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S 
KRONIKI SEJMOGE 

(Telefonem z Warszawy) 

MIKISTER STANIEWIGŹ 
Deklaracja B. B., którą odczytał pa 

seł Sławek o wycofaniu członków klu 

bu z komisji nadzwyczajnej do zbada 

nia zajść w Sejmie w dniu 31 paździer 

nika, zawiera jeden ustęp, zwrócony 

przeciwko marszałkowi Daszyńskiemu, 

godny zanotowania i zapamiętania. 

Oto zarzuca ta deklaracja p. Daszyń- 

skiemu, że należy do organizacji zwią 

zanej z organizacjami zagranicznemi, 

do  organizacyj międzynarodowych. 

Istotnie, jaknajwiększą podejrzliwość i 

nadmiar opieki publicznej nad organi- 

zacjami będącemi takimi członkami 

międzynarodowej organizacji jest jak- 

najbardziej wskazana. Nie wiemy bo 
wiem nigdy, co z takiej organizacji 

wypływa z jej potrzeb polskich, a co 
z nakazów międzynarodowych. Miej 

my nadzieję, że potępienie organizacyj 

politycznych międzynarodowych pro 

klamowane przez pułk. Sławka tembar 
dziej przyczyni się do  skonsolidowa 

nia koła niego patrjotycznej, prawdzi 

wie polskiej, prawdziwie 

opinji publicznej. 

państwowej 

Ale i ta ważna deklaracja i rozpa- 

trywana dziś ustawa, mniejsze wraże 

nie zrobiły na posłach niż inny fakt, a 
mianowicie rękoczyn. Poseł Stańczyk, 

socjalista i nieznośny agitator, bezsen 

sowny, w jakiemś przemówieniu wy- 

rzekł pod adresem posła Kleszczyńskie 

go słowa: „jakiś Kleszczyński, który 

carowi buty lizał'* Poseł Kleszczyński, 
kawaler obojga orderów wojskowych, 

ziemianin, skoczył ku trybunie i znie 

ważył posła Stańczyka. Powstał natu 

ralnie hałas, galimatjas, krzyk, zamie- 

szanie, harmider sejmowy _osiągnął 

swe maksimum. Marszałek Daszyński 
wyszedł, przerywając posiedzenie. 

Zgromadzeni koło trybuny sejmowej 

posłowie i posłanki w sposób żywy 

dzielili się wrażeniami, które w ten 

sposób przerwały im monotonję obrad. 
Omal że nie powstawały zakłady, co 

zrobi marszałek Daszyński, gdy wej 

dzie. Kursował dowcip, że powoła 

komisję nadzwyczajną do zbadania 

zajść w dniu 25 lutego. Poseł Kle 
szczyński siedział jeszcze  zdenerwo 

wany, otoczony przyjaciółmi z B. B. 
Marszałek wszedł i wyprostowany po 
wiedział „wyrażam najgłębsze ubole- 
wanie, że poseł Stańczyk nadużył sło 
wa z tej trybuny i przywołuję go za 

to do porządku”. I nic więcej. Marsza 

łek Sejmu uznał, że odruch. posła 

Kleszczyńskiego był zrozumiały. 

Minister Staniewicz wniósł cztery 

ustawy dopełniające, względnie zwią- 
zane z ustawą z 17 grudnia 1920 roku 
o osadnictwie wojskowem. Wolelibyś 
my już nie powracać do kwalifikowa 
nia tej ustawy pod względem prawnym 

i etycznym. ios wywlaszczająca 

obywateli Ziem Wschodnich byta po- 

„wzięta przez Sejm, w któryin nie za 

siadali jeszcze przedstawiciele tych 

Ziem Wschodnich. Przypominało to 
już nie pruską ustawę kolonizacyjną, 

lecz wprost stosunek Niemiec do ko- 

lonij afrykańskich. Minister Staniewicz 
sam doskonale wie, jakie kleskowe, 
katastrofalne znaczenie miała ta usta- 

