okolicznego ziemiaństwa i pokrewnych po- 
bliskich organizacyj (Jodziszkiańce, Bojary, 
PORA Obecnych było przeszło 200 
osób. 

Dnia 9, 10 1 11 został zorganizowany 
w Poszumieniu trzydniowy kurs rolniczy, na 
który przybyło czterech prelegentów w oso 
bach: p.p. Kuryłły, Żukowskiego, inż. Paw- 
łowskiego i Dmitrowicza. Kurs trwał codzien 
nie przeszło po 6 godzin i zakończony został 
wyświetlaniem przezroczy. Uczestniczyło co 
dziennie po 40—50 osób. 

Na zakończenie dodać należy, że w dniu 
13 b. m. miejscowi przedstawiciele... oczeki 
wali przybycia p. Dracza — instruktora 
oświaty pozaszkolnej przy kuratorjum, który 
według pisemnej zapowiedzi miał przybyć 
do Poszumienia celem zapoznania się z 
pracą, tak głośno reklamowaną w czasopi- 
smach na terenie tutejszym. Niestety pomi- 
mo oczekiwania do godz. 9 wiecz. p, instruk 
tor nie przybył. Podobne ignorowanie wyż- 
szych czynników b. źle wpłynęło na zebra 
nych, którzy pod adresem winnych głośno 
wyrzekali. Со to znaczy? Czyżby zapowiedź 
była blagą? Dotrzymujmy przyrzeczeń i da 
nego słowa! 

Józet Terlecki. 

  

      

BAKA SRITIS ITA ISI TATSIA SE SUENO 

Echa zniknięcia $enerazi Kulepowa | 

Dzieci, odżywiane l 

FOSFATYNA 
FALIERA 

mają zawsze Świeże różowe policzki, dobrze 
rozwinięte mięśnie i zdrowy wygląd. 

Niezriówvanej dobroci mączka odżywcza jest 
wszędzie do nobycia. 

  

SENSACYJNE WYZWANIE ROSYJSKIEGO DZIENNIKARZA POD ADRE- 

SEM AMBASADORA SOWIECKIEGO 

Wychodzące w Paryżu pismo „Wa 
zroždienje“ przyniosło w jednym ze 
swych ostatnich numerów sensacyjny 
list otwarty znanego publicysty i felje 
tonisty rosyjskiego Rennikowa do am- 
basadora sowieckiega w Paryżu Dow- 
galewskiego. List ten, pozostający w 
związku z tajemniczem zniknięciem ge 
nerała Kutiepowa, umyślnie utrzyma 
ny jest w tonie niezwykle ostrym, aby 
zmusić w ten sposób Dowgalewskie- 
go do wytoczenia Rennikowi sprawy są 
dowej o oszczerstwo. 

W liście swym Rennikow bez jakich 
kolwiek ogródek zarzuca Dowgalew 
skiemu popełnienie w biały dzień „zło 
dziejskiego przestępstwa”. Po rzuceniu 
pod adresem ambasadora tak ciężkie 
go oskarżenia pisze Rennikow: „Jeżeli 
nie jest pan mordercą i nie zbójem, a 
poprostu złodziejem, tylko szantażystą 
— to skarż pan również A jeżeli nie 
jest pan złodziejem, lecz tylko tchórz- 
liwym, pożałowania godnym  parob 

W PARYŻU DOWGALEWSKIEGO. 

kiem sowieckim — to proszę to udowo 
dnić* A w dalszym ciągu pisze Renni- ' 
kow: „niechaj sprawiedliwe sądy  0- › į 
rzekną, czy zastugujemy na poniesienie | 
kary za tego rodzaju charakterystykę 
pańskiej komunistycznej osoby*. 

Koniec listu jest jeszcze bardziej o 
stry od początku. Rennikow nazywa 
pod koniec Dowgalewskiego poprostu 
„chamem i „zbójem'', wołając: „Niech 
że pan nas wreszcie pociągnie do odpo 
wiedzialności sądowej. ' 

W kołach dziennikarskich Paryża 
list otwarty Rennikowa wywołał zrozu 
miałą sensację. Z wielkiem zaintereso 
waniem oczekuje się teraz w jaki spo- 
sób na list ten zareaguje Dowgalew 
ski: czy 1zuci go poprostu do kosza, 
czy też zdecyduje się zaskarżyć Renni- 
kowa i w ten sposób da Paryżowi no- 
wy sensacyjny proces który oczywiś- 
cie byłby procesem o charakterze wy 
łącznie demonstracyjno - politycznym. 

AL S i 

92 ŚRODA LITERAGKA 
(Z.K.) Na walnem zebraniu Związku Li 

teratów, które odbyło się dnia 17 lutego na 
prezesa został wybrany przez aklamację p. 
prof. Marjan Zdziechowski, prócz tego w 
Skład zarządu weszli p. Helena Romer-Ochen 
kowska, p. prof. Srebrny, p. Kazimierz, Le- 
czycki, p. Hulewicz i p. Charkiewicz, 

Po serdecznem powitaniu przez p. Ro 
mer.Ochenkowską, ponownie wybranego pre 
zesą i hucznych oklaskach tłumnie zebranej 
publiczności, p. prof. Zdzięchowski odczytał 
rozdział o Sedanie z opracowywanego przez 
siebie dziela „Napoleon III“. 

Odczytanie rozdziału „O Sedanie* prele 
gent poprzedził skreśleniem sylwetki <-ducho- 
wej cesarza i nastrojów ówczesnej Francji. 
Napoleon III byt człowiekiem niezmiernie do 
brym, którego ciężka choroba kamieni pę- 
cherzowych zupełnie fizycznie złamała, a sil 
ne cierpienia fizyczne pozbawiły enrgji, woli 
i odporności w stosunku do społeczeństwa, 
a przedewszystkiem uczyniły go niezdolnym 
do walki z ambitną, chciwą władzy cesarzo 
wą Eugenją. Dowodem dobroci Napoleona 
jest fakt, że z 90 miljonów, które w czasie 
jego panowania przeszły przez prywatną 
szkatułę cesarza, zaledwie 3 i pół miljony 
zużył na kupno biżuterji dla żony, a reszta 
została wydana na różne cele dobroczynne i 
społeczne. Ostatnie lata panowania cesarza, 
były. prawdziwie tragiczne, wszędzie spoty 
kał się z wrogim i nieufnym nastrojem i 
miał tylko jednego przyjaciela w marszałku 
Niel, ale i ten również wbrew woli cesarza 
zgodnie z opinią ogółu dopomagał w reduk 
cji wojska. 

W: roku 1870 Prusy przygotowywały się 
do wojny ; aby : sprowokować Napoleona, 
wystawiły kandydaturę księcia Leopolda Ho- 
henzollerna na tron hiszpański. Wbrew po- 
przednim redukcjom wojska, Francja przyję 
ła entuzjastycznie perspektywę wojny, co 
przestraszyło IPrusy i skłoniło księcia Anto 
niego Hohenzollerna do cofnięcia kandydatu 
ry syna. Pomimo tego Francja parła do woj 
ny, i książę Grandmond w porozumieniu z 
cesarzem, zażądał przez francuskiego posła 
w Berlinie rękojmi od króla pruskiego, że 
kandydatura nie będzie ponowioną. Król 
przyjął życzliwie posła zapewniając, że nie 
ma już powodu do nieporozumień po wyco 
faniu kandydatury księcia. Ale premier Oli- 
vier i Grandmond parlį do sa i żądali od 
posła nowej interwencji. Król pruski nie 
udzielił drugiej audjencji i to stało się przy 
czyną wojny. - 

Xesarz nie wierząc w zwycięstwo starał 
się do wojny nie dopuścić, lecz nie miał 
siły oprzeć się woli rządu, narodu i żony i 
28 lipca wyruszył, by stanąć na czele armii, 

Pomimo, że armja francuska była mniej 
sza liczebnie i gorzej zaopatrzona od Niemiec 
kiej, nie byłaby jednak przegrała wojny, 
gdyby na jej czele stał genjalny wódz. Ce- 
Sarz coraz to bardziej gnębiony chorobą, 

odbędzie się dnia l-go MARCA r. b. w salonach Kasyna Garnizonowego. 

nie zajął ani jednego pierwszego miej 
sca. Bieg zjazdowy, najsilniejsza jego 
strona, przyniósł mu klęskę od Suleji. 
On mistrz techniki, zeszłoroczny mistrz 
Europy, pogromca specjalistów zjazdo 
wych — Anglików, uległ nieznanemu 
tłomokowi góralskiemu! Przewrócił się 
tuż przed metą będąc jeszcze pierw 
szym — ha, poco się przewracał? Kto 
ma pretensje do mistrzostwa musi za- 
uważyć każdy wykrot i pieniek — zre 
sztą dawniej nie przewracał się nigdy. 

Osiemnastka nie skończyła się po- 
myślniej. Motyka Zdzisław był pierw- 
szy, a Czech zaledwie siódmy — sześ 
ciu krajawców pokonało go znowu. 
Wreszcie w skokach, tej swojej  do- 
tychczasowej domenie, poniósł dotkli 
wą klęskę. Wykonał najdłuższy skok— 
59 metrów — i zwalił się na ziemię. 
To też zajął 14-te miejsce. 

W kombinacji zwyciężył Szostak 
Karol uzyskując tytuł mistrza Polski— 
Bronek musiał się zadowolnić drugiem 
miejscem. Rzadka się widzi większą 
degrengoladę superasa — z niepokona 
nego stał się pokonanym przez wszyst 
kich. Całe Zakopane jest skonsternowa 
ne — Czech to przecie ulubieniec, fa 
woryt, oczka w głowie. I takie żałosne 
mistrzostwa Polski! I nie było zagrani- 
cznych zawodników! 

Może zawiniła tu trzynastka. Czech 
wylosował dwa razy 13-ty numer — 

naogół niema wogóle tego numeru, ale 
organizatorzy jpostanowili zwalczać za 
bobonność zawodników i wprowadzili 
tę inowaoję. Po smutnym losie Czecha 
reputacja złośliwej cyfry chyba się nie 
poprawi. 

Czy Czech się zupełnie skończył? 
Pewien jestem, że nie Pokaże jeszcze 
nieraz klasę, zdobędzie niejedno  mi- 
strzostwo, ale walczyć będzie musiał 
ostrzej niż dotąd — bezkonkurencyj- 
ność jego skończyła się stanowczo. 

Wśród pań Staszel - Polankowa po 
dawnemu pierwsza. Na początku sezo. 
nu nie produkowała się wcale — od- 
biorcy mleka mieszkają daleko, więc 
nie miała czasu na starty. Ani tak bar 
dzo ochoty — Brońcia jest już potężną 
grubiutką góralką, której pora iść, za- 
mąż; więcej myśli o męskich portecz 
kach niż a nartach — zresztą skoro nie 
tłamsi się jakimś kawalerem w kącie 
i nie ma pilnej dzieżki do odniesienia 
może się machnąć na spacer — żeton 
czy puharek nie wadzi w mieszkaniu: 
jest co na ścianie powiesić, albo w co 
kwiaty wetknąć. 

W AMERYCE. 

Petkiewicz spisuje się nieźle. Star- , 
tował trzykrotnie: dwa razy był pierw 
szy, raz drugi. Coprawda współzawod- 
niczy jedynie z miejscowemi siłami, a 

   

wiadomo, że Amerykanie w biegach 
na dłuższe dystanse są do chrzanu — 
nie mają cierpliwości, wytrwałości, le- 
cą zawsze z początku jak opętani a po- 
tem wywieszają języki i kapitulują. 
Świetni na 100, 200 i 400 metrów, gro 
źni na 800, słabi na 1500, w biegach 
trzy i pięciokilometrowychi yankesi są 
śmieszni. Na Olimpjadach nikt się z ni- 
mi nie liczył na większych dystansach 
— w porównaniu z Finlandczykami i 
Szwedami są zwykłemi gamoniami. 

Temniemnieį sukcesa  Petkiewicza 
są cenne ze względu na liczną polską 
kolonję w Ameryce. Faktem jest, iż 
mali np. sztubacy wstydzili się mówić 
w szkołach: „jesteśmy Polakami" bo 
koledzy pytali ich drwiąc: „a jakiegoż 
sławnego macie rodaka?* Obecnie bę- 
dą się odgryzać Petkiewiczem — kto 
„zdaje sobie sprawę z roli jaką ambicja 
odegrywa u młodzieży ten uzna, że 
blondynowaty studenf prawa uniwersy 
tetu warszawskiego dobrze się zasłużył 
ojczyźnie i braci szkolnej zamorskiej 
— więcej niż gdyby napisał trzy podrę 
czniki z historji polskiej lub ułożył śpie 
wnik patrjotyczny z bzdurowatą „Ro- 
tą“ na czele. 

