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W strojnym w jedwabie, peruki i 
krew dramacie „Paweł l-szy'* znakomi 

| tego pisarza Dymitra Merežkowskiego 
_ liljową plamą oddziela się jedna postać 
— Jest to pater jezuicki, którego laską 

odsuwa cesarz od siebie, który ciągle 
ma coś do powiedzenia, którego nie 
zrażają drwiny i poniewierka, który 

i jest wytrwały, wścibski,  intrygancki, 
usłużny a przedewszystkiem pochleb 
ca. I jakże mały i nędzny wydawał się 
rosyjskiemu dramatopisarzowi ten liljo 
wy ksiądz katolicki zarzucony nad Ne- 
wę, gdzie ściągał dla katolicyzmu okru 

kiej krytykują swoją własną Cerkiew, 
swoich popów i swoje owieczki. Tak 
twierdzą, że cerkwie zamykają się na 
skutek żądań samych wiernych. Na py 
tanie, czy wolno w S.S.S.R. prowadzić 
propagandę religijną?" — odpowiedź 
ich brzmi: „Duchownym nie wzbrania 
się odprawianie nabożeństw i wygła 
szanie kazań, tylko niestety my sami 
nie bardzo jesteśmy staranni. (Tolko k 
gożalenju my sami podczas nie osobien 
no usierdstwujem w etom) Wreszcie 
metropolita powiada: „nieszczęściem 
Cerkwi jest, że w przeszłości zbyt się 

ustępie metropolita twierdzi, że ducho 
wieństwo utrzymuje się z ofiar dobro» 
wolnych, które jednak teraz są mniej 
sze niż dawniej. Wreszcie upiększa 
swój wywiad niczem nie  różniącemi 
się od stylu prasy sowieckiej połajan 
kami pod adresem P'apieżą i Arcybisku 
pa angielskiego. 

Gdybym był Rosjaninem i prawo- 
sławnym, teraz dopiero, 13 lat po re. 
wolucji, po „czeka“ po hańbie armji i 
narodu rosyjskiego, teraz dopiero czuł 
kym się zgnębionym ostatecznie i cał- 
kowicie. Żle rządził Mikołaj Il, lecz 

wspominać jak pachniał dym, gdy 
się z chaty, gdzie pieczono chleb 
dobywał i kładł na śnieg. Można 
było patrzeć na małą ocaloną z 
pijanego buntu ikonkę i modlić 
się do niej. Można było mówić 
o „duchu, tak, jak mnie mówił o 
tem Mereżkowski. Tych pięciu ka- 
płanów doszło do władzy przy pomocy 
bolszewików. To bolszewicy pomogli 
im do zajęcia tych godności. — Do. 
brze. Ale przecież tylko pomogli. Prze 
cież ci ludzie mają święcenia kapłań 
skie, przecież jest ich pięciu. Libera- 

dy liże się jak pies u ich butów, kiedy 
znajduje słowa dla potępienia tylko 
własnego duchowieństwa i własnych 
wiernych, — to żaden liberalizm u ni- 
kogo nie wytrzyma. Nie widzimy aby 
deklaracja Sergjusza wynikała z obra- 
żonej dumy patrjotycznej, kto czyta 
tę deklarację w: całości, widzi, że o to 
ją posądzić nie można, że działał tu 
tylko strach i chęć pochłebstwa. Otóż 
kapłaństwo nie jest zawodem, w któ 

rym można pracować bez bohaterstwa. 
Kto szanuje kapłana, ten musi wyma 
gać w pewnych sytuacjach by był 

Tylko po trzynastu latach... 
początku, że jednak ta „żelazna orga- 
nizacja“, którą trochę lekceważył . mi 
styk wschodniego Kościoła przydała 
się na coś, bo oto nie do pomyślenia 
jest przykład taki, jak Sergjusza w ka 
Ściele katolickim. Prasa emigracyjna 
zawiadamia nas, że enuncjacja Sergju 
sza jest albo  bolszewickiem bezczel 
nem kłamstwem, albo wymuszeniem. 
W moich oczach usprawiedliwić by 
mogło Sergjusza tylko to, pierwsze, 
bo zastępca patryarchy nie powinien 
pozwolić na wymuszenie  takich 
oświadczeń. Z całego serca chciałbym 

chy z a stanu wielkiego, cho ona zrosła z ustrojem monarchicznym'* n iewolę zniósł odważnie i godnie. lizm mego umysłu jest ogromny, a hi bohaterem. I takimi bohaterami byli wierzyć emigrantom. I jako chrzešcija- 
‚ rego cesdrza. Jakże wielka, tajemn'cza Na pytanie w sprawie szkół dla ducho Zhańbiła swe sztandary armja rosyj- storja nas uczy, że nie ma takiej podło jednak księża katoliccy w  Bolszewji nin i jako antybolszewik wolałbym, 
h potężna wydawała mu się Rosja z tym wieństwa, metropolita odpowiada, że ska, lecz przedtem odniosła szereg ści i takiej zbrodni, któraby nie wynik prawie wszyscy i słyszeliśmy o 80 ka- aby wersja o kłamstwie sprawdziła się. 

obłędnym Pawłem jako ciiem, jakże 
nędzną wydaje mu się rola tego księ- 

_ dza, który zdaniem  Mersżkowskieś 
nie o Bogu, lecz.o kościele myśli. Pa- 
miętam małą skurczoną figurkę same 

_ go Mereżkowskiego, jego oczy, z któ 
rych żarzy się raczej nic mistycyzmi, 
lecz wesołość, może jakaś mistyczna 
wesołość, jak w swojem „mieszkaniu 
w 16 arondissement Paryża na ul. 
pułk. Bonn2t, już w kilka lat po tryu.7 
tie bolszewizmu w Rosji mówił nii, 
grzecznie, uprzejmie, jako katolikow:, 
któremu trzeba prawdę możi:wie 0510 
dzić, że Kośc oł katolicki to przedew 
wszystkiem żelazna, silna wspaniała or 
ganizacja, — organizacja, ożywiał się, 
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ki pisarz, Ce'ciew prawosławna tu Z Mińska donoszą, że głośnym echem Województwie Białostockiem i przeciwko wyborom do Sejnu w okręgu Swat 2 R RO Rai ma nistrów spraw zagran. /powiedział: | 
przedewszystkiem duch, duch wielki. odbiło się tam otwarcie w Wilnie Instytutu Białystok oddalono. podróże i przesiedlenia, 741 tys. zł. na urzę „cóż to za kraj taka Estonja?* —Poseł ® 
Wynikało z tego, że katoiiczzm t ra 

_ czej krasa, prawosławje śś, I. takie 
> poglądy kierowiłv Mereżkowskim w 

jego wspaniałej twórczości. I także po 
glądy łamią się dzisiaj jak rusztowanie 
drewniane pod naporem huraganu, pod 
wrażeniem strasznej, ohydnej, szatań- 
skiej deklaracji hierarchów Cerkwi pra 

_ wosławnej. ) 

  

Papież Pius XI a za jego przykła 

w Moskwie jest akademja u „obnow 
liencew'* (jeszcze bardziej bolszewic 
ka organizacja Cerkwi, niż ta, na czele 
której stoi nieporównany Sergjusz) ale 
w jego Cerkwi takiej - akademji nie 
ma (dawniej był cały szereg), ale to 
z tego względu, że Cerkiew nie ma na 
to środków materjalnych. W innym 

zwycięstw. Rewolucja rosyjska zalała 
państwa moczarami podłości, lecz 
szczegółowa historja rewolucji francu+ 
skiej nie wiele, a raczej nic, wcale nie 
jest piękniejsza. To wszystko można 
przeboleć i siedząc w Paryżu, czy nad 
modrym brzegiem modlić się do rodzi 
mych północnych sosenek i brzóz i 

kła z pewnej sytuacji. Gdyby metropo 
lita Sergjiusz odpowiedział: „jestem 
patriota swego nieszczęśliwego kraju i 
mimo wszystko nie przyjmę i nie po- 
trzebuję pomocy od Papieża, który jest 
dla mnie inowiercą“. — nie napisał- 
bym tego artykułu. Lecz kiedy kłamie, 
kiedy osłania swoich ciemiężycieli, kie, 

płanach prawosławnych, którzy przy- 
jęli śmierć męczeńską. 

Jestem daleki, aby się pastwić nad 
bólem ludzi i tak już zbolałych. Bardzo 
wierzę, że dla każdego Rosjanina— 
emigranta enuncjacja Sergjusza jest 
prawdziwą tragedją. Nie chcę już nic 
dodawać do tego ca powiedziałem na 

AAA NSS IRIOS TNS II IEP SEKTORIUS STI T TOO DRS ANK DTTTASTD 

LTA KORDONÓW 

Lienerwowanie w Mińsk 
Z powodu otwarcia Instytutu 

Badawczo- Naukowego Europy Wschodniej. 
Prasa mińska atąkuje ostro Polskę posą- 
dzając wręcz ją o imperjalistyczne zamiary, 
czego jeśnym z licznych dowodów ma być 
rzekomo otwarcie tego Instytutu. Mińska 

„Zwiezda* łączy poprostu otwarcie lastytu- 
tu z przyjazdem Strandmanna do Warszawy 
jako wspólne objawy wyjątkowej aktywno- 
ści polit$ki polskiej na wschodzie. Europy. 
W dalszym ciągu prasa ;„mińska dopatruje 
się we wszystkiem antysowieckiej akcji 

Unieważnienie wyborów do Sejmu w okręgu bida 
Protest przeciwko wyborom do Senatu w województwie 

wileńskiem oddalono 
WARSZAWA, 24.11. (tel. wł. Słowa), Sąd Najwyższy na dzisiejszej 

sesji Izby do spraw wyborczych rozpatrywał kilka protestów przeciwko 

Protest przeciwko wyborom w okręgu Clechanów pozostawiono bez 
rozpoznania. 3 

W: sprawie protestu przeciw wyborom do Sejmu w okręgu wileńskim 
Sąd Najwyższy decyzji nie wydał nakazując przeprowadzenie badania świad- 
ków. Protest przeciwko wyborom do Senatu w województwie wileńskim 
oddalono, 

Protest do Sejmu w okręgu nr 62 (Lida) Sąd Najwyższy uznał za 
uzasadniony i postanowił wybory unieważnić, Wobec tej decyzji mandaty 
tracą posłowie Kazimierz Okul'cz (BB), Władysław Kamiński (BB), Jan 
Szczerba (BB), Józef Łojko (BB), Jan Stankiewicz (białorusin bez przyna- 
leżności klubowej), Flegant Wołyniec (Białoruski Robotniczo:włościański 

DBRADY SENATU 
„Dyskusja nad funduszem dyspozycyjnym 

Min. Spraw Zagranicznych, 

WARSZAWA, 24.11 PAT. Senacka komi 
sja skarbowo-budżetowa na dzisiejszem po 

dy zagraniczne, na placówki w Kairze i Ca 
petown. W zakresie funduszów specjalnych 
referent podkreśla procentowy spadek ich 
wysokości z roku na rok. W konsekwencji 
wnosi © podwyższenie kredytu na Pa 
йе о 2 miljony zł. oraz restytucję 200 tys. 
zł naa budowle i czynsz na placówkach. W 
zakończeniu referent podkreślił konieczność 
obsadzenia stanowiska dyrektora departa 
mentu politycznego. Minister Zaleski oświad 
cza, iż Otrzymał od rządu egipskiego propo. 
zycję rozpoczęcia rokowań o zawarcie trakta 
tu handlowego. W Egipcie waądzona 
ma być wysoka taryfa celna, która jednak 

w] 

Wszystko jest możliwe. Po trickach, 
które bolszewicy już zrobili, chociażby 
z zainscenizowaniem podróży  Szulgi 
na do Rosji, gdzie mu przedstawiona 
mnóstwo agentów policyjnych, jako 
monarchistów, po „truście*. Opiorputa 
i Jakuszewa, po porwaniu Kutiepowa 
— wszystko w tym kraju jest możliwe. 
Żargon, którym mówią biskupi w tej 
ogłoszonej rozmowie istotnie daje do 
myślenia. Czyżby biskupi po rosyjsku 
już i mówić, nietylko myśleć zapomnie 
li? Kraj ten jest zamknięty do spraw 
dzenia, wszyscy kreślają, że bolsze 
wicy puszczają do siebie albo przeko 
nanych, albo ludzi nie znających języ- 
ka rosyjskiego, którym bolszewicy po- 

pełnomocny takiego państwa . ogłasza 
w Moskwie, że jest bolszewikiem“. I 
za czasów afery nieszczęśliwego Birka: 
ministra estońskiego w Moskwie, cała 
Europa sądziła, że on naprawdę zdra- 
dził swe państwo, bo nikt nie myślał, 
że deklaracje posła Birka ogłaszane 
w prasie są kłamstwem, podczas gdy 
sam Birk zamknięty w samochodzie 
jest wożony przez jakichś drabów po 
całej Rosji i Kaukazie. Wszystko jest 

A ORA a. i rzekomych wielkich przygotowań do klub) i Hipolit Harniewicz (Ch.-D). Po zawarcie z Enya z możliwe w tym kraju, o którym słusz 

Pup kazał mody Sigma a di Aa ary! przede SRB Wynik dodatkowych wykorów do Selmu | šia iai ee B, esi 
_ św. Józefa za Rosjan, za ich prześlado i ; RO sb „pla 2 Е sa, : 

wanie, za prawosławnych. Wtedy boż Mowa uofaka wojskowa w Litwie w okręgu Stopnica —Pińczów—Sandomierz town ze względu na dużą ilość zamieszka. _ Tak jest czy inaczej dla Państwa 

_ szewicy delegują przedstawicieli swo- 
jej prasy do zastępcy piastuna godno 
ści patrjarszej (miestobliustitiela ) 

_" metropolity Sergjusza i oto metropoli 

ta przyjmuje wysłanników prasy  So- 

wieckiej w otoczeniu czterech innych 

hierarchów, mianowicie Serafima, me- 

tropolity Saratowskiego, Aleksego ar 
cybiskupa Chatyńskiego, Filipa arcybi 
skupa  Zwienigorodskiego i Pitirima ły kraj. Z chwilą jej wydania zostanie unie doskonałą lok i ! i я 3 NE н W ą lokatę kapitału. San. Posner (P.P dzą 'albo łotrów, albo ludzi  bezwol- 
piskupa Oriechowo > Zajewskiego. ważniona py rosyjska. ё : Optymizm szefa rządu S.) żali się na Saby kontakt Ministerstwa z Bach. Jeśli deklaracja Sergjusza jest“ 

Wszyscy ci hierarchowie podpisują „„, a $sereg uię dla rebruków, Np. dotąd „ „PARYŻ, 241l Pat, Na łamach „Ouotidlen" Chautemps oświadczył: |zdami Ūigvodavėsemi „podkredajać, 4 prawdżiwa, to i on i jego wspólnicy _ rozmowę, podpisują odpowiedzi na ją uzyskania zwolnienia od służby woj- Rząd nasz nie jest rządem kartelowym, nie było bowiem uprzedniego po- ach "Ministerstwa i i się kaaśo są zwyczajnymi łotrami. Jeśli deklara+ 
pytania, wyjątki z których podaliśmy 
już za prasą sowiecką w „Słowie* z 
niedzieli 23 lutego. : 

Inne stronice tych samych „Izwie- 
stij” przynoszą codzień wiadomości o 
rozbiórce cerkwi, o różnych bluźnier- 
stwach, które czynią bolszewicy. Wła 

Z Kowna donoszą: jak wiadomo po- 
bór rekrutów w Litwie reguluje ustewa ro- 
syjska i szereg zmian i uzupełnień tej usta- 
wy, poczynionych przez rząd litewski. W 
związku z tem, na podstawie art. 13 
konwencji Kłajpedzkiej obywatele kłsjpedz- 
cy uważani są zą podlegających służbie 
wojskowej. 

Gabinet Ministrów opracowuje obecnie 
całkiem nową ustawę o poborze rekrutów. 
Nowa ustawa będzie się rozciągała na ca- 

skowej jedynacy w rodzinie musieli stawać 
do poboru trzykrotnie; według nowej usta- 
wy, jedynacy uzyskają Zwolcienie odrazu. 
Następnie, jak dotąd, jedynacy byli obowią- 
zani udowodnić, iż utrzymują swą rodzinę 
według nowej ustawy zaświadczenia tavie 
nie będą potrzebne i t. d. 

L prasy. kowieńskiej 

BUSK, 24 Il. Pat. W zarządzonych wczoraj w Stopnicy, Pińczowie i Sandomie- 
rzu wyborach uzupełniających do Sejmu wyniki według dotychczasowych danych są 
następujące: lista Nr 2 (PPS) otrzymała głosów 14.408, lista Nr 3 (Wyzw.) —20.778, 
lista Nr 10 (Str. Chł.) — 34.864, lista Nr 18 (Bl. mniejsz.) — 1 .907, lista Nr 24 (Nar.) 
—15.537, lista Nr 25 (Ch. D. i Piast)—14.238. Wobec tego rozdział mandatów będzie 
prawdopodobnie następujący: lista Nr 2—1 mandai, Nr 3—1 mandat, Nr 10 -2 inandaty 
Nr 24 — 1 mandat. 

Chautemps w roli szefa rządu 

  

rozumienia pomiędzy partjami lewicowemi. Pragnąłby utworzyć rząd, któ- 
ryćy mógł połączyć wszystkie głosy republikańskie. Jeżeli gabinet lewicowy 
utworzony z elementów, wśród których przeważają czynniki radykalne i 
na podstawie programu demokratycznego, odpowiadającego potrzebom 
chwili, może mieć większość, będzie ją miał — zakończył Czautemps. 

Niezadowolenie na prawicy i w centrum 
PARYŻ, 24—II. PAT. W kołach prawicowych i ;centrowych panuje wielkie za- 

łych tam obywateli narodowości _ polskiej, 
przeważnie robotników, oraz polskie interesy 
eksportowe. 

