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PRZEDSTA 

BARANOWICZE — ui Śzepiychiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE, — Bufci Kolejowy. 
BRASŁAW — Kaięgarsia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowsiceeu, 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. , 
GRODNO — Ksilegauia T-wa „Ruch“. 
HORODZIE] — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński 
IWIENIEC — sklep tytoniowy $. Zwierzyński. 

  

NOWOGRÓDEK — 
N. ŚWIĘCIANY — 
OSZMIANA — Księgar 
PIŃSK — Księgarnia Poiska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Poiskjej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia 
STOŁPCE — Ksiegamia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — . 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Įuczewska. 

WICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jażwińskiego. 

Kiosk St. Michaiskiego, 
Księgarnia T-wa „Ruch“. 

Spółdz, Naucz, 
   

  

D, Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 

Rynek 9. N. Tarasiejski. 

WILNO Sabała ZZ lufego 1350 r. MLECK — sklep „Jedność, 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski, 
MOLODECZNO —- Księgarnia T-wa „Ruch*. 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. Redakcja i Administracja, Wilnó Ad. Mickiew'cza 4 otwarta od 9 do 4, Telefony: Redakcji 17-82, administracji 228 druk. 262 

| (Telefonem z Warszawy) 

Żeromszczyzna „a rebours” 
Kilka spraw luźno związanych z 

polityką sejmową. Oto w zeszłym ty- 

godniu senator baron Hasbach, imie   
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i bierają One grymasu 

niem mniejszości niemieckiej, napadł 

na Rząd polski, twierdząc, że dobra 

ziemskie, od likwidacji których ip. mi- 

mister Zaleski w „nieratyfikowanym 

jeszcze układzie z Niemcami obiecał 

odstąpić, zostały przez ministra Re- 

form Rolnych wystawione na listę 

imienną. P. Hasbach zarzucał więc 

rządowi polskiemu, że to, co jedną 

ręką, a mianowicie ręką ministra 

Spraw Zagranicznych, daje Niemcom, 
‚ 10 drugą ręką, a mianowicie dłonią 

ministra Reform Rolnych, odbiera. 

Szczęśliwi jesteśmy, że jak wynika z 

wyjaśnienia p. Staniewicza wszystko 

to jest nieprawdą. Nasz minister Re- 

form Rołnych stwierdził w swoim wy- 
wiadzie, że ani jeden majątek, który- 

by w myśl uprawnień Państwa Pol- 

skiego, wynikających z norm "między- 

narodowych, miał ulegać likwidacji, z 

której Państwo Polskie obecnie obie- 
cało nie skorzystać, nie został wpisa- 

ny na listę imienną. 

Cieszymy się więc, że zarzut nie- 

lojalności w stosunkach międzynaro- 

dowych nie może ciążyć na Państwie 
naszem. Lecz z drugiej strony zesta- 

wienie to nasuwa ironiczną refleksję. 

Wynika z tego, że Niemcy, obywatele 
potężnego państwa, nie będą przymu- 

sowo wywłaszczani, natomiast obywa: 
tele nasi, właśni, których nikt nie 

broni, wywłaszczani będa. Nic innego 
nie da się o tem ironicznem zestawie- 

', niu powiedzieč, jak tylko przypomnieč 
sobie znane słowa niemieckiego poety 
o przekleństwie czynu złego. Ustawa 

_ wywłaszczeniowa, t. zw. reforma „rol- 

na, była tym czynem złym, który tyl- 

ko złe skutki wydać może. 
Dalej idźmy jednak w tych. zesta- 

wieniach. Z ironicznych godcieni na- 

tragicznego, 

Skoro na tablicy dającej odpowiedź 

na pytanie: „kto jest w Polse wywła- 

Szczany”, znajdujemy 'odpowiedź, że 

nie są wywłaszczani obywatele nie- 

mieccy, są wywłaszszani obywatele 

polscy, ale w najbliższym terminie i 
_ bezwarunkowo będą  wywlaszczeni 
_ dawni powstańcy i ich dzieci. Są to 

prawdziwe paradoksy historji, W są- 
dach, jak wiemy, potomkowie pow- 
stańców wygrywają sprawy przeciw 
Skarbowi Państwa o ziemię niegdyś 
zagrabioną przez Murawjewa i inaych 
przedstawicieli moskiewskiego gwałtu 
nad Państwem Polskiem, nad ideą 
Państwa Polskiego. Sąd Najwyższy wy- 
Szedł ze stanowiska, że powstańcy 
byli żołnierzami Polski i że kary, wy- 
mierzane na nich przez wroga zwy- 
cięzcę nie mogą być .przez Państwo 
polskie respektowane; ani utrzymywa* 
ne. Tymczasem zaczęły kursować po 
stolicy niesprawdzone jeszcze przez 
nas, lecz bezwzględnie oburzające po- 
głoski, że istnieje jakaś komisja, któ- 
Ta ma zaproponować ustawę, aby 
powstańcom, którzy procesy swe ze 

_ Skarbem Państwa wygrali, ziemi za- 
branej swego czasu nie oddawać, a 
tylko ofiarować jm ' pieniężną indem: 

, "izację. Z punktu widzenia prawa, ta: 
ką ustawa inaczej nazwaną być nie 
„może, jak tylko ustawą wywlasz- 
czającą prawnych spadkobierców, 
Ki «ch jedyną cechą różniącą ich od 
innych prawnych właścicieli jest ta, że 
ich dziadkowie, czy ojcowie, brali 
udział w powstaniu. Sądzimy, że Mu- 

„Tawjew, jako  degenerat 1 sadysta, 
„iusiał mieć często straszne i dziwne 
„Sny. Ciekawe jest, czy w najdziwniej- 
Stein marzeniu  sennem mogło mu 
się przyśnić, że odrodzona,  zmart- 
Wychwstała Polska, gdy powstanie, to 
do wszystkich kar, które on powstań- 
o A doda jeszcze jedną 

' awę karną przeznaczoną dla pow- 
Nstańców tych oe } ' 

Gdy słyszymy dziwną pogłoskę o 
komisji obmyślającej wywłaszczenie 
b. powstańców i ich spadkobierców— 
pociesza nas chyba tylko stanowisko 
całej prasy polskiej w procesie p. 
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Konferencja gospodarcza na Zamku 
WARSZAWA, 21 li. (tel. wł. „Słowa*) Dziś po południu odbyła się 

na Zamku 4-godzinna konferencja z udziałem Pana Prezydenta Rzeczypo- 

spolitej, Marszałka Piłsudskiego, Premjera Bartla 1 Ministra Skarbu Matu- 
szewskiego. Dowiadujemy się. że konferencja poświęcona była zagadnie- 

niom gospodarczym, a nadewszystko kryzysowi w rolnictwie, sprawie 

udzielenia koncesji elektryfikacyjnej koncernowi Harrimana i zagadnieniu 

wysokości budżetu na rok przyszły. Ze źródeł miarodajnych informujemy 

się, iż w łonie Rządu istnieją poważne tendencje zmniejszenia budżetu, a to 

ze względu na sytuację gospodarczą. 

Powołanie nowego rządii We Francji 
N oczekiwaciu ma opłoszówie listy nowego gabinetu 

PARYŻ, 21—I1. PAT. Dziś po południu oczekiwane est ogłoszenie listy no- 
wego gabinetu. Dep. Chautemps spędził cały dzień wczorajszy i część nocy na na- 
radach z szeregiem działaczy polityczaych. Najważniejszym momentem tych narad 
był fakt odmowy byłego premiera Tardieu wejścia w skład nowego gabinetu, w któ- 

rym Chautemps proponował mu tekę obrony krajowej, imającej stanowić połączenie 
datku dochodowym. Dyrektor departamen- ministerstw wojny i marynarki oraz stanowisko wicepremjera. Wobec tego dep, Chau- 
tu Michałowski przedstawił stanowisko temps zmuszony był zwrócić się ku stojącym bliżej lewicy elementom i udało mu 
Ministerstwa Skarbu odnośnie do projek- sję uformować gabinet, którego skład w ogólnych zarysach podaje prasa poranna. 
25 ruo Ustawy. 4 Do wieczora możliwe są jednak pewne zmiany. Przypuszczalny skład nowego gabi- 

Dzisiejsze posłedzenie komisji "et Ie3t nastepujacr: 

Pienarne posiedzenie Senafu 

WARSZAWA, 21 Il Pat. Plenarne po- 
siedzenie Senatu wyznaczone zostało na 
środę 26 lutego godz. 17. 

Prezydjum klubu B.B. 
prosi ks. Radziwiłła o dalszy czynny 

udział w pracach Klubu 

WARSZAWA. 21.11. Pat. Na 
posłedzeniu prezydjum klubu 
B.B. po omówieniu bieżących 
spraw politycznych, postanowio- 
no jednogłośnie zwrócić się do 
posła Janusza Radziwilła z proś: 
bą, aby, niezałeżnie od kwestjł 
mandatu poselskiego, brał nadal 
czynny udział w pracach Bloku 
I prezydjum klubu jako jego wi- 
ceprezes. 

Sprawa podatku dochodowego 
WARSZAWA, 21—1Ii. PAT. Sejmowa 

podkomisja skarbowa wysłuchałą refera- 
tów w sprawie noweliz:cji ustawy © ро- 

  

Prezesura rady ministrów i Sprawy wewnętrzne—Chautemps, spra: 

wojskowej Sejma wiedliwość—Steeg, sprawy zagraniczne —Briand, sprawy wojskowe —Ber- 

WARSZAWA, 21 Il. Pat. Marszałek S€j- nard, marynarka Sarraut, finanse—Dumont albo Lamoureux, oświata— 
mu Daszyński zwołał na sobotę 22 b. m. 
ва 11 rano posieczeaie sejmowej komisji 
wojskowej, wyznaczając na przewcdniczą- 

Daladier, handel—Flandin, roboty publiczne—Durant, rolnictwo — Queuille, 

kolonje—Pietri, praca—Loucheur, marynarka handlowa — Danielou, poczta, 
telegraf i telefony—Bonnalt, lotnictwo — Laurent Eynac, emerytury—Riccolfi. 
Ministrowie Fiandin, Pietri i Rlccolii są republikanami lewicowymi, przeto 
przed ostatecznem przyjęciem tek muszą zwrócić się o zezwolenie do za- 

rządu swego stronn'ctwa. 

Ogólne zadowolenie z misji Chautemps 
PARYZ, 21 IL Pzt. Dzienniki z zadowoleniem podkreślają szybkość, z jaką 

Chautemps doprowadzić zdołał do likwidźcji przesilenia, przezwyciężając przytem licz- 
ne trudności. Prasa uważa Chautemps za człowieka wielkiej zdolności i wyraża już 
votum zaufania jego gabinetowi, żywiąc jednakże pewne obawy, że nieobecność w rzą- 
dzie Tardieu, posiadającego wielki rozum i autorytet zmniejsza do pewnego stopnią 
długotrwałość i żywotność nowego gabinetu: 3 

Ukonstytuowanie się gabinetu | 

PARYŻ. 21.11, Pat. Gabinet ukonstytuował się w sposób na- 
stępujący: Prezydjum ł sprawy wewnętrzne—Chautemps, sprawy 
zagraniczne — Briand, sprawiedliwości—Steeg, wojna—Bernard, 
marynarki - Albert Sarraut, finanse—Dumont, budżet—Palmade, 
oświata—Jean Durand, 'handel—Georges Bonnet, rolnictwo— 
Queuille, praca—Loucheur, kolonje—Laumoureux, lotnictwo— 
Eynac, renty—Gakket, poczty i telegraf — Jullen Durand, marynar- 
ka handlowa-Danielou, podsekretarza stanu: prezydjum rady 
ministrów —derthod, spraw wewnętrznych—Marchandeu, wojny 
—Lambert, marynarki—Bellanger, kolonij —Archimbaud, rolnictwa 
—Chappedelaine, robót publicznych—Charlot, sztuk pięknych — 
Leon $Bouyssou, wychowania fizycznego - Henri Patć, szkol- 
nictwa technicznego—Chabrun, higjeny—Roustan, oraz roboty 
publiczne—Daladier. 

W niedziele pierwsze posiedzenie izby gabinetowej 
PARYŻ, 21 Il. Pat. Chautemps złoży jutro o godz. 19 wizytę p. Tardieu. Wizy« 

ta ta będzie miała charekter kurtuazyjny. Następnie uda się p. Chaulemps do pałacu 
Elizejskiego w celu przedstawienia Prezydentowi swych współpracowników. Nowy 
rząd przedstawi się Izbie Deputowanych. w przyszły wtorek. Na posiedzeniu rady ga” 
binetowej, które odbędzie się w niedzielę popołudniu, ustalony zostanie tekst dekla* 
racji rządowej. 

Na porządku dziennym znajduje się wybór 
prezesą komisji. 

Przyjęcie wniosków 
w sprawie zamknięć rachunko- 

wych 
_ , WARSZAWA, 21—II. PAT. W dniu dzi- 

siejszym obradowała sejmowa komisja bud- 
żetowa pod przewodnictwem pos. Wyrzy- 
kowskiego nad sprawozdaniem podkomisji 
budżetowej do zamkaięć rachunkowych i 
sprawozuań z czynności Najwyższej lzby 

ontroli o kredytach dodatkowych i 
zamknięciach rachunkowych na rok 1926 — 
1927. Referował pos. Kornecki. Po obszer- 
nej dyskusji uchwalono wnioski podkcmi- 
sji, przyjęte- jak wiadomo—na posiedzeniu 
w dniu 19 b. m. 

BUDŻET W SENACIE 
BUDŻET MINISTERSTWA WR I OP. 

WARSZAWA. 21. 2. (PAT). Senacka ko 
misja skarbowo budżetowa przystąpiła na 
dzisiejszem posiedzeniu do obrad nad preli- 
minarzem budżetowym Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego. Spra- 
wozdawca sen. Dąmbski wyraził przekonanie 
że specjalizacja szkół średnich powinna na- 
stępować nie od klasy czwartej, a od klasy 
szóstej, przyczem należy zwrócić uwagę na 
naukę łaciny. Mówca wypowiada się  na- 
stępnie za utworzeniem rady wychowania 
narodowego, jednakże w nielicznem gronie, 
ale z szerokiem uwzględnienim czynników 
społecznych. W konkluzji referent wniósł o 
przyjęcie budżetu bez zmian. Sen. Rubin- 
sztejn (kl. żyd.) domaga się utworzenia 
szkół żydowskich, koncesyj na te szkoły z 
inicjatywy prywatnej orazi żydowskiego ję- 
zyka wykładowego na uzupełniających kur- 
sach rzemieślniczych, zapowiadając zgłosze- 
nie odpowiednich wniosków. Po przemówie- 
niu sen. Nocznickiego, który podkreślił, że 
gruźlica u dzieci na wśj jest w dużej mie- 
rze skutkiem nieodpowiednich lokali szkol- 
nych, zarządzono przerwę do godz. 16. 

Na popołudniowem posiedzeniu senackiej 
komisji skarbowo - budżetowej toczyła się 
dalsza dyskusja nad budżetem Ministerstwa 
WR i OP. Wyjaśnień co do niektórych poru- 
szonych kwestyj udzielił p. min Czerwiński, 
Następne posiedzenie w sobotę 22 bm. o g. 
1ł rano. Na posiedzeniu tem omawiany bę 
dzie między innemi projekt ustawy o wypła- 

Konferencja celna w Genewie 
*" Zakończenie generalnej dyskusji 

GENEWA, 21. Il. Pat. Na wczcrajszem popołudniowem posiedzeniu 
konferencji w sprawie rozejmu celnego ukończono generalną dyskucję w 
której rezultacie na wniosek przewodniczącego konierencji Moltkego obra- 
dujący wyłonili dwie komisje: dla rozpatrzenia przygotowanego przez ko- 

cie zaległego dodatku mieszkaniowego za Mltet ekonomiczny projektu rozejmu celnego i dla ustalenia planu dalszych 
rok 1928 dla urzędników. zbiorowych układów, mających na celu polepszenie stosunków gospodar- 

czych drogą możliwych do zastosowania Środków, ze szczególnem uwzględ- ZRODRR ZY ZONY PREZRWOEK pp przeszkód, stawianych wymianie towarowej. 
Uszyckiej, która również wystąpiła Obrady w komisjach 
przeciwko Skarbowi państwa o zwrot 1 

konfi GENEWA, 21- II. PAT. Obie powołane wczoraj przez konferencję rozejmu 
pak SE skowanych podczas celnego komisje rozpoczęły dziś rano swe prace. Druga komisja, obradująca pod 
powstania. Jak wiadomo podczas spa catwam rumuńskiego ministra finansów wę penne iż o 

i czo jej decyzja co do współnej akcji w sprawie uregulowania stosuaków celnych na rozprawy przed Sądem Najwyższym drodze kolektywnych ów aja b ono м Žycie, jesli migdzyrarodowa 
przedstawiciele Prokuratorji General- konwencja o rozejmie celnym nie zostanie zawarta, względnie; póki przepisy tej kon- 
nej uważali za stosowne i taktowne wencji nie staną się obowiązującemi: 

żartować scbie z powódki. Ponieważ 
obrońca p. Uszyckiej musiał, jak z 
natury procesu wynikało, mówić o 
bohaterstwie powstańców, —więc je- 
den z przedstawicieli Prokuratorji Ge- 

neralnej powiedział, iż p. Uszycka 
występuje z koniederatką w ręku i 
krokiem poloneza. Należy przyznać z 

radością, że nawet nasza prasa lewi- 

cowa potępiła to wystąpienie zbyt 
gorliwych urzędników. „Robotnik* na- 
pisał kilka słów w Solidarności z 
listem sędziwej powieściopisarki Ma- 
rjl Rodziewiczówny a _ pryncypjalny 
„Tydzień* p. Thugutta również wy- 
krztusił kilka słów, że stanowisko 
Prokuratorji Generalnej nie jest tak 
słuszne, jak może się to urzędnikom 
zdaje. O redaktorach więc tych pism 
lewicowych powiedzieć można, że oto 
są ludzie, którzy nie zapomnieli 
jeszcze, z jakim sentymentem czytali 

Żeromskiego. Cat, 

GENEWA, 21. II. PAT. Po południu odbradowały w dalszym ciągu 
obie komisje konierencji rozejmu celnego. W  debatatach drugiej komisji 
zarysowała się wyraźnie zgodność sianowiska państw rolniczych -= Polski 
Rumunji, Czechosłowacji, Węgier i Jugosławii. 

Pakt bigi Narodów a paki Kelloga 
GENEWA, 21. Il. PAT. W najbliższy poniedziałek zbierze się w Ge- 

newie komisja, która 1bada problem uzgodnienia paktu Ligi Narodów z 
paktem Kelloga w sprawie zakazu prowadzenia wojny. 

Kanclerz Austrji w Berlinie 
WIEDEŃ, 21. IL. Pat. Kanclerz Schober wyjechał dziś o godz. 18,20 

do Berlina, 

    

Demonstracja komunistyczna w Warszawie 
WARSZAWA, 21 II. (tel. wł. „Słowa*) Dziś o godz. 4 po peł. przed fabry- 

ką „Parowóz" posłowie komunistyczni zwołali wiee robotników, opuszczają” 
cych o tej właśnie godzinie fabrykę. Po przemówieniu posła komunistycznego 
Żarskiego tłum złożony z kilkuset robotników udał się ze śpiewem na plec 
Kazimierza. Wobec tego, iż wezwanie policji do rozejścia się pozostało bezsku 
teczne, musiała interwenjować policja konna, przyczem podczas wykonywania 
szarży raniono lekko kilkanaście osób. 