NAJLEPSI SPORTOWCY. 

_ Jedyne poczytne pisma sportowe w 
Polsce „Przegląd Sportowy'* wydawa- 

  

ne przez konsorcjum szczyc ące się 
Expressem, Kurjerem i Dobrym Wieczo 
rem tj. czerwoniakowemii brukowcami, 
urządziło dorocznym zwyczajem plebi- 
scyt wśród czytelników na 10 nazwisk 
naj sławniejszych sportowców w ubie- 
głym roku. Wyniki są następujące: 
1) Petkiewicz — słusznie, najwięcej 
rozsławił on Polskę swemi * zwycięst 
wami nad Nurmim i w Paryżu, 2) 
Czech Br. — mowa o zeszłym roku, 
więc nie jest to zbyt błędne. 3) Wala 
siewiczówna — Polka z Ameryki, któ- 
ra przyjechawszy na PWK zastartowa- 
ła w paru zawodach i okazała się ex- 
tra klasą. [Pobiła szereg rekordów, przy 
czyniła się do zwycięstwa nad Austrja. 
4) Kostrzewski — nazwisko aż nadto 
znane, kto wie czy nie zasłużył na lep- 
szą lokatę, 5) por. Gzowski — najlep- 
szy nasz kawalerzysta, 6) Stefański — 
wśród kolarzy krajowych jest on nar 
„prawdę klasą dla siebie, ałe nigdy nie 
zmierzył się z żadnym cudzoziemcem, 
7) Adamowski — król naszych hokei 
stów, 8) Cejzik — niezły dziesięciobo 
jowiec, ale na międzynarodowe stosun- 
ki zupełnie przeciętna, nawet słaba si- 
ła, 9) Górny — niewiadomo dlaczego 
zpośród bokserów on trafił a nie inny 
10) Bocheński — superas naszego pły 
wania, mistrz na 100 i 400 metrów, o” 
stoja naszej reprezentacji. 

Konopacka pierwsza w ciągu trzech 

  

  

LEKARZ - KAWALER 
poszukuje na okres 6 ciu tygodni 
dużego, ładnie umeblowanego pokoju 
z całodzienaem utrzymaniem przy 
inteligentnej chrześcijańskiej rodzinie. 
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złamany fizycznie i duchowo, nie mógł temu 
ządaniu podołać, Zdawał. sobie z tego spra 
wę ale dawał się wciąż powodować żonie, 
która objęła regencję i kamaryli dworskiej, 
która nie dopuszczała do powrotu monarchy 
do stolicy i objęcia ponownie rządów, nawet 
po złożeniu naczelnego dowództwa w ręce 
generała Bazin. Bazin nie mając pojęcia o 
taktyce, zamiast zaatakować lub cofnąć się 
ku Paryżowi, zamknął się w Mecu, a rozka 
zy zmuszające Mac Mahona do marszu na 
odsiecz Bazin'a, doprowadziły do osaczenia 
wojsk francuskich i klęski pod Sedanem. 
Wojnę wygrał więc nie genjusz strategiczny 
Moltkego, ale przyczyną klęski Francuzów 
była słabość i nieudolność francuskiego do- | 
wództwa, intrygi dworskie i walka  stron- 
nictw w Paryżu. Cesarz usunięty od rządu 
i dowództwa armji, towarzyszący bezczyn- 
nie armji Mac Mahona był zmuszony pod 
dać się nie chcąc dopuścić do wymordowa 
nia armii. 

P. prof. Zdziechowski w swojem dziele 
świetnie maluje całą tragedję rozterki i walki 
nieszczęśliwego, szlachetnego i dobrego až 
do słabości cesarza, oddając w żywych sło 
wach niezmiernie plastycznie, historyczne tło 
epoki, ludzi i nastrojów i z tego powodu 
referat Środowy był niesłychanie zajmują- 
cy”, to też zebrani nagrodzili go hucznemi 
okiaskami, entuzjastycznie dziękując  prele 
gentowi, za tak znakomitą inaugurację swo- 
jej prezesury. 

Na najbliższą niedzielę 23 zapowiedzia- 
ny jest wieczór autorski trzech poetów war 
szawskich, którzy mają przybyć w gościnę 
do Wilna jako przedstawiciele „Kwadrygi“. 
Przypuszczać należy, że inteligencja wileń- 
ska zechce się zapoznać z twórczością naj- 
młodszych poetów polskich i tłumnie przy- 
będzie do związku literatów w niedzielę na 
godz. 8-mą. 

  

Wielka katastrofa ma józiorze Płotele 
Z Kowna donoszą © strasznej kata- 

strofie, W ub. piątek o 5 wiecz. 2 sa: 
niami urzejeżdżało przez jezioro Płote- 
le w. pow. Kretyngowskim 9 osób, w 
tem 8 rybaków. Nagle lód się załamał i 
wszyscy jadący wpadli do wody. Nikt z 
nich aie zdołał się uratować, Najstarszy 
rybak, który zatonął ma 60 lat. Wśród 
jadących byli 13-letai chłopiec i 17-let- 
nią dziewczyna, Zwłok topielców jeszcze 
nis znaleziono. 

  

ostatnich lat zjechała teraz na 16-te 
miejsce, słusznie, wycofała się przecie 
z czynnego życia sportowego — nie 
można zbierać laurów na podstawie da 
wnych wyników. 

„ Polankowa — 11 ta; Jędrzejewska 
mistrzyni tenisu — 14-sta ;Stolarow— / 
19-sty; Zgorzelski — 15 sty i t.d. Ude 
rza fakt, że w tej selekcyjnej dziesiątce | 
niema żadnego piłkarza, choć iudbaal 
jest najpopularniejszym bezsprzecznie 
ut nas sportem. Niewdzięczna gra ta 
piłka nożna — nie człowiek się wsła” 
wia, a klub. 

Ciekawem też jest, iż w tych 10: 
znalazło się aż 3 członków AZS'u war 
szawskiego. Żaden inny klub nie zda” 
łał wepchnąć nawet dwóch swych 
przedstawicieli, a ileż wielkich stowar 
rzyszeń nie dało nikogo: żeby zazna, 
czyć tylko 
Wisłę. 

Pod względem długowieczności re- 
kord zdobył Kostrzewski—od czterech 
lat, tj. od kiedy są urządzane te konz 
kursy, zawsze figuruje w pierwszej dzić 
siątce — nigdy dalej jak na 5 tem miej- 
scu. Nikt inny nie wszedł czterokrotnie 
do dziesiątki. Jest to konsekwencja fe- 
nomenalnej pracowitości Kostrzewskie 
go i jego naprawdę  zdumiewającego 
zasobu sił. Karol. 
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Rontiskaty popoostaniowe przed Sqdem Najwyższym 
W dniu i5-go bm. przed Sądem 

Najwyższym w Warszawie odbyła: 
się rozprawa przeciwko skarbowi Pań 
stwa o zwrot skonfiskowanych przez 
zaborców majątków powstańców „Krót 
kie sprawozdanie z procesu zamieści 

| lišmy juž przed paru dniami, ze wzglę 
du jednak na aktualność sprawy dru- 
kujemy poniżej interesujący artykuł 

| „Dnia Polskiego* wyczerpująco — о- 
| świetlający sprawę konfiskat 'popow- 
# staniowych. 

| Na wokandzie lutowej Sądu Naj- 
wyższego znalazły się sprawy o mają” 

| tek Witwiniec, położony w pow. Brze 
skim z powództwa Marji Uszyckiej i a 

Ń majątek Krotów, położony w pow. Piń- 
f,skim z powództwa M. Wysłouchowej 

( przeciwko Skarbowi Państwa — obie 
ze skarg kasacyjnych Prokuratorji Ge 
neralnej od wyroków Sądu Apelacyj 
nego w Wilnie * 

: Ojciec powódki M. Uszyckiej, józef 
Stankiewicz, za udział _vw- powstaniu 
był skazany na zesłanie na Syberję, a 
jego majątek Witwiniec uległ konfiska- 
cie, a dziadek M. Wysłouchowej, Lach 
Szyrma, emigrował do Francji, ratując 
życie i pozostawiając majątek Krotów, 
który również został skonfiskowany. 

Р Powódka Marja ze Stankiewiczów 
— ОзгусКа spędziła wiele lat na Syberji, 

nie opuszczając ojca aż do jego zgonu. 
Po restytucji zaś Państwa Polskie 

go wobec odmowy przez władze pol 
skie zwrotu im skonfiskowanych ma- 

„jatków, zarówno M. Uszycka, jak i M. 
Wysłouchowa wytoczyły powództwa 
przeciw Skarbowi Państwa Polskiego 
o mienie skonfiskowane ich ojcu i dzia 
dkowi przez wroga i posiadane obec- 
nie przez 'Skarb restytuowanego Pań- 
stwa Polskiego. 

Sprawę te obie powódki wygrały 
w dwuch instancjach — zarówno w Są 
dzie Okręgowym w Pińsku jak i w Są 
dzie Apelacyjnym w Wilnie, który w 
swym wyroku oparł się na znanem o” 
rzeczeniu całego kompletu Izby Cywil- 
nej Sądu Najwyższego w sprawie Szum 
kowskiego, gdzie Sąd Najwyższy 
zgodnie z rezolucją Sejmu ustawodaw 
czego uznał, że konfiskaty mienia po 
wstańców były aktem zemsty, przemo- 
Cy i gwałtu i że wskutek tego nie mo” 
gą być uznawane za źródła praw cy- 

_ wilnych. 
Prokuratorja Generalna założyła 

skargi kasacyjne od obu wyroków Są- 
du Apelacyjnego i skargi te oparła na 
następujących zasadniczych motywach. 

° Zasady prawne, które wypowie 
dział Sąd Najwyższy w sprawie Szum 
kowskiego, nie stanowią  prejudykatu 
dla sprawy przeciwko Skarbowi Pań- 

_ stwa ze względu na charakter osób, w 
_ sporze udział biorących —(w sprawie 

Szumkowskiego. pozwanym-- był. Rub- 
cow, a w sprawach niniejszych Skarb 
Państwa), oraz ze względu na różny 
sposób nabycia przez pozwanych spor 
nego majątku — Rubcow nabył skon- 
fiskowany majątek od Skarbu Rosyj- 

_ skiego, a Państwo Polskie przejęło ma 
jątek po Skarbie Rosyjskim. 

Orzeczenie Sądu Najwyższego w 
sprawie Szumkowskiego, o ile zawiera 
w sobie pewne tezy, niebezpieczne w 
Sporze niniejszym dla Skarbu Państwa 
Polskiego, winno ulec rewizji, gdyż 

_ Prokuratorja Generalna nie godzi się 
w wielu punktach z wykładnią prawa 
1 wnioskami tego orzeczenia. 

ц Przedewszystkiem uznanie  konfis- 
kat mienia powstańców za nieprawne i 

_ nieważne, zdaniem Prokuratorji, obra- 
„ Ža ustawę. 

Następnie prawa majątkowe pow- 
stańców do majątków, skonfiskowa- 
nych im przez władze rosyjskie, należy 
uznać za przedawnione, choćby nawet 

konfiskaty były aktami gwałtu i bez- 
prawia. 

Niezależnie od tego Państwa Pol 
skie po swem powstaniu nabyło w spo 

| sób pierwotny swem własnem prawem 

  

„majątki, skonfiskowane powstańcom, 
| bez względu na to, czy w sposób go- 
"dziwy, czy też niegodziwy majątki te 
dostały się w ręce władzy rosyjskiej. 

Oprócz tego pierwotny tytuł na- 
bycia majątków powstańców przez 
Państwo Poiskie został umocniony w 
art. l2-tym Traktatu, zawartego przez 
Państwo Polskie z Sowietami w Rydze 
w r. 1921. 

Wreszcie majątki, skonfiskowane 
powstańcom, nie powinny być zwróco- 
ne zarówno powstańcom, jak j ich su 
kcesorom, z tej racji, że koniecznem 
jest stworzenie właśnie z majątków, 
skonfiskowanych powstańcom,  sub- 
Stratu materjalnego, na którym opierał: 

, by się system wyrównania w drodze 
" dystrybucji wyrównawczej krzywd 

Wszystkich tych, którzy ucierpieli. 
Z tych zasadniczych motywów Pro 

kuratorja Generalna żąda uchylenia wy 
roku Sądu Apelacyjnego w Wilnie. 