wa dla naszych stosunków narodowo 

ściowych. Ja ustawę z 17 grudnia na- 
zywam matką separatyzmu białoruskie 

go. Chłop białoruski zobaczył, że wy 
właszczają pana a ziemię nie jemu, 
lecz komu innemu ©ddają. Uczucia za 
wiści i pożądania cudzega dobra rozbu 
dzono najpotężniej i nie zaspokojono a 
tylko wywołano nienawiść. To też 

deklaracja mniejszości ukraińskiej į 
białoruskiej, przeciwko ministrowi Sta 
niewiczowi zwrócona, przypomniała 
nam, jakim politycznym błędem pod 
każdym względem była ta ustawa. Za 
chwiałą ona polskim stanem posiada- 
nia, a wzamian dała nam nienawiść 
ludu białoruskiego. Teraz p. minister 
ferorm rolnych proponuje znowu dwa 
naście tysięcy ha oddać na te cele. 
"Wprawdzie powiada, że ochotnicy z 
dywizji  litewskobiałoruskiej zostali 
przy uprzedniem rozdawnictwie ziemi 
pominięci, ale p. minister po tylu do 

"kis NUMERATA oręsięczna: z odniesieniem 
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cja nie uwzgiędsia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń 

Klucz w ręku komunistów 
Nowy gzbinet francuski przed chliczem parlamenfu 

PARYŻ. 25.11. Pat. Razem z dwoma posłami, wybranymi do  parla- 
mentu zeszłej niedzieli, lzba Deoutowanych ;liczy obecnie 602 posłów. W 
datu wczorajszym liczba będących na urlopie „lub chorych wynosiła 17, 
pozostaje więc mniej więcej 585 posłów, którzy staną dziś do glosowa- 
nia. Rola rozstrzygająca przypadnie obecnie na grupę komunistyczną, któ: 
ra liczy oficjalnie 12 członków, lecz 2 z nich jest w więzieniu, a jeden w 
podróży, pozostaje więc 9, od których zależy przechylenie szali na tę lub 
inną stronę. ` 

Deklaracja rządowa 
PARYŻ: 25. Il. Pat. Deklaracja rządowa podkreśla wolę rządu gkon- 

tynuowania w Londynie i Genewie polityki "poprzedniego gabinetu. Rząd 
domagać się będzie uchwalania przed 31 marca budżetu, broniąc całkowi- 
tej jego równowagi. 

Niemniej jednak rząd uważa za możliwe zaspokojenie wszystkich słu- 
sznych pretensyj, jak np. w sprawie emerytury dla byłych - uczestników 
wojny. 

: Rząd uwsża pozatem za konieczne wprowadzenie pewnych ulg po- 
datkowych. Domegać się on będzie od lrby uchwalenia projektu ustawy 
amnestyjnej i kontynuować bedzie politykę pokoju w duchu Ligi Narodów. 
Wreszcie rząd domagać się będzie od lzby ratyfikowania układów haskich 
oraz powszechnego paktu arbitrażowego. Francja — głosi w końcu dekla- 
racja — dokładąć będzie wszelkich wysiłków w celu przyczynienia się do 
utrwalenia pokoju. 

Obalenie rządu Chautempsa 
PARYŻ. 25-11. PAT Po przyjęciu przez premjera Chautemps 

porządku dzłennego, zaproponowanego przez dep. Anterio izba 
przystąpiła do głosowania. Rezultat głosowania był następujący: 
głosowało 569 posłów, z nich większość absolutna 285. Za 
wnłoskłem 'zaufanła Anterio wypowiedziało się 277 głosów 
przeciwko 292, wobec czego rząd został obalony 15 głosami. 
Wynik głosowania wywołał ogromne oklaski na ławach prawi- 
cy I centrum. Liczni posłowie zebrali sie około Tardieu i urzą- 
dzili mu owację. Taką samą owację lewica urządziła dep. Chau- 
temps. Olbrzymie tłumy, zebrane przed gmachem lzby, wznosł- 
ły okrzyki na cześć Tardieu. Ministrowie udali się do pałacu 
Elizejskiego, by złożyć na ręce prezydenta republiki swoją dy- 
misję. k 

Giąženle Austrji ku Rzeszy Niemieckiej 
Schober wobec prasy niemieckiej 

BERLIN; 25.1t Pat. Wczorzj po południu kanclerz austrjacki dr. Scho- 
ber przed odjazdem z Berlina przyjmował przedztawicieli prasy niemieckiej 
i międzynarodowej w urzędzie spraw zagranicznych Rzeszy przy Wilhelm- 
strasse. 