Sen. Januszewski (Wyzw.) oświadcza 
że będzie prawdopodobnie głosował za przy 
wróceniem sumy na placówki w Kairze i 
Capetown, natomiast co do funduszu propa 
gandowego skłania się do powiększenia go 
o I miljon złotych. Sen. Makarewicz doma 
ga się wzmocnienia informacyj w Ameryce 

;© Polsce, Dlatego 2 miljony zł. na propagan 
dę, zwłaszcza użyte w Ameryce, stanowią 

wspó działania| Ministerstwa z Izbami. W dal 
szym ciągu mówca krytykuje rozdział Tune 
duszu propagandowego. Sen. Kozicki (Kl 
Nar.) wypowiada się na utrzymaniem przed 
stawicielstw w Kairze i Copetown, natomiast 
przeciwko podwyższeniu kredytów na podró 
że i budowle. Krytykuje dalej politykę pro 
pagandową. Sen. ewicz podkreśla du 
że znaczenie propagandowe sukcesi:5w na 
szej ekipy kawaleryjskiej w Ameryce oraz 

a ż deklaracji hierarchów pra 
sławnych, z deklaracji tej najwyż- 

szej władzy Cerkwi rosyjskiej wynika 
jedna polityczna konsekwencja. Oto 
dotychczas słyszeliśmy wśród naszych 
prawosławnych pewne krytyki pod 
adresem autokefalji, jakoby zbyt obce 
sowo i niekanonicznie u nas wprowa 
dzanej. Otóż dziś możemy skonstato- 
wać, że Cerkiew rosyjska jest pad wła 

cja jest kłamstwem, to znaczy, że pod 
pisani pod nią są zupełnie bezwolni. I 
w jednym i w drugim wypadku nasza 
Cerkiew w Polsce nie może pod żad- 
nym względem nic mieć  organizacyj 
nie wspólnego z Cerkwią w Rosji. To 
już nie interes polityczny Polski wcho 
dzi w grę, to już poprostu dobro sa- 

, dza sowiecka prowadzi stałą i otwartą 5 я 1 lotx naszych lotników Kubali i Idzikowskie mej Cerkwi prawosławnej, samej po“ 
) propagandę antyreligijną. W Moskwie Zjazd ludowców niepokojenie z powodu stanowiska, jakie zajmuje gabinet Chautemps w sprawie roz go, — Dalej przemawiał sen, Ewert (B.B.) wi 2. ziałbyfn, ay paw b „a e 

/ na „wystawie hygjenicznej** spoczywa „Liet. Żinios* pisze w związku ze zjąz.  wijającej się coraz silniej we Francji i kofonjach agitacji komunistycznej, W „Liberte* omawiając kwestję propagandową. Senator wymaga 

ją wszystkie najdroższe relikwje Cer 
kwi prawosławnej, spoczywają cudow 

dem partji ludowców: Se 
„Zakusy opozycji, nad któremi ciągle 

Kamil Aymard występuje gwałtownie przeciwko projektowanej amnestji dla komuni- 
stów, która stanowi część deklaracji gabinetowej. Oświadcza on, że chwila ku temu 

ka Kłuszyńska (P.P.S.) zwraca uwagę mini 
stra na znany wypadek skrzywdzenia robot 
ników polskich we Francji przez bankiera, Drugą konsekwencją, która z de 

ne „moszczi* świętych, spoczywają PAL S as RE = POZ0: jest zupełnie nieodpowiednia. Premjer Chautemps zamierza w ten sposób zamanife- który sprzeniewierzył ich oszczędności, га klaracji Šergjusta wynika, jest duże 
: S ały; i D Я R 3 у a + о Wine | - он * AE o 3 i 
ikony cudowne, spoczywa wszystko, alizowane. Partje żyją. Co prawda, trudno  Stowač swą sympatję dla agentów moskiewskich, prosząc lzbę o przyjęcie na ich SE Oakazajsł Zat GWAn ich onsulat wzmocnienie państwa polskiego  wo- с 
co skupiało przez tyle wieków oczy i 
Serca ludu modlącego się pod cerkiew 
nemi kopułami. Wszystko to wystawio 
no za gablotkami na poniewierkę, dlą 
dowiedzenia ludowi, że to żadne świę 
tości, lecz tylko popie , oszukaństwa. 
Każda szkoła sowiecka, każdy wiec, 

jeszcze powiedzieć, w jakim stopniu zostały 
osłabione i ile na tem zyskali narodowcy, 
EH też odwrotnie. Dowiemy się o tem w 
miarę postępu pracy. Demagogia, która by- 
ła zawsze szeroko uprawiana, zachwiała się 
lecz nie osłabła. : 

„Zjazd ludowców, który się odbędzie 
za parę dni, przyniesie również coś nie coś 
aowego. Być może tych, którzy po nim zbyt 

rzecz anmestji w chwili, gdy ludność Paryża z trudem hamuje swój gniew przeciw 

agentom GPU., zaczajonym w ambasadzie sowieckiej, przeciw autorom zamachu, któ- 
rego ofiarą padł gen. Kutiepow, gość Francji i w chwili, gdy moskiewska „Prawda“ 
przynosi wieść © wysłaniu do Francji 40 tys. dol. dla wzmocnienia agitacji komuni" 
stycznej i organizacji rebelji w armji francuskiej, gdy nareszcie agenci sowieccy wy- 
wołali pomstanie w Indochinach francuskich i bunt we francuskich wojskach regular- 
nych w Tonkinie. 

Ogłoszenie amnestji w chwili obecnej jest rzeczą niedopuszczalną. Bez wzglę- 

Min. Zaleski odpowiada na kwestje, po 
ruszone w toku dyskusji. Co do spraw pro 
pagandy, to minister zaznacza, że my nietyl 
ko propagujemy, ale staramy się zdyskredy 
tować wrogą propagandę. W naszym fundu 
szu propagandowym główną pozycję, bo 2 
miljony zł. stanowi opieka kulturalno-oświa 
towa, a więc właściwie nie propaganda. Mi. 

bec Cerkwi. Deklaracja ta dyskwalifi- 
kuje biskupów sowieckich jako sterni 
ków Cerkwi. Nasi hierarchowie prawo 
sławni dochodzą tem samem do znacz 
nie większego znaczenia. Kierują oni 
trzodą liczną, która do niedawna stano 
wiła jedność z wiernymi Cerkwi rosyj 

każde zebranie, każda instytucja, to ie obiecują, śpotka zawód. Ni za : $ : nister zaznacza, że z dwóch milj. żkj Skiej. Ich głos, jaka głos jedynych wol 
rozsadnik propagandy antyzelkžinė, a m. zteździe LO, > du na pełną hipokryzji deklarację gabinet Chautemps powinien upaść. Francja nie dla: chciałby na tę Opiekę „przeznaczy ć a ik nych hierarchów prawosławnych chęt- 
Jeśli jakiś pop, lub krewny popa otrzy miejsce dla praktykowanej przez innych de: tego wybrała w roku 1928 posłów do parlamentu, aby miała paść ofiarą rządu kar: a drugi rozdzielić między inne pozycje fundu nie będzie słuchany także i przez pra 
ma posadę sowiecką, natychmiast ktoś magogji, jak nie sądzimy również, aby za-  telowego, oddającego ją i jej posiadłości kolonialne :na pastwę rewolucyjnej agitacji, SZW najwięcej poświęcając propagandzie eko wosławnych zagranicą. Państwu pol 
Ra Io За ПУ „> szły jakieś niezwykłe wypadki. Związek lu-  subwencjonowatej przez „Moskwę. nomicznej. Zaznacza wreszcie, że od współ skjemu nie może i nie powinno zależeć “ donosi i. nieszczęśliwca wylewają. gowców nie czyni eksperymentów ani ze M pracy w Senatem nigdy się nie uchylzą i jest P 

/ Władza sowiecka wzywa do walki z 
„zabobonem”, uczeni i szkoła sowiec 
ka uważają religijność za objaw choro 
bliwy tego samego rodzaju co płciowa 
histerja. I na to wszystko on, zastępca 
Patrjarchy, on stojący; na tronie rosyj- 
skiej Cerkwi prawosławnej w niecałe 
trzynaście lat po tem, jak Cerkiew pra 
wosławna nietylko niepodzielnie pano- 
(wała nad Rosją, lecz i uciskała inne 
wyznania, on metropolita, który prze- 
icież kapłańskie i biskupa święcenia ma 
ważne, — oświadcza, że „ostatnie roz 
Porządzenie 'Wcika j SNKa RSFSR o 
Zzjednoczeniach religijnych usuwa na 
wet najmniejsze pozory  („malejszuju 
Widimosń*) jakiegokolwiek przešlado 

„ Wania religii. Hierarchowie prawosław 
ni przemawiają nawet żargonem So 

Lwieckim. Nie mówią „duchowny lecz 

społeczeństwem, ani z państwem; posiada 
on wyraźoą linję państwowo narodową, po- 
siada wyraźnie zakreślony program we 
wszystkich kwestjach dotyczących ustroju 
życia i państwa i jest wolny Od wszelkich 
niespodzianek. Najważniejszem zadaniem 
zjazdu będą mimo to kwestje przeważnie 
organizacyjne, a nie polityczne”. 
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UBEZPIECZENIA M ŻYCIE 
REZ BADANIA LEKARSKIEGO 

w P. K. O. 
Korzystne warunki, udział w zyskach, 
podwójna wypłata w razie śmierci 
wskutek nieszczęśliwego wypadku, 
wypłata złotych w złocie, składki 
miesięczne począwszycod 3 złotych. 

Zgłoszenia przyjmują i informa- 

Zabiegi o rozejm celny * 
Zakończenie dyskusji w pierwszej komisji 

GENEWA, 24. li. PAT, Pierwsza komisja konferencji rozejmu celnego 
zakończyła się w poniedziałek przed południem ogólną dyskusją. 

Delegat japoński Toschida oświadczył, iż japonja uzależnia swoje 
przysjąpienie do konwencji o zawarciu rozejmu celnego od udziału w tej 
konwencji Indyj i Australji oraz Stanów Zjednoczonych. 

Komisja, która pod wytrawnem kierownictwem byłego holenderskiego 
prezesa ministrów Goljana osiągnęła już wybitne rezultaty, utworzyła trzy 
podkomisje, które mają zająć się dokładnem opracowaniem 21 artykułów, 
mających wchodzić do opracowanego przez komitet gospodarczy Ligi Naro: 
dów projektu konwencji o rozejmie celnym. 

АЛИ ТТ 

Deklaracja archimandryty Symeona w Rzymie 
RZYM. 24.I1. Pat. Archimandryta Symeon, głowa rosyjskiego Kościo- 

ła prawosławnego w Rzymie, ogłasza deklarację, w której stwierdza, że 

zawsze na jego wezwanie. Po końcowem 
przemówieniu sprawozdawcy sen.  Gliwica 
dyskusję wyczerpano. Jutro komisja przystę 
puje do obrad nad preliminarzem  budżeto 
wym Ministerstwa Spraw Wojskowych. 

Zjazd związków komunalnych 
WARSZAWA. 24.1. 22.11. Pat. W 

dniu 23 bm. o "godz. 11 przed po: 
łudniem rozpoczął swe obrady do- 
roczny zjazd przzostawicieli powiato- 
wych związków komunalnych z całej 
Rzeczypospolitej 

  

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

TRZEBY SIEROT. 

na obniżeniu autorytetu tych  hierar. 
chów. W ostatnich czasach dzięki wy 
jątkowo nieudolnej polityce, dzieki 
skandalicznej powiedzmy to otwarcie, 
nieudolności ministra Czerwińskiego 
w tej sprawie tak się stało, że wszyst 
kie trzy skłócone wewnątrz 
elementy to jest 1) nacjonaliści, ukraiń 
scy i białoruscy, 2) duchowieństwo: 
prawosławne rosyjskie, 3) hierarcho- 
wie pogodzili się na jednem, to jest w - 

przyjęciu antypaństwowego, 
skiego kierunku. Prawdziwie polskie 
Szczęście daje nam raz jeszcze jeden 
atut, to jest ten ewenement z deklara 
cją, który powinien być i okazją i bodź 
cem do uregulowania spfaw cerkiew- 

antypol- + 

nych zgodnie z potrzebami, założenia 
mi i ambicjami  wielko-mocarstwowej 
szerokiej, na daleką przyszłość obimy 
ślonej i nie bojącej się planów olbrzy „pracownik kultu" jak się oznacza cyj udzielają: Oddział P. K. O. w metropolita Sergjusz nie ma prawa do przemawiania imieniem całego Koś- 2 : Rok › PE: ] ge * ® Эь1 ! ZŁÓŻ OFIARĘ NA DOM «mn i ji s 

RE e w nomenklaturze sowieckiej Wilnie (ul. Mickiewicza 7), wszystkie cioła prawosławnego Rosji. Głową tego Kościoła jest meircpolita Piotr DZIECIĄTKA JEZUS! Р ОЫ‚‹Щ et 
Nietylko, że mówią tak, jak zawzięci |] urzedy pocztowe oraz upełnomoc- od 4 lat internowany przez Sowiety na Syberji. Podziela on los wszyst- ъ bolszewicy, lecz posuwają się tak dale 
ko, że nie krytykując władzy sowiec- 

Bum zastępcy. 
kich zwolenników Tichona, uwięzionych w liczbie 200, z pośród których 
zgórą 100 znajduje się na wyspach Sołowieckich. 

  

Cerkwi | 
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"ECHA 
* _ Przez małą szybkę 

Moje wywody o tężyźnie charakte- 
rów, jako podstawowym czynniku linji 

"politycznej na wsi białoruskiej nie będą 
pełne—o ile nie uzupełn? ich rozważa” 
niem tak zwanych „rządów pułkowni- 

ków*. A 
Biorąc w swoim czasie pismo opo" 

zycyjne do ręki stale znajdowaliśmy 
__ wykpiwanie „pułkowników, jako czyn 

' nika politycznego. — Stale prasa opo: 
' zycyjna zapytywała pułkowników o ich 
program — i starała się wbić gwoździa 
zwątpienia w umysły swoich adheren 
tów, twierdząc, że kierunek pułkowni- 
kowski to niesamowity wymysł sana” 
torski. / 

Otóż pod tym względem rzecz mia- 
ła się zupełnie inaczej u nas na Zie- 
miach Wschodnich. Znając zbliska te- 
ren trzech województw — i nastroje 
ludności — śmiało mogę twierdzić, iż 
rządy pułkowników były uważane 
przez te sfery — jako widomy znak tę 

__giej ręki i o wiele lepiej trafiały do umy 
_ słów niż wszelkie inne określenia par 

  

tyjne. 
‚ — №е będę bronił błędów, które za: 7 
wsze 'przez każdy gabinet pepełniane 
były i będą. Nie wnikam w sprawiedli- 
wość lub fałsz zarzutów, jakie po dy- 
misji gabinetu Świtalskiego pułkowni” 
kom stawiano Podkreślć jednak muszę, 
że w głowach ludności białoruskiej, 
gabinet pułkowników " — doskonale 

" harmonizował z tęsknotą chłopa  tu- 
tejszego do zdecydowanej linji czynu. 
Wybornie pasował z psychologją lu 
dzi, którzy od natury, jak się tutaj mó- 

_ wi nienawidzą wszelkiego „puszczania 
_ ,tumanu* w oczy. 
>. Tak się okoliczności złożyły, że po 
- zlikwidowaniu hurtków, któremi chło” 

_. pi otumanieni byli — przyszły czasy 
wybitnej pracy społeczno - gospodar- 
czej. Jednolity potężny front rolniczy 
przypada na rządy pułkownikowskie, a 
wraz z frontem wyraźna i zdecydowa- 
na linja co robić można, a czego — 
nie. Za co się odpowiada, za co — 
nie. IPo aresztach hurt kowców, któ- 
re były dla większości mas aktem nie- 
oczekiwanym — po obawach należe: 
nia do jakich bądź kolwiek organizacyj 
— czy to społecznych, czy gospodar= 
czych — przyszła wyraźna i zdecydo- 
wana linja pu łkownikowska. Chłop о- 
'detchnął — poczuł zahad. I to nie byle 
jaki zahad! gdyż idący — po przez 

_ podkomendnych wprost do samego głó 
wnodowodzącego — Piłsudskiego. 

Pisząc to wszystko chciałbym, że- 
„by miasto raz na zawsze zerwało z 

" systemem ujmowania spraw ludności 
rolniczej wogóle, a białoruskiej w szcze 
w: z punktu mechanicznego sza” 
lonu partyjnych formułek. 

 „Puszczaniem tumanu“ w oczy nasze 
go rolnika daleko żaden polityk nie 

_ zajdzie. Wszelkie programowe przemó- 
"wienia agitatorów partyjnych — chłop 

nasz i średni rolnik w czambuł nazy- 
wa „banialukami* z których się potem 
w domu do rozpuku śmieje, jako z kpi 
nek. 

Nie potrzebne są nam programy i 
 obiecanki z tych programów wypływa” 
jące. Rolnik tworząc co roku na wio- 
snę programy dla swej gospodarki i 
eo roku w jesieni, zbierając plony tych 
"programów, aż nadto dosadnie rozu- 
"mie ich wartość—On wie dobrze, że 
„człowiek strzela, a Pan Bóg kule nor 

i'. Jest jednak jedna rzecz, którą kas 
żdy: rzetelny gospodarz nad życie ce- 
ni — to zahad. 

Bez zahadu nie ma gospodarki. Bez 
zahadu jest chaos i rozprężenie. Bez 
zahadu wszyscy ruszają się jak senne 
muchy, jak pofiksowani bez wiary we 
własne siły. 

Rządy pułkownikowskie w umysłach 
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Z podróży do Argentyny 
z Kiel do .Hawru 

Niedziela 5 stycznia 1930 r. 

' Morze Północne, Z kanału Kiloń- 
jego wyjechaliśmy „nad ranem. 
ście Łaby mamy za sobą. Znać 
dnak jeszcze bliskość wielkiego por: 
„Wokolo ruch statków. Chwilami 

ięć widać różnych okrętów. Li: 
czba ich coraz ulega zmianie, 

" Kilka razy obeszłem pokład w 
_ czasi rannej przechadzki. Liczę zno- 

_ wu widoczne okręty. Ośm, po chwili 
_ sześć, to znowu dziewięć. Daje to 

pojęcie o szybkości ich ruchu io 
ograniczonem oddaleniu horyzontu. 