DEBATA KOŃSTYTUCYJNA 
WARSZAWA. 21. 2. (PAT). Sejmowa ko 

misja konstytucyjna na dzisiejszem posie: 

dzeniu przystąpiła RH szczegółowej 

nad rewizją konstytucji. г 

Рг:еш{%піс:асу pos. Makowski (BB) 

podkreślił na wstępie, że w-g ustalonego już 

planu dyskusja toczyć się będzie najpierw 

nad rolą Prezydenta, sposobem jego wyboru 

i jego funkcjami. Artykuł drugi obecnie о- 

bowiązującej konstytucji stanowi, że Pre- 

zydent Rzeczypospolitej łącznie z odpowie- 

dzialnymi ministrami, jest organem narodu 

w zakresie władzy wykonawczej. Według 
projektu lewicy ustęp ten pozostaje bez zmia 

ny. Według projektu BB Prezydent jest naj 
wyższym przedstawicielem władzy w państ- 
wie polskiem. Niemal analogiczne jest brzmie 

nie w projekcie centrowym. Projekt Klubu 

Narodowego mówi, że Prezydent Rzeczypo- 

spolitej jest organem narodu. Tematem dy- 

skusji jest więc stanowisko państwowe Pre 

zydenta. 3 3 

Przed przystąpieniem do dyskusji zabrał 

głos pos, Milczyński, prostując wywody po- 

sła Szczypiorskiego, dotyczące stanowiska 

klubu NPR w sprawie ordynacji wyborczej. 

W. dyskusji o pierwszy  Za- 

brał głos pos. Piłsudski (BB) który po 
wstępnych uwagach, omawiając rolę Prezy 

denta Sformułowaną w zgłoszonych „projek 

tach, stwierdza, że wszyscy są zgodni co 
do reprezentacyjnej roli Prezydenta,  nato- 

miast różnice zachodzą co do uprawnień. 

Mówca uważa, że koncepcja francuska 

gdzie rola reprezentacyjna Prezydenta jest 

wielka, a władza jego ograniczona, daje wy 

niki ujemne, gdyż wówczas władza ustawo 

dawcza góruje nad wykonawczą, a przy mia 

nowaniu rządu decyduje nie wola rezyden 

ta, lecz rola jego sprowadza się do wypoś- 
rodkowania woli parlamentu Dlatego projekt 
BB zmierza do wydzielenia władzy prezyden 
ta ponad inne władze i w tem tkwi zasad- 
nicza różnica od innych projektów. z wyjąt 
kiem projektu centrum, którego koncepcja 
jest bardzo zbliżona do tego, co też mówca 

wita z zadowoleniem jako krok naprzód 

Pos. Winiarski (Kl. Nar.) oświadcza, że 
jeżeli się nadaje Prezydentowi rolę czynni 
ka nadrzędnego, to nie można mu równo- 
cześnie dawać bardzo wielką władzę gdyż 
stałoby się to już władzą nieodpowiedzialną. 
Nie jest właściwe — zdaniem mówcy — dzi 
siejsze sformułowanie, że „władza zwierz- 
chnia należy do narodu*. Klub N arodowy 
formułuje rzecz w ten sposób, że naród jest 
źródłem władzy. Mówca twierdzi, iż for- 
mułka Bloku Bezpartydtego, że Prezydent 
jest najwyższym przedstawicielem władzy, 
mogłaby wywołać pozór, że Prezydent nie 
jest wcale odpowiedzialny. 

Pos. Mackiewicz (BB) zaznacza, że te- 
chnika ustawodawcza dziś dąży do tego, aby 
z przepisów ustawy eliminować samą teorję 
prawa. Poseł omawia kwestję podziału władz 
i podkreśla że Blok Bezpartyjny ten czyn- 
nik teorji z projektu wyłącza j tylko nakre- 
śla pewną strukturę konstytucji, przyznając 
najwyższe stanowisko hierachiczne _Prezy- 
dentowi. 

Pos..Pragier (PPS) zauważa, że projekt 
BB ma to znaczenie, że przez wybór Prezy 
denta naród wyzbywa się swej władzy. Te- 
orja podziału władz, jakkolwiek się na nią 
zapatrywać teoretycznie, ma jednak ten do- 
bry skutek w praktyce, że wywołuje wzajem 
ną kontrolę i wzajemne ograniczenie się 
tych władz. Mówca podkreśla że chodzi o 
to, ażeby władza właśnie przez te ograni- 
czenia, pozostała nadal dostępna dia ewolu- 
cyjnego wpływu, idącego z dołu, Rola Pre- 
zydenta, jako czynnika nadrzędnego, mieści 
się także w koncepcji lewicy, ale zamyka się 
ona w dwóch jego funkcjach, t.j. w rozwiązy 
waniu Sejmu i tworzeniu rządu. 

Pos. Bittner (Ch. D.) oświadcza, że klu- 
by centrowe ani nie chcą, żeby był Prezy 
dent odarty z wszelkiej władzy rzeczywistej, 
ani też aby jego władza była zbliżona do ro 
li absolutnego monarchy. Staramy się, by 
Prezydent był czynnikiem nadrzędnym i nie- 
jako sędzią innych władz, lecz aby nie rzą- 
dzi! w normalnych warunkach, na codzień, 
lecz tylko w przypadkowych, chwilowych 
koniliktach Sejmu z rządem. 

Pos. Kochanowski (BB) podkreśla, że o 
typie rodzaju władzy zwierzchniej nie mogą 
decydować obce wzory, lecz własny szcze 
bel rozwojowy samego środowiska. Polsce 
nie może wystarczyć żadna obca formuła. 
Musi oną stworzyć własną. Mówca fwierdzi, 
że głowa państwa w razie spółrzędności swej 
roli zawsze musi być majoryzowana w prak- 
tyce przez biurokrację. W tem należy pomóc 
prezydentowi tem śŚrnielej, że nie zwęża to, 
w myśl projektu BB, prawa parlamentu do 
kontroli. 

Pos, Komarnicki (Kl. Nar.) zastanawia 
się nad formułą Bloku Bezpartyjnego, że Pre 
zydent jest najwyższym _ przedstawicielem 
władzy, Jest to — zdaniem mówcy — ró 
wnoznaczne z tem, że Prezydent jest jedy- 
nym przedstawicielem, jedynym interpretato- 
rem pojęcia dobra państwa. Przechodząc do 
omówienia poszczególnych projektów * pos. 
Komarnicki dopatruje się sprzeczności w 
przepisach projektu centrowego, który utrzy 
muje koncepcję konstytucji marcowej, że 
władza należy do narodu, a jednocześnie 
stanowi, iż najwyższym przedstawicielem tej 
władzy jest Prezydent. Mówca przeciwsta- 
wia się zarówno dotychczasowemu brzmie- 
niu konstytucji, jak też projektom sformuło- 
wania tego ustępu przez BB i centrum. 

Pos. Kiernik (Piast) broni projektu cen- 
trowego, uważając że w projekcie tym nie- 
ma wewnętrznej sprzeczności, ale przeciw 
nie usuwa on formalne. sprzeczności, istnie- 
jące w konstytucji Mówca przeciwstawia się 
temu, jakoby naród był źródłem władzy, bo 
w istocie władza należy tylko do narodu 

Po przemówieniu pos. Mackiewicza (BB) 
i pos. Gruenbauma (koło żyd.) który uważa 
że należałoby wstawić do konstytucji pewne 
instytucje, które umożliwiałyby nagłość wy- 
konywania władzy przez naród, o ile się chce 
powiedzieć, że naród dzierży władzę, dalszą 
dyskusję odroczono. Przewodniczący pos. 
Makowski podkreśla, że dalsza dyskusja po 
winna skupić się około takiego określenia ro 
li Prezydenta w g poszczególnych projek 
tów: „najwyższy przedstawiciel władzy”, 
„najwyższy przedstawiciel władzy  zwierz- 

chniej”, „organ narodu, „organ narodu w 
zakresie władzy wykonawczej. Następne po- 
siedzenie we „wtorek 25 bm. 
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Odgłosy zagraniczne | 
Upadek gabinetu Tardieu 

Niespodziewany upadek gabinetu 
Tardieu we Francji stanowi szczegól: 
nie jaskrawą i pouczającą ilustrację 
jakiem niebezpieczeństwem grozi pań 
stwu współczesna wszystkim  choro* - 
ba nazwana we Francji (według ok: 
reślenia Benoit „parlamentaritis" u nas 
zaś nazywającą się sejmokracją. 

Gabinet Tardieu w swym bilansie 
politycznym miał tylko plusy. : 

Došė wymienič "zalatwienie skom- 
plikowanej wielce sprawy odszkodo- | 
wań na konferencji Haskiej, pomyślną 
Sytuację finansową Francji, która_po. 
St. Zjednoczonych jest obecnie naj- 
większym rezerwuarem kapitałów i | 
wreszcie sukces na konferencji 
londyńskiej wyrażający się przyjęciem 
za podstawę dyskusji tezy francuskiej 
— oto główne pozycje dodatnie 
działalności gabinetu p. Tardieu, 
która niespodziewanie przez przypad- 
kowe głosowanie nad trzeciorzędną. 
sprawą została przerwana, a szkodili- 
wy zwyczaj zmusił gabinet do ustą- 
pienia. 

Gabinet osłabiła przypadkowa 
większość 286 przeciwko 281 składa- 
jąca się z koalicji komunistów, soc- 
jalistów, radykałów i republikańskich 
socjalistów, która natychmiast po do- 
koneniu swego „dzieła” rozpadła się. 
Trzeciorzędna sprawa zwolnienia żon 
drobnych kupców 1 pizemysłowców 
zatrudnionych w  pzedsiębiorstwach 
męża okazała się ważniejszą aniżeli | 
udział Tardieu na konferencji Londyń- | 
skiej, gdzie oczywista wewnętrzne tru- | 
dności Francji zostaną teraz wykorzy« | 
stane dla osłabienia jej stanowiska. 

Czy w tych warunkach możliwą. 
jest ciągłość polityki zagranicznej? | 

Na pytanie nie trzeba odpowiać, 
jedynie duża kultura i wyrobienie po. 
lityczne społeczeństwa francuskiego 
ratuje, że tego rodzaju  pieniactwo 
parlamentarne nie kończy się klęską. | 
Ile pierwszorzędnych konjunktur poł: ; 
tycznych takie przypadkowe głoso- 
wania obracają w niwecz. lie sił i,ener- 
gii trzeba tracić,aby odparowywać po- 
dobne niespodzianki przypadkowych | 
głosowań. 

Każde przesilenie rządowe cho- | 
ciażby najkrócej tcwało, osłabia pań- 
stwo, jest to swego rodzaju stan go- | 
rączkowy, który jeżeli się zbyt często | 
powtarza wycieńcza i rujnuje orga: | 
nizm. х 

Pamiętamy dobrze z własnego | 
doświadczenia z przed maja 26-g0 
roku owe tygodniami trwające kryzy- 
sy gabinetowe, kiedy kuluary sejmo- 
we huczały od plotek, wersyj i kon- | 
cepcyj partyjnego podziału foteli | 
ministerjalnych, gdzie każdy sejmowy | 
Żuk i żaba wysuwał trzy grosze, aby | 
upiec swoją pieczeń, a złoty. coraz 
bardziej tracił na wartości, pogrążając — 
kraj w nędzę. A 

Obalenie gabinetu Tardieu jest | 
odstraszającym przykładem, z którego | 
i my powinniśmy wyciągnąć wnioski, | 

        

  

Gen. Kutlepow a „Inteligence 
Service" r.) 

W prasie francuskiej ukazały się 
informacje, jakoby Ślady tajemniczego - 
zaginięcia gen. Kutiepowa prowadzą 
do Anglji. Wielką sensację, zwłaszczą | 
wywołał artykuł w tygodniku „La 
Vie“, jakiejś „wysoko postawionej" | 
osobistości francuskiej, utrzymującej | 
swego czasu stosunki z Kutlepowym, — 
oraz ustosunkowanej w  kierowni- 
czych kołach policji francuskiej i o 
angielskiej, ^ 

W artykule tym owa tajemnicza — 
osobistość odrzuca istniejące dotych- 
czas hipotezy o porwaniu Kutiepowa 
przez agentów G.P. U. i niedwu+ 
znacznie daje do zrozumienia, že | 
angielska „Inteligence Service" w po: 
rozumieniu z gen. Kutlepowym za- 
inscenizowała jego porwanie w celu 
wywołania antysowieckiego skandalu 
i doprowadzenia do zerwania stosun- 
ków dyplomatycznych pomiędzy Fran- 
cją a Sowietami. Dalej autor wysuwa % 
przypuszczenie, „że „Inteligence Servi- | 
ce" (wywiad angielski) po porwaniu | 
Kutiepowa zdecydował dla zatarcia | 
śladów usunąć go w myśl maksymy 
„końce do wody”. Artykuł „wysoko- | 
postawionej osobistości* wysuwającej 
tak perfidne oskarżenia zdradza | 
wszelkie cechy pochodzenia z rue | 
Grenelle, gdzie mieści się ambasada ® 
sowiecka w Paryżu. Pośrednim tego 
dowoderi jest hałas, jaki z powodu 
tego artykułu, podniosła prasa so: © 
wiecka, która poprzednio nie intere- | 
sowała się porwaniem generała, teraz | 
zaś poświęca oskarżeniom „Inteligence 
Service“ całe szpalty. : 

  

      

   

   

   

      

  

   

    

   
  

OGŁOSZENIA do „Słowa* i do | | 
wszystkich innych pism po cenach | — 
bardzo tanich przyjmuje Biuro Re 
klamoweSTEFANA GRABOWSKIEGO 
w Wilnie, Garbarska I, tel. 82. —0 
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kontynuować robót. Potrzebą na 

“ 

  

ECHA KRAJOWE 
BARANOWICZE 

— Wywiad z  wiceburmistrzem  mia- 
sta inżynierem Winnikowym.  Rozwi- 
jające się z nadzwyczajną szybkością 
kością nasze miasto ma jeszcze sporo bolą- 
czek, chcąc bliżej poinformować społeczeń- 
stwo o zamiarach Magistratu na przyszłość 
udał się nasz korespondent do wice-burmi 
strza inż. Winnikowa i przeprowadził malut 
ki wywiad. i 

Po uzyskaniu audjencji wywiązała 
następująca rozmowa. 

zem mogę służyć 
Malutki wywiad — panie burmistrzu! 
— Służę panu. 
— A więc jakie 

się 

  

inwestycje Magistrat 
ma zamiar przeprowadzać w roku  bieżą- 
cym? я : i 

Przedewszystkiem zakończyć budowę 
rozpoczętej szkoły powszechnej i oddać do 
użytku na początku roku szkolnego. 

A fundusze — p. burmistrzu. 
Obecnie posiadamy około 50.000 zł. na 

ten cel zaciągamy pożyczkę w kwocie 
150.000 zł. i prócz tego otrzymujemy sub- 
wencje od Kuratorjum Okręgu Szkolnego. 

Dalszą troską Magistratu jest sprawa 
przebrukowania i brukowania ulic. 

Robota ta obliczona na sumę około 
75.000 -zł., planem brukowania objęte zostały 
wszystkie ulice od Szeptyckiego do Hrabiow 
skiej. 

"Prócz tego mamy zamiar uporządkować 
park miejski przez urządzenie alejek, trawni 
ków, iawek i t. p.; urządzenie skwerka obok 
ulicy Mickiewicza i Banku Polskiego i wresz 
cie w dalszym ciągu sporządzenie planu re- 
gulacyjnego miasta, oto w głównych zary- 
sach nasz plan inwestycyjny. 

A jak Magistrat rozwiąże sprawę nale- 
żytego oświetlenia miasta? 

Już obecnie przystąpiliśmy do  przero- 
bienia sieci elektrycznej na miedzianą, uregu 
lujemy dopływy stosownie do przepisów. 
Oświetlenie miasta zostanie znacznie powięk 
szone przez powiększenie ilości świec w 
istniejących lampach i ustawienie nowych 
świetlnych punktów przeważnie na peryfe- 
rjach. 

Bolączką naszego oświetlenia jest, iż 
nie posiadamy własnej elektrowni,  jakkol- 
wiek i korzystanie z elektrowni jest możliwe, 
to jednak obecnie Światło jest nie na wyso- 
kości zadania, gdyż często gaśnie, mruga, a 
energji zaczyna brakować, przeto Magistrat 
ma zamiar interwenjować u dyrektora Kolei 
w Wilnie, celem zwiększenia mocy maszyn i 
zrównoważenia dopływu prądu. 

A własna elektrownia? — rzucamy py- 
tanie. 

To sprawa dalsza, gdyż obecna umowa 
_ obowiązuje nas jeszcze trzy lata. 

Czy zrealizuje Magistrat palącą wprost 
sprawę rzeźni miejskiej i jakie ma na tej 
drodze trudności? 

Zaczniemy od trudności odpowiada p. 
wiceburmistrz, 

Otóż ogólny niepomyślny stan* finanso- 
wy państwa nie pozwolił w roku bieżącym 

całkowite 
zakończenie robót około 300.000 zł. 

Obecnie Magistrat jest na dobrej drodze 
uzyskania prywatnej pożyczki na bardzo do- 
Roe warunkach pertraktacje są w toku. 
oboty mają być zakończone i wkońcu roku 

rzeźnia ma być oddana do użytku. 
Czy nie kalkułowałoby się zbudowanie 

przyzwoitych kiosków, gdyż obecne szpecą 
swym wyglądem miasto. 

Sprawa budowy kiosków była na posie 
dzeniu (Magistratu załatwiona į obecnie już 
znajduje się w Komisji Technicznej celem 
zbadania i przekazania Radzie Miejskiej. 

Magistrat ma zamiary zbudować kilka 
kiosków, gdyż sam doskonale rozumie, iż 
obecne szpecą miasto, a przeto chcą ich 
prędzej usunąć." 

Jak Magistrat zamierza rozwiązać spra- 
wę teatru miejskiego, czy nie widzi możli. 
wości zbudowania chociażby przyzwoitego 
kino-teatru miejskiego dla posiadania włas 
nej sali reprezentacyjnej Magistrat uważa, 
iż sprawa ta jest bardzo ważną i potrzebną, 
gdyż sam Magistrat odczuwa więcej, niż 
wszyscy ten brak, jednak miasto jest zbyt 
młode ma wiele spraw palących i niestety 
nie posiada dotychczas żadnych  przedsię“ 
biorstw dochodowych. 

Jednak zdaniem p. inż. Winnikowa, 
najprzód trzeba myśleć o wybudowaniu rze 
Źni, elektrowni, szkół powszechnych i ratu- 
sza, a dopiero później teatru, jakkolwiek 
powtarzam jest to, moim zdaniem, sprawa 
bardzo poważna, odpowiada p. inż. Winni- 
kow. ' 

W jakiem stadjum znajduje się sprawa 
wydzielenia miasta? 

Sprawa wydzielenia miasta jest w toku, 
władze traktują tę sprawę bardzo przychył- 
nie i jest nadzieja, iż z dniem 1 kwietnia 
miasto będzie wydzielone, już obecnie spo- 
rządzamy budżet miasta wydzielonego. 

Jak Magistrat myśli rozwiązać palącą 
sprawę budowy szkół powszechnych? 

Obecnie, jak już na wstępie zaznaczy- 
łem, mamy do użytku gmach dla dwóch 
szkół, a następnie Magistrat ma plan rozbu 
dowy całej sieci szkół powszechnych, co 
jednak będzie zależnym. od możliwości finan 
sowania przez miasto. 

W jakiem  stadjum 
budżetu? 