Dr. Schober w dłuższem przemówieniu zobrazował położenie gospo- 
darcze i polityczne Austrji, podkreślając, że dążeniem austrjackiego rządu 
będzie utrzymanie dobrych stosunków ze wszystkiemi państwami zagra- 
nicznemi, szczególnie zaś nawiązanie Ścisłych przyjaznych stosunków z Rze: 
szą Niemiecką. 

Na zapytanie jednego z korespondentów, jaki wpływ może wywrzeć 
zawarcie umowy handlowej polsko niemieckiej na stesunki między Austrją 
i Polską, kanclerz Schober oświadczył, że Austrja powita tylko fakt dojś- 
cia do skutku  polsko'niemieckiego porozumienia gospodarczego, że 
jednakże nie może i nie chce mieszać się do spraw, dotyczących stosun- 
ków polsko niemieckich. 

Wymiana tolomonów мо МИ. ЦИ 
między Polską a Rumunją 

WARSZAWA, 25. Il. Pat, Dnia 25 Intego rb. nastąpiła w Warszawie 
wymiana dokumentów ratyfikacyjnych traktatu koncyljacyjno-arbitrażowego 
między Polską i Rumunją, podpisanego w Bukareszcie w dniu 24 paź- 
dziernika 1929 roku. 

Powyższej wymiany dokonal: ze strony Polski — p. August Zale- 
ski, minister spraw zagranicznych, ze strony Rumunji — p. Gretzeanu, 
se nadzwyczajny i minister pełnomocny królestwa Rumunji w War- 
szawie. 

    

Tragedja osi Pozoniewicze 
Wymordowanie ludności przez „Czrezwycząjkę* 

NOWOGRODEK, 25 II. (Tel. wł.) Ze strony sowieckiej donoszą o 
potwornej zbrodni wymordowania ludności całej wsi Połoniewicze, oddalo- 
nej od granicy polskiej o kilkadziesiąt kroków, a leżącej w okręgu Hoj- 
danowskim. Tragedja ta miała przebieg następujący: 

Przed kilkoma dniami do Połoniewicz przybyli z Mińska dwaj spec- 
jalni agitatorzy komunistyczni, którzy rozpoczęli przemawiać za przeprowa* 
dzeniem kolektywizacji. Mieszkańcy wsi w ostry sposób zaoponowali, a 
szczególnie Witold Mater i Antoni Maczyński. Podenerwowani agitatorzy 
wyjęli rewolwery i oddali kilka strzałów w kierunku zebranych. Oflarami 
tych strzałów padli przedewszystkiem dwaj oponenci. Ludność wsi rzuciła 
się wtedy na obu agitatorów, którzy zginęli pod razami rozgoryczonej lud- 

ności. Wśród ludności zapanowała obawa represyj. Niektórzy, przewidując 
zemstę ze strony włądz sowieckich, postanowili ratować się ucieczką, zosta: 
li jednak schwytani przy granicy przez krążące patrole czerwonoarmiejskie. 
Nazajutrz do wsi Połoniewicze przybył oddział @. P. U., który aresztował 
wszystkich mieszkańców wioski. Pozostali tylko Starcy, chorzy i dziecj. 
Aresztowanych wywieziono do Mińska i onegdaj większość z nich została 
rozstrzelana. 

Wiadomość ta pochodzi od ludności wsi Różanka, leżącej nad samą 
granicą sowiecką i odległej od Połoniewicz o pół kilometra. 

Pedakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra= 

BIENIAKONIE, — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa M 

DUKSZTY. — Buiet Kołejowy. 

GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — 

KLECK — sklep „Jedność*. 
LIDA -— ш, Suwalska 13, S. Mateski. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaliowy na sronie Ż-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa minnetr tw gr. Wnumerach świątecznych oraz, z: prowincji 
Zagraniczne 50 proc. djożej, Ogłorzenie cyfrowe i tabełaryczne o 50 proc. drożej, Aduzinistracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

ne dowolnie. Za dostarczenie numieru dowodowego 20 groszy. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K Malinowsliiego 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Wiodziniierow. 