- W pewnej chwili mijamy duży sta- 
_ tek. Marynarz zajęty czyszczeniem 
_ mosiężnych klamek i guzów z dumą 

na to zwraca mi uwagę. To okręt 
' angielski, powiada, a mijamy go 

szybko! 
__ Lądu nie widać. Słońce błyszczy, 
i choć niskie, sprawia, że zabrany 
przezornie kożuszek staje się zby: 

'cznym. 
Godzinami wpatrywać się można 
grę kolorów. W kierunku słońca 

oda prawie biała; pod stopami i w 
pobliżu — pawiego koloru, by daleko 
wpaść raptem i wyraźną linją w gra- 
nat, graniczący kontrastowo z firma: 
mentem, nie wiedzieć juź na zasadzie 
jakich praw optyki, różowym. 

  

Bawię się obserwacją ruchu mew. 
' Żadnej jeszczem nie widział na wodzie. 

Wciąż w powietrzu bez tuchu skrzy- 
deł, lecą równolegle ze statkiem mi- 
mo silnego wiatru w oczy dmącego. 
Ruch ten spadowy, ptak coraz niżej 
ku wodzie się zešlizguje, aż w pew- 

    

KRAJOWE 
  

chłopów białoruskich były widomym LONDYN. 24.1. Pat. W związku 
zahadem państwowej głowy gospodar 
czej Piłsudskiego. 

Pamiętam jak dziś wrażenie nasze 
z wiecu, który się odbył w 1928 r. w 
Wilnie w teatrze na Pohulance. Był to 
wiec przedwyborczy, na którym prze- 
mawiał ówczesny wicepremier Bartel. 
Roztaczał przed widownią ogromne wy 
kresy gospodarcze. Karcił władze dyre 
kcji kolejowej za wysokie ceny pobie- 
rane w bufecie kolejowym. Zapowiadał 
że ogromne zapasy zbożowe wystarczą 
dla utrzymania cen na jednym stałym 
poziomie. Zdawało się, na mieszczu- 
chów wywarł ogromne wrażenie. By- 
łem na tym wiecu z sąsiadem młyna” 
rzem. 

— No cóż, — zapytałem, wyszedł: 
szy z teatru 

— A nic, — usłyszałem odpowiedź 
— „tuman w oczy puszcza. 

W dziesięć dni potem wyczytaliś 
my z naszej małej szybki o znacznej 
zwyżce na chleb... 

oczekiwania sprawdzą się Briand i 
środę. 

legacji francuskiej w Londynie będzie 
wał politykę Tardieu. 

ulega ;wątpliwości, 
traktatu, 

wozdanie specjalne, dotyczące tych 

Šie, PARYŻ, 24. II. PAT. W skład 

IŻA (pow. Wilejski). 

— Poświęcenie świetlicy. Wśród społe 
czeństwa w miasteczku Ižy 1 okolicach dzień 
16 lutego rb. pozostanie nadługo w pamięci. 
W dniu tym odbyło się poświęcenie swietli- 
cy, której poświęcenia dokonał ks. proboszcz 

dr; Różycki w obecności p. starosty Witko- 
wskiego, komendanta [powiatowego Najdow 
skiego, referenta bezpieczeństwa p. Mrocz- 

kiewicza, instruktorki oświaty  poza- 
szkolnej p. Jastrzębskiej kierownika wydzia 
łu technicznego p. Karasińskiego, gospoda- 
rza świetlicy p. Konstantego Lachowicza wój 
ta p. Jana Malinowskiego, nauczycielstwa 0- 
raz zgromadzenia około 1000 osób miejsco- 
wej ludności i okolic. Л 

Ks. proboszcz dr. Różycki przy poświęce- 
niu powiedział: „Niech w tej świetlicy rozwi- 
ją się prace ku pożytkowi Pana Boga i do 
bra naszej Ojczyzny”. Pan starosta Witkow 
ski wspaniale i w sposób zrozumiały dla 

Już przeszło tydzień toczą się w 
komisjach parlamentu niemieckiego 
obrady nad planem Younga i nad 
umową likwidacyjną polsko-niemiec- 
ką. Obrady te są tajne, tak, że do 
wiadomości publicznej o ich przebie- 
gu przedostają się bardzo skąpe in- 
formacje. Niemniej jednak publiczną 
tajemnicą jest, iż obrady te są bar- 
"dzo ożywione i posuwają się naprzód 
w tempie bardzo powolnem, W komi- 

miejscowej ludnotci w swem przemówieniu Sji zagrani znej większość posłów 
wyjaśnił znaczenie i korzyść świetlicy, hi. wypowiedziała się, jak to wiadomo, 
storję przeżyć społeczeństwa w niewoli i przeciwko równoczesnej ratyfikacji 
życzył aby świetlica rozwijała się kształciła l You. i Р 
obywateli, szerząc oświatę х MA Aaa ai 1 ks 
i miłość do ojczyzny, aby lud wiejski P К jj co oczywiście 
czerpał ducha i hart 'w tej cho Sprawę przyjęcia obu układów przez 
ciaž ciasnej lecz zascbnej w ENEI Reichstag niezmiernie komplikuje. Z 
cy. Prz mówienie pana starosty zrobiło wiel wielkiemi trudnościami walczyć musi 
kie wrażenie na ludność i zadowolenie. Prze * ` 
mawiał również gospodarz Świetlicy p. Kon również komisja budżetowa Reichsta- 
stanty Lachowicz i przedstawiciel białorus. gu, gdzie w związku z koniecznością 
REN społeczeństwa porucznik rezerwy P. ratyfikowania planu Younga dochodzi 
unawicz. 
Placówka ta, aczkolwiek istnieje na tere między poszczególnymi posłami do 

nie Iży niedawno, bo zaledwie od grudnia doŚć ostrych, jak słychać, zatargów 
1929 r., jednak za czas tak krótki drogą im- w sprawie rozmaitych skreśleń budże- 
prez, przedstawień i etc. zdołała zebrać odpo towych. Według wszelkiego prawdo: 
wiedni grosz i uruchomić czytelnię, oraz do- > + 
siąč materjalną zapomogę od starostwa. Ta podobieństwa plan Younga nie wej- 
kie świetne rezultaty osiągnięte w kącie nie- dzie pod obrady plenum Reichstagu 

OE: e EDO powiatu, Ka: przed dniem 26 lutego, nie trudno 
leży zawdzięczać niestrudzonej pracy i wiel- я 

kiej inicjatywie pana sekretarza gminy Kor- JE parei iż ratyfikacja ukła- 
stantego Lachowicza i instruktorki pozaszkol SÓW Naskic przez parlament nie- 
nej oświaty p. Jastrzębskiej i Aleksandra Sie miecki nastąpi z dość znacznem opóź- 
maszkiewicza, jak również panu staroście nieniem. Zresztą nie jest wykluczone 
Witkowskiemu, który zawsze bardzo czuwa ibiižesų 
nad tem, aby podniešč kulturę i gospodar = PD ch > sprawa ta 
czo - materjalny dobrobyt w powierzonym Ulegnie nowej zwłoce, a to przez 
mu powiecię uzyskując tem wielkie zaufa+ wzgląd na wysuwane przez Niemców 
nia i sympatję ludu białoruskiego. żądanie wyłączenia polsko-niemieckie- 

Wieczorem w lokalu świetlicy odbyło się go układu likwidacyjnego z całości 
SERW r odegrane SE umów haskich. Po niedawnem anty- 
„Atruta“ i farsa „Swatka“ przez członków 
rodziny policyjnej pod reżyserstwem p. Ale- polskiem wystąpieniu leadera demo- 
ksandra Siemaszkiewicza. Sztuka zagrana kratów niemieckich, b. ministra Ko- 
ae to RE publiczność w <szczel- cha- Weser, i po_ licznych artykułach 

nie wypełnionej sali często amatorów okla- g 
skiwała. Na zakończenie uroczystości odby- PRZE p pam pra 
ła się zabawa taneczna. Maciej Sz orec. wie wszystkich stronnictw : niemiec - 

kich zdaje się być rzeczą jasną, że 
parlament berliński jzdecydowany jest 

KOBYLNIKI (pow.Postawski) uczynić wszystko, co w mocy jego 

Dzienniki dowiadują się z Paryża, że Briand 

Przed wznowieniem konferencji morskiej 
Briand kontynuować będzie politykę Tardieu 

z utworzeniem we Francji nowego 

gabinetu spodziewają się tu, że Chautemps zjawi się we wtorekj w Izbie 

Deputowanych, od której otrzymać ma tego dnia votum zaufania. Jeśli 
Sarraut przybyliby do Londynu we 

jako przyszły szef de: 
w rzeczach zasadniczych kontynuo- 

Nowe zastrzeżenia 'amerykańskie 
Te same dzienniki donoszą z Waszyngtonu, że rząd Stanów Zjedno- 

czonych liczy się z ewentualnością dania przyszłemu traktatowi rozbroje, 
niowemu prawnego znaczenia faktu politycznego. Zdaniem dzienników, nie 

że Stany Zjednoczone nie przystaną do takiego 

Podkomisja ekspertów konferencji morskiej opracowuje dzisiaj spta: 
kategoryj statków, które nie będą 

objęte właściwym planem rozbrojeniowym. Do tej kategorji wyłączeń zali- 
czyć miano opancerzone statki obrony wybrzeża, poławiacze min, kanonier- 
ki rzeczne, motorówki i szalupy wojenne. 

Delegacja frantuska w nowym składzie z wyjątkiem 
Brianda 

delegacji na konferencję morską w 
Londynie wejdą Chautemps, Briand, Lomoureux i de Fleriot, 

(0 będzie z planem Yównga | polsko-niemiėcką umową Mkwidacyjną? 
Walka o budżet w parlamencie niemieckim. 

będzie leżało, by nie dopuścić do ró- 
wnoczesnego uchwalania planu Yo- 
unga i umowy likwidacyjnej polsko- 
niemieckiej, Ponieważ z drugiej stro- 
ny przypuszczać należy, że Francja 
nie odstąpi od swego żądania, aby 
Reichstag oba układy ratyfikował ró 
wnoczešnie, nie jest wykluczone, iż 
Niemcy grać będą na zwłokę, by wy- 
czekać, jakie stanowisko wobec całe: 
go tego problemu zajmie nowy rząd 
francuski, 

Zaznaczyć jednak wypada, že 
sprawa zależności, czy niezależności 
planu Younga od umowy z Polską, 
nie jest jedyną trudnością przy roz- 
patrywaniu planu Younga przez parla- 
ment niemiecki, Przedstawiciele stron* 
nictw rządowych, — jak to już wyżej 
zaznaczono, — nie mogą również uz- 
godnić swych poglądów na rozmaite 
skreślenia budżetowe, jakie konieczne 
są w związku z podpisaniem przez 
Niemcy układów haskich. Obniżenie 
budżetu wojskowego z 724 na 120 
miljonów marek poszło stosunkowo 
gładko. Gorzej było już z budżetem 
ministerstwa robót publicznych, gdyż 
socjaliści przeciwstawiali się z całą 
stanowczością rozmaitym projektowa 
nym przez rząd skreśleniom. Ostate- 
cznie zredukowano zasiłki dla bezro: 
botnych z 29 na 15 miljonów marek 
tygodniowo, zasiiki dla inwalidów — 
z 40 na 20 miljonów, zasiłki dla osób 
poszkodowanych wojną — z 88 na 
63 miljonów marek. O ile większość 
sejmowa zaakceptuje podniesienie po- 
datku od piwa i cła na kawę i herba- 
tę. to deficyt budżetu uda się prawdo- 
podobnię zredukować z 700 na 230 
miljonów marek. Jednakowoż sprawa 
podwyższenia podatku od piwa nie 
przedstawia się zbyt różowo, gdyż 
bawarskie stronnictwo 'ludowe  zapo- 
wiedziało, iż do «podwyższenia tego 
stanowczo dopuszczać nie zamierza, 

— Koło „Gospodyń wiejskich", W pierW- - 7K997599797 997096 0999 99.01 TR. TO III ETO 
szych dniach b. roku w styczniu zostało za 
łożone w Kobylnikach koło gospodyń wiej prowadzenie których wzięła na siebie p. Due 
skich. Członkini okazały wielkie zaintereso- nin - Wąsowiczowa, Rozpoczęto sześciodnio- 
wanie się problematem możliwego ulepsze- wy kurs gotowania. Pokładamy nadzieję że 
nia w różnych dziedzinach życia wiejskiego. przyczyni się on do uświadomienia gospo- 
Dotychczas zwrócono uwagę na zastosowa. dyń wiejskich w zakresie kuchni, Członkini 
ne w codziennym użytku zasad hygjeny. Roz koła zakłopotane są wprowadzeniem u sie» 
trząsano kwestję nad koniecznością zorgani- bie racjonalnej hodowli drobiu, która według 
zowania stacji mającej na celu opiekę nad ogólnego przekonania gospodyń, podniesie 
kobietą ciężarną i niemowlęciem. O pomoc wydajność tej gałęzi zarobkowej. Pozatem 
w tym kierunku uchwałono zwrócić się do zajmuje wszystkie umysły warzywnictwo. Na 
sejmiku powiatowego. Uruchomione są kur- pewno powstanie konkurs uprawy warzyw. 
sa kroju i robót ręcznych, bezinteresowne Bibljoteczkę na którą stać członkiń, ma być 

т 

góry, cały trochę w tył się odwala wieczorem. Chyba žeby nas wiLa Man- 
Tu go wiatr chwyta na powiększoną che podpędził jakiś prąd. 
w ten sposób powierzchnię oporu, i . A takie jakoby często i bez zba- 
odrazu odrzuca daleko poza statek danej przyczyny się znajdują. Mogą 
i ku górze. Po chwili gra ta rozpo- one, tak mówi przy śniadaniu komi- 
czyna się nanowo. Mewy były jakby sarz, przyśpieszyć lub zwolnić bieg 
wzorem, na którym oparło się | lotni: statku o 4 — 5 węzłów na godzinę, 
ctwo bez motoru, dając możność Węzeł to 1863 metry, liczba łatwa do 
utrzymania się po КПКа godzinw po- zapamiętania dla Polaka. 
wietrzu przez zmianę powierzchni Czytanie książki konsula Włodka 
oporu wiatrom. o Argentynie, a też Ossendowskiego 

Spotykam komendanta. Rad że mi- Lenina, przechadzka trzy razy aa do- 
nął Bałtyk i kanał Kiloński. Ma uczu: bę po pokładzie — oto moje zajęcie. 
cia że odbył już : pół Fpodróży. Za Wielką tu rozrywką jest obiad o 
Hawrem zupełny już będę miał spo- 7ej wiecz. Rozmowa na różne tematy 
kój, powiada, ale już teraz będziecie ciągnie się zwykle do godz. 9-ei. 
mię widzieli w czasie posiłków. Pani Biskupska, Światła, oczytana 

Mimo tego jego spokoju z prawej osoba, odbyła kilka dalekich podróży, 
strony statku wysuwa się poziomo ma o rzeczach i ludziach opinje wy- 
krótka żerdź z czemś na końcu. Na rozumowane i nigdy ich 'nie improwi- 
Bałtyku ciągle sterczała. Pytam ko: zuje. Współbiesiadniczką jest pierw- 
goś z załogi co to jest. szorzędną. Komisarz Courtau, żywy 

Jest to przyrząd do mierzenia głę: umysł Francuza, bystry w obserwacji, 
bokości w miejscach gdzie dla tych i jak wielu Francuzów, skłonny ganić 
czy innych powodów jest obawa mie- wszystko obce a chwalić wyłącznie 
lizny, ) swoje. Przytem krytycyzm względem 

Na cienkim drucie stalowym opu- obcych posuwa nieraz zbyt daleko. 
Szcza się na dno nieduży lecz ciężki Mussoliniego i Włoch nienawidzi. 
przyrząd, na którym po jego wyciąg: Mówilem wczoraj o pracy Włoch, o 
nięciu odczytuje się ciśn enie wody na rosnącej produkcji pszenicy i osią- 
dnie. Stąd oblicza się głębokość przy gnietej samowystarczalności spożyw: 
pomocy odnośnej tablicy czej, czego rezultatem było podniesie: 

nie liry z 26 ną 18 za dolara. 
Wiatr dmie w oczy z wielką siłą, Jak wiadomo Francuzi za dolara 

Mimo to kołychanie małe. Wśród płacą 25 franków. Żachnął się mój 
emigrantów nieduży procent chorych komisarz dowodząc, że to właśnie 
na morską chorobę. Na górze wszy- świadczy o pyszałkostwie  Mussoli- 
Scy zdrowi i w humorach doskona- niego i jego głupocie, gdyż podniesie- 
łych prócz doktora, który w Hawrze waluty ceł... A Pan Rajmond Poinca- 
ma wysiąść i do Paryża pojechać na r , ten największy mąż stanu jakiego 
czas dłuższy. Zmienić go ma na stat- Francja wydała od Filipa Pięknego, 
ku inny. Otóż wiatr ten jakoby bar- ten wszechstronny talent, wszak też 
dzo opóźni nasz przyjazd do Hawru, podniósł franka z 44 na 25 za do- 
gdzie miast jutro o 12-ej staniemy iara. 

_ prawdopodobnie _ dopiero źnym _ Ale to Francuz, więc w oczach 
   

    

zainstalowaną za zgodą prezesa „Domu Lu- 
dowego* w lokalu zajmowanym przez wy- 
mienioną organizację. Trzeba spodziewać 
się, że spowoduje 'ona podniesienie poziomu 
kulturalno - gospodarczego koła. W przysz- 
łości zarząd koła przystąpi do urządzenia za 
pomocą miejscowych sił i prelegentów z 
Wilna, szeregu odczytów na terenie gminy, 
celem wciągnięcia do pracy zbiorowej go- 
spodyń zamieszkałych w zakątkach naszej 
okolicy, a 

  

Francuza inną to miarą mierzyć na- 
leży, niż identyczny postęp sąsiednie- 
go ministra. 
* Та niechęć większości 
do Włochów, 
mienna. 

Francuzów 
to rzecz bardzo zna- 

Le Havre 

Poniedziałek, 6 stycznia 1930 r. 

Wczorajszy optymizm komisarza 
Courtau okazał się całkiem uzasad- 
nionym. Doktor Kaufman od rana w 
doskonałym humorze. |La Manche 
bowiem minęliśmy bez wiatrów prze: 
ciwnych. Światowid mógł 'bieg przy- 
śpieszyć i wkrótce po południu  sta- 
niemy w Havrze, 

Pogoda cudna. Morze spokojne. 
Na całej przestrzeni 'ani jednego nie 
widać białego baranka. Lekkie opary 
Gd morza zasłaniają daleki widok. 
Morze i czyste niebo zlewają się gdzieś 
dość blisko. 