Budżet jest opracowany przez Magistrat 
i obecnie znajduje się w różnych  Komi- 
sjach, ale jest nadzieja, iż do 1 kwietnia bę- 
dzie zatwierdzony przez władze. 

Jeszcze jedno pytanie, panie wiceburmi- 
strzu, jak Magistrat, z punktu korzyści dla 
miasta, zapatruje się na budowę przez L. O. 
P.P. lotniska? 

Magistrat jest świadom iż lotnisko przyczy 
ni się do rozwoju miasta, przeto też Magi- 
strat ma zamiar pomagać przy budowie ta- 
kowego, dowodem czego jest wstawienie 
poważnej zapomogi w tegorocznym budże- 
żecie. 

jest opracowanie 

Święty Krzysztof i Jeleń 
We wstępie należałoby powiedzieć o 
tem, jak Grodnianie byli nie tak daw 
no w Wilnie z wizytą towarzysko-kul 
turalną; jak to było, jak to się mówi, 
nawiązaniem kontaktu „intelektualnego, 
etc. Oczywiście, musiała nastąpić rewi 
zyta, etc. 

Właśnie. Pojechaliśmy poprostu do 
Grodna — „reprezentacja  artystycz- 
na“ Wilna. P. p. Eugenja Masiejewska, 
Helena  Raomer-Ochenkowska, Wanda 
Niedziałkowska Dobaczewska, Stani- 
sława Świętorzecka, Witold Hulewicz, 
prof. Mieczysław Limanowski, Kazi 
mierz Leczycki i Jerzy Wyszomirski. 
Skład drużyny jak widać, niezły. Za- 
brakło tylko dwóch matadorów: Ta- 
deusza Łopalewskiego i Wiktora Pio 
trowicza. Żegnali nas jednak na dwor 
cu, śpiewając: „Bywajcie nam zdrowi, 
służba nie pozwala!” 

Oprócz literatury jechała muzyka 
i śpiew. Pani Zofja Wyleżyńska z 
akompanjatorem Jerzym Kropiwnickim 
i Zygmunt Ješman. Akompanjator zro 

Przez wybudowanie lotniska Baranowi- 
cze, które są położone na drodze między 
wschodem a zachodem j są największem 
handlowem miastem na Kresach, uzyskają 
jeszcze większe widoki do rozwoju, 

Na tem zakończyliśmy nasz wywiad 
prosząc by i w przyszłości pozwolił nam ko- 
rzystać p. inž. Winnikow 2 jego znajomo- 
ści spraw miejskich, na co chętnie zgodził 
się nasz rozmówca. 

— Polityka i Miłość. Staraniem kółka 
amatorskiego oficerów 78 p. p. w dniu 13 
lutego w sali Straży Ogniowej została ode- 
grana 4-aktowa obyczajowa komedja Rącz 
kowskiego. 

iRzecz dzieje się na wsi, gdzie wre agi- 
tacja przedwyborcza do Sejmu. 

, Wieś ma dwóch kandydatów, wójta i 
bogatego gospodarza, każdy z nich reprezen 
tuje inne stronnictwo. Ale młody wójt zako- 
chuje się w córce bogatego gospodarza, któ 
ra już ukończyła szkołę w mieście, córka 
odwzajemnia się, ale tu krzyżuje wszelkie 
drogi trzeci, który, chcąc posiać  niezgodę 
między mimi, ooojgu wygaduje  niestwo- 
rzone rzeczy. Wreszcie córka sama chce się 
porozumieć ze swym narzeczonym i tu cała 
sprawa wyświetlą się, przeciwnicy godzą się 
i cała polityka bierze w łeb. 

Cały zespół grał znakomicie na osobliwe 
wyróżnienie zasługuje wójt (kap  Wojtkie- 
wicz) i córka gospodarza (pułk. Sokół-Sza 
hinowa). 

Najcharakterystyczniejszą rzeczą był 
wiec w III akcie, to typowy, wiec naszej wsi 
tam każdy miał rację, jednak wreszcie wieś 
poszła za wójtem. 

Dużo zapewne pracy włożono i wszyst 
ko było obmyślono, co szczególnie uwidocz 
niło się w IV akcie przy dekoracjach. Całość 
wypadła bardzo dobrze, tylko sufler miał 
zbyt silny głos, gdyż go sala słyszała. 

W przerwach koncertowała muzyka 
pułkowa. Sala była przepełniona, ЕВ. 

   

PROZOROKI, POW  DZIŚNIEŃSKI 

— Poświęcenie świetlicy. Dnia 11 lutego 
odbyło się uroczyste poświęcenie świetlicy 
w Prozorokach w domu Srula Gitelsona przy 
ul. Odrodzenia, Wstęgę przeciął p. dr. med. 
Tomasz Bejnar i w pięknem przemówieniu 
do zebranych skreślił w najogólniejszych ra 
mach cele i zadania nowej placówki. Następ 
nie ks. proboszcz Gabszewicz po dokonaniu 
aktu poświęcenia odezwał się głęboką myśl 
kryjącemi słowy j przytoczył „przypowieść 
wygrzebaną z pyłu zapomnienia o owym 
mędrcu, który chcąc przekonać starszyznę o 
słuszności swoich zasad  przynióst  zgniłe 
jabłko a rzucając na ziemię rzekł: to jes 
nasze społeczeństwo, ale patrzcie, że w tej 
zgniliznie znajdują się jeszcze zdrowe ziarn- 
ka, które starannie pielęgnowane dadzą 
zdrowy plon, Zgnilizny nie ruszajmy już, 
by nie zakaziła owocu zdrowego* I te zdro 
we nasionka wydały hoplitów Leonidasa i 
Miltiadesa... 

Może nie zupełnie podzielamy pesymizm 
ks. proboszcza, bo dzięki nowoczesnym: zdo 
byczom na polu chemjj uda się nam unie- 
szkodliwić tę zgniliznę, lecz nic ponad to. 

jJRewelacją było wystąpienie ref oświato 
wego ogniska p. Stopy, który złożył zupeł 
nie niepotrzebnie bardzo kategoryczną de- 
klarację, że Świetlica jest dla _ wszystkich 
bez względu na narodowość, religię i przy 
należność partyjną. Nikt takich rzeczy kwe- 
stjonować nie chciał ani myślał, a p. Stopie 
chodziło może o. podejście do obecnego na 
sali p. Nikiforowskiego i  zrehabilitowanie 
się wobec niego za rejteradę w dn. 1.K. 
Lecz to można było uczynić w cztery oczy, 
zaś jeśli chodzi 0 interpretację równoupraw 
nienia to w tym wypadku nie można nacią 
gać prawa, bo podstawowem prawem jest 
zasada, że przez spełnienie obowiązków na 
bywamy pewnych praw, zaś kośccem każ- 
dego prawa jest: Salus Re:publirae suprema 
lex esto- 

'Polemizował p. Stopa w dalszym ciągu. 
przemówienia wstępnego z jakimiś domnie- 
manymi autorami rzekomego doniesienia do 
kuratorjum o urządzanych zabawach w szko 
le wbrew zakazowi władz szkolnych. Jak 
pan się zdobył na takie magiczne pociągnię 
cie, godne samego Alectiusa (w stosunku 
do mającego się odbyć balu maskowego) 
to trzeba było domniemanych autorów wy 
mienić, bo od kierownika szkoły wymaga 
się trochę choćby taktu i konsekwencji. Ory 
ginalnem i zwracającem uwagę wszystkich 
było zachowanie się. pań nauczycielek, bo 
"mogąc zabrać głos i wypowiedzieć się 
otwarcie nie uczyniły tego, a zdania swoje 
wyrażały w sposób niesamowity: Oto sie- 
dząc na środku sali wyntrzały swoje myśli 
o danej sprawie półgłosem w czasie dysku- 
sji, tak jak niegrzeczne ; źle wychowane 
dzieci w szkole, A na publicznem zebraniu 
paniom nauczycielkom to nie przystoi. 

Daj Boże, żeby ta Świetlica była kuźni 
cą spiżowych charakterów,  Mohortowych 
dusz i Rejtanowych serc, lecz z pierwszego 
dnia jej istnienia trudno horoskop taki wy- 
ciągnąć. Zgorszony. 

, —.(0) Dom ludowy w Wormnianach. Do- 
wiadujemy się że w najbliższych dniach w 
gm. Worniańskiej, pow. Wileńsko « Trockie- 
go zostanie wykończona budowa domu lu- 
dowego który będzie oddany po wykończe- 
niu do użytku publicznego. Budowa tego do 
mu wykonana została z funduszów gmin- 
nych z inicjatywy wójta gm. Worniańskiej 
p. ]. Czarnieckiego. 

  

— Grypę, kaszel bronchit uleczysz sy- 
stematycznem piciem szczawnickich wód 
kruszcowych „Stefana* i „Józefiny*. Choro. 
by żołądka i przemiany materji usunie Ci 
szczawnicka „Magdalena“ i „Wanda“. Do 

nabycia w aptekach j składach aptecznych.. 

  

bił kawał. Przyjechał na dworzec pun 
ktualnie, potem w przedostatniej chwi 
li przypomniał sobie, że zapomniał w 
domu nuty, w ostatniej chwili wrócił 
po nie do domu i ostatecznie musiał 
dopędzać nas autobusem. W ostatniej 
chwili również zjawił się szczęśliwy i 
uśmiechnięty w Grodnie, mówiąc z 
prostotą: „A jednak musicie państwo 
przyznać, że to był gest. 

Jechaliśmy, i wszystko to było cie 
kawe. Całe dwa przedziały zajęte, ko- 
nieczne rekwizyty — książki, pisma, 
rękopisy, może trochę tremy, coś jak 
wyprawa zdobywcza, trochę jak trupa 
wędrowna, nastrój, oczekiwanie, weso 
łość i „wogóle”. Każdy, ktokolwiek 
spojrzałby na nas, musiałby przyznać, 
że jednak tu się coś dzieje. 

I to jest niewątpliwe. Prof Lima 
nowski ma całkowitą rację. Ach, moż 
na mówić o wszystkiem z uśmiechem, 
można mówić żartobliwie i z odrobiną 
ironji nawet. Ale każdy uśmiech jest 
zawsze wzruszeniem. Mówić  żartobli 
wie o wyprawie literatów wileńskich 
do Grodna — to miałoby swój specjal 
ny wdzięk. Ale to jest rzecz trudna. 

R o fa, i:   

KONFERENCJA MORSKA W LOŃDYNIE 
Oświadczenie Brittona 

NOWY YOR6. 21.1. Pat. Przewodniczący komisji mo'Skiej 
w izbłe Reprezentantów Britton wystąpił na wczorajszem po- 
siedzeniu wieczoraem przeciwko Wielkiej Brytanii, oświądzzając 
co następnie: 

Jeśli konferencja morska zakończy się flasklem, to będzie 
to już trzecia konferencja, która nłe doprowadzł do rezultatu z 
powodu uporu Wielkiej Brytanji. Niemożliwy jest do przyjęcia 
żaden układ, któryby nie zapewniał rzeczywistej równości sił 
morskich z Anglją, tonna co do tonny. 

Zagadnienie zhumanitaryzowania łodzi podwodnych 
„LONDYN. 21.11. Pat. Na dzisiejszem posiedzeniu w Foreign Office 

kom 'sja prawników omawiała zagzdnieni: shumanitaryzowania stosowania 
łodzi podwodaych. Nie poruszono jednakże Ękwestji ograniczenia rozmia- 
rów łodzi, względnie całkowitego ich usunięcia. 

Gzy umowa likwidacyjna niemiecko-nolska 
wyeglimieowana kędzie z ogólnego planu Younga? 

. PARYŻ. 21. 2. (PAT). Z powodu podanej przez niemiecki dziennik „Germania” 
wiadomości z Warszawy o mającem nastąpić podpisaniu traktatu handlowego polsko - 
niemieckiego berliński korespondent dziennika „Paris Midi”, który jest zwykle oddźwię 
kiem opinji kół rządowych niemieckich, wyraża wątpliwości, „aby wadomość ta byla 
prawdopodobna i oświadcza, że pod coraz większą presją opinji publicznej oraz stron- 
nictw politycznych wszystkich odcieni, zaczynając od hittlerowców, a kończąc na socja- 
listach, nastąpi niezawodnie wyeliminowanie polsko niemieckiej umowy likwidacyjnej z 
ogólnego planu Younga i dyskusja nad ratyfikacją wymienionej umowy odłożona będzie 
do chwili osiągnięcia porozumienia z Warszawą co do wprowadzenia do niej różnych 
zmian. Korespondent zaznacza, że ambasador niemiecki w Paryżu von Hoesch był kilka- 
krot nie w ostatnich czasach u Tardieu w celu otrzymania zgody francuskiej na wyłącze 
nie umowy likwidacyjnej z planu Younga, Niemcy obawiają się bowiem, aby Francja nie 
skorzystałą z zajętego przez Rzeszę niemiecką stanowiska wobec umowy likwidacyjnei 
z Polską, by ze swej strony również odłożyć. ratyfikację planu Younga, co automatycz- 
nie odwlekałoby ewakuację trzeciej strety Nadrenji, wyznaczonej w zasadzie na 30 
czerwca. Wiadomość ta wywołała w  .ferach polityczn. francuskich wielkie zdziwienie o 
żadnych bowiem krokach tego rodzaju, poczynionych jakoby przez ambasadora niemiec- 
kiego w Paryżu, nic tu nie wiadomo. 

Na zapytanie korespondenta PAT koła bliskie Ministerstwa spraw zagranicznych oś 
wiadczyły że przy ostatniem widzeniu się Brianda z ambasadorem von Hoeschem, które 
odbyło się w ubiegły poniedziałek, w dzień upadku gabinetu Tardieu, kwestja umowy li- 
kwidacyjnej polsko - niemieckiej i zajętego wobec niej przez rząd berliński stanowiska 
nie była wcale poruszana. 

i ii 

Prezydeni Massaryk dohrze zastužyl się Ojezyžnie 
PRAGA, 2i II. Pat. Parlament na dzisiejszem posiedzeniu uchwalił „lex 

Massaryk*, stwierdzającą, że prezydent Massaryk zasłużył się dla państwa. Usta- 
wa ta zostanie wyryta na kamieniu i umieszczona ma piedestale posggu prezy- 
denta, stojącego w sali obrad parlamentu. 

Sprawy mniejszości polskiej w Czechosłowacji 
Poseł polski Chobot na trybunie parlamentu | 

PRAGA. 21.1. Pat, W dalszym ciągu dyskusji prowadzonej w lzbie 
nad budżetem przemawiał poseł polski Chobot, który poruszył przede- 
wszystkiem niepomyślną sytuację robotników polskich na Śląsku Cieszyń- 
skim i wskazał. iż robotnicy ci są traktowani gorzej od robotników naro- 
dowości czeskiej, wydalani są z pracy i zmusza się ich do wysyłania dzie- 
ci do szkół czeskich. Dalej wskazał na ciągle jeszcze _ nieuregulowaną 
kwestję obywatelstwa szeregu zamieszkałych od lat na Śląsku obywateli. 
W końcu wyraził poseł Chobot nadzieję, że odnośni ministrowie posta- 
rają się o uregulowanie tych sprav.: jak to wynika z ich przemówień 
w komisji budżetowej oraz oświadczył, że posłowie polscy głosować będą 
za budżetem. 

Doreczne święfo im. Pułaskiego w Ameryce 
16 rad miejskich wysunęło propozycje ustanowienia święta 

na dzień 11 października 
NOWY YORK, 21—1lL. PAT. Prasa polska donosi, że Ignacy Wermiński, prze- 

wodniczący byłej federacii komisji dla obchodu Pułaskiego, otrzymał od rad miej- 
skich 16 miast amerykańskich zawiadomienie, iż m!asta te uchwaliły rezolucje, żąda- 
jące od kongresu wydąnia ustawy o ustanowieniu dnia 11 października każdego roku 
jako święta imienia Pułaskiego. 

ZWT ЧЧ СОЧ Ч МАЕ ЧЧЧ ЧО ЭЧАИ TTP 

Ė STOCZNIA GDAŃSKA 
DOSTARCZA 

kompletne urządzenia rzeźni I dla wyrobu bekonów 

WŁĄCZNIE 

z urządzeniami chłodniczemi 

  

systemu „Atlas* Kopenhaga. 

Prosimy żądać ofert szczegółowych w Centrali w Gdańsku 
lub też z biur filjainych 

Warszawa, ul. Jasna 11, tel. 99-18. Łódź, ul. Traugutta 9; tel. 141-83. 
Lwów, ul. Podłeskiego 7, tel. 48-88. | Kraków, ul. Wiślna 12, tel. 30-49. 
Poznań, ul. Słowackiego 18, tel. 77-85. |; 

  

Peiklewicz pozosfaje jeszcze w Ameryce 
NOWY JORK, 21 II. Pat. Zapowiedziany na dzisłaj wyjazd polskiego dłu- 

godystansowca Petkiewicza do kraju został w ostatniej chwili odłożony 

Siraszne zderzenie aufobusu z furmanką 
TORUŃ, 21—1l. PAT. W daiu wczorajszym na szosie pod Toruniem najechał 

samochód ciężarowy na wóz, w którym znajdował się Włóczewski Jam; rzeźnik i je- 
go uczeń. Na skutek katastrofy obaj. ponieśli śmierc na miejscu. Jak wykazało 
śledztwo, winę w tym wypadku ponosi wyłącznie szofer, który jechał nieostrożnie i 
zbyt szybko. Szofer został oddany do dyspozycji władz prokuratorskich. 

Katastrofa w kopalni „Fardynani” na G. Śląsku 
KATOWICE, 21—II. PAT. Na kopalni „Ferdynand* zawalił się w nocy 

filar. Jeden z górników poniósł Śmierć na miejscu, dwaj odnieśli ciężkie rany. 

  

gram był zupełnie przypadkowy. Nie 
wiedzieliśmy do ostatniej chwili, co 
kto będzie czytał, Wiedzieliśmy tylko, 
że na każdego z recytatorów wypadnie 
najwyżej 15 minut. Raczej należało się 
redukować do dziesięciu. I aczkolwiek 
charakter odczytywanych utworów był 
tozmaity i różne nastroje, całość była 
niewątpliwie zharmonizowana. P. Hele 

iProf. Limanowski wygłosił przemó 
wienie wstępne na wieczorze literatów 
wileńskich w Grodnie. , Przemówienie 
to było improwizacją i najczystszą po- 
ezją. Śmiem twierdzić, że tym razem, 
na tym wieczorze poetyckim, „za 
szczytną palmę“ wręczyć należało poe 
cie — Limanowskiemu. J. prof. Lima- 
nowski czuł to sam, czuł, że jest poetą, 
kiedy w pewnem miejscu powiedział: 
„l czemże jesteśmy my — poeci, jak 
nie tymi, którzy zdobywają prawdę i 
zamykają ją w swej twórczości”. 

Święty Krzysztot — herb Wilna i 
herb Grodna — jeleń — to były (iwa 
symbole, na których  spiętrzał swą 
poetycką mistykę: Światło i Głos. A 
był doprawdy natchniony. I cokolwiek 
bądź o jego kipiącej poezją symbolice 
można powiedzieć — każdy musi przy 
znać, że więziła ona uwagę słuchaczy, 
trzymała ich w napięciu i — właśnie 
wzruszyła w najszlachetniejszem zna: 
czeniu tego słowa. Nie było to żadne 
sentymentalne wzruszenie, żadna łezka 
— było to powtarzam, przeżycie po- 
etyckie. 