K. Smarzyństi 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyńsłi. 

MOŁODECZNO — Ksjęgaraia T-wa „Ruch*, 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Adnunstrację znow: 

  WOLKOWYSK — 

  

W Sejmie niespokojnie 
81-sze Posiedzenie Sejmu 

WARSZAWA 25.11 PAT, Marszałek 
oświadcza, że Otrzymał -pismo od prezesa 
łzby I. że Sąd Najwyższy unieważnił wy- 
bory do Sejmu w okręgu 62, wskutek czego 
mandaty utracili posłowie: Okulicz, Kamiń 
ski, Szczerba, Łojko, Stankiewicz, Wołyniec 
i Harniewicz. W pierwszem czytaniu odesła 
no do komisji spraw zagran. projekt ustawy 
o ratyfikacji protokułu dodatkowego do kon 
wencji handłowej z Czechosłowacją, a do 
komisji reform rolnych cztery projekty ustaw 
a mianowicie projekt noweli do ustawy o na 
daniu ziemi żołnierzom wojsk polskich, pro 
jekt ustawy, rozciągającej ustawę o nada 
niu ziemi żołnierzom, na niektóre powiaty 
województwa wileńskiego, projekt ustawy, 
dotyczącej dodatkowego zapasu ziemi na 
zakończenie akcji osadniczej i projekt usta» 
wy, upoważniającej do przyznania na osad 
nictwo wojskowe niektórych nieruchomości 
ziemskich, Pos. Zahajkiewicz (Kl. Ukr.) pro 
testował przeciwko tym ustawom, zapowia 
dając ich zwalczanie przez klub mówcy. 
Pos. Jeremicz (Kl. Biał.) również protestuje 
przeciwko tym ustawom. Pozatem odesłano 
w pierwszem czytaniu do komisji skarbowej 
projekt ustawy o zmianę pozycji 34 taryfy 
celnej. 

ECHA ZAJŚĆ PRZEDSIONKOWYCH. 

Przystąpiono do następnego punktu po 
rządku obrad, t. j. do wyboru trzech człon 
ków nadzwyczajnej komisjj do zbadania 
zajść w Sejmie z dnia 31 października r, ub. 

OŚWIADCZENIE PUŁK. SŁAWKA; 
a i 

Pos. Sławek 'w imieniu B. B. oświadczył: 
Bezpartyjny Blok, inicjując powołanie ko. 
misji nadzwyczajnej, miat na celu , 'wszech 
stronne i bezstronne 'wyświetlenie przebiegu 
zdarzenia. Uważa to za Konieczne, gdyż 
urzędowe komunikaty |marszałka Sejmu (opi 
saly ko  stronniczo i błędnie, wywołując 
wręcz miedopuszczalne mieszanie się do na 
szych spraw, wewnętrznych czynników Za. 
granicznych, po' 
rjiędzynarodowej iz jpartją, której marszałek 
Sejmu jest czi ы A 

Wybrana w tym celu komisja nadzwy. 

czajnła mie spełniła jednak swego zadania. 

Większość ikomisji, pragnąc widocznie osło 

nić marszałka Sejmu, przejawiała od samego 
początku wyraźną tendencję majoryzowania 
przedstawicieli klubu B. B. Wyrazem tej 
tendencji był opracowany przez pos. Lieber 
mana projekt regulaminu obrad Tonis, 
ograniczający w |sposób tnigdzie nie prakty 

*kówany: prawa członków komisji na . rzecz 
przewodniczącego i sprawozdawcy. . Wyra. 
zem tej tendencji było odrzucenie przez 
większość Komisji propozycji przedstawicieli 
klubu B.,IB, aby w celu u ięcia jedno. 
stronnego charakteru dochodzenia „nadać ko 
misji prawo powoływania świadków. Wyra 
zem wreszcie tej tendencji była odmowa wy 
boru na stanowisko sprawozdawcy komisji 
członka B. B., choć zgodnie z polskiemi zwy 
czajami _ parlamentarnemi  wnioskodawcom 
przysługuje prawo wyznaczania sprawozdaw 
cy z pośród swego grona, 