Niebawem z oparów wyłania się 
urwisty brzeg. Co jakiś czas widać 
na jego wierzchołku to latarnię mor- 
ską dalej dzwonriicę kościoła, Słońce 
coraz mocniej przygrzewa. ;Opary gi- 
ną. W majestacie swych domów, 
kramów portowych, latarni morskich i 
kominów niezliczonych w porcie ok- 
rętów wyłania się Havre. 

Przystanek. Zwykła ceremonja do- 
jazdu pilota i wdrapywanie się jego 
na pomost kapitański. 

Zatoka obszerna. Północna jej 
część wystawiona na _ południowe 
słońce stanowi część plageowo-kąpie- 
lową. Port w "środku. Południowy 

EE ledwie'widoczny w oddali. — 
jeżdżamy wolno. 
Doktor Kaufman żegna się) z na" 

mi. Komendant wskazuje na trzech- 
kominowy opodal stojący olbrzym. 

    
    
  

Mypadki | katastrofy przy lądowania 
(ZK) Dnia 10 lutego wrócili do 

Paryża najprozaiczniej w świecie po- 
ciągiem, dwaj francuscy komendanci pi 
loci Girer i Piotr Weiss, którzy po do 
konaniu przelotu z Francji do ,Poindi 
chery, w drodze powrotnej lądowali w 
Rzymie w tak niefortunnych warunkach 
że skrzydło aeroplanu uległo zniszcze” 
niu wymagającemu parodniowej napra 
wy. To też obaj lotnicy, nie chcąc na- 
rażać korespondencji wiezionej z Pon- 
dichery zbyt wielkiemu opóźnieniu, 
przybyli do Paryża koleją, pozostawia 
jac aeroplan do naprawy w Rzymie. 

Przyczyną wypadku było wadliwe 
nastawienie trasy lądowania, przez do- 
zorcę aerodromu w Yampino. Huraga- 
nowy wiatr popychając aeroplan z ty- 
łu, nie pozwolił zatrzymać mu się w 
odpowiednim momencie, i rzucił nim 
na przeszkodę co spawodowało powa 
żne uszkodzenie skrzydła. 

Prócz tega wypadku reszta przelo- 
tu udała się obu lotnikom „znakomicie, 
pomimo tatalnych warunków atmosfery 
czrych, silnego wiatru, burz i huraga- 
nów śnieżnych i deszczo. wych. Prze 
strzeń pomiędzy Pondichery a Rzymem 
odbyli oni w przeciągu czterech i pół 
dni, lądując przy tem w Karachi, Bou- 
chir, Aleppo, i Atenach, gdyby więc 
nie niefortunny wypadek przy lądowa- 
niu w Rzymie, Gierer i Weiss, mieli za 
miar w dniu 8 lutego wieczorem wylą- 
dować w le Bourget. 

Znacznie. tragiczniejszy wypadek 
zdarzył się z pasażerskim aeroplanem 
kursującym pomiędzy Paryżem i Lon- 
dynem. 

Aeroplan, który w dniu 10 lutego 
rano wystartował z le Bourget, rozbił 
się pr zy lądowaniu w Marden hrab- 
stwie Kent. Aeroplan był pilotowany 
przez pilota Nevot i na swoim pokła 
dzie miał dwóch mechaników i trzech 
pasażerów. Z powodu jakiegoś defektu 

Powsfanie w San-Domlzgo 
SAN DOMINGO, 24. II. PAT. Niektóre prowincje republiki 

powstały przeciwko rządowi. 
Prezydent republiki gen. Vascez odbył z kilkoma ministra- 

mi naradę w sprawie sytuacji. 

Zafrucie 125 osób na bankiecie Armii Zbawienia 
w San Francisco 

  

w motorze, pilot był zmuszony  lądo- 
wać w Marden, gdzie teren nawet przy 
dobrej pogodzie, jest niesłychanie tru- 
dny, a w tym wypadku był zupełnie 
niemożliwyj podczas zamieci śnieżnej. 

Dwaj pasażerowie zostali zabici na 
miejscu, pilot poniósł bardzo poważne 
rany, trzeci pasażer i mechanicy odnie- 
Śli tylko lekkie obrażenia. Natychmiast 
po lądowaniu nastąpił wybuch zbior” 
nika: z benzyną to też aeroplan spłonął 
doszczętnie. 

Dalsze śledztwo wykryje bliższe 
przyczyny i szczegóły katastrofy. 

Jeszcze tragiczniejszy los spotkał 
dwuch Amerykanów lotnika Eielsona i 
jego mechanika Borlanda, którzy śpie 
sząc na pomoc zamarzniętemu w ci 
ninie Beringa, amerykańskiemu statka 
wi, sami ponieśli śmierć wśród pustyni 
lodowej. 

Litnicy wyruszyli na ratunek stat- 
ku w dniu 10 listopada z portu Toller, 
Samolot ich nie dotarł jednak da celu 
swojej wędrówki. Ostatnia wiadomość 
o ich przelocie nadeszła na szkuner 
„Nauk* do Czukczów mieszkających na - 
wybrzeżu. W dniu 29 listopada sternik 
z „Nauk* wybrał się na saniach na po 
szukiwanie samolotu, wrócił jednak 
bez rezultatu. Tak samo nie powiodło 
się ekspedycjom ratunkowym  amery- 
kańskim i rosyjskim na samolotach. 

Dopiero gdy pogoda się ustaliła 20 
stycznia bieżącego roku, prace ratunko + 
we podjęta na nowo. Amerykański lot 
nik Crawson odkrył 26 stycznia skrzy 
dło aeroplanu na powierzchni zamar- 
zniętego oceanu. Dalsze poszukiwania 
pozwoliły odnaleźć pod powierzchnią 
śniegu i lodu, cały aparat zupełnie roz 
bity, rewolwer Eielsona, zmiażdżony 
zbiornik benzynowy i worek z cukrem 
ze śladami krwi. Pomimo usilnych po- 
szukiwań „ tie znaleziono jednak 
zwłok ofiar katastrofy. O ile nie zostały 
one pożarte przez lisy polarne, jest na 
dzieja odnalezienia zwłok w ciągu naj- 
bliższych tygodni. 
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SAN FRANCISCO, 24 II. Pat. Po bankiecie wydanym przez Armję Zbawienia > 

125 osób zachorowało z objawami zatrucia. Stan 20 chorych jest krytyczny. 

Tel. 17-80 

Wyższa Szkołą Instyfufu Naukowa - Badawczego 

Eńropy Wschodniej. 
WYKŁADY ROZPOCZNĄ SIĘ 6 MARCA B. R. 

Zapisy przyjmuje i wszelkich „nformacyj udziela sekretarjąt w godz. 

16 -20w lokalu Instytutu. Zygmuntowska 2. . 

С ТОЛНЕ НН ЛМА СО УРОН ЕО ОИ ВОБ SD GREAT BĄ TAREPEW UDA ZERA AU 

Tel. 17-80 

WILENSKA 
KONCESJONOWANA AJENCJA 

POŠREDNICZO- REKLAMOWA I 
HANDLOWO - INFORMACYJNA 

WILNO, SE. OLKRES” w.Króiewska 3. 

"„SAUATO4“ tpuaty ujcazpojnz 64 

SPRZEDAŻ f KUPNO 
wszelkich nieruchomości > 

miejskich. ziemskich 
i leśnych. 

ŁOKATY KAPITAŁÓW 
(pożyczki hipoteczne). 

DZIERŻAWY 

INFORMACJE 
handlowe i 

PISANIE PODAŃ. 

Przed zwiedzeniem Ajescji „POLKRES”. 

Tel. 17-88 

  

To „Ile de France" najbardziej luksu- 
sowy okręt kompanji francuskiej 
„Transatlantique"*. Zbudowany parę 
lat temu, wymieszcza 43,000 tona, 
siłą jego motorów równa 24.000 koni 
parowych. Dwa razy na miesiąc ,kur- 
suje do Nowego-Jorku i nazad. Na 
tę przeprawę potrzebuje tylko pięciu 
dał. Zabiera 800 pasażerów w kabi- 
nach luksusowych.  Zwykłej klasy 
pierwszej ma tylko 15 kabin. 

Przejazd tym olbrzymem kosztuje 
w klasie I 12.000 franków W luksu: 
sowej kabinie — 16.000 franków 
Koszt budowy wynosił 50 milionów 
franków (Dwa miljony dolarów). 

„Po wojnie niszczącej, po stu 
miljardach tranków, wydanych na od- 
budowę zniszczonych prowincyj, mi- 
mo sabotażu odszkodowań przez 
Niemców popieranych w tem przez 
Anglików —są jeszcze we Francji ka- 

pitały! 2 
Stajemy u mola. W chwilę potem 

wychodzę na miasto przez nikogo 
nie pytany i nie kontrolowany. Pasz- 
port w kieszeni całkiem — zbyteczny, 
jak zbytecznym zresztą był w Gdyni, 
gdzie mię o nim nikt nie spytał, Mo 
że mi władze celne o brak stempla 
wyjazdowego przy powrocie będą 
robić wstręty. Stwierdzam jednak, że 
wyjazd z Polski i wylądowanie na 
ziemi francuskiej bez żadnych odby- 
ło ;się pasportowych formalności. 
Stąd zapewne ta łatwość, z którą 
wszędzie się dostają agenci przewro- 
tu nadsyłani z Moskwy. ы 

Miasto porządne, dobrze zabruko- 
wane i zabudowane domami przewaž. 
nie z czerwonej cegły, z temi charak- 
terystycznemi dla architektury | fran- 

cuskiej oddrzwiami i obramowaniem 
z szarego piaskow 

Lichy tramwaj 
   

iezie mię a bou-   
й ciu Legrand'ów! 

    
   

TAKSACJE LASÓW, 3, | 
pomiary, szkice, kreślenia 

PRZEPISYWANIA : 
NA MASZYNIĘ 1 

i tumaczenia i 

NAJEM MIESZKAN 

  

OGLOSZENIA, REKLA- 
MY 1 PRENUMERATY 

PISM. 

Tel 17-80 

levard de Strassbourg, niedaleko któ- 
rego nowy stol gmach poczty cen- 
tralnej. Zawód! Listu jeszcze niema. | 
Ufam, że jutro lub pojutrze rano na- 
dejdzie. 8 go bowiem w południe do- 
piero wyjeżdżamy. 

W Hawrze dó widzenia niedużo. 
Piękny ratusz stoi w centrze. Ma for- 
mę prostokątnej podkowy, wnęką 
zwrócony ku ulicy. Naprzeciwko, z 
drugiej strony bulwaru ładny skwer 
z pomnikiem Franciszka l. Podwórze 
obszerne. Dwa na niem symetryczne 
stoją'pomniki: Casimir Delavigne i Ber- 
nardin de Saint Pierne. Pomniki ładne- 
podwórze jednak zyskałoby na tem, 
żeby te pomniki w  innem stały 
miejscu, Podwórze przez nie traci na 

wielkości. { 
Giełda w tym samym, co ratusz, 

stylu poważnym, naśladującym Louvre, 
lecz znacznie nowsza, bo 1880 r. 
Na Rue de Paris, w miejscu, gdzie 
przecina ona plac Gambetty ogromny 
i bardzo piękny pomnik poległych na 
wojnie synów miasta. Na ogromnym 
cokole z szarego piaskowca równie 
ogromna symboliczna Ojczyzna, oto” 
czona równie symbolicznemi posta" 
ciami. Nikt mi nie mógł powiedzieć 
czyjego to dłuta. Na cokole z trzech 
stron drobnemij literami nazwiska | 
poległych. Niezliczona ich ilość. Rzu- 
„cam okiem na te imiona w aliabetycz- 
mym uszeregowane porządku. Dwu- 
nastu znalazłem Lemaire'ów, dziewię- 

    

Oglądam bogate wystawy sklepów, 
czytam nazwy ulic i placów. Gam- 
betta, Thiers, Sadi Carnot, Casimir | 
Perrier, Jules Ferry.—Same bardzo | 
problematyczne wielkości trzeciej re- | 
publiki! Demokracja współczesna, jusi: 

jąca z pamięci ludzkiej wykreślić 
    
   

    
  



SŁOW o 
  

W niedzielę odbyła się uroczystość 
otwarcia Instytutu Naukowo-Badawcze 
go Europy Wschodniej przy udziale 
reprezentanta Rządu ministra Czerwiń 
skiego, min. pr.f. Staniewicza, przed- 
stawicieli władz centralnych, nauki i 
społeczeństwa. 

O godz. 14.30 przybyłych na uro- 
czystość gości i najwybitniejszych 
przedstawicieli społeczeństwa miejsco 

| wego podejmował śniadaniem w pała- 
|cu p. wojewoda Raczkiewicz. W cza 
sie śniadania p. wojewoda wygłosił 
serdeczne przemówienie powitalne. Od 
powiedział mu prezes Instytutu prof. 
J. Rozwadowski. 

Inauguracja Instytutu, która odbyła 
J się o godz. 17 w pałacu reprezentacyj 
nym miała charakter niezwykle uroczy 

| sty. W wielkiej sali pałacu reprezenta 
|cyjnego zgromadzili się wszyscy przy 

byli do Wilna dostojni goście oraz 
przedstawiciele wileńskich władz i spo 

|łeczeństwa, m. in. p. p. ministrowie 
Czerwiński i Staniewicz oraz osoby 
przybyłe wraz z nimi z Warszawy, 
Uczeni polscy przybyli na uroczystość 
otwarcia: ]. M. ks. rektor Falkowski i 
prorektor Sławiński oraz szereg profe 
sorów U. S. B., goście łotewscy prof. 
Blesse i dr. Ziws, }. E. ks. biskup Ban 
durski i wielu innych przedstawicieli 
duchowieństwa katolickiego i innych 
wyznań, wojewoda Raczkiewicz i wi- 
cewojewoda Kirtiklis, naczelnik wy- 

| działu bezpieczeństwa woj. nowogródz 
kiego p. Pałosz, reprezentujący p. wo 

  

jewodę Beczkowicza, kurator okręgu 
szkolnego St. Pogorzelski, generał 
Kasprzycki, posłowie i senatorowie, 

konsul łotewski Donas, konsul honoro 
wy estoński p. Roman Ruciński, staro 
sta grodzki Iszora, naczelnik wydz. 
bezpieczeństwa Bruniewski i inni wyż 
si urzędnicy, przedstawiciele instytucyj 
i organizacyj społecznych. 

Prezydjum zebrania składało się z 
prezesa Instytutu prof. Rozwadowskie 
go, jako przewodniczącego, dziekana 
wydz prawnego  proi. Ehrenkreutza, 

Uroczystość otwarcia Instytatn Naukowa - Badawizego Europy Wschodoiej 
adwokackiej przewodniczącego rady 
Piłsudskiego, Petrusewicza, posłów 

Okulicza i Jędrzejewicza. 
Zebranie zagaił prof. Rozwadowski 

witając gości i dziękując wszystkim, 
którzy pracą swą przyczynili się do 
powstania Instytutu poczem udzielił 
głosu p. ministrowi Czerwińskiemu. W 
przemówieniu swem podkreślił p. mi- 
nister, że takt powstania tej placówki 
w Wilnie wskazuje na nić więżącą nie 
jako nas z przeszłością, z tem co była, 
a zostało brutalnie zerwane. To coś — 
to polska misja dziejowa na przestrze 
niach od Bałtyku do morza Czarnego. 

Następnie mówca podkreślił ten 
fakt, że powstanie tak ważnej placów 
ki mający za zadanie poznanie naszych 
sąsiadów i nas samych, przypisać na- 
leży nie inicjatywie organów władzy 
państwow. inicjatywie i pracy społecz 
nej opartej. 

Z kolei przemawiali: p. p. wojewo 
da witając powstanie w Wilnie Instu- 
tutu, ]. M. ks. rektor Falkowski życząc 
Instytutowi owocnej pracy dyr. bibljo- 
teki im. Wróblewskich Rygiel, prezy 
dent miasta Folejewski składając w 
imieniu Wilna prof. Rozwadowskiemu 
słowa podziękowania za poniesione 
trudy, joraz prof. Ehrenkreutz przedsta 
wiając pokrótce cele i zadania Insty- 
tutu. 

Następnie, na wniosek dyrektora In 
stytutu posła Jędrzejewicza uchwalono 
treść depesz do Pana Prezydenta Mo 
ścickiego, Marszałka Piłsudskiego i 
premjera Bartla. 

Zebranie zakończyła prelekcja prof. 
Rozwadowskiego na temat racji bytu 
Instytutu. 

O godz. 19. 30 odbył się koleżeński 
obiad w górnych salonach hotelu Geor 
gea, w którym prócz członków Instytu 
tu i prof. uniwersytetu wzięli też udział 
p.p. ministrowie Czerwiński i Stanie 
wicz, p. wojewoda Raczkiewicz i inni 
przedstawiciele władz oraz miejscowe 
go społeczeństwa. (y) 

Droczystość madadia tyluło doktora honorowego prof. J. Rozwadowskiema 
W dniu wczorajszym w auli ko- 

lumnowej Uniwersytetu odbyła się 
Uroczystość nadania tytułu doktora 
 fllozofji honoris causa prof, Janowi 
Rozwadowskiemu, prezesowi Instytu- 

tu Badawczo - Naukowego Europy 
Wschodniej. Na uroczystość tę przy- 
byli członkowie Senatu uniwersytet- 

jskiego w togach, wojewoda Raczkie- 
wicz, JE. ks. biskup Bandurski, sze- 
reg przedstawicieli władz i społeczeń: 
stwa, profesorowie i liczna młodzież 

| akademicka. Do profesora Rozwa- 
 dowskiego przemówił w serdecznych 
słowach JM. ks. rekior Falkowski 

podnosząc jego ogromne, zasługi na 
polu językoznawstwa oraz cnoty oby- 
watelskie. Następnie wygłosił prze- 
mówienie dziekan wydziału humani- 
stycznego prof. Glixelli, podkreślając 
łączność między uniwersytetem Jagiel- 
lońskim i USB. oraz wręczając prof. 
Rozwadowskiemu dyplom doktora ho 
norowego. Na przemówienia te odpo- 
wiedział prof. Rozwadowski dzięku- 
jąc za zaszczytne odznaczenie poczem 
wygłosił krótki wykład na temat no- 
wych zagadnień ustrojowych w życiu 
uniwersyteckim. 

| NIKA 
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/wielką przeszłość narodu, tę przesz- 
/'łość, córką której sama jesteś, i bez 
| której byłabyś prochem, jeżeli nie 
_ czemś gorszem!!! 
_... Wszak w tem mieście portowem, 
przez które na podbój Kanady ucie- 
— Ка!у od prześladowań tysiące huge- 

_ aotów po Nocy Ś-tego Bartłomieja, 
| w tem mieście, w którem żegluga 
| francuska się zrodziła i okrzepła tak 

dalece, że jej ani Wellington, ani żad- 
na kontrybucja zabić nie mogły, w 
tem mieście z pewnością być musiały 
ulice ochrzczone nazwiskami  Lape- 
ronsa i innych wielkich żeglarzy, imio- 
nami królów katolickich, ich mądrych 

+ ministrów i doradcow. Musiałaż tu 
być ulica Colberta, i jnnych twórców 
francuskiego bogactwa. 