A potem nastąpiły recytacje. Pro- 

na Romer i Kazimierz Leczycki repre 
zentowali epikę p. p. W. Dobaczew- 
ska, W. Hulewicz i ]. Wyszomirski — 
lirykę, a p. E. Masiejewska odczytała 
nowelkę p. t. „Paweł i Gaweł* i kilka 
wierszy. ' 

Wreszcie na zakończenie mieliśmy 
dział koncertowy: śpiew p. Zofji Wyle 
żyńskiej i muzykę Z. Ješmana. 

Jak ta wszystko wypadło? Oczywi 
ście, każdy z nas był sobą zachwyco- 
ny. Poczekajmy jednak na grodzień- 
skie pisma. Niech oni tam ocenią. Na 
powitanie literatów z Wilna machneli 
artykuły w „Przeglądzie Kresowym* i 
w „Kurjerze Grodzieńskim*, miejmy 
nadzieję, że wieczór nasz również opi 
szą i objektywnie a życzliwie krytyce 
poddadzą. 

  

brady Sejmu 
80 posiedzenie lzby Poselskiej 

SPRAWY FORMALNE. 

„WARSZAWA. 21, 2. (PAT). Marszałek 
zawiadomił Izbę, że od prezydjum  lzby I 
Sądu Najwyższego otrzymał odpis orzecze- 
nia tegoż Sądu w sprawie unieważnienia wy 
borów do Sejmu w okręgu łuckim, wskutek 
czego utracili mandaty pos. Wiślicki, Radzi 
wił, Wołyniec, Fedoruk, Serwetnik i Wła- 
sowski. Następnie marszałek, odpowiadając 
na zwróconą do niego na poprzedniem posie 
dzeniu prośbę o skreślenie ze stenogramu ca- 
łego przemówienia pos. Żarskiego, stwierdził 
że od pewnego czasu kilku posłów komuni 
stycznych przemawia z trybuny Sejmu, ja- 
ko wrogowie całości państwa polskiego a 
równocześnie, jako przedstawiciele republiki 
sowieckiej Przemówienia te zawierają często 
obelgi i prymitywne grubjańskie wyrazy, 
grożby i tp, obrażające uczucia patrjotycz- 
ne, poczucie prawdy, w często poczucie ja- 
kiegokolwiek sensu i nie mogą bez zastrze- 
żeń być tolerowane wśród żadnego zgroma- 
dzenia ludzi dojrzałych, a tem bardziej na 
posiedzeniu Sejmu. Marszałek używa też 
wszelkich prawnych środków regulamino- 
wych dla ukrócenia dzikich wybryków wol. 
ności słowa. Poddał też protokuł z przemó- 
wienia pos. Żarskiego cenzurze i za jego za- 
chowanie się wykluczył go na trzy posie- 
dzenia, ale zwalczanie wybryków wolności 
słowa — oświadcza marszałek — nie może 
i nie powinno być jednoznaczne ze zwalcza 
niem tej wolności wogóle. Dlatego też nie 
może zgodzić na skreślenie całego przemó- 
wienia pos. Żarskiego z dnia 18 lutego br. 

ECHA POSIEDZENIA KOMISJI „PRZED- 
SIONKOWEJ". 

Następnie z polecenia marszałka pos. Pio 
trowski, jako sekretarz, odczytał pismo pos. 
Czetwertyńskiego, przewodniczącego nadzwy 
czajnej komisji do zbadania zajść w Sejmie 
w dniu 31 października 1929 roku. W piśmie 
tem pos. Czetwertyński komunikuje, że skła 
da przewodnictwo tej komisji, a to ze wzglę 
du na to, iż trzej posłowie klubu BB, zasia- 
dający w tejże komisji, zażądali odczytania, 
w całości sprawozdania ministrą spraw woj 
skowych o rzeczonych zajściach. Żądanie to 
pos, Czetwertyński uznał za uniemożliwia 
jące mu prowadzenie prac ko misji, zarówno 
bezstronnie, jak zgodnie ze swojem pojmo- 
waniem moralności publicznej į wyplywają- 
cemi z niej nakazami dla prowadzonej pracy. 
Gdy jednak pięciu członków komisji oświad- 
czyło się przeciwko odczytytwaniu sprawo- 
zdania, trzech zaś — za odczytaniem, posło- 
wie klubu BB oświadczyli że opuszczają ko- 
misję i nadał w jej pracach uczestniczyć nie 
będą. 

Wobec powyższego pos. Czetwertyński 
uprasza marszałka 0 zwołanie komisji dla 
określenia jej dalszych prac, oraz ewentual- 
nego jej uzupełnienia. Po odczytaniu listu 
marszałek oświadczył, iż wprowadzi na po- 
rządek dzienny uzupełniające wybory do komi 
sji a następnie postara się o jej zorganizc- 
wanie i wybór prezesa 

    

Pos. Zahidnyj prosił marszałka o inter 
wencję w sprawie konfiskaty przez starost- 
wo grodzkie we Lwowie przekładu jego prze 
mówienia w Sejmie, która to konfiskata za- 
twierdzona została przez sąd okręgowy Iwo 
wski Marszałek obiecał zająć się tą sprawą. 
Izba przystąpiła do pierwszego czytania pro 
jektu noweli do ustawy o podatku przemy- 
słowym. 

Pos. Ku śnierz (Ch. D. ubolewa, że rząd 
nie przystąpił do reformy tego podatku w 
czasie dobrej konjunktury. Dziś stają na prze 
szkodzie należytej reformie potrzeby budże- 
towe. Mimo to nieodzownie są potrzebne do- 
raźne ulgi dla najbardziej dotkniętego drob- 
nego handlu i rzemiosła. 

Pos. Lewandowski (Kl. Nar.) zapowiada, 
iż klub jego podtrzymywać będzie wniosek 
o zniżenie stawek dla wszystkich kategorvį 
handlu 1 drobnego przemysłu z uwzględnie- 
niem, oczywiście równowagi budżetowej. 

Pos, Eisenstein (Kl. żyd.) zarzuca, iż pro 
jekt robi wielki prezent bankom i hurtowni. 
kom, nie uwzględnia natomiast drobnego han 
dlu i przemysłu. Mówca apeluje do Sejmu, 
aby nie szedł po linji tego projektu, lecz prze 
myślał należycie całą ustawę o podatku prze 
mysłowym. 

Pos. Idzikowski (BB) oświadcza, że pro 
jekt rządu nie wyczerpuje istoty rzeczy, 
gdyż jest on zbudowany pod kątem widze 
nia możliwości budżetowych państwa. Mów 
ca wytyka stanowisko Klubu Narodowego, 
na którego wniosek podwyższono wpływ z 
tegoż podatku 90 skarbu o 275 miljonów, 
Mówca przyznaje, że projekt nie załatwia 
sprawy rzemiosła, co jest jedną z najwa- 
żniejszych wad w naszem życiu gospodar- 
czem. Oświadczenie jednak ministra, że do 
najdalszych granic możliwości będzie się 
starał potrzeby tej warstwy uwzględnić, po 
winno wnieść uspokojenie co do zamiarów 
rządu. Po przemówieniach nowel; odesłano 
do komisji skarbowej. 

. Po reieracie posła Kiernika (Piast) przy- 
jęto w 2 i 3 czytaniu projekt noweli do u 
Stawy o przeznaczeniu pewnych terenów w 
Warszawie pod budowlę domów. 

Następnie Izba przystąpiła do dalszej roz 
prawy nad polityką podkładową Ministerst- 
wa Komunikacji. 

Pos. Romocki (B. B. ) wys śnił kilka 
zaciemnionych w toku dyskusji żunktów, w 
końcu zaś oświadczył, że sprawozdanie komi 
sji nadzwyczajnej jest powierzchowne nieści 
słe, j opiera się na dowolnych danych i dla 

tego przyjęte być nie może. Sprawa wyma- 
ga dalszego badania i dlatego przekazać ją 
należy NIK. 

Pos. Chądzyński (NPR),  podkreśliwszy 
znączenie tej sprawy ze stanowiska gospo- 
darczego, moralności publicznej, a zwłasz- 
cza ze stanowiska budżetowego, gdyż zakup 
podkładów odbywa się corocznie, a odnoś 
na pozycja wynosi kilkanaście  miljonów, 
stwierdza, następnie, że komisja nadzwyczaj 
na, w której brali udział dwaj członkowie 
stronnictwa.rządowego, zbadała sprawę bar- 
dzo rzeczowo i w rezultacie doszła do zgo 
dnych wniosków Re sume tego sprawozda- 
nia z wyjątkiem analiz cen zostało przyjęte 
jednomyślnie Różnice były tylko co do dwóch 
ostatecznych w. niosków natury raczej for 
malnej Wnioski komisji są ostrzeżeniem Za 
daniem jej było wytknięcie Ministerstwu le- 
pszej drogi na przyszłość, żeby dokonywało 
zakupów oszczędniej i prawidłowiej Komisja 
nikogo nie oskarża. Omawiając następnie 
szczegółowo sprawę zakupów podkładów, 
mówca zarzuca Ministerstwu, że pomyślało 
o wszystkiem żeby zabezpieczyć sobie łatwą 
dostawę tych podkładów i dlatego stworzyło 
karteli, nie pomyślało natomiast o jednem 
—ile trzeba będzie płacić za te podkłady i 
doszło do tego, że zapłaciło po 8,78 za pod 
kład, który rok temu kosztował 4,3 Centrali- 
zacja zakupów w Ministerstwie nie była przy 
gotowana, a przeprowadzona była lekkomyśl 
nie. Głównym winowajcą jest. p. Ciechano- 
wiecki. Minister Kuehn parę ulepszeń prze- 
prowadził, ale też poszedł na bardzo wysoki 
program. Tylko p. Ciechanowiecki poszedł 
poza kontyngent zaakceptowany przez mini 
stra, a oprócz tego zawarł dodatkową umo- 
wę z dwiema firmami i kazał bez wiedzy 
ministrą urzędnikom napisać tę umowę pod 
wcześniejszą datą. 

Dalej mówca wywodzi, iż przedsiębior 
cy dzielili urzędników na różne kategorje od 
idealnie uczciwych do wspólników w intere- 

Dlatego doprowadzenie całej spra- 
wy do sądu konieczne jest w- interesie mo- 
ralności publicznej i samego Ministerstwa Ko 
munikacji. 

Trzeci wniosek zgłoszony przez mówcę 
dotyczy tego, aby minister przeprowadził do- 
chodzenie w sprawie zarzutów łapownictwa, 
stawianych niektórym urzędnikom przez 
przedsiębiorców, niejakich pp. Blatta i Bar 
dacha, którzy muszą dowieść, że mają ra- 
cję, albo pójdą do kryminału za oszczerst- 
wo. Mówca polemizuje dalej z twierdzeniem 
posła Sobolewskiego, że strat obliczyć nie 
można. Zestawienie cen fabrykatu i surow- 
co dowodzi, że zysk przedsiębiorcy rósł nie 
współmiernie. Wskutek tego skarb _ poniósł 
straty, Zasługą Sejmu, który wyłonił komi 
sję powino być doprowadzenie do tego, 
żeby przedsiębiorcy składający oferty, wie- 
dzieli, że nie wolno im kupować urzędników, 
a urzędnicy, żeby wiedzieli, że nie wolno im 
postępować inaczej, jak tylko zgodnie z po- 
winnością służbową i dobrem skarbu pań 
stwa. 

Pos. Sobolewski (BB) oświadcza, iż 
się tyczy pierwszego wniosku pos. Chą 
skiego, który nazwał postawieniem kropki 
nad i, to klub BB głosować będzie za nim 
i uważa, że jest to jedyny wypadek, gdzie 
można mówić o konkretnem przewinieniu. 

    

    

   

    

W głosowaniu Izba przyjęła wniaski: 

1) Sejm przyjmuje do wi adomości spra 
wozdanie komisji, 2) Sejm wzywa rząd, aby 
w sprawie zaopatrywania kolei polskich w 
nodkłady skorzystał ze wskazań komisji, 3) 
Szjm wzywa rząd do poczynienia wszyst: 
kich zarządzeń, aby «winni pociągnięci —byli 
przez właściwe władze do odpowiedzialności 
za szkody, wyrządzone skarbowi państwa, 
4) Sejm wzywa Najwyższą  lzbę Kontroli, 
aby na podstawie dotychczasowych wskazań 
komisji i materjałów przez nią zebranych pro 
wadzila dalsze prace w celu ustalenia wy- 
sokości strat, przez skarb państwa poniesio_ 
nych przy zakupie podkładów dla kolei na 
lata 1927, 1928, 1929, 5) Sejm wzywa rząd 
aby ze wszystkich zarządzeń i ich wyników 
zdał sprawę Sejmowi w ciągu jednego roku. 
Następnie przyjęto 3 wnioski, zaproponowa- 
ne przez pos, Chądzyńskiego, wnioski zaś za 
pronewane przez min. Kuhna, upadły. 

WYDANIE POSŁA BAĆMAGI. 

Z kolei Izba załatwiła poprawki Senatu 
do kilku projektów ustaw. Następnie przy 
stąpiono do wniosku o wydanie sądom nie- 
których posłów. Izba postanowiła nie wy- 
dawać pos. Pluty (Str. Chł.) oskarżonego o 
zniesławienie pewnego proboszcza. Zgodnie 
z życzeniem zainteresowanego Izba posta- 
nowiła wydać pos. Baćmagę, któremu za- 
rzuca się dwukrotne podpalenie i przywłasz 
czenie pieniędzy publicznych. Wreszcie od- 
mówiono wydania pos. Dzieduszyckiego 

B) oskarżonego 0 złożenie  niepr' wdzi- 
-h zeznań. 'Pos. Dzieduszycki, jak rów» 

i cały klub BB opowiedzieli się za wy- 
em. 

/ dalszym ciągu posiedzenia toczyła się 
'sia nad projektem ustawy o ochronie 

„mvch dzierżawców rolnych. W dyskusji 
tej zabierał między innemi głos min. Stanie- 
wicz. Projekt ustawy przyjęto w drugiem i 
trzeciem czytaniu w brzmieniu komi sji, Po 
krótkiem uzasadnieniu przez pos. Zaleskiego 
(Kl. Nar.) uchwalono w trybie nagłym we- 
zwanie do rządu, aby natychmiast udzielił in- 
formacyj co do stanowiska rządu wobec 
projektu Harrimana. Następne posiedzenie 
we wtorek 25 lutego 0 godz. 4 pp. 
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KREMU FASCINATA 
masz zapewnione szanse na 119—0 

MISS EUROPĘ 
  

My zaś winniśmy im wdzięczność, 
Wdzięczność za zgotowane przyjęcie. 
Jeśli mam być szczery i otwarcie wy- 
razić swoje zdanie, to muszę stwierdzić 
że nie lubię rozlewności i czułości we 
wzajemnych stosunkach. Nie lubię też 
tego rodzaju gościnności  „staropol- 
skiej”, która przemocą wlewa człowie 
kowi w gardło jeszcze dzisiąty kieli- 
szek lub zdejmuje koła u wozu. Jeśli 
chodzi o picie, to lubię pić dopóty, do 
póki sam mogę; jeśli chodzi o wizytę, 

lubię siedzieć dopóty, dopóki wypada. 
Rozstawać się lubię w chwilach napię 
cia, pozostawiając  najprzyjemniejsze 
wspomnienia — wzajemną radość i 
wzajemną tęsknotę. 

Otóż w Grodnie przyjęto nas z tą 
piękną kurtuazją i wdziękiem, który 
jest na granicy szczerej sympatji i przy 
jaźni, wzajemnego szacunku i niekrępo 
wania wzajemnego. Ten niewymuszony 
umiar, swoboda i głęboka kultura —to 
właśnie stanowi ich urok. 

Byłem w tem mieście po raz pierw 
szy. Wiedziałem o niem, przyznaję, 
bardzo mało. Myślałem, że to jest zwy 
kła prowincjonalna  mieścina, której 

  

wartość polega na tem jedynie, że 
tam mieszkała Orzeszkowa i że był 
tam jakiś zamek Batorego. Prof. Lima 
nowski porwał mię swoją, że tak po 
wiem, metafiz yką Grodna, p. Józef 
Jodkowski, dyrektor tamtejszego muze 
um, towarzysząc mi przez cały dzień 
niemal, pokazał mi jegó piekno. I to 
była niezmierna satysiakcja. Grodno, 
widziane w lekkim zmroku z jego pała 

cem  Maksimowicza, z kordegardą 
niedaleko zamku, z placem, na któ- 
rym wznosi się kościół Dominikanów, 
a z prawej strony jakiś pałacyk z ko- + 
lumnadą, wydało mi się klasyczne, 

A hotel Europejski ma znakomity 
bufet, cukiernia na Dominikańskiej 
jazz band, sale Royalu — nastrój ji at 
mosterę zgoła nowoczesną i europej- 
ską. A w parku grodzieńskim zakłada- 
ją zwierzyniec — któryż to z kolei bę 
dzie w Polsce ogród zoologiczny? 

Wszystko to razem, ot — co jest * 
ładne. Ё Wysz. 

PIG  
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Jak donosiliśmy w dn. 29 i 30 stycz 
nia odbyła się w Ministerstwie rolni- 
ctwa konferencja poświęcona sprawie 
planu doraźnej pomocy dla rolnictwa 
W konferencji wzięli udział przedsta- 
jiciele organizacyj rolniczych, instytu 

cyj kredytowych i wybitni znawcy ży 
tia gospodarczego. Konierencja  obra 
dowała w trzech komisjach, zbożowej, 
kredytowej i ekonomicznej. 

Poniżej podajemy rezolucje uchwa 
lone na komisji kredytowe j i ekono- 
nicznej: 

a. Postułaty w zakresie kredyto- 

wym: 
1. Najwyższe óprocentowanie kredytu 

długoterminowego, jakie mogą znieść war- 

sztaty rolne, wynosi 7 proc. przyczem wła- 

ściwym dla tego typu kredytu rolniczego 

est 6 proc. Dla obniżenia czynnika amorty 

zacji trzeba brać długi okres amortyzacji 

/ zaciąganiu długoterminowych  kredy- 

/. Pomimo tych cyfr nie należy obecnie 
|środków skarbowych przeznaczać na obni- 

enie oprocentowania kredytu długotermino 
wego, raczej środki te zużyć należy na 

ratowniczy kredyt Średnioterminowy. Obni- 
żenie oprocentowania pochłonęłoby zbyt du 
że kwoty, licząc, iż w tej chwili obciążenie 
Tolnictwa kredytami długoterminowemi wy- 
nosi około pół miljarda, Zasady obniżenia 
oprocentowania nie można rozciągać na dłuż 

szy okres czasu, a obniżenie kilku rat w 

Okresie kryzysu zdemoralizowałoby  platni- 
ków. Obniżenie oprocentowania przy długo 

terminowym kredycie pożądane jest wyłącz 

  

    

    
   

    

nie w stosunku do nowootworzonych gospo 
(darstw. - м@ 
' 2. — Najwažniejszą potrzebą rolnictwa 
w zakresie kredytu długoterminowego jest 

| konwersja uciążliwych zobowiązań  krótko« 
terminowych, bądź jednostopniowa wprost 
na kredyt długoterminowy, bądź dwustop- 
niowa, t. į. przez konwersję na średnioter- 
minowy kredyt, a następnie na długotermi 

potrzeb jednomyślnie wymieniane były me- 
ljoracje, przyczem większość wypowiedziała 
przekonanie, iż meljoracje winny być prze- 
kas w zakresie prac zeszłorocznych. 

nni uważali za konieczne tylko dokończenie 
Tozpoczętych meljoracyj. х 

Co do trzeciego miejsca zdania były 
podzielone, większość uważała za konieczne 

| Uruchomienie kredytu parcelacyjnego, zarów 
|no w interesie większej, jak i mniejszej 

własności rolnej. Inni na trzeciem miejscu 
Stawiali kredyt inwestycyjny, zwłaszcza w 

| zakresie przetwórstwa produktów hodowla- 
nych, 

3. — Istotą zagadnienia pomocy kredy 
towej w obecnym kryzysie jest stworzenie 
Srednioterminowego kredytu ratunkowego 
la okres 4 do 6 lat. Kredyt ten winien być 
Stopniowo od pierwszego roku specjalnie 
Splacany ratalnie, aby w terminie  ostatecz- 

"ym rolnictwo nie znalazło się w ciężkiem 
położeniu. з * 

4. — Uznano, že konwersja musi doty 
zyć rolników, a kredyty na prolongatę zo- 
bowiązań krótkoterminowych spółdzielczości 

 Tolniczej są jedyną drogą do osiągnięcia 
elu. W każdym razie konwersja musi być 
Przeprowadzona przedewszystkiem za  po- 
średnictwem organizacyj spółdzielczych, aby 
w ten sposób dopomóc najlepszemu, najmoc 
Niejszemu elementowi na wsi. A 

5, — Wszyscy członkowie Komisji wy- 
powiadali się za planową prolongatą krótko 
terminowych zobowiązań, gdyż ściąganie 

| zobowiązań zmusza rolników do sprzedaży 
Posiadanych produktów, przez co powiększa 
Dodaż na rynku krajowym. Zła tego zmniej 

  

      

    

    
    
    

   

   
    
    

            

    

   
    

    

  

     

       
   
     

       

    

  

     

  

   
    
   

   

    

   

   
   

zyć nie może przywracanie po - niejakim 
tzasie kredytów, s 

Zasadniczo potrzebna jest prolongata, 
| będąca wstępem do konwersji. Nowe kre- 

dyty mają znaczenie drugorzędne. 