. Pełnomocnik M. Wysłouchowej w 
pisemnej odpowiedzi na tę skargę Pro- 
kuratorji Generalnej oświadcza, co na 
stępuje: 

2 Orzeczenie całego kompletu Izby 
Cywilnej Sądu Najwyższego w spra- 

ie Szumkowskiego ustaliło pewne za- 
ady prawne, a charakterystyczną isto- 

tę zasady prawnej stanowi jej niezmie 
nialność w zależności od tych lub in 
nych osób, uczestniczących w proc ©- 
sie. 

Zasada prawna, która zmieniałaby 
4Się w zależności od tego, przeciwko 
komu personalnie ma być stosowaną, 
przestałaby być zasadą prawną, a sta 
łaby się bezprawiem. 

'Uzależnienie stosowalności zasady 
prawnej od osoby, przeciwko której za 
sada ta ma być stosowana, jaskrawo 
koliduje z zasadniczym celem i istotą 
wymiaru sprawiedliwości. 

+ 

Trzeba rzeczy nazywać po tmieniu 
imówić prawdę i w tych wypadkach, 
gdy prawda ta komukolwiek miałaby 
się nie podobać. 

Zarówno stryczki, jak i konfiskaty 
mienia, były jednym i tym samym sy” | 
stemem zemsty, gwałtu i bezprawia, 
stosowanym przez władze zaborcze do 
powstańców, walczących o wolność 
Ojczyzny. : 

Kto broni legalności konfiskat, ten 
tem samem broni legalności stryczków. 

Kto zaś broni legalności stryczków 
i konfiskat, ten tem samem twierdzi, że 
w Polsce porozbiorowej źródłem, о- 
brońcą i reprezentantem prawa był car 
rosyjski i Murawjew Wieszatiel, а 
gwalcicielami tego prawa, reprezen- 
towanego przez Murawjewa Wieszatie 
la, byli powstańcy, walczący o wolność 
Ojczyzny. 

O przedawnieniu nie może być mo 
wy wobec gwałtu na którym wyłącz 
nie opierał się najazd Rosji na Polskę 
i wobec niemożności dla powstańców 
zwracania się z żądaniem restytucji ich 
praw do sądów rosyjskich, które dzia 
łały na mocy ustaw Cesarza Rosyjskie- 
go, negujących prawa narodu polskie- 
go do samoistnego bytu, o który wal- 
czyli powstańcy i za co majątki ich u 
legały konfiskacie. 

Nie mogłą Państwo Polskie nabyć 
w sposób pierwotny majątków, skon- 
fiskowanych powstańcom, gdyż na ma 
cy obowiązujących praw cywilnych 
(art 409 i 410 K.C.R.) państwo na” 
bywa w sposób pierwotny jedynie no- 
wo odkryte wyspy i lądy oraz z nieba 
spadające meteoryty. 

Nie może również Państwo Polskie 
majątków powstańczych uważać za 
zdobycz wojenną, ponieważ  restytuo- 
wane Państwo Polskie nie znajdowało 
się w stanie wojny z powstańcami, któ 
rzy właśnie o tę restytucję walczyli z 
najeźdzcą. 

Następnie wobec uznania konfiskat 
mienia powstańców za 'akty gwałtu i 
bezprawia nie można przypuszczać, 
aby przedmiotem umowy nabycia 
przez Polskę od Sowietów w Trakta- 
cie Ryskim z 1921 roku mogło być mie 
nie, skonfiskowane powstańcom, gdyż 
wniosek taki należałoby uznać za wy” 
kluczony, jako uwłaczający godności i 
honorowi restytuowanego Państwa Pol 
skiego. 

Do takiego wniosku nie dopuszcza 
łaby treść art. 616 Kod. Karn. uznająca 
nie tylko za niemoralne, lecz nawet za 
karygodne nabywanie mienia nielegal 
nego pochodzenia. ь 

Uznanie wzajemne przez obie stro- 
ny w art, 12 Traktatu Ryskiego praw 
jednego Państwa da mienia państwo- 
wego znajdującego się na terytorjum 
Państwa drugiego, a Ściślej biorąc, 
wzajemne zrzeczenie się stron  wszel- 
kich pretensyj do tego mienia, w naj- 
mniejszym stopniu nie przesądza losów 
majątków skonfiskowanych przez wła- 
dze rosyjskie powstańcom polskim. 

Uznawane przez Prokuratorję Gene 
ralną za konieczne stworzenie substra- 
tu materjalnego z majątków skonfisko- 
wanych powstańcom celem dystrybu- 
cji wyrównawczej krzywd wszystkich 
tych, którzy ucierpieli, stanowi pomysł 
zupełnie nowy i dotąd nigdy nie spo- 
tykany. 

Pomysł ten, na którego ziszczenie 
nigdy się nie zanosiło, pomimo całej 
swej oryginalności oraz pewnej dozy 
demagogji, jest przedewszystkiem  po- 
mysłem niesprawiedliwym, gdyż stwa 
rza dla powstańców i ich sukcesorów 
priwilegium odsiosum, najzupełniej 
przez nich niezasłużone. 

Dlaczego mają być uprzywilejowa” 
ni ci, których spadkobiercy w powsta” 
niach nie uczestniczyli, na szkodę su- 
kcesorów tych, którzy w powstaniach 
brali udział.i którym majątki skonfisko- 
wano? 

Takie uprzywilejowanie nosiłoby w 
sobie zarodek turpis causae. 

O ile krzywdy wszystkich, którzy 
ucierpieli, mają być wyrównane, to na 
wyrównanie powinni się złożyć wszy” 
Scy posiadający, których reprezentan- 
tem jest współczesne Państwo. 

Następnie wiadomą jest rzeczą, że 
Państwo współczesne jest bogate bo- 
gactwem swych obywateli. 

Moc ekonomiczną Państwa współ 
czesnego stanowią siły twórcze jego o0- 
bywateli, których rozwojowi sprzyja 
praworządność i należyty wymiar spra 
wiedliwości, a nie obszary nieruchome 
przepisane na rzecz Skarbu Państwa. 

Teorja ta została dokładnie wypra 
krykowana w Bolszewji po przepisaniu 
na rzecz Państwa wszystkich nierucho” 
mości znajdujących się na terytorjum 
Rosji. 

Czy Państwo Sowieckie przez to sta 
ło się bogatszem? 

Wśród Państw współczesnych naj 
bogatszem - jest to, którego obywatele 
najlepiej i najwięcej produkują, co w 
znacznym stopniu zależy od przestrze- 
gania prawa w Państwie. 

Praktyka niezbicie udowadnia, że 
komunizacja, socjalizacja,  etatyzacja 
kraju nietylko nie podnosi produkcji 
obywateli kraju, lecz przeciwnie pro” 
dukcję tę obniża, gdyż gospodarz, pra” 
cujący dla siebie na swoim własnym 
warsztacie , produkuje lepiej i więcej, 
niż urzędnik, pracujący w imieniu Pań- 
stwa 1 na rzecz Państwa na warszta- 
cie państwowym. 

Przeto z punktu widzenia produkcji 
krajowej zwrócenie skonfiskowanych 
majątków powstańcom, lub ich spad- 
kobiercom nietylko nie obniży produk- 
cji kraju, a przeciwnie produkcję tę 
podniesie, powołując do pracy na wła” 

! 

snych warsztatach nowe siły indywi- 
dualne. 

W państwie współczesnem  głów= 
ne źródło dochodu Państwa stanowią 
podatki. 

Podatków tych jest wiele są ma 
jątkowe, gruntowe, dochodowe, spad 
kowe, przemysłowe, aljenacyjne, stem: 
plowe i inne. 

Z tych podatków składają się środ- 
ki Państwa współczesnego. 

Nie ulega żadnej wątpliwości, że 
środki te nie obniżą się, a podniosą, o 
ile majątki, skonfiskowane powstań” 
com przejdą z rąk Skarbu Państwa w 
ręce ich legalnych właścicieli. 

Skarb Państwa z lichwą odbije so- 
bie na podatkach problematyczne zyski 
a częściej deficyty, które daje gospo- 
darka urzędnicza. 

Jeżeli chodzi o odruszczenie naszych 
Kresów Wschodnich, to należy iść dro 
gą restytucji prywatnego posiadania 
polskiego które zniszczyć  wszelkiemi 
siłami starał się Murawjew Wieszatiel 
i ci, co przy nim i po nim byli. 

O charakterze kraju stanowi nie ty 
le własność rządowa, ile własność pry 
watna. 

Powstańcy i ich spadkobiercy nie 
żądają dla siebie ani żadnego odszko” 
dowania, ani żadnych przywilejów, żą- 
dając jedynie w myśl przepisów prawa 
cywilnego zwrócenia im w drodze pra 
wnej ziemi, zagrabionej przez  najeź- 
cę za udział w walce o wolność Polski. 

Nie mówiąc już nawet o podat- 
kach, wszelkie przepisy prawne, co do 
danin leśnych, co do ochrony lasów, co 
do wywłaszczeń i rekwizycyj niech ob- 
ciążają powstańców i ich sukcesorów 
w tej mierze, w jakiej obciążają innych 
obywateli Państwa. 

Niech tylko wyłącznie i jedynie z 
majątków, skonfiskowanych im przez 
władze rosyjskie, nie będzie, jak to 
proponuje Prokuratorja _ Generalna, 
stworzony substrat materjalny celem 
przeprowadzenia dystrybucji wyrówna 
wczej w celu wyrównania(?) krzywd 
wszystkim tym, którzy ucierpieli. 

Następnie nadzwyczajnie jest przę- 
sadzone w niektórych sferach pojęcie, 
co da ilości majątków, skonfiskowa- 

  

nych powstańcom i ulegających zwró: 
towi 

Urząd Statystyczny w wydanej w r. 
1922 pracy dr. Bronsztej na „Majoraty 
(donacje) w b. Królestwie Polskiem*, 
że z 221 majoratów, któremi obdarzeni 
zostali zasłużeni działacze rosyjscy, 
sześć jedynie uprzednio powstańcom 
skonfiskowano. 

Na terenie Ziem Wschodnich gdzie 
grasował Murawjew, konfiskat bylo 
znacznie więcej, jednak w charakterze 
pretendentów do zwrotu skonfiskowa .. 
nych majątków. wystąpił żaledwie nikły 
procent liczby , powstańców, 
skonfiskowano majątki, a więcej pre- 
tendentów wystąpić już nie może wo- 
bec tego, że obowiązujące na Kresach 
iOletnie przedawnienie od chwili zor 
ganizowania Sądów Polskich już upłyę: 
nęło. 

Okazało się, że olbrzymia większość 
powstańców, którym majątki  skonfi- 

KRO 
PIĄTEK 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji 
U. S. B. w Wilnie 

z dnią 20 — ll 1930 r. 

Ciśnienie j 173 
$rednie w mm 

Temperatura \ = 
кеата - 76 

f emperatura najwyższa: —19C. 
femperatura najniższa: — 29C. 
Jpad w milimetrach: 

*iatr | 
prźeważający 

iendencja barometryczna: wzrost 

Uwagi: poczmurno, mgła. 
— 

KOšCIELNA 
— (k) Nieustaana Adoracja Przenajświę 

tszego Sakramentu. Dnia 23 lutego w koście 
le w Butrymańcach przypada całodzienna A- 
doracja Prznajświętszego Sakramentu. 

MIEJSKA 

‚ — (0) Likwidacja przedwojennej pożycz 
ki angielskiej. Dziś, dnia 21 lutego, odbędzie 
się posiedzenie specjalnej komisji do spraw 
likwidacji miejskiej pożyczki angielskiej. 

Jak się dowiadujemy, na posiedzeniu 
tem ostatecznie będą przyjęte lub uchylone 
propozycje jednego z banków londyńskich 
a: zlikwidowania wzmiankowanej poży- 
CZKI. 

. — (0) Posiedzenie miejskiej komisji re- 
wizyjnej. Dziś, dnia 21 lutego odbędzie się 
posiedzenie miejskiej komisji rewizyjnej. Na 
porządku dziennym sprawozdanie podkomisji 
wyłonionej specjalnie do rewizji robót wo- 
dociągowo - kanalizacyjnych. 