'._ Demokracja wszystko to starła, 
imiona i nazwiska wielkich istotnie 
Synów ojczyzny i jej twórców, zara. 
zem zamieniła na nazwiska parlamen- 
tarnych demagogów lub nic : nie zna. 
czących ludzi. Gambetta, ten wściekły 

_ demagog pierwszych lat republiki, co 
życie skończył samobójstwem; Thiers, 

ten obłudny i dwulicowy szef rządu 
okresie przejściowym, Casimir. 

errier, co po sześciu miesiącach 
prezydentury rzeczypospolitej porzucił 
to stanowisko dla kaprysu godnego 
słabej kobiety i wreszcie Sad!-Carnot, 

' zamordowany w Lyonie przez fanat;- 
ka, nic niezaaczący prezydent—auto- 
„mat do podpisywania ustaw. 
„, Gdzie jesteście tamci, wielcy? 
‚ — ©О4 czasów Combes'a, tego kslę- 
dza-odstępcy, który w latach dzie” 
więćsetnych Ster trzymał władzy, ten: 

_ dencją oficjalnej nauki francuskiej 
_ jest zatruć w dorastającem pokoleniu 
zmysł przeszłości. _W szkołach niż- 

zych historji uczą tylko od daty 14 
  

KOŚCIELNA 
— (k) Nieustanna adoracja  Przenaj. 

świętszego Sakramentu. Dnia 26 lutego w 
kościele w Torośniu przypada całodzienna 
adoracja Przenajświętszego Sakramentu. 

—. (k) Zebranie organizacyj katolickich. 
Zebranie Konferencji Pań Miłosierdzia Vl-ej 
рагай!  po-Bernardyńskiej odbędzie się 26 
lutego o godz. 5 p, p. w sali parafjalnej. 

URZĘDOWA 
‚ — (у) Audjencje u p, wojewody. W 

dniu wczorajszym p. wojewoda przyjął dyr. 
Banku Rolnego p. Maculewicza w sprawie 
eksportu zboża, następnie p. p. Szeliera i Slu 
sarczyka ze związku Obrony Kresów 
Wschodnich w sprawie kolonij łetnich dla 
dzieci rzemieślników, wreszcie delegację 
związku żydowskich kupców, przemysłow- 
ców, drobnych handlarzy i rzemieślników, 
która przedstawiła p. wojewodzie rezolucję 
wiecu protestacyjnego przeciwko  nadmier 
nemu opodatkowaniu. 

— ły) Z pobytu p. ministra Czerwińskie 
o w Wilnie. W czasie swego pobytu w 
ilnie z okazji uroczystości otwarcia Insty 

potrzebne. Przeciętny Francuz, uro- 
dzony po r. 1890 już nie wie kim był 
Richelieu i Kondeusz, «co Francji 
przyniosły Medyceuszki. Chęć  zlą- 
nia jednostki z jej społeczeństwiem, 
utopienia genjusza w Środowisku, 
zniwelowania wszystkich pod jeden 
strychulec, ten kolektywizm intelektu. 
alny do tego się posunął, że naj. 
większa troska rządu ;parlamentarne- 
go w czasie wielkiej wojny, nie wy- 
łączając rządu Clemenceau, była tro- 
ska o to, by się wojna zakończyła 
anonimowo, bez bohatera narodowe- 
go io nim legendy. 

Genjusz wojenny Focha i charak. 
ter tego wielkiego chrześcijanina prze- 
mogły to, i nawet Le Havre ma 
swój_Boulevard Foch. Czy na długo 
go? Czy nie skasują wkrótce tego 
nazwiska, jak skasowano tu dawne 
nazwy głównych ulic, by  przechrzcić 
Boulevard Foch na ulicę Arjstida Bri. 
anda, lub może Leona Biuma? 

Z temi refleksjami wracam do 
portu późnym już wieczorem. Noc 
ciepła. Księżyc połową swą na ciem- 
nem jasno Świeci niebie. W powiet- 
Tzu cisza. Wszystko się składa na 
wrażenie wiosny "raczej, niż zimy. 
Przypomina mi to wieczory w Giera- 
nonach w końcu marca lub początku 
kwietnia, kiedy czarne jeszcze drze- 
wa, lecz kiedy ziemia już oddycha, a 
ać ka 1 przyroda do niebawem za- 

ającego wspólni szyku- 
ją wysiłku ać p 1н5 

Szymon Meysztowicz. 

DIE 
lipca 1789 r. Co było przedtem—nie. 

Trupa kobiety bez głowy 
Wczoraj nad ranem tuż przed Nową Wilejką jeden z funkcjonarjuszów kolejo- 

wych natknął się na okropnie zeszpeconego trupa kobiety, 
kolejowego. 

O tem strasznem odkryciu powiado, 

leżącego  wpobliżu toru 

miono niezwłccznie policję, która obecnie 
wyjaśnia w jakich okolicznościach nastąpił zgon nieznajomej. Dokumentów żadnych 
przy niej nie znaleziono. Jedynie trzymała ona kurczowo w ręku torbę napełnioną 
prowijantami zaś w kieszeni miała kilkadziesiąt złotych. Zbrodnię morderstwa władze 
wykluczają, bowiem nic nie wskazuje, by zmarła była obrabowana. Taksamo nie mo- 
że mieć tu miejsce sa.nobójstwo. 
śmierć jej nastąpiła prawdopodobnie pod 

Przechodząc drogą do domu weszła 

Ze względu na to, że leżała ona wpobliżu toru 
kołami pociągu. i 
ną tor i nie zauważyła nadježdtającego po- 

ciągu, który ją zmiażdżył względnie też, co jest najbardziej prawdopodobne, jadąc po- 
ciągiem „na gapę” nieszczęśliwa usadowiła się dla pewności, że nie zostanie zauważo- 
na przez konduktora na buforach, z których w pewnym momencie straciwszy równo- 
wagę Spadła. (c) 

Tragiczne skufki pożaru 
W ubiegłą niedzielę przed północą we wsi Oraaie pod Widzami wybuchł по аг 

w zabudowaniach jednego z tamtejszych chłopów Staszkiewicza, który wobec sprzy- 
jających warunków atmosferycznych momentalnie objął cały dom mieszkalny unie- 
możliwiając uratowanie dobytków. W chwi ili gdy pożar wybuchł rodzina Staszkiewi- 
czów była pogrążona we śnie Pierwszy zauważył pożar Stąszkiewicz który mimo 
silnego zatrucia dymem jeszcze w pół śnie wybiegł na podwórko i począł, wprawdzie 
noniewczssie bo pożar już został zauważony, wzywać pomocy. 

Widząc, że ogień coraz bardziej dostaje się do izby w której 
dwoje małych dzieci Staszkiewicz rzucił się do płonącego budynku 
niósł ciężko poparzone żonę i dziecko. 

Przytem sam Staszkiewicz uległ dotkliwym opaleniom rąk i 
dziecko również z liczaemi ranami zdołali 

i 
wy” 

spała żona 
po chwili 

twarzy. Drugie 
wynieść sąsiedzi.! Ч 

Cały budynek spłonął doszczętnie powodując znaczne straty. 
Przyczyną pożaru 'było 'najprawdopodobniej nieostrożne obchodzenie się z 

ogniem gdyż pożar powstał w izdebce do której przed pójściem spać chodziła fona 
Staszkiewicza swiecąc sobie zapałkami. ( 

Strejk | aresztowania nezniów 

c) 

szkoły żyd. tow. „Pomoc Pracy" 
Od dłuższego czasu część uczniów szkoły zawodowej żydowskiego To- 

warzystwa „Pomoc Pracy* przy ulicy Subocz ulegając podszeptom agitatorów 
wywrotowych poczęła wysuwać cały szereg żądań, które w żaden sposób 
mógłyby być spełnione przez szkołę jako zakład naukowy. 

Ostatnio kierownictwo szkoły zostało zaskoczone żądaniem wydania ze- 
zwolenia na utworzenie przy (szkole komitetu uczniowskiego który miałby 
atrybucje ciała decydującego we wszystkich sprawach dotyczących szkoły, jako 
też nadawał linję wszelkim poczynaniom koja 

Naturalnie kierownictwo szkoły sprzeciwi: 
jak wewnątrz taki na zewnątrz 

lo się temu ;wobec czego pro- 
wodyrzy całej akcji proklamowali strajk i wezwali wszystkich uczniów do nie 
uczęszczania na wykłady. Jednakże większość uczniów nie usłuchała wezwania 
ina wykłady przybyła. 

Bojówka uczniowska zareagowała terrorem, rozpędzając zebranych i u- 
nłemożliwiając wykłady. Zarząd szkoły wezwał pomocy policyjnej która sko- 
munizowanych agtatorów aresztowała i osadziła w areszcie. 

Ze swej strony kierownictwo zakładu postanowiło do czasu całkowite- 
go uspokojenia się, zawiesić wykłady i szkołę zamknąć. (c) 

tutu Naukowo;Badawczego Europy Wschod 
niej minister Czerwiński odbył konferen 
cię z p. p. wojewodą Raczkiewiczem i kura 
torem IPogorzelskim w sprawach aktualnych 
poczem przyjął prezesa Instytutu prof, J. 
Rozwadowskiego. 

MIEJSKA 
nienie porządku dziennego 

Roa ly miejskiej. Na posiedzeniu 
ady miejskiej, które odbędzie się we czwar 

tek dnia 27 lutego, opn.cz spraw wymie- 
nionych w poprzednim numerze, rozpatry= 
wana będzie sprawa przystąpienia m, Wilna 
do wojewódzkiego związku komunalnego w 
celu budowy zakładów opieki społecznej. 

— (0) Posiedzenie miejskiej komisji 
finansowej. Dziś, dnia 25 lutego, odbędzie 
się posiedzenie miejskiej komisji finansowej 
z następującym porządkiem dziennym: 1) 
wnioski w sprawie przeniesienia kredytów 
w budżecie 1929—30 r.; 2) projekt statutu 
o zabezpieczeniu emerytalnem pracowników 
miejskich i ich rodzin; 3) wniosek w sprawie 
umorżćnia manco materjałów opałowych na 
elektrowni miejskiej z okręsu 1921—1924 r. 

— (0) Rewizja robót wodociągowo.ka 
nalizacyjnych. Zgodnie z poleceniem Rady 
miejskiej, miejska komisja rewizyjna prze- 
prowadziła rewizję robót wodociagowo-k 
nalizacyinych. Sprawozdanie z tej  rewiz 
będzie ogłoszone na najbliższem posiedze 
niu Rady miejskiej. 

— (0) Choroby zakaźne w Wilnie, We 
dług danych wydziału zdrowia Magistratu, 
w ubiegłym tygodniu zachorowało w Wilnie 
na tyfus brzuszny 10 (2 zm.), płonicę 15 
(2 zm.), błonicę 5 (1 zm.), odrę 21 (3 zm.) 
ospę wietrzną 3, różę 5, krztusiec li, gru- 
žlicę 6 (6 zm.), jaglicę 2, grypę 1, zapalenie 
opon mózgowych I (1 zm.)), razem 79 osób 
z których 15 zmarło. 

SAMORZĄDOWA 
— (0) Opłaty za badanie zwierząt rzeź 

nych i mięsa na terenie pow. Wileńsko_Troc 
kiego. Wydział powiatowy sejmiku Wileńsko 
"Trockiego na posiedzeniu, odbytem w dniu 
22 lutego uchwalił na rzecz związku komu. 

ego następujące opłaty za badanie zwie 
ąt rzeźnych i mięsa na terenie pow. Wileń 

sko-Trockiego: 1) za badanie, przeprowa 
dzone w tymczasowem miejscu uboju: a) 
bydło rogate 6 zł. od sztuki; b) trzoda 
chlewna 6 zł. od sztuki; 6) drobne zwierzę 
ta owce, kozy, cielęta 2 zł. od sztuki, d) 
jednokopytowe zwierzęta 6 zł. od s 2) 
za badanie przeprowadzone poza tymczaso- 
wem miejscu uboju: a) bydło rogate 8 zł, 
b) trzoda chlewna 6 zł., c) drobne zwierzęta 
4 zł. i d) jednokopytowe zwierzęta 9 zł. od 

sztuki. į 
WOJSKOWA. 

(0) Dodatkowa komisja poborowa. 
Dnia 26 lutego, w lokalu przy ul. Bazyljań. 
skiej 2, odbędzie się dodatkowa komisja 'po 
borowa dla mężczyzn, zamieszkałych — па 

— (0) Uzu 

      

   

    

      

terenie m. Wilna. Na komisję tę winni stawić 300 
się wszyscy ci poborowi, którzy z jakichkol 
wiekbądź powodów dotychczas nie stawili 
się do przeglądu. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— (0) Walka z bezrobociem. W dniu 
wczorajszym, zgodnie z zapowiedzią, zwoła 
ne zostało nadzwyczajne posiedzenie Magi 
stratu, na którem debatowano nad kwestją 
złagodzenia klęski bezrobocia w Wilnie. Na 
posiedzenie to zaproszeni zostali przedstawi 
ciele poszczególnych związków zawodowych 
którzy zgłosili szereg postulatów, sprowa- 
dzających się do zwiększenia  subsydjów, 
wydawanych bezrobotnym przez — wydział 
opieki społecznej, zwiększenia ilości robotni 
ków, zatrudnionych obecnie przy robotach 
miejskich i t. d. Po wysłuchaniu tych postu 
łatów, Magistrat oświadczył, że odpowiedzi 
swej udzieli ostatecznie za parę dni. 

Po opuszczeniu sali posiedzeń _ przez 
przedstawicieli bezrobotnych, _ posiedzenie, 
trwało w dalszym ciągu. W wyniku 2-godzin 
nej dyskusji uchwalono podjąć natychmiast 
starania u władz centralnych o wyjednanie 
kredytów. Narazie Magistrat zamierza  2a- 
trudnić przy miejskich robotach ziemnych 
około ;' robotników. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 
We środę dnia 26 b. m. o godz. 20 w łokalu 
własnym (Zamkowa 24) odbędzie się nat. 
kowe posiedzenie Wileńskiego Towarzyst a 
Lekarskiego z następującym porządkiem 
dziennym: Я 

1) Odczytanie protokułu z poprzedniego 
posiedzenia, 2) dr. de Rosset — pokaz cho 
rej sercowej z I kliniki wewnętrznej U. S. B. 
3) pokaz chorych z kliniki ocznej U. S. B., 
4) dr. Wirszubski: W sprawie zapalenia 
pozagałkowego nerwu wzrokowego. 

— (0) Wznowienie działalności Tow. 
im. A. Mickiewicza. Po powrocie z Warsza 
wy b. rektor U. S$. B. prof. A. Parczewskiego 
odbędzie się we środę dnia 26 lutego, zebra 
nie nowego zarządu wznawiającego „swoją 
działalność Tow. im, A. Mickiewiczaf” które 
ma na celu opiekę nad Polakami, zamieszku 
jącymi sąsiednie ziemie w granicach dawnej 

Rzeczypospolitej oraz przebywającymi  za- 
granicą w charakterze kolonistów. 

KOMUNIKATY. 
— Zarząd Stowarzyszenia Oficerów prze 

niesionych w stan spoczynku, (emerytów 
wojskowych) powiadamia członków, iż na- 
bożeństwo żałobne za dusze zmarłych. kole 
gów odbędzie się w kościele garnizonowym 
św. Ignacego w dniu 3 marca r. b. o godz. 
10 min. 30. Po ukończeniu nabożeństwa 
odbędzie się śniadanie koleżeńskie w salach 
Klubu Szlacheckiego. Zapisy na Śniadanie 
przyjmują się u skarbnika w lokalu Z, O. W 
przy ul. Uniwersyteckiej 6 do dnia 28 lutego 
wącznie w godzinach od 1i do 13 codzien 
nie. 

— 94 Środa Literacka odbędzie się 26 
lutego o godz. 8 wiecz. Po dłuższych usiło 
waniach udało się Związkowi iteratów 
uzgodnić termin z Dyrekcją Teatrów Miej- 
skich, tak iż będzie to z zaciekawieniem 
oczekiwana Środa Teatralna. Dyr. Aleksan- 
der Zelwerowicz wygłosi pogadankę na te 
mat: „Dola i niedola teatru w Wilnie”. Po. 
tem nastąpi dyskusja, w której będą UE 
šcierač się poglądy na temat" zarówno ogól 
nych zagadnień scenicznych, jak również tak 
żywo dyskutowanych premier, jak .”. dy* 
„Rewizor* „Sen nocy letniej", „Turandot*, 
„Krakowiacy i górale* i „Broadway”, Z ze 
społu teatrów miejskich przybędzie grono 
osób, niezajętych tego wieczora. 

'Wstęp dla członków, sympatyków i 
wprowadzonych gości; szczególnie mile wi 
dziani będą przyjaciele teatru, 

RÓŻNE 
— (y) Zjazd naczelników urzędów skar 

bowych, W przeciągu trzech dni obradował 
w Wilnie zjazd naczelników urzędów skar 
bowych podatków i opłat skorbowych okrę 
gu Wil. Izby Skarbowej. Tematem obrad 
były sprawy związane z wymiarem podatku 
przemysłowego od obrotu za 1929 r. 