6. — Prolongata kredytów  zastawo- 
wych ponad 30 czerwca zasadniczo niemo- 

liwa i spłata nastąpić winna tak, aby ilość 
zwalnianego zboża rozłożona była możliwie 
tównomiernie na marzec, kwiecień, maj i 
czerwiec. 

7. — Pożądaną jest nowelizacja rozpo- 
Iządzenia w sprawie kredytu zastawowego. 
astaw należy: rozszerzyć na drzewo i in- 

Wentarz dochodowy. Koszty możnaby było 
obniżyć, gdyby w możliwie szerokim zakre 

Sie P. B. R. posługiwał się aparatem spół- 
dzielńi kredytowych przy lustracjach i t. p. 

Przy spłacie obecnych kredytów zasta 
Wowych możnaby część przenieść na inne 
Produkty, a część, nie mogąca ulec spłacie, 

| Skonwertować podobnie jak inne kredyty, 
niespłacańe w chwili obecnej. 

ь 8. — Sprawa możności wykorzystania 
kredytów warrantowych związana jest z pla 
nem budowy elewatorów i drobnych ma- 
$azynów zbożowych. Ponieważ  najaktual- 
iejszy kredyt ten byłby dla spółdzielni rol- 
Czo-handlowych — przeto należałoby zba 

fac możliwość takiej zmiany obowiązujące 
40 ustawodawstwa, aby w pewnych warun 
ach umożliwić właścicielom drobnych ma- 
gazynów zbożowych, jakiemi winny być 
spółdzielnie, — możność dokonywania pew- 
nych operacyj handlowych i _ posiadania 
jednocześnie prawa emitowania warrantów. 

b. Postulaty w zakresie podatkor 
| wym: 

4 1. — Przy wymiarach podatku dochodo 
| wego ponad wymiar podatku zeszłorocznego 
wniesienie odwołania wstrzymuje egzekucję 
zaskarżonej części podatku do czasu załat- 
Wienia odwołania (przez komisje odwoław- 
Cze) przy jednoczesnem obniżeniu kar za 

| zwłokę do 1 proc. й 
i 2, W  związku 7 niejednokrotnie 
krzywdzącym wymiarem podatku dochodo- 
wego konieczne 4 wydanie przez Minister 
stwo Skarbu okólnika do urzędów skarbo- 
Wych w sprawie ścisłego stosowania ustawy 
0 podatku dochodowym, w szczególności 
zaprzestania kontyngentowania podatku na 
powiaty, r 

3. — Konieczne jest przesunięcie termi 
zę zeznań do podatku dochodowego z 1-IIl 

o 1.V. 
| 4. — W związku z pówolaniem do ży 

Cią w najbliższych tygodniach nowych ko“ 
Misyj szacunkowych konieczne jest wydanie 
przez Ministerstwo Skarbu okólnika do pre. 

 zesów izb skarbowych, zalecającego, 8 
mianowanych członków komisyj powoływali 
z (pośród kandydatów, wysuniętych przez 
organizacje rolnicze. AL 

"| Podatek majątkowy należy odroczyć na 
przeciąg 1 roku. 

5. — Należy uchylić podatek obrotowy 
przy tranzakcjach na giełdach  zbożowo-to 

| Warowych. ; 
‚ 6. — Należy na okres 6 miesięcy zawie 

sić pobieranie podatku obrotowego przy wy 
Wozie wszystkich, produktów rolnych pocho 
dzenią roślinnego j zwierzęcego, a w 57С76- 
 ilności przy wywozie zbóż (pszenicy, jęcz 
iynia), roślin strączkowych, bydła, trzody 
! koni. (Na przyszłość byłoby rzeczą wY- 

' Зосе pożądaną stałe zwolnienie produktów 
rolniczych od podatku Sbrótowago). 

Т Zawieszenie inwestycyj samorzą- 
| dowych w roku budżetowym 1939—31, przy 
czem wyjątki mogą być czynione jedynie dla 
Tobót już rozpoczętych, których przerwanie 

  

nowy. Na drugiem miejscu w kolejności tych Nr 

mogłoby narazić samorządy na wyrażne 
straty. ы 

8. — Budżety samorządów terytorjal- 
nych winny uiec daleko idącej indywidualnej 
redukcji poza wprowadzeniem koniecznych 
oszczędności. 

9. — Należy zaniechać wstawiania do 
budżetów samorządowych zasiłków dla róż- 
nych instytucyj, co w latach ostatnich na 
skutek zleceń władz nadzorczych było szero 
ko praktykowane (np. wystawy L.O.P.P. i 
124 ‚ 

19. — Należy ograniczyć do minimum 
podatek wyrównawczy w gminach wiejskich 
na rok 1930—31 z tem, że ewentualne defi- 
cyty poszczególnych gmin (przy przeprowa 
dzeniu wszelkich oszczędności) mogą być 
pokryte drogą subwencyj samorządów po- 
wiatowych. System powyższy umożliwi sku 
teczniejszą kontrolę budżetów gminnych 
przez wydziały powiatowe, które będą w 
tym wypadku raczej skłonne do kompresji 
budżetów gminnych. 

11. — Należy wydać zakaz ściągania 
t. zw. składek dobrowolnych (np. na utrzy- 
manie wójtostw w woj. poznańskiem i po- 
morskiem). 

12, — Należy znowelizować pobieranie 
podatku ładunkowego miejskiego w tym 
kierunku, aby artykuły rolne, które poddane 
są przeróbce, względnie kontroli wywozo- 
wej, w magazynach tranzytowych, względ- 
nie w zakładach badawczych, korzystały ze 
zwrotu pobieranego podatku od ładunków. 

13. — Należy zastosować  6-miesięczne 
moratorjum do płatności zobowiązań rolni- 
czych z zaległych i bieżących sum Minister- 
stwa Reform Rolnych, _ administrowanych 
przez Państwowy Bank Rolny, jak np. rent 
i innych. 

14, — W okresie kryzysu rolniczego 
należy zaniechać wszelkich nowych obciążeń 
i nie powiększać istniejących. 

— Wiec gospodarczy. Wiec w sprawie 
sytuacji gospodarczej i postulatów podatko- 
wych z inicjatywy zarządu stowarzyszenia 
kupców i przemysłowców chrześcijan w Wil 
nie odbędzie się w niedzielę dn. 23 b. m. 
o godz. 12 w południe w gmachu hotelu 
ka wejście do sali od ulicy Końskiej 

ne JE 
fNa wiecu, wobec przeżywanego kryzy 

su gospodarczego Dmawiane będą postula- 
ty polskiego handlu, przemysłu ; rzemiosła 
w dziedzinie podatkowej, oraz powzięte zo- 
staną rezolucje. 

Karty wstępu otrzymać można: w Stow. 
Kupców i Przem. Chrz. ul, Bakszta 77 w 
godz. 5—8; w Związku Cechów — ul. Nie- 
miecka 25 (Bank Rzemieślników i Kupców 
Polskich) w Stowarzyszeniu Restauratorów 
— ul. Mickiewicza 25 Restauracja „Zaci- 
sze”, oraz u członków zarządów wyżej wy 
mienionych organizacyj. 

INFORMACJE 
Ku uwadze zalnferesowanych 

rolników 
WARSZAWA, 21 Il. Pat. W związku z 

ograniczonemi możliwościami w zakresie 
lokat na listy zastawne Państwowy Bank 
Rolny od szeregu miesięcy stosuje ograni 
czenia przy udzielaniu pożyczek dłucoter- 

KRO 
  

  

  

SOBOTA 

22 Dziś Wschód sł. g.6 m 38 
Św. Piotra о. Zachód sl. g. 5 m. 2 

Piotra D.     

Spostrzeżenia Zakiadu Meteorologji 
U. S. B. w Wilnie 

z dnia 21 — II 1030 r. 

Ciśnienie | 
$rednie w mm | m 

Temperatura 1 
średnia 26 

Temperatura najwyższa: 

Temperatura najniższa: 
Opad w milimetrach: 

Wiair A przeważujący | wschodni 

0*C. 
— 1396 

Tendercja baromelryczi a: wzryst 
Uwagi: pochmurno, wieczorem gęsta 

mgła 
  

NABOŻEŃSTWA 
= (k) Rozkład nabożeństw niedziel- 

nych, 
Katedra. Godz. 6 — Prymarja w 

kaplicy św. Kazimierza, godz. 8,30 - Mszą 
św. z suplikacjami, godz. 9,30 — Wo- 
tywa, godz, 10,15 — Suma, celebruje ks. 
kanonik Zebrowski, kazanie wygłosi ks. 
prof, Z Meysztowicz. Godz. 15.30— 
wykład z Pisma św. prowadzi ks. kanonik 
A. Cichoński. Godz. 16 — Nieszpory. 

Kościół po-Bernardyński. Godz. 6—Pry- 
marja, godz. 8—Msza św. cicha, g. 9—Msza 
św. uczniowska, godz. 11 — Suma, godz. 
16,30—wykład Pisma św., godz. 17—Niesz- 
pory, ; я 

гУ!(‹›і‹:іб& Ostrobramski Godz. 6—Pry- 
marja w Kościele, godz. 8 — Msza św. w 
kaplicy, godz. 9 —Wotywa uczniowska w Ko- 
ściele, godz. 10 — Msza św. uczniowska 
godz. 11—Suma, godz. 16—wykład z Pisma 
św, godz. 16.30 — Nieszpory w Kościele, 
godz. 17-Litanja do M. B. w kaplicy. 

Kościół Św. Jana. Godz. 6 — Pry- 
marja, godz. 9—Mszą św. dla ;dzieci, rów- 
nież o tej samej godzinie mszą św. Štowa- 
rzyszenia Matek Chrześcijańskich, godz. 10 
— msza św. uczniowska, godz, 10—Msza św. 
akademicka . Godz. 11—вшта, godz. 16,30 
—wykłąd z Pisma św. godz. 17—nieszpoty. 

Kościół,św. Ducha. Godz. 7 —prymaria, 
godz. 8.30—wotywa, godz. 11—suma; godz. 
15,30 --wykiad z Pisma św., godz. 16—niesz- 
pory 

Kościół św. Rafała godz. 6—-prymarja, 
godz. 9—msza św. uczniowska, godz. 11— 
Suma, godz. 16,30 — wykład z Pisma Św., 
godz. 17—nieszpory. 

Kościół św. Ka! 6.30— 
Msza św. czytana. STASI BOR, 
„ Kościół św. Jakóba. Godz, 6- Prymar- 
ja, godz. 9—Msza św. uczniowska, 
10—Wotywa, godz. 11—Suma, godz. 15,30 
—wykład z Pisma św., godz. 16, — Niesz- 
pory: 

„ara ja RE PAR N. M, 
P. godz. 7—prymarja godz. 10,30—suma. 
oda 15.30—wykład z Pisma św. godz. 
16 - nieszpory. 
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KURIER GOSPODAACZY ZIEW HSLKODNICH 
Dostulaty rolnictwa w zakrosić podałkowym i kredytowym minowych, przy przyjmowaniu zaś nowych 

podań o pożyczkę uprzedza osoby zainte- 
resowane, że ich zgłoszenia będą zalatwio- 
ne, gdy Bank rozporządzać będzie dosta" 
tecznemi na ten cel środkami. Pomimo ta* 
kiego zastrzeżenia do Banku wpłynęła w 
ostątnim miesiącu wielką ilość podań © 
pożyczkę, zarówno na kupno gruntu, jak 
i ma inwestycje rolne. Załatwienie tych 
podań przekracza możliwości finansowe 
Banku,  przedewszystkiem dlatego, że 
fundusze jego winny być u- 
żyte na pomoc dla drobnych rolników w 
formie gotówkowego kredytu krótkotermi- 
nowego i średnioterminowego. W tych wa- 
runkach nowe napływające podania nie ma- 
ją szans załatwienia w roku bieżącym. 
Przeto Bank wstrzymuje z dniem 15 lute- 
go 1930 aż do odwołania przyjmowanie 
podań o pożyczkę, zarówno na inwestycje 
rolne, jak i na kupno gruntów z wyjątkiem 
podań od osób, którym stosownie do usta- 
wy o wykonaniu reformy rolnej mają być 
przez okręgowe urzędy ziemskie udzielone 
pożyczki na kupno gruntów z funduszu z4- 
pomóg i kredytu ulgowego. Niniejszy ko- 
munikat nie odnosi się do terenu działal- 
ności P. B. R. w Katowicach. 
  

LIST DO REDAKCJI. 

Szanowny Panie Redaktorze. 
Dnia 18 lutego r. b. na łamach 

„Słowa Związek Rewizyjny Spółdziel 
ni Rolniczych na okręg wileński umie- 
Ścił w dziale gospodarczym bardzo 
obszerne omówienie sposobu gospoda 
rowania spółdzielni należących do oby 
dwu związków. 

Jakkolwiek artykuł ten ma być od- 
powiedzią na ataki pochodzące od pió 
ra politycznego (p. Kownackiego), nie 
mniej jednak wciąga nas w polemikę, 
która chętnie podejmujemy. 

Wprawdzie Związek Rewizyjny za 
znacza „zapuszczamy się w te uwagi 
poto, aby stwierdzić, że dalecy jesteś- 
my od wyciągania ręki do nimb, nie 
przydatny dla naszych sąsiadów* — 
to jednak ośmielamy się jako Związek 
Spółdzielni Polskich uznający gospo 
darczo katolicki kierunek spółdzielczy 
„Unji* otwarcie wyznać, że do nimbu 
tego istotnie pretendujemy. 

Brak materjałów statystycznych do 
tyczących działalności Związku Rewi- 
zyjnego, zmusza nas dg odłożenia od 
powiedzi a to celem należytego opra 
cowania jej i poparcia potrzebnemi da 
nemi. 

Ponieważ jednak przyzwoitość wy 
maga od nas niezwłocznego odezwania 
się na wspomniany artykuł Związku 
Rewizyjnego, chcemy w ten sposób 
Szanownych Czytelników pisma W. P. 
interesujących się tem zagadnieniem 
uspokoić — tem co powyżej zaznacza 
my. 

Związek Spółdzielni Polskich 
Oddział w Wilnie. 

ASTA D TAEWONICA 

Rd: AA i ką godz. 6 — 
a, —suma, godz, 17 - Niesze 

ee nieszporami wykład z Pisma Św, 
Kościół Najświętszego Serca Jezusowe- 

go. Godz. 6,30—Prymarja, godz. 0 W 
tywa uczniowska, godz. 11-Suma, godz. 
16,30 — Wykład z Pisma św., godz. 17— 
Nieszpory i litanja do Najśw. Serca Jezu- 
sowego. 

Kościół Wszystkich Świętych. Godz. 6 
—Prymarja, godz. 9—wotywa, godz. 11— 
Suma, godz. 15,30—wykład z pisma św. i 
godz 10—Nieszpory. 
. „Kościół Misjonarski, Godz. 6—Prymar- 
ja, godz. 7—msza św. cichą, godz. 8 —woty- 
wa, godz. 10—suma, godz. 16—nieszpory. 

Kościół SS. Wizytek. Godz. 7 — Pry- 
marja, godz. 9—Wotywa uczniowska, code. 

WODO godz. 18—Nieszpory z kazaniem. 
Е ściół św. Jerzego. Godz. 6—Prymar- 
ja. godz, 930—Msza św. uczniowska, 08h, 
11—Msza św. czytana z kazaniem. | 

„Kościół Bonifratrów. Godz. 6,30 Pry- 
marja, godz. 8—Msza św. cicha, godz. 10— 
Suma, godz. 17—nieszpory i litanja. 

Kościół św. „ Godz, 8 — Msza 
św. cicha, 
godz. 12—Msza św. czytana z kaząniem. 

Kościół św. Stefana. Godz. 6—Prymar- 
ja, godz. 9—Msza św. uczniowska, godz. 
11—Suma, godz. 16—nieszpory i wykład z 
Pisma św. przed nieszporami. 

Kościół św. Trójcy, godz. 7—prymarja, 
godz. 12—suma, godz. 18—nieszpory i wy- 
kład z Pisma św. 

Kościół św. Anny. godz. 10—msza św. 
czytana. 

Kościół św. Kazimierza. Godz. 6—msza 
św. cicha, godz. 7 — prymarja 
godz. 8—msza św. cicha, godz. 9-— msza 
św. czytana, godz. 10—msza św. uczniow” 
ska z kązaniem, godz. 1l—suma, godz 17 
—nieszpory. 

Kościół św. Michała, godz, 10,30 - msza 
czytana. 
— (k) Nieustanna Adoracja Przenaj- 

świętszego Sakramentu. Dnia 24 lutego 
przypada w kościele w Zabłudowie cało” 
dzienna Adoracja Przenajświętszego Sakra- 
mentu. 

URZĘDOWA 

św. 

— (y) Powrót p. wojewody. P. wojewo- P 
da Raczkiewicz powraca dziś z Warszawy i 
obejmuje urzędowanie. iš 

(y) ženie terminu prolongowa- 
nia zezwoleń na broń. Wileńskie Starostwo 
Grodzkie podaje do ogólnej wiadomości, iż 
termin składania podań o prolongowanie na 
rok 1930 pozwoleń na posiadanie i noszenie 

broni został przedłużony do dnia 28 lutego 
rb. włącznie. Termin ten jest ostateczny i o 
soby, które nie złożą w tym terminie podań o 
prolongowanie pozwoleń będą uważane za 
posiadające broń nielegalnie i zostaną pocią 
nięte do odpwiedzialności administracyjno- 
arnej. 

SAMORZĄDOWA 
— (0) Zorganizowanie wydziału — зато- 

rządowego przy instytucie nauk gospodarcz. 
w Wilnie, Dowiadujemy się, że w budżetach 
gmin wiejskich i miejskich, pow Wilensko- 
trockiego przewidziane są ogółem 900 zł. ty 
tułem zasiłku dla instytutu nauk gospodar 
czych w Wilnie na zorganizowanie wydzia” 
łu samorządowego, który ma powstać na j 
sieni rb. Ze swojej strony, sejmik Wileń- 
sko Trocki przeznaczył na ten cel 1000 zł. 