— (у) Zamykanie i otwieranie sklepów. 
Jak się dowiadujemy w myśl nowej ustawy 
przemysłowej o każdem otwarciu i zamknię- 
ciu jakiegokolwiek sklepu należy niezwłbcz- 
nie zawiadomić o tem wydział przemysłowy 
przy _ Magistracie. 

Niestosujący się do powyższego zarzą 
dzenia i uchylający się od obowiązku meldo 
wania o zamknięciu sklepu, ulegną karze 
grzywny lub aresztu. 

— (y) Podatek mieszkaniowy dla urzęd 
ników. jak nas informują Min. Skarbu pole- 
ciło wypłacić wszystkim urzędnikom — рай- 
"stwowym dodatek mieszkałny za 1928 r. 
W związku z tem urzędy przystąpią natych- 
miast do sporządzania list wypłat i w dniu 
1 marca dodatek ten zostanie 

) Północno-zachodni 

wypłacony 

Okazuje się, jak to ustalił Główny 

którym 

skowano, wyginęła bezpotomnie w bi* 
twach, na szubienicach, w więzieniach, 
na etapach sybirskich i na Syberji. 

Sukcesorzy ich przeważnie dotąd 
się nie zgłosili i już się nie zgłoszą, co 
stanowi wielką szkodę i stratę dla pań- 
stwowości polskiej,j gdyż powiększenie 
na naszych Kresach liczby właścicieli 
ziemskich z tradycją miłości ziemi oj- 
czystej, wypróbowanej w powstaniach 
byłoby z wielką korzyścią dla Państwa. 

Z tych zasad pełnomocnik strony 
powodowej w swej odpowiedzi na 
skargę kasacyjną Prokuratorji General 
nej żądał zatwierdzenia wyroku Sądu 
Apelacyjnego. 

* % * 

4 Związek Organizacyj Wojskowych w Wil 
nie ze zdziwieniem i szczerą przykrością do- 
wiedział się o niezwyklem  interpretowaniu, 
na gruncie Sądu Najwyższego, prawnego zna 
czenia powstania r. 1863. 

Uważając, iż podobne prawnicze sofiz- 
maty, konsekwentnie posunięte dalej, mogą 
doprowadzić do potępienia każdego czynu 
zbrojnego Narodu polskiego, broniącego 
swej wolności, oraz do skonstatowania „nie. 
legalności" istnienia Rzeczypospolitej, ZOW 
z oburzeniem odrzuca kazuistyczne rozważa- 
nia niektórych prawników. Zrzeszeni w sze- 
regach ZOW rezerwišci byli wojskowi, po 
większej części uczestnicy walk o niepodle 
głość Ojczyzny, pragnący być spadkobier- 
Cami idei 1863 roku, i znajdujący się na zie- 
mi, która szczególnie się krwawiła pod rzą- 
dami Murawiewa - Wieszatiela, uznają, iż 
najwyższem prawem ludzkiem jest niezłom- 
na wola Narodu, największem dobrem 
Wolność, najwymowniejszym argumentem— 
zbrojna dłoń żołnierza, walczącego w obro- 
nie Ojczyzny. 

Tkwiąca głęboko w społeczeństwie armja 
rezerwowa, stojąc u straży bezpieczeństwa i 
„godności Narodu, na każdy orężny zamach 
wrogów odpowie niezwłocznie zbrojnem po- 
gotowiem, — na każdą próbę zerwania ze 
świetnemi tradycjami przeszłości i lekcewa 
żenia  najszlachetniejszych uczuć  narodo- 
wych, zdecydowanym protestem. 

Tem się tłomaczy głos obecny. \ 
Związek Or, ganizacyj Wojskowych w 
Wilnie, Związek Oficerów Emerytów, 
Związek Oficerów Rezerwy, Związek 
Podoficerów Rezerwy, Związek Legjo- 
nistów, Związek Hallerczyków, Legja 
Inwalidów W.P., Stowarzyszenie Dow 
borczyków, yszenie Rezerwi- 
stów i B. Wojskowych, 

s z s 

'w SPRAWIE ZWROTU MAJĄTKÓW 
SKONFISKOWANYCH PO POWSTAŃ- 

CACH. 
Wilno, dn. 20 lutego 1930 r. 

Przemoc obca pogrążyła Naród Polski 
w niewolę, a państwo Polskie uczyniła 
swym łupem. chwilach zwiątpienia i u- 
padku ducha bohaterskie czyny. patrjotów 
polskich stwierdzały, że Polska jeszcze nie 
*zginęła. Za swą odwagę i poświęcenie tra- 
scili nieraz życie lub majątek, czy też szli 
na wygnanie, Polska zmartwychwstała. Przed 
stawiciele zaś prokuratury i prokuratorji w 
sądzie polskim określają owe czyny boha- 
terskie jako bunt, a represje ze strony prze 
«mocy jako kary legalne. 

- Wobec tak szkaradnego i szkodliwego 
pomieszania pojęć, my kobiety polskie, wyra 
żając hołd zasłużonej patrjotce Marji Ro- 
dziewiczównie za jej mężne wystąpienie w 
obronie szlachetnego patrjotyzmu bohaterów 
naszych, protestujemy i wyrażamy głębokie 
oburzenie z powodu niedopuszczalnych  wy- 
Stąpień, które miały miejsce w Sądzie Naj. ków. 
wyższym. 

Liga Katolicka — Związek Actfjdie- 
cezjalny Stowarzyszeń Kobiet Katolic 
kichj Narodowa Organizacja Kobiet , 

Związek Katolickich Polek, T-wo Koła 
Polek, Sodalicja Marjańska Pań, To- 
warzystwo Pań Miłosierdzia św. Win. 
centego a Paulo. 

KA 
wszystkim funkcjonarjuszom, urzędnikom, sę 
dziom i prokuratorom. Wiadomość ta przy 
jęta o O z radością. 

— (y) Bund zapowiada wystąpienie na 
Radzie Miejskiej. Jak się dowiadujemy frak- 
cja Bundu w Radzie Miejskiej uchwaliła 
wnićść na najbliższe posiedzenie wnioski na» 
głe w następujących sprawach: wynalezie 
nia pracy dla bezrobotnych, wydawania ar- 
tykuiów żywnościowych bezrobotnym za po 
średnictwem związków zawodowych, za. 
pewnienia przez wydział Opieki Społeczn. po 
mocy lekarskiej, tym bezrobotnym którzy 
stracili prawo do korzystania z Kasy Cho- 
rych, zwiększenia ilości obiadów w kuchni 
dla pracowników handlowych, wstrzymania 
egzekucyj podatkowych w stosunku do bez- 
robotnych i zwolnienia ich wogóle od po datków komunalnych. ! 
„— (a) Zrzeczenie się mandatu. Radny 

miejski frakcji „Bundu* Aronowicz wystoso- 
wał pismo na ręce przewodniczącego Rady 
Miejskiej mec. Folejewskiego z powiadomie- 
niem że zrzeka się mandatu radnego. 
«Jak wiadomo Aronowicz po zwolnieniu 

go z Kasy Chorych, otrzymał posadę w Ma 
gistracie którą jako radny nie mógłby objąć. 
Z tego też powodu zdecydował się na zrze- 
czenie się godności radnego. 

POCZTOWA 
— Rewizja urzędów ztowych. Prezes 

Dyrekcji P.i r inž. Žetkonias s obecności 
inż. M. Nowickiego naczelnika wydziału i 
insp. ). Małochleba w dniach 17 i 18 b, m. 
przewadził rewizję urzędów pocztowych: 
Kobylnik, Konstantynów koło Świra, Świr, 
Michaliszki, Worniany i agencyj pocztowych Gierwiaty j Ławaryszki oraz inspekcję trasy telegraficznostelefonicznej Wilno—Kobylnik i instalacyj technicznych w wyżej wymienio 
nych urzędach i agencjach. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— (a) Kredyty na walkę z jaglicą. Wo- 

bec częstych wypadków że zakłady wycho 
wawczo - opiekuńcze wstrzymują się wy» 
syłaniem swych chorych na oczy wychowan 
ków do specjalnych zakładów jaglicznych, 
wobec braku na ten cel specjalnych fundu- 
szów, Opieka Społeczna postanowiła wyasy- 
gnować specjalne sumy i w razie potrzeby 
udzielać pomocy zakładom opiekuńczym przy 
wysyłaniu dzieci na kurację. 
. — (a) Strajk demonstracyjny w bankach 
żydowskich. Wczoraj w południe porzucili 
pracę pracownicy trzech) żydowskich banków 
społecznych z bankiem ludowym na czele a 
to w celu zadokumentowania swej solidar- 
ności z pracownikami warszawskich żydow= 
skich instytucyj bankowych, którzy ogłosili 
strajk wobec nie uwzględnienia ich żądań na 
tury ekonomicznej i wezwali inne banki do 
poparcia ich poczynań. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
|, — Ze związku Organizacyj wojskowych. 
Zarząd ZOW powiadamia wszystkie zrzeszo 
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“ P. 

WANDA SZPILEWSKA 
Obywatelka Ziemi Mińskiej 

zmarła w Wilnie dnia 20 go b. m. po długich i ciężkich cierpieniach 
opatrzona Św, Sakramentami w wieku lat 73. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie sę w sobotę dnia 
11 rano w kościele po-Bernardyńskim, poczem nastąpi pogrzeb na cmen* 

tarzu Bernardyfiskim. 
O smutnym tym obrzędzie zawiadamia 

22 b. m. o zodzinie 

BRAT i RODZINA. 

Sprawa 0 rewindykację majątku wnuka 
į Adama Mickiewicza 

W dniu wczorajsym Sąd Apela* 
cyjny, wydział cywilny, rozpoznawał 
głośną swego czasu sprawę o zwrot 
majątku Dusinięta należącego ongiś 
do dziada Adama Mickiewicza, a skon- 
fskowanego w roku 1831 przez rząd 
rosyjski za udział w powstaniu. 

Sprawa ta była już przedmiotem 
obrad Sądu Okręgowego w Wilnie, 
który zgodził się z wywodami wystę: 
pującego w imieniu powoda cywilne- 
go jakim jest wnuk Wieszcza doktór 
Ludwik Gorecki mecenasa W. Szy- 
szkowskiego dowodzącego, że mają- 
tek skonfiskowany za udział w po- 
wstaniu musi być zwrócony prawnym 
spadkobiercom  ograbionego przez 
zaborców i przyznał powództwo cy: 

wilne, nakazując tem samem zwróce- 
nie Dusiniąt. 

Jak wiadomo majątek ten jest 
obecnie własnością Skarbu Państwa. 

Od wyroku tego w imieniu Skar- 
bu apelowała Prokuratorja Generalna 
i z tej właśnie racji sprawa znalazła 
się na wokandzie Sądu Apelacyjnego. 
Po rozpoznaniu sprawy i wysłucha: 
niu wywodow stron Sąd postanowił 
skargę apelacyjną Prokuraiorji Gene- 
ralnej oddalić. PP 

W ten sposób prawa. d-ra „Lud: 
wika Goreckiego do majątku Dusi- 
nięta zostały zatwierdzone. Sprawa ta 
znajdzie się jeszcze prawdopodobnie 
w Sądzie Najwyższym i dopiero wów- 
czas wyrok będzie ostatecznym. (y) 

   

ATASKAITA TTT ISO S KAT JAS TA KTE LAYOUTS 

ne organizacje, oraz Zarządy powiatowe, iż 
w dniu 9 marca o godzinie 12 w lokalu ZÓW 
przy ul. Uniwersyteckiej 6 — 8 odbędzie się 
walny zjazd delegatów z następującym po- 
rządkiem dziennym: 

1) zagajenie zebrania i wybór przewod. 
niczącego, 2) sprawozdanie z działalności 
Zarządu, 3) sprawozdanie kasowe, 4) Spra- 
wozdanie Komisji Rewizyjnej, 5) Wybór 
Władz Zarządu, 6) Omówienie przystąpie- 
nia ZOW do Federacji, 7) Wolne wnioski. 

— Z komitetu walki z żebractwem i sj 
łecznej pomocy biędnym. Jak się dowiaduje- 
my komitet sporządził dokładne wykazy że- 
brzących na ulicach m. Wilna. 