Na podstawie zebranych / materjałów 
ustalono, że obroty przedsiębiorstw handlo- 
wych w 1929 r. „po za nielicznemi wypad. 
kami nie uległy zmniejszeniu w porównaniu 
do roku 1928, natomiast w poszczególnych 
gałęziach przemysłu stwierdzono dość znacz 
ny niekiedy spadek obrotów. 

Na zjezdzie tym udzielono przybyłym 
naczelnikom konkretnych wskazówek co do 
trybu postępowania przy. wymiarze oraz 
zwrócono uwagę na konieczność wykorzy- 
stania w jaknajszerszej mierze opinii rzeczo 
znawców powołanych "z Izby Przem-Han 
dlowej. Ponadto w związku z kryzysem go 
spodarczym stwierdzono konieczność  szer- 
szego niż dotychczas stosowania roztermi- 
nowań i odroczeń zaległych podatków w 
granicach uprawnień przysługujących  wła- 
dzom skarbowym I i II instancji. 

y) Kary dla autobusiarzy. Wileński 
starosta grodzki ukarał następujące osoby: 
Załmana Golpeja, właściciela autobusu na 

zł. grzywny lub 21 dzień aresztu za 
przewożenie nadmiernej ilości pasażerów i 
niedowiezienie pasażerów do umówionego 
miejsca, Dominika Łastówka,  konduktora 
autobusa na 100 zł. lub 14 dni aresztu za 
kierowanie samochodem nieostrożnie, nie po 
siadając pozwolenia na kierowanie samocho 
dami, Pawła Nowogródzkiego,  konduktora 
autobusu, za przewożenie w autobusie nad 
miernej. liczby pasażerów na 100 zł. grzyw 
ny lub 14 dni aresztu, oraz konduktora au 
tobusa Wacława Falewicza na 7 dni bez. 
względnego aresztu za niewłaściwe i grubjań 
skie zachowanie się względem pasażera 
autobusu, 

— (у) Osobiste, Dyrektor kolei państwo 
wych inż. K. Falkowski powrócił z Warsza 
wy i objął urzędowanie. 

BALE I ZABAWY. 
„  — Wieczór kostjamowy. Na zakończe- 

nie karnawału Koło Pol. Zac. Szk. im, T. 
Kościuszki przy ul. Turgielskiej 12, uqządza 
w sobotę 1 marca r. b. w artystycznie ude 
korowanej sali Doroczny Wieczór Kostjumo 
wy z urozmaiceniami. Wstęp za zaproszenia 
mi, które można otrzymać u członków zarzą 
du Koła względnie w Kole codzien od 
godz. 5 do 8 wiecz. 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Miejski na Pohulace. Dziś o 
godz. 7 wiecz. barwna ' opera narodowa 
„Krakowiacy i górale". Wszystkie bilety 
sprzedane. Jutro po raz czwarty sensacyjna 
sztuka amerykańska „ Broadway”, która wy 
wołała wielkie zainteresowanie i odniosia 
sukces artystyczny. | 

— Teatr Miejski Lutnia. Rewja Wileń. 

    

ska. Dziś, o godz. 8 zespół rewji wileńskiej 
po pozyskaniu nowych sił artystycznych 
oraz zespołu girls i baletu L. Winogradzkiej 
wystawia aktualną rewię karnawałową pod 
tyt. „Idź na bal“. Program rewji nadwyraz 
bogaty i urozmaicony, zawiera 18 numerów. 
Na wyróżnienie zasługują następujące pro- 
dukcje: „Blandynki, brunetki*, „Broadway”, 
jazz na dwa fortepiany, „Trzej muszkiete- 
rzyć, „W nocnym. kabarecie", „Eułalja z 
Portugalji“, i wiele innych Nad całością 
czuwa reżyser teatrów miejskich K. Wyr. 
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Po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Sakra- 
mentami zasnął w Panu dn. 24-:go lutego 1930 roku 

w wieku lat 50. 
Nabożeństwo żałobne za duszę zmarłego odbędzie się dn. 26-go b. m. o 
godz 9-ej rano w kaplicy AS na Antokolu przy ;klinince 

Po nabożeństwie Zatobnem nastąoi eksportacja do majątku Taboryszki. 
Nabożeństwo żałobne w parafjalnym kościele w Taboryszkach ocbędzie 
się we czwartek dn. 27 b. m. O godz. 10:ej rano, poczem nastąpi pogrzeb 

w grobach rodzinaych. 
O czem zawiaądamiaja krewnych, przyjaciół i znajomych 

Żona, Dzieci, Slostra, Slastrzeńcy I Rodzina. 

    

Ś. 

MARCIN ŻORAGSKI 
Vice Prezes 

wiczeWichrowski. Rewja wywołała wielkie 
zainteresowanie. 

— Widowiska dla młodzieży. Dyrekcja 
teatrów miejskich w porozumieniu z Kura 
torjum szkolnem organizuje cykl specjalnych 
przedstawień dla młodzieży szkolnej. Pierw- 
sze przedstawienie tego rodzaju odbędzie się 
1 marca o godz. 3 30 p. p. Wystawioną z0- 
stanie nieśmiertelna komedja Al. Fredry 
„Dożywocie* w wykonaniu  wybitniejszyc 
sit zespołu, Każde widowisko poprzedzać bę 
dzie prelekcja literacka. Dyrekcje zakładów 
naukowych proszone są o wcześniejsze zgło 
szenia celem ustalenia ; ilości niezbędnych 
miejsc. 

— Jedyny występ Berty Crawiord, We 
czwartek 27 b. m. o godz. 8 wiecz w teatrze 
miejskim Lutnia wystąpi raz jeden fenomenal 

* na špiewaczka koloraturowa znakomita Ber 
ta Crawford. Niezwykła to okazja usłyszenia 
interpretacji wokalnej w tak  niedošcignios 
nem wykonaniu. Bilety zawczasu do nabycia 
w kasie teatru Lutnia od godz. 11 do 9 w. 

— Poranek symfoniczny. Kolejny pora. 
nek symfoniczny Wil. Tow. Filharmoniczne. 
go odbędzie się w niedzielę 2 marca w tea 
trze miejskim Lutnia. Wystąpi na nim Wil. 
orkiestra symfoniczna pod dyrekcją Rafała 
Rubinsztejna z udziałem solistki Elzy Igdal 
(śpiew) i Fanny Krewer (fortepian).  Pro- 
gram zapowiada utwory Me=delsohna, Saint 
aensa, Rossiniego i t. Ć .oczątek o godz. 

12 w południe. Bilety w kasie teatru Lutnia 
od 11 do 9 wiecz. 

— Doroczna Reduta Artystyczna. W sa 
lonach kasyna oficerskiego odbędzie się ro 
rocznym zwyczajem w poniedziałek 3 marca 
wielka Reduta Artystyczna, która obfitować 
będzie w wiele niespodzianek i atrakcyj do- 
tychczas w Wilnie nieznanych. Zmobilizowa 
ne zostały 4 najlepsze orkiestry, które przy» 
grywać będą przez całą noc bez przerwy. 
Wspaniałe dekoracje sal pod kierunkiem inż. 
Małkowskiego. Wejście za... zaproszeniami, 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos — Venus. 
Hollywood — Grzeszna miłość. 
Słońce — Godzina miłości i śmierci. 
Lux — Dziewica Orleańska 
Światowid — Ostatni dzień kawalera. 
Wanda — Hrabia Monte Christo, 

„ Piccadilly — Gwiazda Tawerny Porte- 
wej. 

Kino miejskie — Halka. 
Ognisko — Noc poślubna. 

WYPADKI ! KRADZIEŻE. 

— (c) Wypadki w cyfrach. W czasie 
od 22 do 24 b. m. do godziny 9 rano za- 
notowano w Wilnie 108 różnych wypad- 
ków. W tej liczbie było: kradzieży 10, та 
kłóceń spokeju publicznego i nadużycia 
alkoholu 24, przekroczeń  administracyj- 
nych 61. Reszta wypadków podajemy w 
xróce niu w tej samej rubryce: 

„ — (c) Autobus zderzył się z doroż- 
ką. W niedzielę w południe jadący ulicą 
Mickiewicza autobus Nr 38016 kierowany 
nrzez szofera Benedykta Afańskiego (Kra- 
kowska 9) najechał na wyjeżdzającą Z uli* 
cy Jagiellońskiej dorożkę $Nr 169 będącą 
własnością Czesława Soro (Trakt Batore- 
go 2). Wskutek zderzenia dorożka uiegła 
uszkodzeniu. 

Jak wyjaśniło się, przyczyną wypadku 
bvła wina szofera autobusu który jechał 
mimo 'wyraźnych przepisów, lewą stroną 
jezdni. 

— (c) Kradzież w związku strzelec- 
Kłm, W nocy z soboty na niedzielę z szat- 
ni związku strzeleckiego przy ulicy Domi- 
nikąńskiej 12 skradziono palto będące 
«łasnością Janiny Szrodowiczówny  ża- 
mieszkałej przy ulicy Biały Zaułek 8. 

Sprawczynię kradzieży udało się w 
prędkim czasię ując i skradzione palto o- 
debrać. Winną okazała się Stanisława Ku- 
neciakowna (Potocka 14) 

— (c) Saneczkowicz wpadł na prze- 
chodnia. W lasku mogilnickim zježūzają- 
cy zgóry chłopak wpadł z sankami na 
przechodzącą tamtędy  Z4-letnią Wandę 
Nowakowską (Prosta 35) która uległą złą- 
maniu nogi. Nowakowską odwieziono do 
szpitala żydowskiego: : 

— (с) Pożar. Wczoraj rano z powodu 
wadliwości w kominie powstał pożar w 
jednem z mieszkań w domu Nr 61 przy 

Stowarzyszenia Przyjaciół Oswiaty w Smorgoniach po 
krótkich cierpieniach zmarł dnia 21 b. m. 

O czem zawiadamia Zarząd Stowarzyszenia.     
Te. 

CHODZĘ PO MIESCIE,. į 

D „porzadkach“ w kinie 
Miejskiem. 

„ Wybaczyt mi już mój kolega-recenzent 
kinowy, że się do jego agend mieszam. 
Przyjął do wiadomości moje oświadczenie, 
że się do sprawy kina Miejskiego zabieram 
jecynie dlatego, że mi wyrażono prośbę o 
10, a, rzecz prosta, prośbie czytelnika nie 
odmawia się nigdy. V 

Tak tedy, potrącając w „przechadzkach“ 
o nasz Miejski kinematograf kult-oświato - 
wy, robię to najkompietniej legalnie i о- 
jalnie wobec spe.jaiisty od tych spraw w 
Redakcji naszej, SĄ 

„ „Na jednem z ostatnich posiedzeń Rady 
Miejskiej wpłynęła interpelacja grupy rad- 
nych PPS. o wglądnienie przez Magistrat 
w warunki pracy personelu kina Miej- 
skiego. 

Każdy, kto o interpelacji tej przeczytał 
następnie w gazetach, w głębi swego dob- 
r.go serca litował się napewno nad dolą 
biednych pracowników z sali Miejskiej, z 
których „krwiożerczy*, „burżujski* Magi- 
strat soki wyciska za małe pieniądze, któ 
rymi orze jak wołami. x 

  

Tak! Przyznaj się drogi czytelniku, czy ię. 
Ci to na myśl nie przychodziło? 

Tymczasem okazało się, że sytu 
panów wożźnych, „szwajcarów" i bileterów 
z kina Miejskiego nie jest znowu wcale 
najgorszą, > 

Magistrat udzielając odpowiedzi na 
zgłoszoną interpelację, wyjaśnił, że główny 
zawaity w niej zarzut o tem, że personel 
kinematografu pracuje ponad ustawową 
liczbę godzin pracy, jest o tyle słuszny, o 
sle słusznem i potrzebnem jest wywoływa- 
nie burzy w szklance wody z powodu, iż 
ktoś zamiest przepisowych 8 miu godzia | 
pracuje dziennie w ciągu 8-mu godzin i mi-- 
nut 5-ciu, 10-ciu lub 15-tu. я 

1 rzeczywiście, wystarczy raz jeden zajść | 
do kina Miejskiego, aby się przekonać, że 
kto, jak kto, ale jego pracownicy bynaj- 
a na przepracowanych nie wyglądają. 

Stoł przecież tych panów cała kupa, 
conajmniej półtora raza liczniejsza niż w 
każdem z Kin p ywatnych i zajmuje się.. 
miłemi, między sobą rozmówkami. w 

Rezultat tego jest taki, że kino Miej 
skie bije rekord w Wilnie pod względem 
panującego na sali bałaganu. dą 

W żadnem z kin, w mieście naszem 
funkcjonujących, niema tego dziwnego ob- 
jawu, że ktoś przychogzący na widowisko, 
na 10 minut przed j ozpoczęciem, nie 
może trafić na miejsce siedzące. ; 

  

Nie myślcie państwo, że Kino z Sali 
Miejskiej ma takie nadzwyczajne powo- 
dzenie! » 

Вупайти!е! Ot, sobie ; Średnie. Ale 
przyjęło się już na Ostrobramskiej, że 
publiczność wcześniej przychodząca „rezer- 
wuje“ z zasady wolne miejsca. SA 

Stąd może być sytuacja, že na 1000 
miejsc, które Sala Miejska gposiąda 500 
tylko zajętych jest przez siedzące na rich у 

   osoby, ale to nie znaczy wcale, żeby 
pozostałych pięciuset można było publicz 
ności się lokować. 

Tamte są „zareżerwowane*. 
1 dopiero kiedy światło gaśnie zaczyna 

Się ruch. Okazuje się bowiem wtedy, | 
miejsca którz za Światła były już „zajęte*, 
teraz okazały się tylko „na wszelki wy- 
padek* zarezerwowanemi. AA 

Wtedy dopiero kto żyw pcha się po 
przez kolana siedzących do krzeseł,:i w ten 
sposób innym, п 
szego aktu każdego obrazu ginie. | 

Powtarzam: zwyczaj —rezerwowania 
miejsc jest oryginalnością Kina iMiejskie- 

® 

go. Gdzieindziej tego niema, boby być nie . : 
mogło. - b, 

W kaźdem innem kinie zainteresowała- 
by się takim 'bałaganem służba, w kinie 
Miejskiem służba o tem nie myśli. : 

W każdem Kinie wileńskiem t. zw. | 
leterzy czują się w obowiązku prowadzić 
publiczność na salę i wskazywać jej miej 
sca, w kinie Miejskiem tej uprzejmości 
pomocy jeszcze chyba nikt nie doznał, | 

Takie są stosunki na parterze. Co się 
w. Pohulanka. Straż ogniowa po przyby-. dzieje na galerii, opisuje mi właśnie p. K 
ciu na miejsce, chcąc umiejscowić ogień 
usunęła palącą się scianę i ogień stłumiła. 
Straty ' spowodowane „wypadkiem nie są 
dokładnie obliczone. 

  

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
„Wielki Tydzień w Kościele" napisał ks. 

prof. Teodor Czaputa. Kraków 1930. Nakła- 
dem Towarzystwa popierania pracy katol. i 
wydawnictw katolickich". — Cena 2 zł. 

Z miemałą radością i satysfakcją powita 
lud nasz ukazanie się książeczki, która jest 
niczem innem, jak przešlicznym modlitewni 
kiem na czas Wielkiego Tygodnia, Znajdzie 
tam pobożny chrześcijanin wszystkie modli 
twy, pieśni kościelne, ceremonie, począwszy 
od Niedzieli Pałmowej, do Wielkiej Soboty 
włącznie. Z tą książka—modlitewnikiem w 
ręku będzie mógi brać żywy udział wraz z 
duchowieństwem w  prześlicznych, a tak 
wzruszających ceremonjach i obrzędach litur 
gicznych Wielkiego Tygodnia. Przeto mo- 
żemy gorąco polecić każdemu nabycie tej 
książki — modlitewnika. 

Cena jak na dzisiejsze stosunki nie wy- 

  

  

-soka. Zamawiać można pod adresem Towa . 
rzystwo Popierania Prasy Katolickiej i wy- 
dawnictw Katolickich. Kraków ul. Andrzeja 
Potockiego L: 11.. 

Р., dzieląc się swemi wrazieniami Z wy- 
świetlic) właśnie „Hałki*, 

Pisze on: „trafiłem na и 
łem tam Ścisk, tłok i duchotę nie do wy 
trzymania” Do tego grupa 'mężczyzni wy: 
rostków widocznie dla urozmaicenią | 
skrócenia sobie czasu, co pewien czas ro- 
biła sztuczny tłok, czyli t. ZW- „Sera“. 

„Powstawał z tego krzyk, wrzask i wo- 
łanie o pomoc. K'lka słabszych osób zre: 
zygnowało, w tych warunkach, z wido 
wiska“, Lt 

„Był to jednak przedsmak tylko tego, 
co potem zaszło. Po półtoragodzinnem 
duszeniu publiczności, otwarto > drzwi 
Wszyscy runęli ku nim. Runęlil „Wyszedle: 
z tej opresji z sincami na bokach i 3- 
wyrwanemi „z mięsem” guzikami u _ palta, 
nie mówiąc już o rozerwanej kieszeni”. 

Tak wygląda praca „eksploatowanych 
przez miasto pracowrikėw "kina 
go. Trzeba tam zdaje się, nie 
zaczieckich, a dobrej miotły. 

  

— Grypę, kaszel bronchit uleczysz Sy. 
stematycznem piciem  szczawnickich wód 
kruszcowych „Stefana” i „Józefiny". Cho! 
by żołądka i przemiany materji usunie Qi 
szczawnicka „Magdalena“ i „Wanda“. Da 

nabycia w aptekach į składach aptecznych, 

acja 

  

jgu ducha winnym, półpierw= | 
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Jak to było ma towarzyskim bala matkowym 
Drzwi haalu hotelu Georgea w ciągłym 

ruchu. Wszystkie stoliki w sali restauracyje 
nej gęsto adzone elegancką, strojną pu- 
blicznością. Co jakiś czas, któryś z wyfra» 
czonych panów idzie na górę by rzucić 
okiem czy już czas robić sensacyjne entrėe 
na salę balową. 

Urocze gosposie „Towarzyskiego Balu 
maskowego“, są bliskie rozpaczy, że już po 
jedenastej a na sali prawie pusto, zapomina 
jąc, że obowiązujący dobry ton w Wilnie, 
każe przychodzić jaknajpóźniej, nawet na 
prywatne przyjęcia, a cóż dopiero na publicz 
ną a w dodatku maskową zabawę. 