   

   

  

ZES św. dla wojs.; gi 

w & 
  

— (0) Posiedzenie nxejskiej komisji te- 
chnicznejj W poniedziałek dnia 24 lutego, 
odbędzie się posiedzenie miejskiej komisji te- 
chnicznej za następującym porządkiem dzien 
nym: 1) rozpatrzenie 
miejskiej (ref. inż. Wątorski, 2) sprawa eta 

3 

MIEJSKA H i D. MIES : Jak się Magistrai wpwdzięcza Pe 
dobroczyńcom miasta O pocztowych kłopotach 

A IZIEN Świeżo zapadła uchwała Magistratu w Jest rzeczą dowiedzioną, że dobrym, 
budżetu  betoniarni sprawie udzielenia skromnego miejsca na po sprawnym pracownikiem w każdej gałęzi 

mnik zasłużonego działacza i filantropa Śp. pracy może być tylko ten, kto ma do swej 
6zefa Mon wywarła w całej niemał specjalności zamiłowanie łub, jak się mawia tów wydziału drogowego (ref. inż, Wątor 

ski) 3) projekt przepisów mi ejscowych w 
przedmiocie zapobiegania pożarom w. obrę* 
bie m. Wilna (ref. komendant p. Waligóra), 
4) sprawozdanie o badaniu studzien artezyj 
skich (ref. inż. Bejnarowicz). 

— (0) Z posiedzenia miejskiej komisji 
finansowej. Dnia 20 lutego odbyło się posie- 
dzenie miejskiej komisji finansowej. 

Po załatwieniu sprawy przeniesienia kre- 
dytów w budżecie 1929 — 30 r., komisja 
przyjęła projekt częściowej modyfikacji ist- 
niejącej taryfy opłat za czynności wydzia 
łu przemysłowego. 

W sprawie sfinansowania zaprojektowa- 
nej bocznicy miejskiej przy ul. Legjonowej 
2, komisja uchwaliła zaciągnąć na ten cel 
pożyczkę w Komunalnej Kasie Oszczędnoś- 
ciowej w wysokości 70000 zł. 

(y) O nówe opakowanie papierosów do- 
magają się detaliści. Jak się dowiadujemy de 
taliści koncesjonarjusze monopolu  tytonio 
wego poczynili starania w dyrekcji monopo- 
lu aby wprowadzony został w życie natych- 
miast projekt wypuszczenia wszystkich papie 
rosów w paczkach po 10 sztuk Od czasu 
ukazania się na rynku małych pudełek z „Er 
go“ i „Sfinks” wzmógł się na nie popyt, co 
tłomaczy się wygodą noszenia w kieszeni 
mniejszego pudełka, a pozatem nie wymaga 
czynienia większego wydatku przez palaczy. 

Detaliści są zdania, że ta inowacja dopro- 
wadzi do wzmożenia popytu na wszystkie 
gatunki w handlu detalicznym. 

WOJSKOWA. 
— (0) Przed woieleniem rocznika 1908. 

Referat wojskowy Magistratu m. Wilna przy 
stąpit do rozsyłania kart powołania do szere 
gów czynnej służby wojskowej osób roczni 
ka 1908, które przy ostatnim poborze uzna- 
ne zostały za zdolnych do służby wojsko- 
wej, a którym dotychczas kart powołania 
nie nadesłano. Obecnie powoływani będą 
wcieleni w dniach 13, 14 i 15 marca rb. po 
większej części do piechoty, przyczem powo- 
łani będą również ci z roczników 1906 
1907, którzy korzystali z odroczeń (katego 
rja B) i którym odroczenie nie zostało prze 
dłużone. Przedewszystkiem powołani będą ci 
poborowi, co do których komisja lekarska c- 
rzekła, że są zupełnie zdrowi, względnie któ 
rzy otrzymali kategorję A z paragrafem, nie 
stójącym na przeszkodzie odbywaniu służ- 
by wojskowej. Rzecz jasna, że żadne indy 
widualne podania i starania co do odrocze 
nia terminu wcielenia osób, zaliczonych do 
kategorji A, nie są przyjmowane, O każdym 
z osobna poborowym decyduje odnośne PKU 

POCZTOWA 
— (y) Zachowanie tajemnicy korespon- 

dencji. Urząd Pocztowy otrzymał okólnik Mi 
nisterstwa 'dotyczący zagwarantowania bez 
pieczeństwa listów wartościowych į zacho- 
wania zasady tajemnicy korespondencji. Gdy 
by w urzędzie pocztowym stwierdzono, że 
koperta listu została uszkodzona z powodu 
przedarcia urzędnik sortujący listy powinien 
ją zakleić. Listy wartościowe nadchodzące z 
zagranicy o ile są uszkodzone powinny być 
w obecności specjalnej komisji _ powołanej 
specjalnie w każdym urzędzie, przekładane 
do nowych kopert. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA, 

— (a) Rewizja działalności. Delegat 
Starostwa Grodzkiego przystąpił do rewizji 
działalności żydowskiego towarzystwa pomo 
cy biednym badając stan księg i agend to 
warzystwa. 

— (a) Likwidacja strajku. Zatarg w 
przedsiębiorstwie Celela przy ulicy Niemiec: 
kiej został zlikwidowany. 

Pracodawcy zgodzili się na przyjęcie z 
powrotem wydalonego pracownika wobec 
czego strajkujący powrócili do pracy. 

ównież skończył się proteštacyjny strajk 
pracowników banków żydowskich ogłoszo- 
ny na przeciąg jednego dnia na znak solidar 
ności z bankowcami warszawskimi. 

— (a) O telefon do szpitala św. Jakóba. 
Niezrozumiałem jest, dlaczego połączenie te- 
lefoniczne z oddziałem chirurgicznym w szpi- 
talu św. Jakóba należy skać przez urząd 
pocztowy Wilno 6 któ t nieczynny. Wia 
domo przecież, że najwięcej wypadków po- 
trzeb natychmiastowego skierowania cho» 
rych do tego oddziału zdarza się w nocy. 
Oddział chirurgiczny nie zawsze ma wolne 
miejsca, z braku zaś telefonicznego kontak- 
tu ze szpitalem, chorego trzeba częstokroć 
odwozić do innego szpitala, i 

Tego rodzaju transporty przy naszych 
możliwościach przewozowych odbijają się za 
wsze ujemnie na stanie chorego i często po- 
wodują komplikacje. Należy koniecznie szpi- 
tal św. Jakóba połączyć bezpośrednio z cen 
tralą czynną całą noc. 

Pogotowia jeszcze nie gotowa 
Mimo zapewnień odnośnych czynników miej 
skich, że nowa karetka Pogotowia Ratunko 
wego będzie oddana do użytku najpóźniej do 
dnia 15 lutego, — terminu tego nie dotrzy. 
mano i karetki niema... 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— jutrzejszy wieczór poetów „Kwadry- 
o godz. 19.30 w Związku Literatów bę- 

dzie jednym z ciekawszych wydarzeń bieżą 
cego sezonu literackiego. Zjeżdża bowiem do 
Wilna trójca utalentowanych poetów (Dobro 
wolski, Maliszewski i Sebyła), którzy potra- 

fili już zdobyć sobie imię wśród najmłod 
szej generacji twórczej, Goście nietylko wy- 
głoszą szereg utworów  „kwadrygowcėw“, 
ale wypowiedzą się na temat swego stosun- 
ku do życia i poezji, oraz do tworzącego 
dziś w Polsce starszego pokolenia literackie 
go. Początek, ze względu na wyjazd gości 
tegoż wieczora, o godz. 19 i pół. Karty wstę 
pu przy wejściu. Dlą młodzieży akademic- 
kiej zniżka 50 proc. 3 

— Ze stowarzyszenia Chrześc. - Narod. 
Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. Dnia 
16 bm. odbyło się zebranie sekcji pedagogi 
cznej Stowarzyszenia Chrześcijańsko Narodo 
wego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych 
przy ul. Senatorskiej nr. 19 przy licznym u- 
dziale członków miejscowych jak i delega- 
tów Oddziałów z całego kraju. 

Po zagajeniu zebrania przez przewodniczą 
cego Sekcji zostały wygłoszone 2 referaty: 
prof B. Narwoczyńskiego p.t. „Przerodzenie 
naszego społeczeństwa przez wychowanie" i 
о., Pannenkowej „istotne czynniki cha 

rakteru narodowego* (w ujęciu Me Douga! 

    

  

  

    

la i Bark.era). Oba referaty poruszały aktual. Е 
ną sprawę wychowania narodowego. Ożywio 
na dyskusja zebranych udowodniła zaintere 
sowanie temi sprawami. Następnie delegaci 
Sekcyj Stowarzyszenia z Poznania, Katowic, 
Łodzi, Lwowa, Lublina, Wilna, Krakowa, Ró 
wnego Grudziądza i Warszawy _referowali 
nowe programy. Ministerstwo WR i OP wy 
drukowało jako swój projekt i oddało orga 
nizacjom nauczycielskim i innym czynnikom 
do omówienia. 

Po dyskusji ustalono poglądy co do pro 
gramów z poszczególnych przedmiotów i za 
znaczywszy ujemne i dodatnie strony tychże, 
wysłała sekcja w tej sprawie memorjał do 

Ministerstwa. ' 

-- (k) Zebranie członków Żywego 
Różańca. Dnia 23 lutego zostanie odpra 
wiona Prymarja o godz. 6,30 w kościele 
Najświętszego Serca Jezusowego na inten- 
<ję członków Żywego Różańce. —O gofz. 
3.30 pp. zebranie zelatorów i zelatorek Ży- 
wego Różańca parafji Najświętszego Serca 
Jezusowego. 

  

prasie, bez różnicy odcieni, jednakowo przy- 
gnębiające wrażenie. Wszystkie bowiem pi- 
sma przyjęly tę wiadomość, która najniespo 
dziewaniej spadła na spokojnych mieszkań 
ców Wilna, jak piorun z pogodnego nieba, 
ze zrozumiałem oburzeniem. Bo jakże tu 
procować wytrwale i szczerze dia miasta, 
które żałuje skrawka ziemi dla człowieka ta- 
kiej miary jak śp Józef Montwiłł Może nie 
każdemu z przybyszów wiadomo kim był i 
co działał dla Wilna Józef Montwiłł? Oto w 
skrócie takie są dzieje tego zasłużonego 
męża. 

  

Po ukończeniu wyższych studjów praw 
nych w kraju, a Ekonomji politycznej za- 
granicą, osiada Montwiłł w Wilnie na stałe, 
aby z całym zapałem młodzieńczym poświę 
cić swą pracę ukochanemu przez siebie mia 
stu. Jako długoletni radny miasta nieustan 
nie staje na cze le różnych komisyj miejskich 
którym przewodniczy, zastosowując nabytą 
wiedzę i wrodzoną inteligencję. Wybrany 
dwukrotnie w okresie najcięższych dla Wil- 
na czasów na prezydenta miasta, nie może 
pełnić zaszczytnego stanowiska tylko dlate 
go, że duma narodowa nie pozwala Mu u- 
giąć karku przed satrapą moskiewskim i pro 
sić o zatwierdzenie. Pomimo to nie ustaje 
w pracy a w dalszym ciągu tworzy całą nie 
skończoną moc instytucyj polskich o charak- 
terze społecznym albo filantropijnym. Nie 
sposób tu wyliczyć wszystkich instytucyj kul 
turalno - oświatowych, oraz dobroczynnych, 
które powołane zostały do życia przez śp. 
Montwiłła. Dosyć będzie przypomnieć tylko 
o takich jak „Lutnia*, „Szkoła rysunkowa", 
„Szkoła organistów*, „miejskie  kuratorjum 
nad biednymi, „Giełda Pracy", „Bazar rze 
mieślniczy, Tow. Opieki nad dziećmi, Tow. 
urządzeń mieszkań, Tow. popierania pracy 
społecznej, Tow. przyjaciół Nauk, „Kropla 
mleka*, „Stowarzyszenie sług św, Zyty”, 
„Towarzystwo św. Wincentego a Paulo" i 
liczne ochrony rozrzucone po całem mieś. 
cie, gdzie pod pozorem fachowej pracy pro 
wadzone były szkoły polskie. 

Jemu też zawdzięcza Miasto istnienie 
elektrowni miejskiej, gdzie niemało włożył 
energji swej i pracy jako przewodniczący ko 
misji Spora ilość tych instytucyj do dziś 
dnia może nieco zmienionej nazwie, istnieje 
i rozwija się pomyślnie. A teraz te cztery 
kolonje Montwiłłowskie ze wspaniałemi gma 
chami, rozrzucone ną krańcach miasta, z 
których korzysta przeważnie niezamożna in- 
teligencja, czy mało świadczą o pracy Zmar 
łego? Możeby nie jeden z właścicieli tych 
kamienic nie posiadał własnego dachu w tej 
chwili nad głową? To też wdzięczni mie- 
szka: tych kolonij, pragnąc choć w części 
spłacić „dług wdzięczności swemu Dobroczyń 
cy, powzięli myśl wzniesienia Mu skromne 
go pomnika. Część potrzebnych na ten cel 
środków została już złożona, część zaś zao- 
fiarował zawsze tak wrażliwy na wszelkie 
poczynania społeczne Wileński Bank Ziem 
ski, którego J]. Montwiłł przez długie latą był 
współpracownikiem, słowem, że o pieniądze 
w danym wypadku wcale się nie rozchodzi. 
Potrzebny w tej chwili tylko kawałek marne- 
go placu! у 

To też nie dziwnego, że boli każdego 
rdzennego Wilnianina taki fakt, iż miasto, 
dia którego ten człowiek najwięcej  zużył 
swych sił, odmówiło mu skromnego kącika. 
Nie znaczy to jednak aby już sprawa pomni 
ka uchwałą Magistratu została zupełnie po- 
grzebana. Oczywiście pomnik być musi i nie 
zawodnie stanie, ale już nie na placu miej 
skim j bez udziału przedstawicieli municy- 
pałności. 

   

Na szczęście są jeszcze w Wilnie insty» 
tucje, a też i nie brak ludzi dobrej woli, któ 
rzy dobrze pamiętają twórczą pracę Zrmarłe- 
go Męża i potrafią ją należycie ocenić. Oni 
to właśnie nie pozwolą upaść tej pięknej my 
śli i z Komitetem na czele doprowadzą po- 
myślnie rozpoczęte dzieło do końca, w czem 
im „szczęść Boże!* Z. 

powołanie. 
Stąd nie wart będzie inżynier, . który 

bez specjalnego zapału skończył politechnikę 
do niczego będzie dziennikarz, któr ten 
zawód traktuje, jak ciężką dolę i t.d. i t.d. 

Słowem: miarą wartości pracownika 
jest jego emocjonowanie się daną pracą, że 
tak powiem, hazardowanie się nią. 

Ludzie starzy lubią używać powiedzeń 
w rodzaju: „ten a ten urodzi się lekarzem” 
lub np. „Ignaś jest od urodzenia mechaniś 
kiem“. 

Kryją się w tych odezwaniach momenty 
psychologiczne, o których wyżej wspomnia 
łem. 

  

I tak, jak w każdym zawodzie, człowiek 
pracujący na poczcie musi być „zawołanym 
poczciarzem“. 

Stąd wniosek: miarą sprawności funkcjo 
nowania poczty, przypuśćmy w Duksztach 
jest stopień powołania do pracy pocztowiej 
osoby piastującej godność i stanowisko naš 
czelnika tamtejszego urzędu pocztowego, 

lież to było wesołości, gdy lat temu z 
pięć, ze sześć gazety przyniosły wiadomość 
o humorystycznym zresztą dość wypadku, 
że list wysłany w roku 1914, tuż przed wy 
buchem wojny, ze Lwowa do Warszawy, 
dotarł do rąk sukcesorów adresata równo w 
10 lat od dnia wysłania. 

l pamiętam, był to list bynajmniej nie 
polecony, ot, zwykły list prywatny, w któż 
rym znajomy donosił znajomemu, że jest 
dość ciężka chorym. 

Historja listu jakiegoś Iwowianina na 
pewno trafi do kronik czasów, które przef 
żywamy. Nie sprawdziłem jej, przytoczyłem 
ją na odpowiedzialność źródeł, w których 
była zanotowaną. 

W danym wypadku chodzi mi o jedno. 
mianowicie o to, że ci wszyscy urzędnicy 
pocztowi austrjaccy i połscy także, którzy 
mieli do czynienia z listem z 1914 roku mu 
sieli się odznaczać tem właśnie zamiłowaf 
niem do swego zawodu, o którem pisałem 
wyżej, 

Jestem przekonany, że urzędnik, do któ 
rego list trafił, jako niedoręczalny nie miał 
z nim spokoju, coś go korciło, że nie mógł 
tak nadal leżącym listu zostawić. Wyszpeł 
rał go z pod samego spodu i gdy powstała 
możliwość doręczenia, wysłał. 

Do tego trzeba było mieć zapał do 
pracy. 

Kiedyś mówił m; w Wilnie jeden z wył 
sokich naszych urzędników pocztowych 

— Zadziwiającym jest fakt, że list 
zawierający uszczerbkii w adresie, jeśli tylko 
trafi na „prawdziwego'* poczciarza, więcej 
ma danych na dojście, niż najwłaściwiej zał 
adresowany*. 

iBrzmi to paradoksalnie, a jednak psyć 
chologicznie da się to wytłomaczyć, 

Przecież dochodzą odbiorców listy, bez 
ich nazwisk, tylko z adresami, dochodzą, co 
już doprawdy na podkreślenie zasługuje, 
listy bez nazwisk i adresów, a jedynie z po 
danem imieniem adresata. 

Poczciarz czasem przeprowadza  studja 
grafologiczne, na głowie staje, żeby wykof 
nać to, co mu roztargniony „klijent* do 
wykonania powierza. 

, Czy takiemu urzędnikowi pocztowemu, 
ktoś za te trudy płaci osobno? Broń Boże. 
On robi to wszystko dla swego własnego 

  

zadowolenia, dla samego pasjonowania się 
trudnościami. 

Poczty polskie funkcjonują  naogół 
sprawnie i dlatego jeśli to stwierdzić mogę, 
stwierdzić jednocześnie muszę, iż stan ten 
jest możliwy dlatego, że widocznie znalazł 
się w naszej służbie łączności duży odsetek 
ludzi, którzy tej gałęzi pracy państwowej od 
dają się z zamiłowaniem. $ Mik- 

į rand hotel L S 
przy N. Swiecie. Tel. 7-96, 406-33 i 

5 336-30. 75 pokoi z nowoczesnym kon- - 
в fortem urządzonych od zł.5.50 na dobę Ę 
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: UNIWERSYTECKA 
— Z uniwersytetu. Dziś dnia 2 bm. w 

Auli kolumnowej o godzinie 13 odbędą się 
n astępujące promocje na doktora wszech 
nauk lekarskich: Tadeusza Taczanowskiego 
Stanisławy z Rodziewiczów Niewińskiej, Ire 
ny Wolańskiej. Wstęp wolny. 

AKADEMICKĄ 
— Z koła polonistów USB. W niedzielę 
23 o godz. 11.15 w lokału seminarjum 
stycznego odbędzie się zebranie sek- 

cji hist. literackiej z dyskusją „O brozowni- 
ctwie*. Dyskusję zagają kol kol. Bohdzie- 
wicz i Dybowski. Goście mile widziani. 

RÓŻNE 
— (a) Składanie zeznań O dochodzie. 