Pomimo, iż z winy projektu regulaminu, 
zgłoszonego przez pos, iLebermana, dysku. 
sja nad sprawami tormalnemi, nie mającemi 
nic wspólnego z właściwemi dochodzeniami, 
przeoiągała się lad miarę, przedstawiciele 
B. B., chcąc dać wyraz swej najlepszej woli, 
starali się second współpracować z 
większością komisji. Wyrazem tej dobrej 
woli było między innemi zrzeczenie się jprzez 
pos. IPołakiewicza mandatu członka komisji, 
skoro trzech «członków (komisji . twyraziło 
chęć przesłuchania go jw charakterze świad 

ka. Większość jednak (członków (komisji unie 
możliwiła wręcz przedstawicielom B. B. dal 
szy udział w pracach komisji z chwilą, gdy 
uzurpowała sobie iwo cenzurowania urzę 
dowej a Pierw szego Marszałka Pol 
ski jjózefa Piłsudskiego, mającej . doniosłe 
znaczenie dla wyświetlenia zajścia w (Sejmie 
w dniu 31 października 1929 roku. To majo 
ryzojwanie członków komisji, należących do 
B.B., ujawnione już w okresie wstępnych 
badań Świadków, jmusiało doprowadzić do 

jej zupełnego rozbicia się. Zrezygnował prze 
wodniczący komisji pos. Czetwertyński, uchy 
lili się od dalszego udziału w pracach komi 
sji trzej członkowie B. B. Tem samem ko. 
misja pi istnieć. W tych warunkach 
nie wierzymy, aby dalsze prace komisji, 
nawet z naszym udziałem, mogły '-įstotnie 
osiągnąć swój cel, t. doprowadzić | do 
wszechstronnego fi bezstrannego wyjaśnienia 

sprawy, 
Wobec tego [oświadczam — ciągnie da 

lej mówca — że B. B. nie (weźmie udziału 
w dalszych pracach nadzwyczajnej komisji, 
pow. ołanej do zbadania zajść w Sejmie, tem 
więcej, że wyjaśnienia p, ministra spraw woj 
skowych, (zawarte w jego sprawozdaniu, 
ogłoszonem |w prasie, oraz przeprowadzone 
dotychczas badania komisji, wyraźnie stwier 
dzają fakt najistotniejszy, że oficerowie przy 
byli w (dniu 31 października r. ub. do przed 
sianka sejmowego, dostępnego dla wszyst 
kich, uczyniłi to bez użycia jakiejkolwiek 
przemocy. «Gdyby jednak Sejm  zechoiał 
wbrew wyražnėmu brzmieniu właściwej 
uchwały, wyznaczającej wyraźnie trzy miej. 
sca w komisji dla członków B, B., kompieto 

wać ją przez nieformalne powołanie trzech 
posłów z innych ugrupowań, to oświadczam, 
że odmawiamy jej wszelkiego zaufania, jako 
komisji kadłubowej i jednostronnej. 

GRA MARSZAŁKA DASZYŃSKIEGO. 

Na pytanie marszałka czy jakie są pro 
pozycje co do wyboru, pos. Lieberman za 

wiązanych nićmi organizacji 

'kowany stale przez posła 

proponował wybór następujących _ posłów: 
Hoffmann (N. P. R.), Brodacki (Piast), Ba 
ranowski (Ch. D.). 

Po formalnych oświadczeniach pos. Po 
lakiewicza i Liebermana marszałek  Daszyń 
ski „wyjašnia“, iż uchwała mówi o powoła 
niu nadzwyczajnej komisji z 9 całonków, a 
w tem trzech przedstawicieli klubu BB. Klub 
B.B, oświadcza, że nie chte z tej uchwały 
korzystać i członków swoich posyłać do ko 
nisji, Sejm jednak chce korzystać z badań 
zajść w dniu 31 października i wydelegować 
do komisji trzech innych członków na miej 
sce tych, którzy wejść nie chcą. 