Kochane wiłnianki, które od szeregu 
tygodni wysilały piękne swoje główki na 
obmyślenie oryginalnego kostjumu i cieszyły 
się zawczasu jak dzieci, możnością intrygi, 
pod maską, doszczętnie straciły rezon i ni 
kogo prawie nie zaczepiały, gdyż znajomi 
odrazu poznają, a nieznajomych to jakoś nie 
wypada, to też dopiero po zdemaskowaniu 
o drugiej odzyskały włęściwy sobie wdzięk 
i humor. Pomimo tego, prawie wszystkie 
wyglądały czarująco. 

lo najpiękniejszych i najpomysłowszych 
kostjumów zaliczyć można arty 
ny artystycznie bogato malowany kostjum 
pawia p. Lidji Scholie, świeży, jak poranek 

zd korzyk róż p. mecenasowej żę 
«ej, kostjum nocy p. Stanisławowej Rze- 
wuskiej, baśniowego niebieskiego ptaka p. 
jankowskiej i zgrabnego czarnego dżokeja 
«e „steeple chósć p. M. Pawlikowskiej no i 
wiele, wiele innych, których dla braku miej 
scą trudno tu wymienić. Pomiędzy toaletami 
bałowemi, zwracałą na siebie uwagę p. in- 
żynierowa Sawkowiczowa w czarnej balo- 
wej sukni przybranej białemi paciorkami, p. 
Bachowska w toalecie ze złotej lamy prze» 
połatanej falbanami czerwonej georgety, smu 
kła wężowa pani Raczyńska, w świetnie 
podkreślającej linję, toalecie z czarnej crepe 
satin, niesłychanie wytworna toaleta Z „Vee 
four trensparant“ p. Ostrowskiej i wiele in- 
nych drapowanych lub powiewnych uzo» 
czych kreacyj. 

Pomimo, że So przed rokiem 20- 
stały zainicjowane „Towarzyskie bale masko 
we Opieki Polskiej nad Rodakami na obczyź 
nie“, mają one już ustaloną markę, najmil- 
szej i najwytworniejszej zabawy, to też nic 
dziwnego, że i tegoroczny bal maskowy 
ściagnął najelegantsze towarzystwo i że 
ochocze tańce przeciągnęły się do godziny 
ósmej rano. Z. K. 

WRAWECZ ECP ZREETRIACTZW, BOYA RÓ ORO 

OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
rewiru 2.go z siedzibą w Wilnie przy ul. 
Jakóba Jasińskiego Nr. 1 m, 3 zgodnie z 
art. 1030 U.P.C. podaje do wiadomości pu 
blicznej, że w dniu 4 marca 1930 roku o 
godz. 10 rano w Wilnie przy ul. Królewskiej 
6. odbędzie się sprzedaż z licytacji należą” 
cego do Domu Handlowego, „Bogusław 
Marjan Bosiacki* majątku ruchomego skła 
dającego się z opon i dętek samochodowych 
umeblowania biurowego i innych: rzeczy, 
oszacowanego na sumę złotych 1810. 

Komornik (—) Fr. Legiecki. 
3561—VI—0 . 
 ZMBNANNAWENUNOAWENZNENNRCNEZE 

PRZETARG 

Wileński Urząd Wojewódzki (Dyrekcja 

Robót Publicznych) ogłasza przetarg na 
oczyszczenie śmietników, wywiezienie śmieci 

gruzu, śniegu i lodu z gmachów rządowych 

w Wilnie, dostarczenie piasku, na roboty 

kominiarskie oraz asenizacyjne w tychże 
gmachach. I 

Przetarg odbędzie się w dniu 7 marca 

s. b. o godz. 12 w lokalu Urzędu Wojewódz 
skiego w Wilnie przy ul Magdaleny 2 po 

kój 78. 
Wadjum w wysokości 150 złotych i na 

roboty asenizacyjne 200 złotych winny być 

złożone w sposób ustalony przez Ministef- 

stwo Skarbu okólnikiem D. O. P. 5284—1III 
2 dnia 10 września 1927 roku w Kasie Skar 

bowej. A : 
Bb pisemne wraz z pokwitowaniem 

Kasy Skarbowej na wpłacone wadjum winny 

być złożone w tym dniu do godziny — 11-е] 

min. 30 w Kancelarji Oddziału Budowlanego 

Dyrekcji, pokój 92. Do oferty winne być 
dołączone świadectwo przemysłowe, dowód 

achowości, referencje oraz pisemną dekla- 

racja, że warunki wykonania robót oraz prze 

pisy o przetargach M. R. P. oferentowi są 

- dokładnie znane. у 
* (Ślepy kosztory: z z warunkami prze 

targu otrzymać mi w Dyrekcji Robót 

Publicznych, pokój 92, w godzinach urzędo 

wych od 12 do 13. W tymże czasie Są WV- 

stawione do przejrzenia projekt umowy i 

przepisy M, R. P. o przetargach. 
Dyrekcja Robót Publicznych zastrzega 

sobie prawo wyboru oferenta bez względu 

ua najniższą cenę. > 

w/z a (—) A. Przygodzki 
3560—VI-0 у 

Ё 

-GEORGE GIBBS. 

« Żółty ptak 

Samochód zatrzymał się przed dur 

żym domem w lesie. Drzwi były sze 

roko otwarte, ale ani w domu, ani ko 

ło niego nie było widać żywej duszy. 

Niemiecki oficer wprowadził gości po 

schodach na górne piętroy gdzie czeka” 

ły na nich już przygotowane pokoje. 

Gdy Doris weszła do pokoju, prze- 

„znaczonego dla niej, drzwi zamknęły 

się za nią na klucz. Znalazła się w zu 

- pełnych ciemnościach, gdyż okiennice 

były pozamykane. Miała ochotę rozpła 

kać się jak dziecko, ale opanowała się 

zrzuciła płaszcz podróżny i zaczęła pró 

bować otworzyć jedno z okien Ale o” 

kiennice były mocno pozamykane na 

żelazne sztaby i nie było mowy o otwo 
rzeniu ich. Doris zrozumiała że odtąd 
będzie na prawach jęńców wojennych. 
Uwięziona wśród !asów, była pozba- 

wiona wszelkiej nadziei pomocy! Gdzie 
był Cyryl? Być może wszystkie jej 
przypuszczenia nie były słuszne! Może 
odesłano go już do Berlina. Lub może 
zaołał już. wykonać polecenie i odleciał 

do Anglji? Myśo Rizzi mi jego zamia 
rach napełniała Doris strachem. Od 

Niemców, po tem, co zrobili z Belgją 
można się było wszystkiego  spodzie- 

wać. 
A może to wszystko, co mówił prze 

biegły Włoch, było kłamstwem? Przy: 

pomniały się Doris jego słowa, gdy za 

pewniał, że nikomu jej nie ustąpi? Co 

to miało znaczyć! Coś kryje przeciw 
niej i Cyry lowi... Ślepy strach ogarnął 

młodą dziewczynę, nogi ugięły się pod 
nią. W ciemnociach poomacku znala- 
zła łóżko i upadła na twardy materac, 
łkając rozpaczliwie. Zmęczona  pła” 
czem zasnęła. 

PRZEKROCZENIE OBRONY KONIECZNEJ. 

Niezwykle trudną kwestją do rozstrzyg 
nięcia ma zawsze Sąd, kiedy idzie o zaopinjo 
wanie czy osoba używająca broni z myślą 
o obronie własnej nie przekracza t. zw. obro 
ny koniecznej. Jasnem jest, że osoba obda» 
rzona spokojnemi nerwami reaguje zupełnie 
inaczej, niż ktoś nerwowy i wówczas kiedy 
ten pierwszy wyjmuje rewolwer uprzedzając 
napastnika, że gotów jest zrobić z niego 
użytek, nerwus nie namyslając się ani słowa 
strzela w łeb. 

Bronisław Trusielewicz zam. przy ul. 
N. Jerozolimskiej Nr. 4 stanął przed Sądem 

  

Okręgowym, któremu przewodniczył wice 
prezes Kaduszkiewicz, aby odpowiadać za 
usiłowanie pozbawienia życia Jana  Gliń. 
skiego 

Było to tak. Do mieszkania Trusielewi 
czów przyszedł robotnik, wspomniany wyżej 
Jan Gliński RAAL się zapłaty 10 złotych 
należnych mu jako zapłatę za robotę. dru 
sielewicz dał mu 5 zł. polecając zgłosić się 
tegoż dnia, po obiedzie po resztę. 

Po godzinie Gliński wrócił podchmielo 
ny, zaczął się awanturować, a w rezultacie 
rzucił się z nożem na Trusielewiczową. Mąż 
napadniętej działając w jej obronie wystrze 
lił do napastnika raniąc go ciężko. 

Sąd Okręgowy po rozważeniu wszyst» 
kich okoliczności sprawy uznał Trusielewi« 
czą winnym przekroczenia obrony  koniecz 
nej i skazał go na półtora roku więzienia 
zamieniając de poprawczy. Ponadto przyzna 
ne zostało na rzecz poszkodowanego po- 
wództwo cywilne: w sumie 1310 zł. Sto» 
sunku do skazanego Sąd postanowił zasto 
sować areszt bezwzględny. (y) 

Poszukujómy pracowników-czki 
inteligentnych, dobrze prezentujących 
się i ustesunkowanych towarzysko. 
Pierwszeństwo studentom. Zgłaszać 
się osobiście T-WO ELEKTRIT ul. 
Mickiewicza 6 w godz. 9—11 rano. 
Potrzebni również chłopcy na posyłki. 

    

  

  

Maszyna do pisania 
w dobrym stanie okazyjnie sprzeda- 
je się Dowiedzieć się w Biurze Ola" 
szefi S. Jutana, Niemiecka 4, tel. 22. 

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 Iniane 39—40. Ten- 
dencja w dalszym ciągu bardzo słaba. Do- 
wóz dostateczny, 
malne. 

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

Kasza jęczmienna 50—65, jaglana 70— 
85,  gryczana 80 90, owsiana 85—100 
erłowa 60 — 80, pęczak 50 — 60 za 
kg. manna 100—140. 
Mięso wołowe 200—240, cielęce 180— 

200, baranie 240—250, wieprzowe —320, 
słonina świeża 380—400, solona 380—420, 
sadło 380—400, Smalec wieprzowy 420— 
440. 

Nabiał: Mleko 45—50 gr. za litr, śmie- 
tuna 220-230, twaróg 120—140 za 1 kg. 
ser twarogowy 160—180, masło 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— 
(za klg.) buraki 10 15 (za kilogram) 
brukiew 15—20, ogórki 10--12 zł. za 100 
sztuk, cebula 40—50, kalafiory 80—120 za 
główkę. 

Owoce: Jabłka stołowe 100—180 za 1 
kg., kompotowe 50—-80, gruszki I gat, 150— 
200, 11 gat. 100—20, 

Drób: kury 6—8 zł. zą sztukę, kurczę” 

  

zapotrzebowanie mini- 

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 — 

400, 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 
iniane o czystości 87 i pół proc. 1.20 dol 
za pud. (n). 

Doris nie wiedziała, jak 

ła. Zapewne niezbyt długo Stukanie do 
drzwi zbudziło ją z ciężkiego snu. Zer 

wała się i drżąca wyszeptała odpowiedź 
ze strachem oczekując, co się dalej sta 

ne. Wszedł strzelec i postawił na stole 

tacę z chlebem, filiżanką czekolady i 

jajami. Uśmiechnął się do uwięzionej 

dziewczyny, ski:nął głową przyjaźnie i 

otworzył okiennicę wpuszczając do po 

koju wesołe promienie słońca. Doris 
przyjrzała mu się teraz. Był to czło 
wiek nie młody, wysoki, lekko kuleją 
cy na jedną nogę. Uśmiechnął się zno 
wu i rzekł półgłosem: ^ 

— Mam nadzieję, że panience bę 
dzie smakowało śniadanie, a szczegó|- 
nie bułeczka, którą sam upiekłem. My- 
ślę że panience się spodoba bułeczka... 

— Dziękuję, nie chcę nic. Nie je- 
stem głodna. 

/  — Ach, jaka szkoda, — znižając 
głos mówił strzelec Proszę pamiętać, 
panienko, że bułeczka jest bardzo sma 
czna i ja sam ją piekłem! 

Doris popatrzyła na niego ciekawie, 
pytając siebie, czy ma do czynienia z 
warjatem, czy człowiekiem, udającym 
głupca Ale strzelec śpiesznie odszedł do 
drzwi, ukłonił się i zamknął drzwi na 

klucz za sobą. Widocznie nie był na 
tyle nieprzytomny, żeby mógł zapom- 
nieć, że miał do czynienia z jeńcem 
wojennym. 

Doris nie czuła głodu, ale zdawała 
sobie sprawę, że trzeba coś jeść, aby 
nie tracić sił. Siadła więc do stołu i po 
pijając czekoladę, zjadła jajko i chleb. 
Ale dziwne zachowanie strzelca zasta 
nawiało ją bardzo. Dlaczego tak usil- 
nie polecał jej bułkę? Dlaczego upiekł 
specjalnie dla niej? Doris wzięła bu 
łeczkę i oglądnęła ze wszystkich stron, 
wreszcie rozłamała na połowę. W środ 
ku znalazła papierek. Szybko obejrza- 

  

Wydawca St. Mackiewicz. Redak or odpowiedzialny Witołd Woydyłło. 
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RĄDJO 
Wtorek, dnia 25 lutego 1930 r. 

11,55—12,05: Sygnał czasu z Warsz. 
* 12,05—13,10: Poranek muzyki popularnej w 
wyk. ork. Polskiego  Radja. 1) Fucik— 
uwert- „Marinavella“. 2) Rachmaninow — 
melodja. 3) Dworzak— taniec słowiański. 4) 
Verdzi- fant. z op „Aida“. 13,10—13,20: 
Komunikat meteorologiczny z Warszawy. 
1610—16,/5: Program dzienny. 16,15— 
17,00. Audycja gramofon. Recital skrzypco- 
wy Jaschy Heiferdza. 1) Paganini - Kreisler: 
a) Kaprys Nr 13, b) Kaprys Nr 20. 2)į Dwo= 
rzak-Kreisler— Taniec słowiański b-moll. 3) 
D. Ambrosie—Serenada. 4) |Achron  Melo- 
dja hebrajska. 5) Wieniawski — urywek z 
2 go koncertu. 6) Moszkowski -- Sarassate- 
Citara. 7) Elgar—Kaprys. 8) Czajkowski— 
a) Serenada melancholijaa. b) walc sere- 
nada. 9) Pagamini—Moto perpetuo. 17,00— 
17,25: Audycja dla dzieci „Mała skrzynecz- 
ka" wygł. Ciocia Hala.17,25—17,45: Kurs 
literatury p lskiej prow. Józef Wierzyński. 
17,45—i18,45: Koncert z Warsz. 18,45—19,10: 
„O kometach* odczyt wygl. dr. Stanisław 
Szeligowski. 19,10 : Program na środę. 
19,20—23,00: Transm. opery z Katowic i 
komunikatów z Warsz. 

  
  

Wytwórnia ubiorów damskich 

S. Wiśniewskiego 
Wilno, Królewska Nr 3. 

Przymuje zamówienia na sezon wio- 
senny z własnych i powierzonych 
materjałów. _ Ceny przystępne. 
Zyczącym udzielam kredytu. zt B
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GIEŁDA WARSZAWSKĄ 
24 lutego 1930 r. 

Dewizy i waluty: 
„Trans, Sprz. Kupno 

Franki francuskie 34,92,5  35,01,5 34,83,5 
Dolary 8,87, 8,89, 8,85, 
Belgja 124,25, 124,56, 123,94 

Kopenhaga 238,80, 239,40, 238,90 
Budapeszt 5,31 5,33 5,29 
Holandja 357,60 _ 358,50 356,70 
Londyc 43,36, 43,47 43,25, 
Nowy York 8,903, 8,923, £,883 

" Wypłaty telegr. — 8,92, 8,94, 8,90, 
Osło 238,52 239,12 231,92 

Paryż 34,90, 2199, 3481, 

Praga 26,40. 26,46, 26,34 
Szwajcarja 17207, 172,50, 171,64 
Bukareszt 5,3125 5,3137 5,3119 
Stokholm 238,16, 239,06 238,86 
Wiedeń 125,57 125,88, 125,26 
Wegis 155,57 155,74 155,17 
Włochy 46,68, 46,80 46.56 
Tallin 237,60 238,20 237,00 
Gdańsk 173,28. 
Marks niemiecka 212,88 

Papiery proceniowo: 

Pożyczka inwestycyjna 129.00. Prem- 
jowa dolarowa 28.75 5 proc. konwersyjna 
51,— 6 proc.dolarowa 79.25 10proc. kole- 
jowa 102,50, 5 proc. kolejowa 4850. 8 proc. 
L. Z. B. Gosp Kraj. i Banku Roln., obli» 
gacia B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc, 
83,25 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 42,75 
8 proc. warszawskie 73,25.5 proc. warszaw- 
skie 55.25 8 proc. Łodzi 65.50. 10 proc, 
Siedlec 7375 8 proc. obligacje P. B 
Komunalnego 93, Stabilizacyjna 84.— 10proc. 
Radomia 75. 8 proc. ziemskie 73.—, 4,5 proc 
ziemskie 51.25 6 proc. po*. konw. Warsz. 

20, 52.—4 i pół proc. warsz. *2,75 Kalisz .62,00 
8 ргос. Т. K. Przem. rolskiego, 81,25 
8 proc. Piotrkowa 62.75 8 proc. Częstocho- 
wy 61.50, 8 proc. Lublina 6,25. 

Akcje. 

Bank Polski 165,75 —166 PON oC 
Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowyci 
19 25 Puls 47.50. Elektrownia w Dąbrowie 
60. Cukier 28.00 Cegielski 41 —. Mo- 
drzejów 13.25 Norblin 65, Ostrowiec  61.— 
Starachowice 20.50 Zieleniewski 59, 
—80. Parowozy 20. Węgiel 53,25  Paro- 
wozy 20, orkowski 5.75 Spiess 100. 
Lilpop 24,50 B. Zachodni 80. Kijewski 60, 
Klucze 70. IU em. 73,50. Siła i Światła 
93.Firley 38.25 BankDysk. 126-—Nobei 10,00 
Rudzki 28,50 Haberbusch 106. - Bank Hand= 
lowy—117, Wysoka 145 Majewski 60, Łazy 
4,25. Gdański Monopol Tyt. 282 80. 