Wykazy w całym szeregu wypadkach 
stwierdziły, iż wiele żebrzących nie zasługuje 
na wsparcie gdyż posiadają inne źródła i środ 
ki utrzymania. 3 

Wobec tego Komitet zwraca się za na- 
szem pośrednictwem z uprzejmą prośbą do 
społeczeństwa by przy udzielaniu jałmuż_ ny 
dawało bony nie zaś gotówkę. Bony, reali 
zowane w komitecie, zapobiegają udzielaniu 
jałmużny niezasługującym na takową. 

Bony są do nabycia w następujących 
punktach: 1) w biurze komitetu — ul. Me- 
tropolitalna nr. 1 (10 — 1), 2) w sai 
J. Zawadzkiego — ul, Zamkowa nr. 22, 3) w 
księgarni Gebethnera i Wolffa — ulica Mi 
ckiewicza nr. 7, 4) w sklepie bławatnym A. 
Głowińskiego — ul. Wileńska nr. 27 

— Doroczne walne zebranie członków wi 
jeńskiego towarzystwa cyklistów. Zarząd 
wil. T-wa Cykl, powiadamia, iż w dniu 9 
marca 1930 r. w lokalu T wa przy ul. Nie- 
mieckiej nr. 9 m. 10 odbędzie się doroczne 
walne zebranie członków Wil. T. C. 

Początek zebrania w Iszym terminie o 
godz. 12 w poł. w Ił terminie o godz, 12 
m. 45 bez względu na ilość obecnych człon- 

— (k) Odczyt. Dnia 23 lutego. o godz. 
1 pp. w sali ogniska artystka teatralna p. 
Zofja Małyńcówna wygłosi odczyt i prze- 
prowadzi ćwiczenia praktyczne z zakresu kul 
tury żywego słowa dlą sekcyj dramatycz 
nych SMP parafji po bernardynskiej. 

— (К Żebranie Organizacyj katolickich. 
Stowarzyszenie Mężów Katolickich parafji św 
Jakóba będzie miało zebranie ogólne 23 ш- 
tego zaraz po sumie w sali górnej. 

Zebranie stowarzyszenia mężów katolic- 
kich odbędzie się 23 lutego o godz. 12.30 w 
sali ligi parafjalnej po bernardyńskiej. 

Z życia stowarzyszeń SMP. Ze 
branie plenarne SMP im. św. Kazimierza pa- 
rafji świętojańskiej odbędzie się 23 lutego o 
godz. 3 pp. w sali ogniska przy ul. Bakszta 
nr. 1. 

Zebranie SMP żeńskiej parafji św. Ra- 
fała odbędzie się 23 lutego w sali parafjal 
nej. 

Zebranie SMP im. Elizy Orzszkowej pa 
rafji po bernardyńskiej odbędzie się 23 lute- 
go o godz. 4 pp, w sali ogniska poczem tam 
że odbędzie się akademja ku czci JE arcypa- 
sterza metropolity wileńskiego. 

RÓŻNE 

— (y) Szereg wybitnych  uczo- 
nych przybędzie do Wiłna. W związku 
z otwarciem w dniu 23 lutego br. In 
stytutu Badawczego Europy Wschod 
niej, które odbędzie się w pałącu repre 
zentacyjnym o godzinie 17 aczekiwany 
jest przyjazd do Wilna szeregu wybit- 
nych uczonych polskich jak prof. ]. Ко- 
zwadowskiego, b. prezesa Akademji U- 
miejętności, prof. ]. Kucharzewskiego, 
prof. Nietsch'a i wielu innych. Wykład 
inauguracyjny na otwarciu wygłosi 
prof. J. Rozwadowski. Uroczystości ina 
uguracyjne otwarcia Instytutu transmi 
towane będą przez radjo. 

— (a) inspekcja urzędów policyjnych. 
Komenda wojewódzka p.p. przystąpiła do lu 

stracji poszczególnych urzędów policyjnych 
znajdujących się na terenie Wilna badając 
sposób urzędowania i zątwiania poleconych 
spraw. 

‚ — (y) Postępowanie policji przy rewi- 
zjach. Komenda główna „policji nadesłała o- 
kólnik w sprawię postępowania policji przy 
dokonywaniu rewizyj domowych i osobi- 
stych. Zarządzenie to oparte jest na posta- 
nowieniach nowego kodeksu karnego tudzież 
na odpowiednich wyjaśnieniach udzielonych 
przez min. Spr. Wewnętrznych. 3 

— (0) Lód. W związku z łagodną zimą 
odczuwa się w mieście brak łodu dla potrzeb 
gospodarczych, Lód obecnie sprowadza się 
z pobliskich jezior powiatu i kosztuje od 80 
do 100 zł. za woz. 

— (y) Ucieczka działaczy z PPS- 
lewica. W związku z procesem. leade- 
rów PPS - lewicy w Sosnowcu, na któ į 
rem ujawniono kontakt tego stronnict- 
wa z komunistami w wileńskiej lewicy 
daje się zauważyć pewne zaniepokoje 
nie. Ostatnio wystąpiła z partji kilku 
działaczy a między innemi student USB 
Grzegorz Szyn. 

— (y) Szkoła dla przyszłych  urzędni 
ków komunalnych, Do szkół, kursów i insty 
tutów przygotowujących kadry pracowni» 
ków do samorządów przybywa w ostatnich 
czasach Jarosław (woj. lwowskie). Jarosław 
ska 4-klasowa średnia szkoła handlowa 
uwzględnia w swoim specjalnym programie 

nauki dział wiadomości samorządowych. Na 
najwyższym kursie specjalizują swych ucz- 
niów między innemi na przyszłych urzędni- 
ków rachunkowych do magistratów, 

Z inicjatywy i za poparciem jarosław 
skiego wydziału powiatowego złożyła w dn. 
29 stycznia b. r. grupa absolwentów tejże 
szkoły egzamin kwalifikacyjny na kasjerów 
i rachmistrzów miejskich przed lwowską ko 
misją egzaminacyjną tymczasowego wydzia 
łu samorządowego w liczbie 30 kandydatów 
obojga p 

— Podziękowanie. Zarząd Koła Stowa 
szyszenia Chrześcijańsko - Narodowego Nau 
czycielstwa szkół powszechnych w Nowej 
Wilejce składa serdeczne podziękowanie 
ofiarodawcom za wszelkie ofiary w materja 
łach, pieniądzach i ubraniach na gwiazdkę 
dla najbiedniejszej dziatwy szkolnej w No 
wej Wilejce a w szczególności firmie „Rut 
kowski i Domagała" w Wilnie za ofiarowa 
ny materjał na powyższy cel, 

  

„Szopka Akademicka“ Ė 
W „Ogaiska“ o wodze 245. i 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś 
teatr na Pohulance wysępuje z premjerą 
głośnej, sensacyj! ej sztuki Dauninga i Ab- 
bota „Broadway*, która w tryumfalaym po- 
chodzie obiegła wszystkie większe sceny 
Ameryki i Europy. W sztuce tej odźwier- 
ciądlone zostało zakulisowe życie swoiste- 
go amerykańskiego teatrzyku kabaretowego 
z jego codziennością, grozą wstrząsających 
wydarzeń, miłośnych wzruszeń, radością 
i smutkiem. Zainteresowanie się publiczno- 
$ci dzisiejszą premjerą wielkie. : 

— Teatr Miejski „Lutnia*. Dziś uka- 
że się po raz drugi wytworna komedja Ge- 
raldyego i Spitzera „Gdybym chciała...* peł- 
na przedziwnego uroku, dowcipu i finezyj- 
nego humoru. Komedja ta na premjerze 
odniosła wielki sukces artystyczny dzięki 
doskonałej grze całego zespołu pod reży- 
serją Z. Ziembińskiego, jako też malowiuii- 
czej wystawie, wykonanej według projektów 
E. Karnieja. 

— Przedstawienie dla młodzieży: W 
przyszłym tygodniu rozpocznie się cykl 
przedstawień ala młodzieży szkolnej. Pierw- 
sze widowisko tego rodzaju odbędzie się 
w sobotę 1 marca o godz. 3,30 po cenach 
znižonych. Wystawioną zostanie jedna z 
najlepszych komedyj AL Fredry „Dożywo- 
cie* poprzedzona odno ną prelekcją. 

, — Przedstawienia popołudniowe. W 
niedzielę nadchodzącą o godz. 3,30 odbędą 
się w Teatrach Miejskich widowiska popo- 
łudniowe po cenach zniżonych. W Teatrze 
na Pohulance egzotyczna baśń Gozziego 
„Księżniczka chińska Turandot", w Teatrze 
„Lutnia* świetna komedja Lakatosa „Męż- 
czyzna i Kobieta”. 

— Koncert B. Crawford, Berta Craw* 
ford znakomita śpiewaczka koloraturowa o 
siąwie wszechświatowej wystąpi w Wilnie 
rez jeden w czwartek, 27 b, m. wiecz. w 
ginachu Teatru Miejskiego „Lūtnia“. 

— Poranek symfoniczny. W nadcho- 
dzącą niedzielę, 25 bm. w Teatrze Miej- 
stim „Lutni* odbędzie się 6 poranek sym= 
toniczny Wil. Tow. Filharmonicznego. Dy- 
rygować będzie Tadeusz Mazurkiewicz, b. 
kapelmistrz opery warszawskiej. W pro) rą- 
imie utwory orkiestrowe rzadko w. Wilnie 
wykonywane: Rachmaninowa symfonja c-mol 
Różyckiego „Monna Liza Gioconda*, Wag 
nera uwertura do opery „Tannhauser* i in. 
reczątek o god. 12 w poł. Bilety po ce- 
uach porankowych do nabycia w kasie Te- 
atru „Lutnia* 11—9 w. 

— Rewja Wileńska. Zespół rewji Wi- 
leńskiej po pozysk:niu szeregu nowych 
sił artystycznych wystawia w Teatrze Lutnia 
we wtorek i śrdoę 26 bm. nową aktual- 
ną rewję karnawałową p. t „ldź na bal". 
Program rewji nader bogaty i urozmaicony 
składa się z 16 numerów piosenek, paz 
lersów, monologów i produkcji tanecznych, 
Wielkiem urozaiaiceniem rewji będzie udział 
zespołu girls i baletu L. Winogradzkiej. Bi- 
lety już są do nabycia w kasie zamiawiań 
w Teatrze Lutnia. 

. , Doroczna Reduta Artystyczna. Za- 
powiedź Reduty Artystycznej, która się od- A 
będzie w poniedziałek 3 marca w salonach 
Kasyna Garnizonowego wywołała wielkie 
zaioteresowanie. Będzie to najwspan'alsza 
Reduta w obecnym karnawale Sale Kasyna 
zostzną artystycznie przycziobione. W cią: 
gu zaś zabawy przygrywać będą 4 najlepsze 
orkiestry wileńskie Pozatem wiele atrakcyj 
niespoozianek. Za najpiękniejszy kostjum 

wyznaczone z staną specjalne nagrody. Ko- 
mitet balu rozpoczął w dniu dzisiejszym 
rozsyłan e zaproszeń. 

BALE I ZABAWY. 
— A więc już jutro t. j. w sobotę w 

artystycznie udekorowanych salonach oficer 
skiego kasyna garnizonowego odbędzie się 
MII doroczny bal medyków. , : 

W sferach towarzyskich naszego miasta 
bal ten wzbudził wielkie zainteresowanie, 
gdyż świetna tradycja wszystkich 
medyków, dobrane towarzystwo oraz dosko 
nałe orkiestry (5 p.p. i jazz-band z cukierni 
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Sztralia) dają pełną gwarancję miłej i ocho 
czej zabawy. 

Nie wątpimy, iż bal ten będzie niebywa 
ARCE atrakcją w obecnym karnawa 
wale. 

Wstęp tylko za zaproszeniami, które 
można otrzymywać dziś i jutro w lokału Ko 
łą (Wielka 24) od godz. 20 do 21. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Słońce — „Eskorta, 
Lux — Dziewica Orleańska 
Światowid — Noce szału. 
©gnisko — Trzy namiętności. 
Heljas — Uroda życia. 
Hollywood — Grzeszna miłość. 
Kino miejskie — Halka. 
Wanda — Hrabia Monte Christe. 
Piccadillly — Gwiazda Tawerny Porto- 

WYPADKI I! KRADZIEŻE. 
(c) Wypadki w ciągu doby. W: czasie 

wej. 