UZUPEŁNIENIE KOMISJI „PRZED 

SIONKOWO.KADŁUBOWEJ!. 
Wniosek pos. Polakiewicza o odesłanie 

sprawy do komisji odrzucono. Przyjęto wnio 
sek pos. Liebermana, aby na wypadek zrze 
czenia się członków komisji, należących do 
B. B. wybrać innych. W chwili, gdy mar 
szałek zarządził przystąpienie do wyboru kan 
dydatów, klub B.B. gremjalnie opuścił salę 
posiedzeń. Wynik głosowania był następują 
cy: oddano kartek 184, w tem 10 białych 
a zatem ważnych BOY, 174. Otrzymali: 
pos. Hofimann — 109 głosów, pos. Baranow 
ski 171 głosów i pos. Brodacki — 172 głosy. 
Ci zatem zostali wybrani członkami komisji 

SPRAWY REFORMY ROLNEJ. 
Z kolei Izba DZY do sprawozda 

nia komisji o wniosku P.P.S, N. P. R. i Ch. 
D. w sprawie nowelizacji ustawy o 
gach zbiorowych w rolnictwie. 

Następnie w imieniu komisji reform rol 
nych pos. Chodyński (P.P.S.) przedkłada re 
zolucję, wzywającą rząd, aby dla tych ludzi 
pozbawionych warsztatów pracy — wydzielił 
do dnia 1.X 1930 roku odpowiednie parcele 
z,ordynacji Zamojskiej i zapewnił maksymal 
ne kredyty, zgodnie z ustawą o wykonaniu 
reformy rolnej, przyczem przy udzielaniu kre 
dytów winna być uwzględniona faktyczna 
cena ziemi. 

Minister reform rolnych Staniewicz za 
protestował przeciwko twierdzeniu referenta, 
jakoby Ministerstwo tych ludzi zaniedbywa 
ło, dodając, iż na 687 rodzin, które straciły 
pracę w związku z tą likwidacją serwitutów, 
Ministerstwo już uporządkowało 241 rodzin 
Dalej w swoisty sposób przemawiał pos. Dzi 
duch (Str. Chł.) który stawia dwie rezolucje: 
pierwsza wzywa rząd do przyśpieszenia 
likwidacji serwitutów, obciążających majątki 
państwowe, druga wzywa rząd do przyśpie 
szenia rozdziału tych majątków na poszcze 
gólne osady. 

JAK NA „WIECACH* POSELSKICH 
Izba przyjęła rezolucję komisji i rezolu 

cje posła Dziducha, poczem przystąpiła do 
waz wniosku Wyzwolenia, P.P.S. i Str. 
Chłopskiego w sprawie okólnika ministra 

1928 

  

zatar 

spraw wewnętrznych z października 
roku o wiecach posełskich. 

W dyskusji pos. Stańczyk użył zwrotu: 
„Wówczas gdy jakiś Kleszczyński carowi 
buty lizał*. — Na te słowa na ławach B, B. 
podniosła się wielka wrzawa, pos. Kleszczyń 
ski zaś zerwał się z miejsca i podbiegł m 
trybunie, a wraz z nim podbiegło kilkunastu 
posłów. z В, B. Z drugiej strony lzby rzucili 
się ku trybunie posłowie P. p S. Wśród 
ogólnej wrzawy i zamieszania marszałek 
przerwał posiedzenie na 10 minut. 

Po przerwie marszałek wyraził ubolewa 
nie i oburzenie z tego powodu, że pos. Stań 
czyk nadużył wolności słowa z tej trybuny, 
za co też przywołał go do porządku. — Pos. 
Stańczyk kończąc przerwane przemówienie, 
domagał się, od obecnego ministra odwoła 
nia wszystkich wojewodów i starostów. 

POSEŁ STAŃCZYK PRZEPRASZĄ 
W sprawie osobistej przemawiał jeszcze 

pos. Stańczyk, który oświadczył, że prowo 
‹ i Kleszczyńskiego 

rzucił pod jego adresem okrzyk, nie mając 
zresztą na myśli jego samego, lecz sferę 
do której należy, Obecnie przeprasza posła 
Kleszczyńskiego za ten okrzyk  tembardziej, 
że się dowiedział, że pos. Kleszczyński słu 
żył w legjonach, 

„Na tem obrady zakończono. Następne 
posiedzenie w piątek o godz. 4 p. p. 