  

GIEŁDA WILENSKA 
dnia 24 lutego 1930 r. 

Listy zastawne. 

4 pół proc. Wil. 
100 

długo spa” ła się na drzwi i na okno. Schowała buł 
kę pod stół i tam wydobyła papier, 
następnie odeszła na bok, fak aby nie 
być widzianą przez dziurkę od klucza 
i tutaj rozłożyła papierek. Było tam 
kilka zdań od Cyryla. 

„Nie bój się, — przeczytała, 
będą cię badać.|Pamiętaj ta co napiszę: 
W gabinecie lady Hiscott zrobiłem ko 
pię notatek zawartych w bloczku z bi- 
bułką do papierosów. Zrobiłem to pod- 
czas, gdyś się ubierała. Schowałem ten 
drugi bloczek w szparze w samocho 
dzie przy okienku z prawej strony. Ko- 
pia i oryginał są identyczne. Ty i ja— 
jesteśmy wrogami. Nie chcesz mnie 
znać. Rizzio pracuje dla Scotland - 
Yardu. Poza tem możesz mówić całą 
prawdę, bez obawy zaszkodzenia mi. 
Znajdę sposób porozumienia się je 
szcze z tobą. Spal to natychmiast". 

Serce Doris biło gwałtownie. Z wy 
siłkiem przezwyciężyła wzruszenie i 
przeczytała dwa razy list, aby dobrze 
zapamiętać jego treść. Na nocnym sto 
liku stała świeca i leżało pudełko zapia 
łek. Doris spaliła list w kominku i roz 
rzuciła popiół. Zaraz wrócił jej zwykły 
spokój i z nim i apetyt. Szybko zjadła 
całe śniadanie. 

"Niedługo potem, do pokoju wszedł 
kapitan von Winden i poprosił by ze- 
szła z nim na dół. 

Podczas gdy Doris spała, generał 
von - Stromberg rozmawiał w gabine- 
cie swym z Johnem Rizzio. Uważnie 
słuchał opowiadania Włocha, zwykłym 
swym niecierpliwym ruchem, bębniąc 
palcami prawej ręki po lewej dłoni. Te 
raz wszystkie karty były rzucone i le- 
żały przed nim na stole. Do zamknięcia 
łańcucha brakowało jednego tylko о- 
gniwa, 'a ogniwem tym była jego decy 
zja. 

  

TYLKO DZIŚ i JUTRO pędzie wyświetlena NAJNOWSZA KINO-OPERA POLSKA 

PL 
Dramat w 12 aktach na tle nieśmiertelnej opery ST. MONIUSZKI. Realizacja: К, 
W rolach głównych: ZORIKA SZYMAŃSKA, Z. LINDORFOWNA, 
W. CZERSKI, 
i chórowe śpiewy artystów opiery. Oryginalna muryka Moniuszki. 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. 
50 gr., ulgowe 75 gr., Balkon 50 gr. 

Kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

ul. Qstrobramska 5. 

А й Ą** 
i MEGLICKI. 

\ { H. CORT, H. ZAHORSKA, 
M. PALEWICZ i H. KAWALSKI. Pelna poezji treść. Cudowne krajobrazy. Solowe 

  

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

Dziś! Atrakcja erotyczna! W E N U 874 (Bogini Miłości) 
Zachwycający dramat pięknej kobiety. W rolach głównych: Posągowa i olśniewająca Konstancja TALMADŻE 
i efektowny amant Jean MURAT. 
dząca z piany morskiej, Seansy o g. 4, 6, 8 i 10,15. 

gcie na gokiadzie lutsusowego jzchtu. — „Nowoczesna Wenera*, wycho- 

  

  

  

   

  

  

KINO-TEAT > NOTE DZIŚ! Film ze Złotej Serji Polskiej! „sGRZESZNA ARIŁO C** 
” Potężny dramat miłości według głośnej powieści ANDRZEJA STRUGA „Pokolenie Marka Świda”. W rol. gł. 
Mickiewicza 22. |JADWIGA SMOSARSKA, MIS5 POLONIA na rok 1930 ZOFJA BATYCKA, TADEUSZ WESOŁOWSKI, 

BOGUSŁAW SAMBORSKI i JÓZEF MAŁYSZEWSKI. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 11,25. 

PO LSKIE KINO DZIŚ! Arcydzieło według powieści AL. DUMASA w nowej edycji 1930 r. 
66 „Wanda HRABIA AONTE-CHRI$TO 

Wielka 30. Epokowy dramat w i0 akt. Owoc olbrzymiej pracy umysłu ludzkiego. prześcigzjący pod względem techniki, 
Tel. 14-81. przepychu, szaleństwa i okrucieństwa. W rolach głównych: Uosobierie_ urody niewieściei LIL DA GOWE 

wiośniany amant JEAN ANGELO i demoniczny BERNARD GOETZKE. 
Wstęp dla uczącej się młodzieży dozwolony 

2 Dziś! Pierwszy raz w Wilnie. Król humoru, Pan w Cylindrze RAUMONT GRIFFITH w doskonałej, 
no - Teatr niezwykłej ko- 

medji p. t. „Światowid * 
ul. Mickiewicza 9. 

AAAAAAAAAAAAAAAAARAAA z PIANINA | - FURTEWANY 1 

po 5 ' 3 CINIA 

ANGIELSKIE) : DOZ AREK MASĄ 
RA r awe š PLEYEL, BECHSTEIN, BLUTHNER, ae S 

SRD NO Е K. Dąbrowska m. Niemiecza V ms 
Ze znanej fabryki | f B. SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE 

Spółki Akc. 

Skład fabryczny: Zawalna 51, tel. 391. Skład narzędzi rolni” 
prywatnym czych. Urzędnikom państwowym i 

specjalny rabat. 

  

Kursy Ki 

Szkolenie w prowadzeniu samochodu 
CZTERECH typach nowoczesnych samochodów, bez ogra: 
niczenia ilości godzin jazdy. Dla p. p. 
urzędników państwowych specjalne ulgowe warunki. 
'Gwarantuje się ukończenie kursów i 
nów bez dodatkowej opłaty. Ułatwia się otrzymanie 
posady za pośrednictwem Kursów. Zapisy przyjmuje i 
informacyj udziela sekretarjat kursów 
godz. 12:ej do 18-ej, przy ul. Ponarska 55. Tel. 13-30. 
Przy Kursach czynne są warsztaty remontowe dla samo- 

chodów i ciągówek rolniczych. 

  

AAAARBAAABAAAABARAAGAAR * 

REPREZENTANT | Gainer 
poważny, odpowiedzialny majątkowo, na rejon Wileński 

poszukiwany jest przez Suchedniowską Fabrykę Odlewów 

i Hutę Ludwików, S: A. w Kielcach. 

Artykuły sprzedaży: Naczynia żelazne 

emaljowane, maszyny rolnicze, wszelkie odlewy handlowe, 

rury żelazne lane, i t. p. 

Oferty kierować Kielce: Skrzynka pocztowa 101. 

Banku Ziemsk. 
żł — 5130 5i00 soo WWWWWWWWWWYWWWWWWYWW 

— Dobrze, — przerwał opowiada* Zostałem sam w pokoju, zatelefonowa” 

nie, — jakie wrażenie zrobił ua niego 

widok pańskiego pełnomocnictwa. | 

— Zdziwił się... nadzwyczajnie się 

zdziwił... do tego stopnia, że mnie to 

aż zaniepokoiło. 
— Czem tłomaczył pan swe żąda” 

nie oddania bloczku? 
— Niczėm. Ale w odpowiedzi na 

odmowę jego zagrozitem  powažnemi 
konsekwencjami. 

— Czyli moją osobą, —  wtrącił 
ponuro generał. 

— Tak. Ale on odpowiedział że 
sam rozumie doskonale swój obowią 
zek i postąpi tak, jak sam uważa za 
stosowne. 

— Wtedy... 
— W tej chwili do pokoju weszła 

miss Matter. Musiała słyszeć część na- 
szej rozmowy... Ale nie okazała tego. 

— Aha, Więc to jest mądra dzie: 
wczyna? 

— Bardzo! Przywiozłem ją tu, aby 
pan mógł sam zadać jej niezbędne py- 
tania. Sądzę, że nie zechce milczeć, je” 
śli się ją zapyta w odpowiedni sposób. 
Mam nadzieję, że pan generał potrafi 
umilić tą przykrą rozmowę. Gdyby się 
jej miało stać coś złego... 

— Nie mam zwyczaju źle obcho 
dzić się z kobietami! — przerwał śpie- 
sznie von - Stromberg. 

Po chwili roześmiał się i dodał: 
— Obawiam się, herr Rizzio, że na 

stare lata rozkwitły w pana sercu de” 
likatne uczucia? 

—- Nie przeczę, — odpowiedział 
spokojnie Włoch. I dlatego mam na 
dzieję, że pan będzie wobec niej uwa” 
żny. 

Stromberg machnął ręką. | 
— Dobrze, już dobrze. Proszę 0- 

powiadać, co było dalej. 
—Hammerslay i miss Mater wyszli. 

OSTATNI DZIEŃ KAWALERA 
Szereg nadzwyczajnych przygód wywołuje nieustanne wybuchy śmiechu. W innych rolach młodziutka ANN 
SHERIDAN i znana uwodzicielką VIVAN OAKLAND. Film uchodzi za najlepszą komedję w sezonie. 

„„Ostrowek““ y Lithovie 
Sprzedaż detaliczna po cenach fabrycznych 

NA DOGODNYCH WARUNKACH, 

erowców Samochodowych 
Stowarzyszenia Techników Polskich 
w Wilnie ul. Ponarska 55. 

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

Panów z nauką 5 tygodniową 

Początek zajęć w dniu 3 marca r. b. 
Dla łatwiejszego opanowania teorji do dyspozycji słuchaczy 
są silniki od 4 do 12 cylindrowych, wszelkie części podwo- 
zia. W specjalnie urządzonej sali doświadczalnej odbywa się 
indywidualne szkolenie praktyczne regulowanis silaikėw, 
karbiurarorów, ustawianie zapłonu „MAGNETO”* i „DELCO*. 

   
    

ша ||| JET 
į GBKARZG  |irumrenya || (2010 12е 
LABS BEI CES RE bezpłatnie lokuje- 

RAE DOKTOR __ MMBUKIESEREM| ,pczpieczeciem 
na oprocentowanie 
D, H.-K. „Zachęta” 
Mickiewicza 
tel. 9-05. 

Zą 5.000 
dolarów sprzeda- 
my posesję w 
centrum miastą z 
ogrodem  owoco- 
wym, plącu prze- 
szło 500 sąż. kw. 
Dom H.-K. „Za 
chęta*  Mickiewi- 

Hawryłklewiczowa | Lekarz-Dentysta 
rzyjmuje od 11—12 MARYA przy jmu; 

i od 5-6. Choroby HżyfskarSmalska 
skórne, leczenie wło- przyjmuje: od 9-12 
sów, operacje kosme- od 4-6. Ofiarna 4; 
metyczne i kosmety- m 5, = 
ka lekarska. Wilno, as sara una mona: 
PERI A 71, BA AKGSTERAI = 

c M ona zoom 
DOKTOR 

L. GINZBERG jjkqgzęrka Smiałowsta 
choroby weneryczne grąz Gabinet Kosme- 
sylilis i skórne. Wil tyczny usuwa z%mar | cza i, tel. 9-05 
no, ul. Wileńska 3,te- gzcrki, piegi, wagry, ——jqy CY lefon 567. Przyjmuje łupieś, brodawki, ku. _ MŁODA 
ой 840 1104 5 d0 8 rgajki, wypadanie wło- DZIEWCZYNA uczci* 

sów. lhickiawicza 46. wa, łagodnego uspo”    
    

  

Tel. 13-30 

  
ES sobienia, oszukuje 

odbywa się na smaaksża ZY RÓŻ NE posady da” dzieci Z 
: BE Kosmetyka Я szyciem.  Referencje* 

oficerów i p. p. ВАНАа И + Królewska 9 m. 6, 
i Wizz W od 3-4 po poł. —I złożenie egzami- LL lużąca SELERA SAARE HA SERCZAKO 

KOBIECĄ - : 
ję, do wszystkiego po- 

codziennie od lirodi | oe szukuje a. Wi- ŁGUB 
dzieć od 9 -11 z rana: RIOGREGO WAWA O 78 
Filarecka 20—3. — -0 gubioną ksiąžecz- 
ae i Ayn kę wojskowi: 

ЗАВЬОМЕ — сча td 1 M _ U. Lida, rocznik 1892, 
pieone, brzoskwinie i grąz zezwolenie na 
morele krzączaste w rewolwer „Nagan* Nr» 
wielkich, czereśnie i 3,668, wyd. przez Šta- 

‚ węgierki w mniejszych rostwo Wołożyńskie | 
# ilościach sprzedaje na rok 1929, na imię | 

Zakład  Sadowniczy Władysława Kaczana, | 
WE no: unieważnia się. _ — 
rakowskiego -Wa =eoubione pozwole= 
Oi w Prąd- Z Śnie sa emo 
niku Czerwonym, p. 32793, jednej du- 

usuwa braki i skazy, 
Regulacje i trwałe 
przyciemnianie brwi. 
Gabinet  Kosme yki 
Leczniczej „CEDIB* 

° Hiryniewiczowei. 
Wielka 18 m. 9. Przyj. 
od g' 10 

—% 

Racjocalonej Kosme- 
tyki Leczniczej. 

Wilno, 
BA i iż: 

ickiemieia B mA Krak6w). ___ = beltówki patronówki | 
Urodę serwuje, d0sko- Poszukuję ii dubeltówki kapi- | 

mali, odświeża, usuwa nauczycielki na wy-SZonówki, oraz karta 

jej skazy i brakujazd pod Wilno dołowiecka Nr 003131 
Sztuczne opalenie ce- dwojg dzieci. Zgła- ważne do @ша 1 

sy. Wypadanie wło- szać się osobiście 26 marca 1930 r. wyd. 

gów i łupież. Naj-i 27 b. m. ul. Fab- NA Imię Józeta Ton- 

nowsze zdobycze kO- rzyczna 32|4, (Zwie- kowicza, zam. w 

smetyki racjonałnej. rzyniec), godz. 12 -- 14, „Szczepanowiczach, Ё 

Codziennie od 4 10—8 mieszkanie Brzostow- EM- Graużyskiej, 
W. P. 43 skiej. —-_9 unieważniają się. —0 

a; zane 

— Aha, rozumiem. Proszę mi po“ 

łem do Macswella i prosiłem o natych: wiedzieć, kto obmyślił i ułożył plan od 

miastowe /przysłanie ludzi. Przybyli dania dokumentu Hammerslayowi 
wkrótce samochodem. Spotkałem ich przez, Byfilda? 
na ulicy jeszcze przed wyjściem Ham- — Žwykle Macswell odbierał je 

merslaya i kazałem im dopędzić go i bez pośrednio, jako szyfrowane listy, - 

odebrać bloczek. Ale w ministerstwie zaczęto się czegoś 

Generał patrzał na mówiącego da- domyślać i, straciliśmy możność posłu- 

bawczo i pocierał koniec jastrzębiego giwania się zwykłym sposobem kore” 

nosa. Nagle spytał: spondencji. Byfild przestraszył się i od 

— Jak dużo czasu minęło, zanim mówi dalszych usług. Wtedy Macswell 
narzeczeni wyszli z domu? wymyślił nowy sposób za pośrednict- 

Rizzio zamyślił się, kręc ąc wąsa i wem bibułki do papierosów. Miał to 

po chwili rzekł: wręczyć Hammerslayowi tak, aby fakt 

— Nie mogę tego określić ściśle. ten nie mógł wzbudzić najmniejszych 
Pewnie z pół godziny nie więcej. podejrzeń. Nie mogłem odebrać b lo- 

— Czy wie pan, co ten czas robił czku bezpośrednio z rąk Byfilda, 
Hammerslay? gdyż, stosownie do instrukcji pana ge- 

— Nie, nie wiem. Byłem zajęty vo nerała, nikt w Anglji nie powinien był 
zmową z Mascwellem a potem wyszed znać mej roli, prócz Macswella jedynie 
łem na ulicę. Goście zostali w salonie. Pan był zdania, że narazie nawet nasi 

— Pan nie zaglądał do gabinetu? ludzie nie powinni mnie znać. 
Rizzio ze zdumieniem „spojrzał na 

pytającego. 
Nie. 

— Czy pan jest pewien, że Ham 

merslay spędził te półgodziny w salo 
nie z gośćmi? 

Najzupełniej. Nie mógł być ni- 
gdzie indziej. 

— Nie mógł zostać sam przez kwą 
drans w gabinecie? 

Rizzio wyprostował się i pokręcił 
znowu wąsy. 

— Zdaje mi się, że domyślam się, 

jaki jest cel tych pytań. Nie — Ham- 
merslay niemógł skopjować komunika 

tu w domu lady Hiscott. 
Stromberg milczał chwilę. 
— Ile czasu mogło minąć od chwi 

li wyjścia pana z domu, do wyjścia 
Hammerslaya? 

— Nie więcej, niż dziesięć minut. 
Generał coraz szybciej i głośniej 

bębnił pałcami po stole. 

  
— Tak, — potwierdził sucho gene 

rał, — j bardzo żałuję, że pan się nie 
przytrzymywał ściśle tych instrukcyj. 

— Była to zbyt ważna sprawa... | 
— Tak, tak, wiem, — przerwał | 

niecierpliwie von Stromberg. Siucham — 
dalej... 

— Tego dnia Lady Hiscott wyda” 
wała jak co roku, obiad na moją cześć. 
* om jej jest ponad wszelkiemi podej; 
rzeniami. Jam sam ułożyłem listę zapro 
szonych, a Macswell tymczasem poro“ 
zumiał się z Hammerslayem i wydał”ci | 
słe instrukcje. | 

Zwróciłem się do niego, chcąc wy 
konać rozkaz pana generała i wysta= 
wić go na próbę — ale on nie wytrzy- 
mał próby! y 

Adda 
EKT 

  

  

` 
Drukarnia „Wydawnictwo Wileūskie“ Kwaszelna 23.