‚ 94 19 do 20 bm. do godziny 9 rano zanoto 
wano w Wilnie różnych wypadków 72. W 
tej liczbie było: kradzieży 7, zakłóceń spoko - 
iu publicznego i nadużycia alkoholu 15, 
orzekroczeń administracyjnych 33. Resztę wy 
padków podajemy w skróceniu w tej samej 
rubryce. 

— (c) Zatrzymano złodziejkę. Policja a- 
resztowała Janinę Małachowską (św. Jakób- 
ska 4) którą dopuściła się kradzieży pienię- 
dzy u Heleny Pietrowiczowej (Kałwaryjska 
20) Małachowska do kradzieży się przyznała 
i część pieniędzy zwróciłh. į 

— (c) Fałszywe pieniądze. Na dworcu 
«olejowym zatrzymano mieszkankę Wołoży 
"a Basię Perską która usiłowała puścić w 
ubieg fałszywe pieniądze. 

— (c) Śmierć od uderzenia t.zw. „swin- 
cówką*, W »cząsie wynikłej sprzeczki pomię 
dzy Sebastjaneńi Siemionowym a Poljektem 
Maksim owym „mieszkańcami wsi Barowe g. 
iodzkiej powiatu brasławskiego, Siemionow 
otrzymał ciężki cios w głowę t.zw. „swin- 
cówką* wskutek czego na drugi dzień zmarł, 
Zabójcę aresztowano. Obaj podczas zajścia 
byli nietrzeźwi. 

— (c) Poraniona od wybuchu zapalnika. 
Podczas segregowania rzeczy pochodzenia 
wojennego w składzie przy ulicy Kolejowej 
w Baranowiczach została ranna w ręce 1 
pierś wskutek wybuchu zapalnika jedna z ro 
botnic Weronika Michalkiewiczówna. 

— (c) Dwa duże pożary. Onegdaj o g. 
4 nad ranem powstał pożar w zabudowa- 
niach Józefa i Aleksandra Polegoczko we 
wsi Gliszczaki gminy jodzkiej, który znisz- 
czył dom mieszkalny i zabudowania gospo 
darskie. Straty spowodowane pożarem  wy- 
noszą 15 tysięcy zł. 

iRównież groźny pożar wybuchł we wsi 
Zielona gminy dworzeckiej gdzie na szkodę 
Kazimierza Smigiera spłonęło: dom mieszkal. 
ny, dwa chlewy, stodoła ze zbożami i inwen 
tarz martwy i żywy, powodując straty po 
nad 19 tysięcy zł. 

— (c) Użycie broni. We wsi Dolna pod 
Słonimem tamtejszy komendant posterunku 
p.p. wobec nieusłuchania przez tłum wezwa 
nia do rozejścia się użył broni palnej raniąc 
dwie osob y w nogi i ręce. Jak wyjaśniono 
powodem zbiegowiska było pożegnanie 3 ch 
mieszkańców tej wsi odjeżdżających do A- 
meryki. Wobec tego, że z racji pożegnania 
większość obecnych była pijana wynikły ha- 
łasy które komendant posterunku zbyt energi 
cznie chciał ukrócić. | 
| — (c) Obława. Nocy wczorajszej poli- 
cja zarządziła obławę na terenie wszystkich 
komisarjatów p.p. m. Wilna, podczas której 
zrewidowano 'wszystkie miejsca podejrzane. 
W trakcie obławy: zatrzymano ogółem 90 о- 
sób, które po wylegitymowaniu zwolniono, 
prócz Jana Jankowskiego poszukiwanego 
przez sąd grodzki w Jaszunach. 

_ — (c) Zatrzymanie transportu mosiądzu. 
W dniu 19 bm. na ulicy Kijowskiej zatrzy- 
mano wóz naładowany częściami mosiężne - 
mi od pocisków artyleryjskich wagi około 
580 kilogramów. Wiozący transport Fajwusz 
Gjurwicz mieszkaniec Świru powiatu  świę- 
<łańskiego został zatrzymany do czasu wy- 
jaśnienia skąd otrzymał ten mosiądz. у 

° — (с) Wybuch prymusu. Podczas rozpa 
lania maszynki spirytusowej „Primus”* uległ 
ciężkiemu poparzeniu J. Tarasewicz i M. Bo 
cheński zamieszkali przy ul. Betlejemskiej 27 
Wypadek miał miejsce w chwili gdy Tara- 
sewicz rozpalając maszynkę zanadto zbliżył 
butelkę ze spirytusem do ognia. 

_ — (c) Napad rabunkowy. Wczoraj na 
drodze pod Mołczadzią kooł wsj Wysock zo 
stał napadnięty mieszkaniec wsi Sierebrisz- 
cze Kozakiewicz przez nieujawnionego nara- 
zie bandytę. Między” bandytą a Kozakiewi- 

"czem, który nie dał się zastraszyć karabi- 
nem wywiązała się walka w trakcie której 
bandyta kilkakrotnie strzelał lecz chybił. Ko 
zakiewicz mając do obrony jedynie nóż zdo- 
łań zadać napastnikowi cios w ramię i zmu 

_sić go do ucieczki, Uciekając bandyta porzu- 
_ cił karabin. 

— (c) Wypadeki podczas trhnsportowa. 
mit Kotła do elektrowni, Przez most Zielo- 

    

  

"Ay przewożono wczoraj dużych 

- berg znów usiadł 

rozmiarów 
kociół używany w elektrowni. 

W czasie transportowania jeden z woż- 
niców Fabjusz K..c (Lwowska 24) spadł z 
konia i doznał dotkliwych obrażeń głowy. 

KEK 7 EI 

GEORGE AN sę 

*% Żółty ptak 
Generał przerwał rozmowę i po 

kazał na drzwi: 
— W pokoju przyległym czeka na 

pana kolacja. Proszę zjeść i kłaść się 
spać. Jutro rano pomówimy jeszcze. 

;Po wyprawieniu gościa, von Strom 
przed kominkiem i 

zapalił trzecie cygaro. Powtarzał w 
myśli pytania, które zadawał Hammer 
slayowi i jego odpowiedzi. Według 
wszystkich prawdopodobieństw Ham- 
merslay musiał być kłamcą, a jednak 
odpowiedzi jego brzmiały prawdziwie. 
Nigdzie nie było najmniejszej szpary, 
poprzez którą mógłby się wymknąć 
ałsz. Jeśli Hammerslay kłamał, mógł 
się poszczycić, że jest  najzręczniej- 
szym kłamcą na świecie! Ale nie trud 

  

no było skłamać, gdy się wiedziała, 
że nikt nie może zaprzeczyć jego sło- 
wom. Młody Anglik nie wiedział, że 

_. jutro stanie wobec Rizzia i będzie mu- 
siał odpowiadać przy nim na pytania 
generała. Będzie to niezwykle ciekawa 
konfrontacja. 

Narazie jedno tylko było jasne dla 
generała: jeden z nich zdradził, — ale 
który? 

Co zmusiło ich do zjawienia się w 
" Niemczech? własna wola, czy koniecz- 

    

     
      

       
       

ność? Herr Macswell! Dziwne, że on 
milczy w tak ważnej chwili. A jeśli 

ę zginął? 
> Rozmyślania von Stromberga  zo- 
stały przerwane przez pukanie do 
drzwi: : 

— Depesza z Windenberga, panie 
generale! — oznajmił żołnierz. — Przy 
wiózł ją motocyklista 
"_ Generał rozłożył papier. Depesza 

Z SĄDÓW 
SESJE WYJAZDOWE. 

W okresie od 20 do 26 sąd okręgowy w 
Wilnie urzędować będzie w Święcianach na 
sesji wyjazdowej, Skład sądu stanowić będą 
p.p. Sienkiewicz, Szpakowski i Zaniewski. O- 
skarża prok. Połowiński. 

„MW okresie od 18 — 27 w Wołożynie u- 
rzędować będzie sesja wyjazdowa Sądu O- 
kręgowego w Wilnie (tryb uproszczony — 
sędzia p. Eydrygiewicz). (y) 

  

RESZTE REWANZ i] 

RADJO 
Piątek, dnia 21 lutego 1930 r. 

11,55—12,05: Sygnał czasu z Warszawy. 
12,05—13,10: Poranek muzyki popularnei 
w wykonaniu orkiestry Polskiego Radja. 1) 
Waldteufel - Złoty deszcz —walc, 2) Verdi-- 
wiązanka z op. „Trubadur”*, 3) Popper — 
Elegją (solo na wiolonczeli), 4) Moniuszko 
aria x Op. „Halka“, 5) Rubinstein- „Torea- 
dor i Andaluzka“, 6) Muzyka taneczna. 
13,10 -- 13,20: Komunikat meteorologiczny z* 
Warszawy. 16,10--16,15: Program dzienny. 
16,15—17,00: Muzyka retransmitowara ze 
stacyj zagranicznych. 17,00-—17,15: Komuni- 
kat LOPP. 17,15-17,40: Opowiadania hi- 
storyczne dla dzieci wygłosi Ciocia Hala. 
17,45 18,45: Transmisja koncertu z War- 
szawy. 18,45—19,15: Audycja wesoła „Ciężka 
przeprawa z ciężkim atletą* zradjofon. 
humoreska F. Goetla w wyk. Zesp Dram. 
Rozgł. Wileńskiej. 19,15—-19,40: „Skrzynka 
pocztowa Nr 103% odpowiedzi na listy rad- 
josłuchaczy wygł. Witold tlulewicz dyr. 
program. Polskiego Radja w Wilnie. 19,40— 
20,05: Program na sobotę, sygnał czasu i 
rozmaitości 20,05 -— 23,00: Transmisja Z 
Warszawy. Pogadanka muzyczna, koncert 
symfoniczny oraz komunikaty. 23,00—24,00: 
Muzyka taneczna z płyt yramofowowych. 

Likwidator Towarzystwa Szerzenia Oświaty 

Zawodowej — Starosta Powiatowy w Łuniń 
cu ogłasza konkurs na następujące sta- 

nowiskha: 

a) Dyrektora Szkoły Kolejowej Rzemie 
ślniczo4Przemysłowej w Łunińcu. Kwalifika 
cje wymagane: dyplom inżyniera, względnie 
świadectwo z ukończenia Szkoły Technicz- 
nej wyższego typu, kilkoletnia praktyka pe 
dagogiczna, pierwszorzędne referencje, oby 
watelstwo polskie; pierwszeństwo dla absol 
wentów uczelni polskich. Posada do objęcia 
od zaraz lub 1 września r. b. 

b) Wykładowcy przedmiotów  zawodo 
wych; kwalifikacje wymagane: świadectwo 
ukończenia conajmniej średniej Szkoły Tech 
nicznej, kilkoletnia praktyka zawodowa, 
pierwszorzędne referencje, obywatelstwo 
polskie, o stanowisko ubiegać się mogą wy- 
łącznie absolwenci szkół polskich. Posada do 
objęcia od dnią 1 września r, b. 

Likwidator T-wa Szerzenia Ośw. Zawodowej 
Starosta Powiatowy (—) Z. Jagodziński. 

  

GIEŁDA WARSZAWSKĄ 
20 lutego 1930 r. 

Dewižy I waluty: 
„Tranz, Sprz. Kupno 

Franki francuskie 34,92,5  35,01,5 34,83,5 
Dolary 8,87, 8,89, 8,85, 

Belgia 124,22, 124,53, 123,91 

Kopenhaga 238,72, 239,32, 238,12 
Budapeszt 5,31 5,33 5,29 
kolandja 357,75 358,65 _ 356,85 
Londyn 43,35, 43,46 43,245 

Nowy York 8,904, 8,924, 8,884 
Wypłaty telegr. 8,922, 8,942, 8,902, 

Oslo 238,52 239,12 237,92 
Paryż 34,90, 3499, 34,81, 

Praga 26,40. 26,46, 26,34 
Szwajcarja 172.04, 172,47, 171,61 
Bukareszt 5,3125 5,3137 5,3119 

Stokholm 239,22, 239,98 — 238,62 
Wiedeń 125,64 12595, 12533 
Węgz: 155,57 155,74 155,17. 
Włochy 46,70 46,82 46,58 
Tallin 237,60 238,20 237,00 

Gdańsk 173,28. 
Marka niemiecka 212,88 

Papiery procteniewes 

Pożyczka inwestycyjna 128.00. Prem 
jowa dolarowa 77.25 5 proc. konwersyjna 
51,— 6 proc.dolarowa 79.25 10 proc. kole=* 
jowa 102,50, 5 proc. koleiowa 4800. 8 proc. 
L. Z. B. Gosp Kraj, i Banku Roln.. obli* 
gacie B. Ciosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 
4325 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 43,50 
8 proc. warszawskie 72,75.5 proc. warszaw= 
skie 55.25 8 proc. Łodzi 6450. 10 proc. 
Siedlec 7350 8 proc. obligacje P. B 
Komunalnego 93, Stabilizacyjna 85.— 10proc. 
Radomia 75. 7 proc. ziemskie 75.—, 4,5 proc 
ziemskie 51.— 6 proc. poż. konw. Warsz. 
53.— 4 i pół proc. warsz. 528 Kalisz 62,00 
8 proc. T. K. Przem. Polskiego 81,25 
8 proc. Piotrkowa 61.00 8 proc. Częstocho- 
wy 61.50, 8 proc. Lublina 6,25. 