  

Dhrady Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Urzędników 

Państwowych 

WARSZAWA, 24. ll, Pat. W dru- 
gim dniu obrad zarządu głównego 
Stowarzyszenia Urzędników Państwo- 
wych obradował nad deklaracją ide- 
ową Stowarzyszenia. Przyjęta dekla- 
racja zawiera szereg podstawowych 
tez, mających stanowić wytyczne dla 
działalności Stowarzyszenia, jako or- 
ganizacji zawodowej. 

W dalszym cągu swego  posie- 

dzenia zarząd główny rozpatrywał 
trzy projekty ustaw, a mianowicie 
projekt nowej ustawy pragmatycznej, 
noweli do ustawy dyscyplinarnej i 
ustawy emerytalnej. Projekty te będą 
stanowić przedmiot obrad najbližsze- 
go walnego zjazdu delegatów kół 
Stowarzyszenia urzędników Państwo: 
wych. 

świadczeniach politycznych, które z 
tamtą ustawą mieliśmy, powinien był 

Poprostu otworzyć kredyt specjalny 
dla udekorowanych czy rannych żołnie 

rzy dywizji litewskosbiałoruskiej, chcą 
cych nabyć działki rolne, a nie odwo 

cza zasługuje na osobny artykuł, jeśli 

nie na całą akcję prasową, dążącą do 

wyświetlenia motywacji jego polityki. 

Postaram się więc jaknajprędzej do 

tego zagadnienia powrócić. 

Trzecia sprawa, którą  mimocho 
ływać się do tej fatalnej ustawy z 17 dem chciałem poruszyć, miałaby za 
grudnia, a nie na ziemiaństwo kresowe tytuł: dwie izolacje. Klub B.B. jest 
zwalać, jakby na ludzi pod względem 

ochrony prawa upośledzonych, no- 
wych 12 tysięcy ha wywłaszczanej zie 

mi. Postępowanie ministra  Staniewi 

izolowany od innych klubów dobrowol 
nie, gdyż jego ideologia polityczna 
tego wymaga. Ta izolacja nie wpływa 

stale na zmniejszenie jego roli. Tę izo 

lację nazwać więc bezwarunkowo moż 
na: „izolacją wspaniałą. Zupełnie in- 

ny charakter nosi izolacja Stronnictwa 
Narodowego. Ta bynajmniej dobrowol 

na nie jest. Przeciwnie, Stronnictwo 

Narodowe zawsze patronować chciało 

takim klubom, jak Chade.cja i Piast. 
Tymczasem tamte kluby rękami i noga 

mi odpychają się od małego klubu 

Stronnictwa Naródowego. Trzeba by- 

ło słyszeć jak zjadliwie atakowali dzis 

chrześcijańscy demokraci Stronnictwo 

Narodowe pa posiedzeniu komisji kon 

stytucyjnej. : , 

Wiadomość o ustąpieniu posła Oku 

licza z Sejmu przyjęta została z żalem 

wśród wszystkich stronnictw. Poseł 

Okulicz swojem taktownem postępowa 

niem i gruntowną znajomością materji, 
w której głos zabierał, wzbudzał dużą 

sympatję. Zresztą niebawem wróci on 

do Sejmu, gdyż wybory w  lidzkiem 

niedługo będą rozpisane. Cat. 

NIEŚWIEZ — ui. Ratuszowa, Księg 
NOWOGRÓDEK — 
N. ŚWIĘCIANY — 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bedrarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkołnej. 
SLŁONIM — Księgarnia 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Ryne 
WILEJKA POWIATOWA — a]. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk.     į Jažwinskiego, 

josk St. Michalskiego. 
rnia T-wa „Ruch“. 

    

D. Lubowskiego, uł. Mickiewicza 12. 

К 9. N. Tarasiejski. 

Księgarnia T-wa „Ruch“. , 

oraz 
o 25 proc. drożej. 