Władze skarbowe przesunęły termin  šklas 
dania zeznań o dochodzie przez osoby fizycz 
ne i spadki wskazujące (nie objęte) z dnia 1 
marca na dzień 1 maja rb. 

— (y) Przedstawiciele rządu na 
uroczystości otwarcia Instytutu Badaw 
czego Europy Wschodniej. Jak się do 
wiadujemy' na niedzielną uroczystość 
otwarcia Instytutu Badawczego Euro" 
py Wschodniej przybywają do Wilna 
poza szeregiem wybitnych reprezentan 
tów nauki polskiej następujący przed 
stawiciele Rządu: p. minister WR i 
OP. Sławomir Czerwiński, dyrektor de 
partamentu nauki i szkół wyższych p. 
Suchodolski, naczelnik wydziału naro- 
dowościowego Min. Spr. Wewn. p. Su 
chenek - Suchecki oraz naczelnik wy- 
działu historyczno naukowego MSZ p. 
Sokolnicki. 

- Kurs instruktorski Polskiego Białego 
Krzyża, Ruchliwy zarząd Polskiego Białego 
Krzyża zorganizował w Wilnie kurs instruk 
torski który ma na celu przygotowanie ka- 
dry instruktorów i instruktorek odpowiednio 
wykwalifikowanych do pracy na placówkach 
kulturalno oświatowych w wojsku.  Słucha- 
cze w liczbie 30 Skonsygnowani z terenu 
trzech województw wschodnich, a rekrutu- 

się z pośród nauczycielstwa i sfer zwią 
ch z wojskiem zapoznaje się z nowo 
nemi metodami pracy kulturalno oświa- 

j w wojsku, pod kierownictwem facho 
wych sił z Warszawy i Wilna, 

Ogólne kierownictwo kursu spoczywa w 
ręku p. Grodeckiej z Warszawy, dział insc 
nizacji i dramatyzacji w teatrach żołniers 
prowadzi p. Łuszczewska z Warszawy, dział 
Świetlicowo bibljotekarski i nauczanie popro 
wadzi p. Poczętowska z Warszawy, śpiew 
prof. Ludwig, zagadnienia ogólne pracy spo 
łecznej p. Stubiedo. Kurs mieści w śChłud- 
nych miłych salach Ogniska oKlejowego (Ko 
lejowa 19) gościnnie użyczonych przez ko» 
lejarzy — obywatelsko  nastrojonych do 
wszelkich poczynań społecznych.  Trwanie 
kursu aiz 10. marca. 

— (o) Zjazd kupców i przemysłowców 
żydowskich. Wileńsk; związek kupców i prze 
mysłowców żydowskich zwołuje w dniu 23 
lutego zjazd kupców i przemysłowców ży- 
dowskich dla omówienia sprawy katastror 
falnego położenia gospodarczego Wileńszczy 
zny i podjęcia starań o zastosowanie do Wi 
leńszczyzny specjalnych ulg podatkowych. 

   
   

  

  

   
   
   

  

   

  

PROTEST 
Otrzymujemy następujące pismo: : 
Oburzeni do glębi niesiychanemi  2wro- 

tami, užytemi przez p, podprokuratora 
marka pod adresem Czci ych Bohate- 

rów powstań narodowych w; ezasie toczące 
go się w Sądzie Najwyższym p) ° 
zwrot zagrabionych przez Moska 
com majątków, przyłączamy się do licznych 
w tej sprawie protestów myślącego społeczeń 
stwa, uważając, że wyrażenia podobne do 
użytych przez* p, Steuermarka, były dobre 
nad Sprewą lub Newą, lecz nie w wolnej 

Polsce. : 
Prosimy inne pisma o przedrukowanie ni 

niejszego. 
B. Kawecki, M. Sielanko, A. Barbaro 
Adam Epstein, W. Chylewski, 
ksandrowiczó! L. = kal 'wna, 
Malecki, K. Sokolowa, B, K 
Br. Raczkowski, C. ki, Lu 
bieńska, Stanisław Głownicki, J. Bie- 
Jewicz, S$. Wyrzykowski, W. Łużecka, 
Z. Hausteinówna, 

BALE ! ZABAWY. 
— Tovdarzyski Bal Maskowy. Przypomi- 

namy iż dziś w sobotę dnia 22 bm. w salo- 
nach Georges'a odbędzie się „Towarzyski 
Bal Maskowy* na cel Stowarzyszenia „Opie- 
ka Polska nad Rodakami na Obczyźnie” po 
żądana jaknajwiększa ilość kostjumów — €- 
wentualnie strój balowy z maseczką. : 

Bilety nabywać można u Pań gospodyń: 
Bakszewiczowa, Bohuszewiczowa, iałaso- 
wa, Burhardtowa, Burdhardtówna,  Bociar 
ska, Buczyńska Ciozdzina, Dobaczewska, Do 
nasowa, Englowa, Florczakowa pułk. Filip= 
kowska, Ułowińska Glatmanowa, Iwaszkie- 
wiczowa Izydorezykowa, Joczowa anicka 
Kownacka, Kątkowska Kazimirska, Korolco- 
wa, Kowalska, Kiersnowska, płk. Landau, 
Lopalewska, Mianowska, Mieszkowska,. Ma- 
terska „Marcinowska, Malecka, Munikowska, 

Muszyńska Ostrowska, O 
siecimska, Piotrowiczowa, Przewłocka, Przy 
luska, Rucińska, Raczkiewiczowa,  Węsławe 
ska, Wierszyłowa, Wąsowiczowa, Szmidto- 
wa, Szumańska, F. Zawadzka, M. Zawadzka. 

— Dziś rendez - vous towarzyskich i in. 
telektualnych sier naszego miasta na VIII do- 
rocznym balu Medyków. Bal rozpocznie się 
polonezem punktualnie o godz. 22, 30. 

, 
TEATR ! MUZYKA. 

— Teatr miejski na Pohulance. Sensacyj- . 
na amerykańska sztuka „Broadway* jak by 
do do przewidzenia spotkała się z kolosal- 
nem zainteresowaniem całego teatralnego 
Wilna. Sądząc z przyjęcia i wyjątkowego 
zainteresowania „Broadway* liczyć może na 
długotrwałe powodzenie. Reżyserja tej skom 
piikowanej pod względem technicznym sztu- 
ki spoczywa w rękach R. Wasilewskiego. 

— Teatr miejski Lutnia. Subtelna i nad 
wyraz dowcipna komedja Geraldyego i Spit 
zer „Gdybym chciała..." wypełni repertuar 
dni najbliższych. Artyści z ). Werniczówną, 
K. Wyrwicz Wichrowskim i Z. Ziembińskim 
na czele tworzą Świetnie zgrany zespół. 

— dniowe. W nie. 
dzielę nadchodzącą 0 godz. 3.30 pp. odbę- 
dą się w teatrach miejskich widowiska po 
pularne po cenach zniżonych. W teatrze na 
Pohulance egzotyczna baśń chińska Turan: 
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dot, w teatrze Lutnia świetna komedja wę 
gierska „Mężczyzna i kobieta”. 

Niedzielny poranek symioniczny.  Ju- 
tro w niedzielę o godz. 12 p. odbędzie się w 
teatrze Miejskim Lutnia G-ty poranek: symfo- 
niczny Wil, Tow. Filharmonicznego pod dy- 
rekcją wybitnego kapelmistrza Tadeusza Ma 
zurkiewicza. W programie utwory orkiestro- 
we rzadko w Wilnie wykonywane. Rachma- 
uinowa symfonja e-moll, Różyckiego „„Monna 
Liza Gioconda*, Wagnera uwertura do opery 
Tanztheuser i in. Początek o godz. 12 w p. 
Bilety w cenach porankowych w kasie. 

— Doroczna Reduta Artystyczna. Komi- 
tet dorocznej reduty artystycznej która odbę- 
dzie się dnia 3 marca w salach Kasyna Gar 
nizonowego zwraca się z uprzejmą prośbą 
do osób które z jakichkolwiek bądź przyczyn 
nie otrzymały zaproszeń o łaskawe składa- 
nie adresów swych w kasach teatrów miej 
skich. Po otrzymaniu adresów komitet nie 
zwłocznie prześle zaproszenia. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Słońce — „Eskorta”. 
Lux — Dziewica Orleańska 
światowid — Noce szału. 
Heljos — Uroda życia. 
Hollywood — Grzeszna miłość. 
Kino miejskie — Halka. 
Wanda — Hrabia Monte Christe. 

poszukiwaniach policja ujęła sprawców kra 
dzieży lemieszy od pługów własność Dyrek- 
cji Kolei Państwowych. Winnymi okazali się 
Michał Dołubowski (Sygnałowa 16) i Kone 
stanty Mozol (Nowogródzka 107). 

— (c) Podrzutek. Przy ul. Podgórnej 10 
znaleziono podrzutka płci żeńskiej w wieku 
około 2 tygodni które zostało ulokowane w 
przytułku „Dzieciątka Jezus“. 

— (c) Mieszkania należy pilnować. Do 
Salomona Szyndlerą (Nowogródzka 18) do- 
stał się złodziej który wyniósł bieliznę po- 
ścielową. 

— (c) Omal nie śmierć pod samochodem 
Wczoraj w dzień na ulicy Ostrobramskiej 
przebiegający przez ulicę chłopak trafił pod 
przejeżdżający w tym czasie samochód pry 
watny lecz szczęśllwym zbiegiem okolicz= 
ności zamiast pod koła trafił na błotnik na 
którym przejechał pewną przestrzeń. Dziec- 
ko prócz przelęknięcia znacznego szwanku 
nie doznało. 

— (c) Znowu bójka na weselu. We wsi 
Janczyno gminy kościeniewickiej powiatu wi 
leįskiėgo podczas zabawy weselnej wśród о- 
becnych skutkiem nadużycia alkoholu wyni- 
kła bójka, w trakcie której zraniono ciężko 
w głowę uderzeniem orczyka 24 letni Cyry 
la GL mieszkańca wsi Koście- 
niewicze. Gonczara z pękniętą czaszką odwie 
ziono do szpitala w Wilejce. Sprawcę po- 

RADJO 
Sobota, dnia 22 lutego 1930 r. 

11,55—12,05: Sygnał czasu z Warszawy. 
12,05 13,10: Muzyka z płyt gramofonowych. 
13,10—13,20: Komunikat meteorologiczny z 
Warszawy. 16,10- 16,15: Program dzienny. 
16,15—17,00: Muzyka z płyt gramofonywych. 
17,00 — 17,15: Komunikat Wileńsk, Tow. 
Organ. i Kółek Roln. 17,15—17,35: „W 
świetle rampy* nowości teatralne omówi 
Tadeusz Łopalewski. 17,45 18,45: Trans" 
misja z .Warszawy. Audycja dla dzieci. 
18,50—19,15: „Feljeton wesoły* wygł. Karol 
Wyrwicz-Wichrowski. 19,15—19,40: Program 
na następny tydzień. 19,40—20,05: Rozmai- 
tości i sygnał czasu. 20,05 — 23,00: „Na 
szerokim świecie* najciekawsze zdarzenia 
tygodnia omówi Henryk Tokarczyk. 20,30— 
21,30: Transmisja koncertu z Warszawy. 
21.30—23,30: Transmisja rewji „Confetti* z 
teatru „Wesały Wieczór" w Warszawie. 
23,30—24,00 „Spacer detektorowy* Retrans- 
misje ze stacyj zagranicznych. 

GIEŁDA WILENSKA 
dnia 21 lutego 1930 r. 

  

  

Kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

ul. Qsiróbramska 5 

Od dnia 17 lutego 1930 roku będzie wyświetlana NAJNOWSZA KINO:OPERA POLSKA 

„Hi A ь 
Dramat w 12 aktach na tle nieśmiertelnej opery ST. MONIUSZKI. Realizącja: Ki MEGLICKI. 

WNA, H. CORT, H. ZAHORSKA, 
W. CZERSKI, M: PALEWICZ i H. KAWALSKI. Pelna poezji trešč. Cudowne krajobrazy. Solowe 
i chórowe śpiewy artystów opiery. Oryginalna muzyka Monitszki. Powiększony zespół orkiestry. 
Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Wejście tylko z początkiem seansów. 
Ze względu na wysokie koszta, związane z realizacją tego filmu, ceny podwyższoue: Parter 1 zł. 

W rolach głównych: ZORIKA SZYMAŃSKA, Z. LINDORF 

50_gr., ulgowe 75 gr., Balkon 50 gr. 

AĄ* 6 

  

Kino-Teatr 

„HELIOS“ | „„WRODA ŻYCI 
Wileńska 38. 

DZIŚ! Kolosalne powodzenie! Najgłośniejszy Przebój Polski 1930 r.ze „Złote Serįi“ 
SA nieśmiertelnego arcydzieła ST. ŹEROMSKIE- 

66 GO. Kierownictwo literackie Tad. Kończyc. 
głównych: NORA NEY, ADAM BRODZISZ, BOGU- 

SŁAW SAMBORSKI, ST. JARACZ. EUG. BODO, IRENA DALMA i inni. Pocz. seansów o g. 4, 6, 8 i 10.15, 

W rolach 

  

„Pokolenie Marka 
KINO-TEATR 

„HOLLYGO2B“ 

DZIŚ! Film ze Złotej Serji Polskiej! 

„GRZESZNA MIŁOŚĆ 
Potężny dramat miłości według głośnej powieści ANDRZEJA STRUGA 

wida”. 

JADWIGA SMOSARSKA, Miss Polonia 
narok 190 ŽDFJA BATYCKĄ 

W roli głównej królowa polskiego ekranu    
Piccadillly — Gwiazda Tawerny Porto- bicia policja ujęła. 

wej. 
Ognisko — Noc poślubna. 
Kino Sport — Grazieila. 

WYPADKI ! KRADZIEŻE. 
— (c) A ki w ciągu doby. W cza 

sie od 20 do 21 bm. do godziny 9 rano za- 
uotowano w Wilnie różnych wypadków 70. 
W tem było kradzieży 3, zakłóceń spokoju 
publicznego i nadużycia alkoholu 13, prze 
*roczeń administracyjnych 44. Resztę wypad 
«ów podajemy w skróceniu w tej samej ru- 
bryce. 

— (c) Śmiałe wiamanie sklepowe w 
srodmieściu. Nocy wczorajszej dokonano w 
samem srodmieściu włamania do sklepu z ar 
tykułami  aptecznem; pod firmą „Drogwił* 
mieszczącego się na rogu ulic Wileńskiej i Po 
znańskiej. Nieznani sprawcy dostali się do 
sklepu przez wycięcie otworu w drzwiach i 
wynieśli dużą ilość towaru wartości około 
10 tysięcy zł. 

Włamanie zauważono dopiero wczoraj ra 
no przy otwieraniu sklepu i natychmiast po 
wiadomiono o tem policję. 

Zaraz po tem na miejsce przybyli ofice 
rowie wydziału śledczego i wytrawniejsi wy- 
wiadowcy którzy po obejrzeniu miejsca prze 
stępstwa poczynili odpowiednie kroki w kie 
runku ujawnienia sprawców włamania. 

— (c) Kradzież w garażu Dyr. Robót 
Publ. Nieznani sprawcy dostali się do war- 
sztatów Dyrekcji Robót Publicznych przy ul. 
Ostrobramskiej 7 i wynieśli koło od trakto 
ru wartości 500 zł. 

— (c) Zatrzymanie złodziei, Po dłuższych 

  

     
N. dzie- 

więciupra- | 
ceowników 

Gillette gołą znakomicie. 

(LUdllette 

  

Listy zastawne. 

4i pół proc. Wil. Banku Ziemsk. 
160 ZŁ - 51,50 

GIEŁDA WARSZAWSKĄ 
21 lutego 1930 r. 

Dewizy | waluty: 

„Trans, Sprz. Kusna 

Franki francuskie 34,92,5  35,01,5 34,83,5 
Dolary 8,37, 8,89, 8 85, 

Belgia 124,28 124,59, 123,97 
Kopenhaga 238,72, 239,32, 228,12 

į Budapeszt 5,31 5,33 5,29 
° Holandja 357,75 358.65 856,85 

w fabryce Gillette Londyo 43,36,5 4347 42.26, 
czterech stale bada jakość zro- Nowy York 8,905, 8,925,  8,885 
bionych nożyków — nieodpo- Wypłaty telegr. 8,922, 8,942, 8,902, 
wiednie są natychmias: nisz- Odo 238,52 239,12 237.92 
czone — oto dlaczego nożyki Paryż 34,90, 3490, 3481, 

Praga 26,40. 26,46, 26,34 
Miej zawsze zapas nożyków Szwajcaria 172.08, 172,51, 171,65 

Gillette. Bukareszt 5.3125 53137 5,3119 
AUTORA Stokkolm 239,30, 239,90  238,70 
72 Wiedeń 125,64 125,95, 125,33 

Węgry 155,57 15574 | 15511 
Wło **. 46,725 46,84 4661 
Tallin 237,60 23820 237,00 
Gdańsk 173,28. 
Mark: niemiecka 212,92 

  

Państwowy Bank Rolny 
sprzedaje z parcelacji dóbr Krotoszyńskich pow. Krotoszyn, 
woj Poznańskiego w drodze ograniczonego ustnego przetargu 
poprzedzonego składaniem ofert następujące 

GOSPODARSTWA WZOROWE 
ż kompletnemi zabudowaniami, inwentarzami martwemi i żywe- 
mi, zasiewami ozimemi oraz z uprawami: 

MĄCIEJEW 
Obszar ca, 151,9863 ha. odległy od miasta powiatowego 

Krotoszyn ca,16 klm. szosą i stacji kol. Koźmin ca. 11 klm. 
szosą. Stacja kolejki wąskotorowej Krotoszyn — Pleszew w 
miejscu. Cena wywoławcza 411.000 zł. (słownie: czterysta je- 
denaście tysięcy). Nabywcy ośrodka przysługuje prawo nabycia 
nwentarzy żywych i martwych za ogólną sumę zł. 24,542. — 
"Na poczet należności nabywcy zaliczy się pożyczkę 

długoterminową w listach zastawnych Państwowego Banku 
Rolnego około 221.000 zł. 

DĄBROWA 
Obszar ca, 121.6160 ha. odległy od miasta powiatowego 

Krotoszyn ca, 8 klm, szosą i stacji kolejki wąskotorowej Kro- 
toszyn—Ploszew 2 klm. szosą, 

Cena wywoławcza 376.100 zł, (słownie: trzysta siedem 
dziesiąt sześć tysięcy sto zł.). łącznie z kompletnemi inwetarza 
mi martwemi i żywemi. 

Na poczet należności nabywcy zaliczy się pożyczkę dłu- 
"  goterminową w listach zastawnych Państwowego Banku Rol- 
_aego około 180.100 zł. 