Akcje. 

Bank Polski —,—163,75 Powszechn 
Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowyc 
19.00 Puls 47.50. Elektrownia w Dąbrowie 
60. Cukier 29.50 Cegielski 41 —. Mo- 
drzejów 1325 Norblin 65. Ostrowiec 61— 
Starachowice 2075 — Zieleniewski 60, 
—80. Parowozy 20. Węgiel 53,23 Paro- 
wozy 20, —. Borkowski 700 Spiess 100. 
Lilpop 25,25 B. Zachodni 80. Kijewski 60, 
Klucze 8,50 II em. 73.50. Sila i Światło 
93.Firlev 38.25 BankDysk. 126,—Nobel 10,00 
Rudzki 28,50 Haberbusch 105. — Bank Hand- 
lowy—117, Wysoka 145 Majewski 60, Łazy 
4,25. Gdański Monopol Tyt. 28280 

  

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

TRZEBY SIEROT. 
ZŁÓŻ OFIARĘ NA DOM 

DZIECIĄTKA JEZUS! 

w w 

  

Od dnia 17 lutego 1930 roku będzie wyświetlaca NAJNOWSZA KINO-OPERA POLSKA 

Kino Miejskie ss Dramat w 12 aktach na tle nieśmiertelnej opery ST. MONIUSZKI. Reglizacja: Ki MEGLICKI. | 
! 

| 
} 
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W rolach głównych: ZORIKA SZYMAŃSKA, Z. LINDORFÓWNA, H. CORT, H. ZAHORSKA, 
SALA MIĘJSKA W. CZERSKI, M: PALEWICZ i H. KAWALSKI. Pelna poezji treść. Cudowne krajobrazy. Solowe 

A yk gos opiery. a Ro: Z Eaton zespół O: 
asa czynna od g. $ m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. ejście tylko z początkiem seansów. 

ul. Qstróbramska 5. Ze względu na wysokie koszta, związane z realizacją tego filmu, ceny podwyższoue: Paxter | Zł. 
50 gr., ulgowe 75 gr., Balkon 50 gr. 

Kino-Teatr DZIŚ! Kolosalne powodzenie! Najgłośniejszy aa Polski 1930 r.ze „Złote 3 SERÓWSKIE 
66 ©. Według nieśmiertelnego arcydzieła ST. ŻE + 

OB #6 GO. Kierownictwo Jiterackie Tad. Kończyc. W rołach 
„HELIOS „UR A ZYCIA głównych: NORA NEY, ADAM BRODZISZ, BOGU- |, 
Wileńska 38. SŁAW SAMBORSKI, ST. JARACZ, EUG. BODO, IRENA DALMA i inni. Pocz. seansów o g. 4, 6 Bi 10.15. | 

„ DZIŚ rewelacyjna premjera! Film ze Złotej Serji Polskiej! 

G ® | Р Р бф 

KINO-TEATR | $$ LZESZNU MI OŚĆ 
Potężny dramat miłości według głośnej powieści ANDRZEJA STRUGA i 

„HOLLYGGOR“ „Pokolenie Marka Świda”. W roli głównej królowa polskiego ekranu wm 

Mickiewicza z. | JADWIGA SMOSARSKA, Miss Polomia «ro ZNEJA BATYGKĄ 
©raz czarujący TADEUSZ WESOŁOWSKI, kwiat stołecznych scen BOGUSŁAW SAMBORSKI 

JÓZEF MAŁYSZEWSKI i FRANCISZEK DOMINIAK. : 
Mnóstwo sensacyj! Imponująca bitwa eskadry lotniczej. Szarpiący nerwy wyścię ssmochodu z pociągiem. 

Wspaniały raut arystokratyczny. Specjalua ilustracja muzyczna kompozytorów polskich. 
Począt k o godz. 4, 6, 8 i 10,25. Passe-partouts dziś nieważne. Dla uniknięcia 

ność o przybycie o 15 minut przed rozpoczęciem seansów. 

  

| 
tłoku uprasza się Sz. Publicz- 

  

Kino - Teatr Dziś! Wstrząsający dramat z życia wojennego w 9 akt. 
‚ 244 W roli gł. DOROTA MACKAILL i LOVELL SCHERMAN. Walka „Słońee 8» ES$SKORT 66 amerykańskich okrętów # niemieckiemi {ФоЧтаюи — ройжодпетиь i OE R Wielka afera szpiegowska, zakończona ujęciem wywiadowcy nie ul. Dąbrowskiego mieckiego. Akcja rozgrywa się w Anglii, Francji i na morzu. я 
  

  

POLSKIE KINO 

„Wan da“ 

Wielka 30, 

Tel. 14-81. przepychu, szaleństwa 

DZIŚ! Arcydzieło według powieści AL. DUMASA w nowej edycji 1930 r. 

HRABIA RORTE-CIHRISTO 
Epokowy dramat w 10 akt Owoc olbrzymiej pracy ura 

i okrucieństwa. W rolach główni 
ysłu ludzkiego. prześcizający pod względem techniki, 

nych: Uosobiesie urody niewieściej 
wiośniany amant JEAN ANGELO i demonicziy BERNARD GOETZKE. 

Wstęp dla uczącej się młodzieży dozwolony 

LIL DAGOWE 

  

KINO- 
TEATR „SPORT“ 

LUDWISARSKA 4. 

Czynny w soboty, nie: 
dziele i święta,od g. 2-szej 

w 8 aktach na tle przepięknych 

krajobrazów włoskich 

SRO CRO UR NO ASM i IP EDEN a KATOS IA 
RADJO . | Nowoczesne 229 okrarowane | 

© niedoscignienej selekcji i sile poleca 

|ELEKTRIT Co Wilno, Wileńska 24 

Tel. 1038. 
najbogatszy wybór aparatów radjowych na dogodn. warunkach 

( ОНИ KOSY ROZSZ NDNEROWOZ ВОУ ВЛЕ ORRŁOMRW ODAS WRORREWAĄ COR 

E 

@ 
® Leczniczej 

Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO w 

WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 
w dniu 27. 12. 1929 r. 

„11348, A. I. „Długacz Brajna* w Różance, pow. Szczuczyń 
skiego, skl p spożywczy, kolonjalny, galanterji i wyrobów tyto- 
niowych. Firma istnieje od 1923 roku. Właściciel Długacz Braj. 
na, zam. tamże. 3443 — VI. 
аоа на оя т н н н е —н н a a e 
„11349. A. I. „Dzikiewicz Michal“ we wsi Honczary, gm. 

Bielickiej, pow. Lidzkiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 
1928 roku. Właściciel Dzikiewicz Michał, zam. tamże. 

3444 — VI. 

11350. A. I. „Fela Jozei“ w Szarkowszczyźnie, pow. Dzi- 
śnieńskiego, sklep win i wódek. Firma istnieje od 1925 roku. 
Właściciel Fela Józef zam. tamże. 3445 — VI. 

11351. A. I. „Gwozdowska Marja“ w Orli, pow. Szczu- 
czyńskiego, piwiarnia. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel 
Gwozdowska Marja, zam. tamże. 3446 — VI. 

11352. A. I. „Haniewicz Marcin“ w Olszewie, gm. Tarnow- 
skiej, pow. Lidzkiego, sprzedaż towarów spożywczych. Wła- 
ściciel Haniewicz Marcin, zam. tamże. 3447 — V. 

11353. A. l. „Kamioński Gerszon* w Lidzie, Jatka Nr. 13, 
sprzedaż mięsa. Właściciel Kamioński Gerszon, zam. w Lidzie, 
ul. Sadowa 13b. 3448 — VI. 

11354. A./l. „Polski sklep Jadwigi Kiel* we wsi Zabłoć, 
gm. Lipniskiej, pow. Lidzkiego, drobna sprzedaż towarów spo 
żywczych. Firmą istnieje od 1929 roku. Właściciel Kiel Jadwiga 
zam. tamże. Ч 3449 — VI. 

Przyjmują zapisy do grup: XLVII zawodowej z nauką 
2 i pół miesięczną: i do grupy XLVIII amatorskiej dla Pań 

; i Panów z nauką 5 tygodniową 

Początek zajęć w dniu 3 marca r. b. 
Dla łatwiejszego opanowania teorji do dyspozycji słuchaczy 
są silniki od 4 do 12 cylindrowych, wszelkie części podwo- 
zia. W specjalnie urządzonej sali daświadcznicej odbywa się 
indywidualne szkolenie praktyczne regulowani: silaików, 
karbiurator ów, ustawianie zapłonu „MAGNETO” 1 „DELCO*. 
Szkolenie w prowadzeniu samochodu odbywa się na 
CZTERECH typach nowoczesnych samochodów, bez ogra- 
niczema ilości godzin jazdy. Dla p. p. oficerów i p. p. 
urzędników państwowych specjalne ulgowe warunki. 
|Gwarantuje się ukończenie kursów i złożenie egzami- 
now bez dodatkowej opłaty. Ułatwia się otrzymanie 
posady za pośrednictwem Kursów. Zapisy przyjmuje i 
informacyj udziela sekretarjat kursów codziennie. od 
godz. 12:ej do 18-j, przy ul. Ponarska 55. Tel. 13-30. 

Przy Kursach czynne są warsztaty remontowe dla samo* 
chodów iciągówek rolniczych. — 

STU NIKON TO ESI DA VII RI IITSTR O 

Ponierajtie СО Рр 

(TI SI RIO TRY ARRAS | RIEAAS TANIO ANNA 
Kursy Kierowców Samochodowych & @ KEKARZE й 
Stowarzyszenia Techników Polskich . iki 
w Wilnie ul. Ponarska 55. Tel. 13-30 DOKTOR 

Hawiyłkiewiczowa 
przyjmuje od 11—12 
i od 5—6. Choroby 
skórne, leczenie wło- 
sów, operacje kosme- 
metyczne i kosmety- 
ka lekarska, Wilno, 
Wileńska 33 m. 1. 

W. Z. P 77. 

WERKA 
z Kosmetyka Ъ 

Gabinet 
Racjonalnej Kosme- 
tyki I 

no, 

Mickiewicza 31 m. 4, 
Urodę kobiecą kon- 

serwuje, dosko- 
nali, odświeża, usuwa 
jej skazy i braki 
Sztuczne opalenie ce” 
ry. Wypadanie wło- 
sów i łupież.  Naj- 
nowsze zdobycze ko- 
ametyki racjonalnej. 
Codziennie od gi 10—8 

W Z. P. 43 

W sobotę 22 i w niedzielę 23 lutego b. r. wyświetlony zostanie niezwykle emocjonujący dramat 

+GRAZIELL Ą* 
Pierwszorzędną obsada artysiyczna. Cuda zatcki nieapoli'ańskiej. Życie sławnego romantyka 
francuskiego Alfonsa de Lamartine'a. Nad program: 1) „WYŚCIGI SANECZKOWE*, 
NARODOWE ZAWODY NARCIARSKIE W ZAKOPANEM*. 
Abonamenty miesięczne wążne tylko do dnią l-go marca. Początek seansów o g 2, 4 

Urod KOBIECĄ 
E 

doskonali, odświeża. 
usuwą braki i skazy, 
egulacje i trwałe 

przyciemnianie brwi. 
iabinet = Kosme yki 

„CEDIB“ 
J. | Hryniewiczowej. 
Wielka 18 m. 9. Przyj. 
о4 @ 10— 

W. Z. P. 26. 

mom 

UEN = L 

El araoimvians 

Iszerkateltnyh 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny Nsuwa z©mar 
szczki, piegi, wągry. 
łupiań, brodawki, Kite, 
czujki, wypadanie wła” 
«ów, Mickiawicza 46. 

i POSADY 5, 
Siužąca 

do wszystkiego po- 
szukuje posady. Wi 
dzieć od 9--11 z rana, 
Filarecka 20—3.  -z 

ORAS 
WWAAWAMŃ 

MPO |SPIEK putokus 
Są okazyjnie 
sprzedania 

skórki gronostajowe 

2) MIĘDZY- 
Cesy biletów od 35 groszy do zł. 1. 

4,981 10. _ 
| ia a OZ A WRACA CO 

5.000 dolarów 

4 

3 
kamienica nowoczesna niedekretowa j 
w dzielnicy handlowej do sprzedania i 

przy połowie gotówki. Na miejscu i 
interes handlowy. 

Ė Dom H. K. „ZACHĘTA“ Mickiewi- į 
czą 1, tel. 9 05. 1 a 

asawvav 
zamienimy ma- 

jątek ziemski, cb- 
szaru 220 ha z 
ładnym lasem bu- 
dulcowym, w po* 
bliżu kolei « Wilna, 
na dom w Wilnie 

  

  

URWAŻWM 

dob 
  

Wileńskie | Biuro | 

Ког  7640- Handl. || od požyczek i ka- 
Mick, *a 21, || pitaė najp: wniej 
tel. 155. 1.0] solidnie ez- 

as | "wod jj Wileń: a" Bi ca i ileńskie iur 

i о Komisowo - Handl į 
samej szosie, Ob ickiewicza 21, 
sząru około 25 ha, |! tel. 152: 
z zabudowaniem i ° 
inwentarzami, zie- 
mia miejska, oka 
zyjnie do sprzė- 

dania 
-D. H.-K. „Zacheta“ 

069 0 
    

  
do kursujący w mieście 

sprzedaje się wraz zn, Ra 
udziałem 
dzielni". 

oglądać można: Zwie- »Auto - 
rzyniec Sok olą 4—5, leńska 26. 

    

była szyfrowana, ale szybko odcyfro» 
wał ją: 

„Von Stromberg. Proszę nie przyj 
mować decyzji do mego przyjazdu. 
Będę jutro rano w Bremie z miss Mat- 
ter, która ma ważne wiadomości. 

Rizzio““. 
Generał zagłębił się w wygodny 

fotel i z uśmiechem zadowolenia bawił 
się depeszą. 

Przyjazd tej dziewczyny był zbyt 
szczęśliwą okolicznością, aby miał być 
rzeczywistością. Amerykanka, Doris 
Matter, narzeczona Hammerslaya, przy 
jeżdża z Rizziem. A Hammerslay nic o 
tem nie wie, widocznie. Intrygi, tajem 
nica i miłość! Nadzwyczaj ciekawe... 
Jutro... 

Ordynans stał czekając rozkazów. 
Generał wstał i ziewnął. 

— Czy pokój dla mnie już przygo- 
towany ? 

— Tak jest, panie generale. 
— Gdzie? ‚ 
— Obok pokoju herr Hammerslaya 
— Przenieś moją pościel gdziein- 

dziej, Gdy położę się, niech stanie na 
warcie dwuch żołnierzy: jeden przy 
drzwiach, drugi przy oknie. 

— Rozkaz, panie generale. 
— A teraz daj znać kapitanowi 

Wentzowi, że czekam go tutaj. 
Za chwilę zjawił się Wentz. 
Generał wydał mu kilka rozkazów, 

dotyczących przywiezienia Rizzia i je- 
go towarzystki i ulakowania ich na 
górnem piętrze domu. Kazał również 
zająć się „Żółtym gołębiem”, tak, aby 
Hammerslay nie mógł na nim . uciec. 

— Dyżurnym będzie kapitan von 
Winden. A teraz może pan już kłaść 
się spać. Dobranoc — zakończył. 

— Dobranoc, panie generale: 
Tymczasem Hammerslay zjadł ko 

lację i poszedł do pokoju przeznaczone 
go dla niego na noc. Patrząc na niego, 
niktby nie uwierzył, że człowiek  fen 
nie spał już dwie noce. Spokojnie wy- 
palił kilka papierosów, chodząc w za 
myśleniu po pokoju, potem bez pośpie 
chu rozebrał się, wykąpał i położył. 
Ale jeszcze z godzinę nie gasił świecy. 

Długo siedział na łóżku, przysłu- 
chując się dźwiękom, dolatującym z ze 
wnątrz pokoju. Wreszcie zdecydował, 
że nikt go nie śledzi, wstał cicho, wy- 
jął z kieszeni scyzoryk i otworzył go. 
Zatrzymał się przy kominku, palcami 
znalazł małe wgłębienie w  gzymsie 
kominka, wsunął tam ostrze scyzoryka 
przekręcił szybko i wyjął. 

Na dłoń jego upadła mała kuleczka 
papierowa. Szybko zamknął scyzoryk 
i wrócił do łóżka. 

Jakiś czas leżał nieruchomo z sze 
roko otwartemi oczyma, patrząc to na 
drzwi, to na okno i zwolna ciągnął ku 
sobie kołdrę, aż dopóki nie przykrył 
się cały z głową. W pokoju była ciem 
no, ale pod kołdrą zapaliła się mała 
latarka kieszonkowa i przy jej Świateł 
ku Hammerslay przeczytał co nastę 
puje: i 

„Papiery przybędą jutro o jedena- 
stej wieczór z Berlina, samochodem po 
Szóndoriskiej szosie. 

ROIZDZIAŁ XIII. 

Niewolnica. 

Tracąc przytomność, Doris Matter 
czuła jeszcze, że czyjeś silne ręce pod 
niosły ją. Jakby przez sen słyszała 
plusk wioseł i czuła dziwne kołysanie. 

Obudził ją promień słońca, który 
padł na jej twarz i zaglądał do zamk- 
niętych oczu. Ujrzała przy sobie grube 

głową, szybko płynące obłoki. Niezna 
jomy, widząc, że otwiera oczy, odsko- 
czył wbok... 

Doris chctała usiąść, ale nie mogła. 
Głowę miała ciężką, jakby nalaną oło 
wiem. Z jękiem odwróciła się w drugą 
stronę i zapadła w głęboki sen. 

Obudziła się w małym pokoiku i 
nie odrazu zorjentowała się, że znajdu- 
je się w kajucie i płynie po morzu na 
niedużym, bardzo kołyszącym się na 
falach statku. Przestraszona zerwała 
się i oglądała się dookoła. Obok po 
słyszała głos kobiecy: 

— Czy pani czuje się lepiej? 
Doris, obejrzała się i ujrzała kobie- 

tę, średnich lat, twarz miała dobrą i 
łagodną. Miała na sobie biały fartuch 
pielęgniarki. 

— Na czyim yachcie jesteśmy? — 
zapytała Doris. 

— To „Syltida“, panienko.... yacht 
herr Rizzia. 

Doris zamyśliła się. Ale nie mogła 
nic sobie przypomnieć, prócz lecącego 
nad trzęsawiskiem „„Żółtego Ptaka". 

— Jak się tu dostałam? 
Pielęgniarka pokiwała głową. 
— Nie wiem, panienko : 
Zachowanie jej było uprzejme i peł 

ne szacunku, ale ton odpowiedzi kate- 
goryczny. Widocznie stosowała się do 
surowych rozkazów. 

— Mr. Rizzio jest na yachcie? — 
zapytała Doris po chwili. 

— Tak, panienko. Kazał  powie- 
dzieć, że kiedy pani będzie się czuła 
lepiej, chciałby spotkać się z panią w 
saloniku. 

— Aha, dobrze! j 
Doris wstała, ale gdy stanęła na 

nogi, zakręciła się jej w głowie. Pie-. 
lęgniarka podtrzymała ją i podała 

go nieznajomego człowieka, a nad jego szklankę z aromatycznym płynem. 

— Proszę wypić to, będzie panien 
ce lepiej. 

Doris spojrzała na nią badawczo, 
ale poznaia zapach płynu i bez obaw 
wypiła. 

Słabość minęła. Doris poczuła się 
zupełnie dobrze i przeszła do łazienki. 
Po zimnej kąpieli, myśli jej rozjaśniły 
się nagle i przypomniała sobie wszyst- 
kie szczegóły nocnej wyprawy. Scenę 
na skałach Cyryla torpedowiec nieprzy 
jacielski,Rizzia i Strykera aerodrom na 
Rudomorskich moczarach „żółtego „pta 
ka', wreszcie nagły napad... i chloro- 
form! Tak, musieli ją uśpić chlorofor- 
mem i uśpioną przywieźli na yacht! 

Z kieszeni wypadła kartka. Był to 
list Rizzia, w którym zapraszał ją by 
przyszła się przekonać o zdradzie Cy 
ryla do wieży Wikingów... więc ta on 
obmyślił wszystko, aby ją porwać! Sta 
rannie wyrównała zmięty papier i zło- 
żony schowała do kieszeni. Dziwne, że 
nie zrewidowali jej! Trzeba schować 
list — może się przydać. 

Jak jednak John Kizzio mógł zde- 
cydować się na podobny podstęp? To 
było tak zupełnie niepodobne do nie- 
go! Ale nie było wątpliwości i „Sylii- 
da* należała do niego od dwuch lat. 
Nieraz proponował Doris spacer w 
swym yachcie. A teraz. odważył się 
porwać ją! Nie, Doris nie czuła stra- 
chu: gniew i oburzenie zabiły w niej 
poczucie niebezpieczeństwa. Przypom- 
niały się jej słowa Cyryla, które jak 
błyskawica przeszyły chaos jej myśli 
„Za dużo wiesz... za dużo dla swego 
bezpieczeństwa... i dla mojego”... Blo 
czek z żółtą bibułką! Prócz Cyryla i 
Doris nikt nie znał treści komunikatu. 
R'zzie porwał ją i na yachcie wiezie 
do Niemiec. Co chciał z nią uczynić? 

Gniew ucichął zwolna, ustępując 

  tadas ЕСО НВ ВУУ 
i TTT Un 3 ARGO ВБ ОИ 

kradzioną  ksią- 
žeczkę wojsko“ 
wą, wyd. przez 

P. K. U. miasto Wile | 
imię Karola | 

unieważnia 
—0 

užywany 

w. „Spół- Kocha, 
Wiadomość: SIĘ- 

Garsże* Wi 

di 

miejsce niepokojowi. Przytem  uczuła 
silny głód. Wróciła z łazienki do kaju 
ty i znalazła tam filiżankę gorącej ka- 
wy i śniadanie. Sądząc z apetytu, z ja | 
kim zjadia śniadanie, musiało przejść 
dużo czasu, od obiadu u lady Hiscott. | 
Śniadanie dodało jej sił i męstwa. 

Doris lubiła morze i nie chorowała. 
Przekonawszy się; że pielęgniarka nie | 
dostarczy żadnych wiadomości, posta | 
nowiła rozmówić. się z Rizziem i od 
niego dowiedzieć się, jaki los ją czeka | 
i dokąd ją wiezie. 1 

Na pokładzie owiał ją orzeźwiają- | - 
cy wiatr morski. Ujrzała ilagę brytań | 
ską na yachcie... niemieckiego szpiega. 
Doris spojrzała z nadzieją na morze. | 
Może gdzieś na horyzoncie zjawi się *, 
okręt angielski, któremu mogłaby dać 
znać o wszystkiem, co się Stało. Ale p 
morze było ciche i nigdzie nie było | 
śladu okrętu. Do uszu jej doleciał su- 
chy trzask. Podniosła głowę i dostrzeg | 
łą radjo-stację. Rizzio  porozumiewał | 
się ze swemi władzami w Niemczech! 
Ale nawet teraz, po tem wszystkiem, | 
co się stało, trudno było: uwierzyć, że 
Rizzio był wrogiem Angiji. Alež tak — 
za cenę obrazu Rubensa — zdradził | 
swoją ojczyznę! 

Doris zapięła płaszcz, drżąc pod | 
silniejszym podmuchem wiatru. Usia- 
‹Та па leżaku i posłała marynarza po 
Rizzia. Myśli jej pracowały intensyw- || 
nie, układała plan działania: obrony i |. 
ataków. Musiała wyjaśnić wszystko 
zanim przybędą do Niemiec. 7 

_ Rizzio podszedł do niej i zdjął ka 
pėlusz, witając ze zwykłem uszanowa 
niem. Doris zerwała się zapytała z obu 
rzeniem: 

— Co pan chce ze mną uczynić? 

  
  

io, Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie* Kwaszelna 28. —    