Do udziału w przetargu dopuszczeni będą zawodowo 
wykształceni rolnicy, nie będący właścicielami samodzielnych 
(nie karłowatych) gospodarstw rolnych, którzy: 

a) zobowiążą się utrzymywać przynajmniej w dotych- 
"czasowym stanie trwałe zabudowania, lub specjalne cenne kul. 
tury, których istnienie spowodowało utworzenie gospodarstwa 
wzorowego, 

b) zobowiążą się osobiście, zarządzać gospodarstwem, 
c) złożą wadjum w wysokoścj 5 proc. ceny wywoławczej 

sprzedawanego gospodarstwa, 
d) żłożą deklarację, że nie są właścicielami samodziel- 

nych gospodarstw lub że zobowiązują się do sprzedania tych 
gospodarstw w wypadku utrzymania się przy przetargu, 

Stawający do przetargu winni do dnia 2O.III 1930 roku 
© godzina 12-ta złożyć w Oddziale Państwowego Banku Rolnego 

w Poznaniu, ul. Kantaka Nr. 10 w zalakowanej kopercie oferty 
z napisem: 3 
„Oferta na nabycie gospodarstwa wzorowego z majątku ... * 
z podaniem proponowanej ceny in plus od ceny wywoławczej 
z wyszczególnieniem posiadanych kwalifikacyj rolniczych, teore 
tycznych i) praktycznych. pracy społecznej, służby wojskowej 
2 dołączeniem krótkiego curriculum vitae, uwierzytelniających 
odpisów świadectw ; pokwitowanie na przesłane lub złożone w 
Państwowym Banku Rolnym należne wadjum.Od dnia 5.1V 1930 
toku reflektanci będą powiadomieni za pokwitowaniem o do. 
puszczeniu ich do ustnego przetargu, względnie odmownem 
załatwieniu ofert. 

Ustny przetarg rozpocznie się w lokalu Państwowego 
Banku Rolnego, Oddział w Poznaniu, Wydział Agrarny, ul. 
Ratajczaka Nr. 14 w dniu 15.IV 1930 r. o godzinie 11-ej. 

Każdemu reflektantowi przysługuje prawo złożenia ofert 
na oba gospodarstwa wzorowe oraz prawo w razie nie utrzy- 
mania się przy przetargu jednego gospodarstwa — stanąć do 
przetargu drugiego, IPaństwowy Bank Rolny zastrzega sobie 
prawo swobodnej oceny złożonych ofert, niezależnie od zade- 
klarowanej sumy. Oferty złożone po ustalonym trminie uwzględ 
niane nie będą. 

Nabywcą Az wzorowego zostanie ten kandy- 
dat, który zadeklaruje najwyższą cenę na ustnym przetargu, 
przyczem b. dzierżawcom przysługuje prawo kupna w 15 
minut po przybyciu po najwyższej cenie zaofiarowanej przez 0- 
statniego kandydata. 

„ . Utrzymujący się przy przetargu kandydat po zakończem 
niu licytacji uzupełnia wadjum do wysokości 10 proc. ceny 
nabycia gospodarstwa wzorowego, 

Nabywca gospodarstwa wzorowego wpłaca w ciągu 
trzech tygodni od dnia przetargu t. į. do dnia 6.V 1930 r. dal. 
sze 15 proc. ceny sprzedażnej i zostaje wpuszczony w posiada 
nie, zaś resztę ceny sprzedażnej płatnej gotówką — nabywca 
wpłaca w następujących terminach: 

15 czerwca 1930 r. połowę tej należności i 1 
1930 r. drugą połowę, t. j. resztę należności płatnej 

Akt kupna — sprzedaży zostanie spisany z 
bezpośrednio po zakończeniu przetargu. 

Szczegółowych wyjaśnień udziela tak ustnie jak i pisem- 
nie Wydział Agrarny Państwowego Banku Rolnego, Oddział w 
Poznaniu, jak również wszystkie inne Oddziały i Instytucja 
Centralna w Warszawie. W sprawie obejrzenia gospodarstw 
wzorowych należy zwracać się bezpośrednio do Administracji 
Dóbr Krotoszyńskich, Krotoszyn — Zamek. 

listopada 
gotówką. 
nabywcą 

oraz czarujący TADEUSZ WESOŁOWSKI, kwiat stołecznych scen BOG USŁA 
3 JÓZEF MAŁYSZEWSKI i FRANCISZEK DOMINIAK. 

Mnóstwo sensącyj! Imponująca bitwa eskadry lotnicze 
Wspaniały raut arystokratyczny. Specjałna il 

Mickiewicza 22. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,25. Passe-partouts dziś nieważne. 

POLSKIE KINO 

„Wanda“ 

ność o przybycie o 15 minut przed rozpoc 

DZIŚI Arcydzi ło według powieści AL. DUMASĄ w nowej edycji 1930 r. 

HRABIA KONTE-CHRI$TO 

j. Szarpiący nerwy wyścig samochodu z pociągiem. 
astracją muzyczza kompozytorów polskich. 

w SAMBORSKI 

Dla uniknięcia tłoku uprasza się Sz. Publicz- 
zęciem seansów. 
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* „GEORGE GIBBS. 

2 Żółty ptak 

Rizzio uśmiechnął się i pokręcił wą 
sy. 
2 — IPrzedewszystkiem proszę  po- 

zwolić mi się wytłumaczyć. 
— (Co? — zawołała z gniewem. 

Pan się chce jeszcze tłomaczyć? Pan 
myśli, że nie wiem, kim pan jest? 
szpieg niemiecki, zdrajca... i gorzej 

_ jeszcze: tchórz i kłamca! 
Włoch spuścił głowę. 
— Nie będę się bronić, gdyż to na 

nic — rzekł z uśmiechem i wskazując 
fotel dodał: — może pani usiądzie? 
Mamy przed sobą długą podróż. 

Doris odmówiła ostro. . 
— Jestem niewolnicą a nie gošciem 
— W takim razie rozkażuję pani 

usiąść, — roześmiał się. — Czy zech 
ze mnie pani wysłuchać? 

Z jękiem upadła na krzesło i patrza 
ła ponuro na morze, podczas gdy 
Włoch troskliwie otulał pledem jej 
nogi. 

į — Poco wiezie mnie pan do Nie- 
miec? Na co jestem panu tam potrzeb 
iia? — zapytała ponuro. 

Rizzio usiadł obok niej i wygodnie 
rozsiadł się w fotelu. 

— Na nieszczęście, nie mogę odpo 
wiedzieć na pani pytanie, gdyż sam 
nie wiem. 

— Pan jest nietylko tchórzem ale i 
kłamcą! 

— Tchórz jest zawsze kłamcą, ale 
kłamca nie zawsze jest tchórzem. Je- 
stem kłamcą ale nie tchórzem, Doris... 

— Nazywam się miss Mater, po- 
prawiła ostro młoda dziewczyna. 

, Rizzio wzruszył ramionami i zmru 
żonemi oczyma patrzał przez chwilę 
w niebo. 

— Rozumiem nienawiść pani do 

   

mnie, jesteśmy wrogami. Bardzo szko 
da. Uprzedzałem jednak panią że pani 
się miesza do niebezpiecznej gry. 
Chciałbym bardzo uratować panią, 
gdybym mógł, ale pani zbyt duża wie. 

— I dlatego uśpił pan mnie przy 
pomocy chloroformu! Szkoda że nie 
doprowadził pan swej niskiej intrygi 
do końca! ' 

— Uczyniłem to tylko, czego wy 
magał odemnie obowiązek. Pani dowie 
działa się przypadkiem o tajemnicy, 
której nikt znać nie powinien. Pani 
jest jedynym człowiekiem, sympatyzu 
jącym Anglji, znającym moją tajemni- 
Ge 

‚ — Tajemnicę szpiega! — podchwy 
ciła pogardliwie. 

— Tak szpiega, jeśli się pani tak 
to słowo podoba. W każdym razie 
wiernego przyjaciela Niemiec. Długo 
mieszkam w Anglji i znam dobrze An 
glików. Wiele osób uważa mnie za 
Anglika. Ale nie jestem nim. Jestem 
kosmopolitą, a ojczyzną  kosmopolity 
jest ten kraj, w którym mu jest najle 
piej. 

— Proszę oszczędzić mi psycholo 
gicznych szczegółów, dotyczących pa 
na zdrady! 

Roześmiał się znowu: 

— A jednak pani jest w mojej wła 
dzy i będzie musiała wysłuchać mnie 
do końca. Postaram się zresztą stre- 
Szczać. Pani jest Amerykanką — ja 
Włochem. Nazywać mnie zdrajcą An 
glii, dlatego że wolę Niemcy, to tak 
samo, jak nazywać panią zdrajczynią 
Niemiec, bo pani kocha Anglję. 

, —Ale ja nigdy nie jadłam niemiec 
kiego chleba. i nigdy nie starałam się 
wiarołomnie wkraść w zaufanie Niem 
ców. 

— Jeśli cieszę się sympatją w Lon 
dynie, to tylko dlatego.. 

Doris zrobiła niecierpliwy ruch, 
chcąc odejść. 

— Mam nadzieję, że pan puści 
mnie. Nie mam ochoty badać 
skich sentymentów do Niemiec. 

— Pani nie chce słuchać? 
— Nie, nie interesują mnie wcale 

pana poglądy: (polityczne. Jestem więź 
niem pana. Chcę wiedzieć tylko, co 
mnie czeka. : 

—- Pani bywała już nieraz gościem 
na mojej „Sylfidzie'. Proszę się czuć 
tutaj, jak w domu. Dopóki jestem z pa 
nią, nic złego nie grozi pani. Postaram 
się uczynić wszystko, co jest w mej 
mocy, aby uprzyjemnić podróż. 
panią ta odpowiedź zadawalnia? 

— Dobrze, a potem? 
— A potem oddam panią w ręce 

szeła tajnego wywiadu armji niemiec- 
kiej. 

Doris zblądła i drgnęła. 
— Na co? 
— Dlatego, że tylko pani może mu 

dostarczyć wiadomości, których potrze 
buje. 

— Jakich wiadomości? To niepraw 
da! Ja nic nie wiem. 

— Przepraszam: a komunikat na 
bibułce od papierosów — przecież pa 
ni go czytała. 

— Nie... nie. 
— Pani zapomina, że przyznała mi 

się sama. Pani czytała również drugi 
komunikat napisany za pierwszy. 

— Pan bredzi? Drugi komunikat? 
Po raz pierwszy słyszę o nim. 

— Wybaczy pani, ale stanowczo 
pamięć panią zawodzi. Pani chciała 
spalić drugi bloczek w saloniku lady 
Betty i spaliłaby go pani, gdyby Ham 
merslay nie wyrwał pani z rąk tego 
komunikatu. 

Doris patrzała na niego z przestra 
chem i zdumieniem. Przerażała ją ści 
słość i dokładność jego wiadomości. 

pań 

Wydawca St. Mackiewicz. Redak er odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

Czy . 

TEATR „SPORT“ 

LUDWISARSKA 4. 

Czynny w soboty, nie: 

dziele i święta od g. 2-szej 

CENY W WILNIE. 
Z dnia 21 lutego r. b. 

Ziemiopłody: pszenica 35-36, żyto 20— 
20, jęczmień na kaszę 18 — 19, bro- 
warowy 22 — 23, owies 17 — 18, gry- 
ka 22—24, otręby pszenne 18—19, żytnie 
13-15, ziemniaki 7 - 8, siano 8--11, 
słoma 7--8, makuchy lniane 30—40. Ten- 
dencja w dalszvm ciągu bardzo słaba. Do- 
wóz dostateczny, zapotrzebowanie mini. 
malne. 

Mąka pszenna 80-90, żytnia razowa 
30-33, pytlowa 36—40 za klg. 

Kasza jęczmienna 50—65, jaglana 70— 
25, gryczaną 80 90, owsiana 85—100 
perłowa 60 — 80, pęczak 50 — 60 ха 
1 kg. manna 100—140. 

Mięso wołowe 200—240, cielęce 180— 
200, baranie 240— 250, wieprzowe 280—320, 
słonina świeża 380—400, solona 380—420, 
sadło 380—400, smalec wieprzowy 420— 
440. 

Nabiał: Mleko 45—-50 gr. za litr, śmie- 
tana 220—230, twaróg 120—140 za 1 kg. 
ser twarogowy 160—180, masilo niesolone 
600 650, solone 500—550. 

Jaja: 180—200 za 1 dziesiątek. 
' Warzywa: groch polny 40—60, fasola 

biała 100—120, kartofle 9-10, kapusta świe- 
ża 9- 10, kwaszona 25-30 marchew 15—20, 
(ża klg.) buraki 10-15 (za o 
brukiew 15—20, ogórki 10—12 zł, za 1 
sztuk, cebulą 40—50, kalatiory 80-120 za 
główkę. 

Owoce: Jabłka stołowe 100—180 za 1 
kg., kompotowe 50--80, gruszki I gat, 150— 
200, JI gat. 100--20, 

Drób: kury 6—8 zł. za sztukę, kurczę” 
ta 3-4, kaczki 8-9, bite 6— 7 
gęsie 18—20, bite 15 18, indyki 20—25 
bite 18 20 zł. 

Ryby: liny żywe 500-550, śnięte 380— 
450, szczupaki żywe 550—600 śnięte 350— 
408, leszcze żywe 500—520, śnięte 380 - 400, 
karpie żywe 500—550, śnięte 380 400, ka- 
rasie żywe (brak), śnięte (brak), oko- 
nie żywe 480—520, śnięte 380—400, wąsa- 
cze żywe 500 -550, śnięte 380—400, siela- 
wa 320-350, sumy 300-350, węgorze 600—700 
miętusy żywe 350—380, śnięte 250—280, 
stynka 170—200, sandacze mrożone 380— 
400, płocie 200--220, drobne 80—-100. 

Len: Len surowiec 1 gat. 2.30 — 2.40 
dolarów amerykańskich za pud, len trze- 
pany 3.30 — 3.40 dol za pud. Siemię 
lniane o czystości 87 i pół proc. 1.20 dol. 
za pud. (n). 

Zrozumiała, że nie uda się go oszukać. 
Rizzio zmienił się bardzo, stał się no 
wym nieznanym człowiekiem. Zmiana 
ta przestraszyła Doris. Jeśli wierzyła 
dawniej w jego miłość, to teraz zrozu- 
miała, że on wyrzucił to uczucie z 

serca. : 
— To ma znaczyć, że pan pozwoli 

Niemcom badać mnie? 
—— Tak, jeśli zechcą. 
— W jakim celu, skoro już mają 

komunikat? ) 
— Pozwoli mi pani wątpič w to. 
Odwróciła się od Rizzia, i patrząc 

w morze, rzekła niechętnie: 
"— Skończmy już tę rozmowę. 

Wszystko jedno. pan mi nie wierzy.. 
— Chciałbym jeszcze dodać coś 

jeszcze do tego, co już powiedziałem. 
Od tego wieczoru, kiedy byliśmy ra 
zem u lady Betty na obiedzie, przesta 
ła pani być dla mnie miss Doris Ma- 
ter, a stała się pewnego rodzaju oficjal 
nym dokumentem. Obowiązkiem moim 
jest dowieźć panią szczęśliwie do miej 
sca przeznaczenia, 

— Mam nadzieję, że to się panu 
uda. W przeciwnym razie amerykański 
poseł w Berlinie będzie... 

— Na nieszczęście, — odrzekł spo 
kojnie, — amerykański poseł w Berli 
nie nie będzie nic wiedział! 

'Doris roześmiała się, aby ukryć nie 
pokój i zmieszanie. 

— Myli się pan, przypuszczając, że 
moje zniknięcie z Anglji przejdzie nie 
zauważone. Czy pan przypuszcza, że 
mój ojciec i lady Hiscott.. 

Zmieszana zamilkła nagle 
— Oni dowiedzą się tylko tyle, że 

pani w nocy pojechała do majątku 
Hammerslaya i że koń pani został zna 
leziony przy Rudomorskich  trzęsawi 
skach. 

Doris zakryła twarz rękami i głuche 
łkanie wyrwało się z jej piersi. Rizzio 
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miał rację. Ojciec i Betty będą myśleli 
że zginęła na trzęsawiskach. Po raz 
pierwszy ujrzała sytuację, w jakiej się 
znalazła, w świetle beznadziejności. 

— To straszne! — jęknęła. — Jak 
pan mógł? 

Na twarzy jego odmalował się mi- 
mowoli wyraz współczucia. 

— Bardzo mi przykro, — rzekł ła 
godnie. — Strasznie przykro... Pani 
wie, że robiłem wszystko, co mogłein, 
aby skierować całą sprawę na inną 
drogę. Pani mi nie uwierzy, ale na 
prawdę, poraz pierwszy w życiu popeł 
niłem krok tak niebezpieczny i ryzy- 
kowny. Tylko pani wiedziała, jaką ro 
lę odgrywam w Anglji. Musiałem pa 
nią unieszkodliwić za wszelką cenę. 
Żal mi bardzo, że musiałem do tego 
użyć siły. Postaram się, aby wszyscy 
na „Sylfidzie'* zapomnieli, że pani jest 
w „niewoli*. Służba ma rozkaz doga 
dzać pani we wszystkiem. Nie chcę pa 
ni krzywdzić, ani też krępować swo- 
bodę. Właściwie powinienem był zabić 
panią. Ale z powodów, o których nie 
warto teraz mówić nie mogłem pod 
nieść na panią ręki. Musiałem jednak 
zabezpieczyć własny spokój! Dopóki 
poni jest pad moją opieką, nie grozi 
pani najmniejsze niebezpieczeństwo. 

— Dziękuję, — rzekła Doris odwra 
cając się.. Muszę się zadowolnić i tem, 
choć to nie jest dużo! 

*Wstała: z krzesła i skinęła dumnie 
głową. 

— Jeśli pan nie ma nic_ przeciw 
temu, zejdę na dół. Chcę został sama. 
i prosiłabym, żeby pan więcej nie szu 
kał spotkania ze mną. 

Rizzio skłonił się. 
— Rozkazałem, aby we wszystkiem 

dogadzano pani. Mrs. Madden jest obo 
wiązana pilnować tego, aby pani nie 
brakło ubrań i bielizny. Obiecuję, że aż 
do przyjazdu do portu nie będę niepo 

Brukarnia „Wydawnictwo Wileńskie" Kwaszelna 23, 

nieapolitańskiej. 
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koił panią swą obecnością. { 
Doris odeszła. Rizzio odprowadził 

ją spojrzeniem, a potem oparł się o 
poręcz i długo patrzał na spokojne | 
tale. Rozmowa z młodą Amerykanką 
kosztowała go wiele wysiłku woli i 
przykrości. Pocieszał się jednak, że 
udało mu się doprowadzić ją do koń- 
ca i uniknąć całkowitego zerwania. 
Umyślnie mówił tonem zupełnie 
obojętnym, aby uspokoić młodą dziew 
czynę. Zdawało mu się, że pod tym 
w.ględem dopiął celu. John Rizzio | 
umiał obchodzić się z kobietami i im | 
bardziej były od niego zależne, tem | 
delikatniejszy był dla nich. Wiedział, 
że gdyby teraz wspomniał o swej miło 
ści, Doris byłaby dla niego na zawsze 
stracona. Ale. na szczęście, zerwanie 
nie nastąpiło — Zcze... Jego obojętność 
zrobiła na niej jaknajlepsze wrażenie. 
Postanowił czekać cierpliwie. Jeszcze 
nie nadszedł czas... Gdy Hammerslay 
będzie... 

Rizzio wyprostował się i zwolna 
skerował się do radj ostacji. Wieczo 
rem przekonał się, iż taktyka, którą 
obrał była najzupełniej słuszna. 

Na pokładzie spotkał się z Doris. 
Dziewczyna była bardzo błada, ale 
uśmiechnęła się i podeszła. 3 

— Nudzę się na dole, — rzekła 
prosto. — Czy pan nie będzie miał nig 
przeciw temu, że pospaceruję z panem 
na pokładzie? 2 

Nigdy nie wydawala mu sie tak | 
miłą. W półmroku świateł latarni okrę 
towych, piękność jej wydawała się 
czemś nierzeczywistem. 

— Nie spodziewałem się takiej ła- 
ski, — uśmiechnął się uprzejmie... Czy 
pani jest w lepszem usposobieniu? |; 

— Tak. W każdym razie, skoro mi 
simy być razem, nie mam ochoty cały 
czas się kłócić, 4 

  
  

    
  