  

Z DOKUMENTÓW HAŃBY. 
Oragie oświadczenie sow-metropolily 
Sowmetropolita Sergjusz udzielił 

wywiadu przedstawicielom prasy za 
granicznej, w którym dowodzi że prze 
Śśladowanie religii w Rosji jest czczym 
wymysłem. Podobnie jak oświadczenie 
zbiorowe wywiad indywidualny metro 
polity Sergjusza stanowi stek najordy 
narniejszych kłamstw i insynuacyj. 

Pytanie. Jak może egzystować Cer 
kiew w obecnej politycznej, ekonomicz 
nej i społecznej sytuacji  duchowień 
stwa i aktywnych wiernych wobec ist 
nienia t. zw. „liszenstwa“ czyli pozba 
wienia wierzących praw wyborczych, 
kartek aprowizacyjnych oraz wysiedle 
nia ich z Moskwy. 

Odpowiedź. Co się tyczy praw wy 
borczych i innych kwestyj związanych 
z konstytucją kraju, która jest prawem 
ludu, prawomocność którego dla 
«wszystkich jest oczywista, to w tej 
dziedzinie w ciągu lat ostatnich nie 
zaszło żadnych zmian. 

W sprawie praw wyborczych wier 
nych aktywnych, muszę zaznaczyć, że 
panowie są fałszywie informowani z 
podejrzanych źródeł. Miljony _aktyw- 
nych naczej Cerkwi — to lud pracują 
cy, korzystający ze wszystkich praw, 
a w tej liczbie i z praw wyborczych | 
zgodnie z konstytucją. Ci właśnie wier 
ni popierają nas materjalnie i my nie 
odczuwamy potrzeby jakiejkolwiek po 
mocy, tembardziej zzewnątrz. 

Co się tyczy pytania o wysiedlaniu 
wszystkich duchownych z Moskwy, to 
nie jest ono zgodne z faktycznym sta- 
nem rzeczy. Wypadki wysiedlenia nie 
których duchownych w drodze sądo- 
wej nie różnią się niczem od wysiedla 
nia innych obywateli za niezapłacenie 
komornego lub. niewykonywanie obo- 
wiązujących postanowień i t. p. 

Pytanie. Czy są jeszcze jakieś do- 
wody i jaką jest apinja metropolity 
odnośnie do wystąpień Papieża Piusa 
XI i arcybiskupa angielskiego, zmie- 
rzających do celów  antychrześcijań- 
skich (podważyć prawosławie) wyrzą 
dzić szkodę państwu sowieckiemu za 
równo w Z.S.S.R jak i zagranicą. 

Odpowiedź. Na pytanie to już udzie 
liliśmy odpowiedzi w rozmowie naszej 
z dnia 16 lutego. Zaznajomiliśmy się z 
wystąpieniami Papieża Piusa XI i arcy 
biskupa Canterbury oraz innych  kie- 
rowników Kościołów wzywających do 
pochodu krzyżowego przeciwko Z.S.S. 
R. Uważamy, że wszystkie te wystą- 
pienia w zasadzie przeczą duchowi 
naszej nauki chrześcijańskiej Wszyste 
kie one powinny być potępione przez 
wierzących chrześcijan. 

(Pytacie się mnie, na jakiej podsta 
wie uważamy Papieża za wroga prawo 
sławia. Jakże mamy myśleć inaczej, 
skoro Kościół katolicki na czele z Pa 
pieżem w jednej tylko Polsce w ciągu 
jednego tylko roku 1929 siłą odebrał. 
u prawosławnych około 500 cerkwi i 
przerobił je na kościoły katolickie. Nie 
słyszeliśmy aby którykolwiek z bisku- 
pów angielskich lub innych krajów 
występował przeciwko temu gwałtowi 
Kościoła katolickiego. 

Pytacie się, czy mam dowody na 
to, że wystąpienia zarówno Papieża 
jak arcybiskupa Canterbury wzywające 
do pochodu, mają na celu wyrządzić 
szkodę państwu sowieckiemu zarówno 
w Z.S.S.R. jak zagranicą. Uważamy to 
pytanie conajmniej za dziwne ze stro- 
ny przedstawicieli prasy zagranicznej. 
Nie możecie nie wiedzieć, że prasa za 
graniczna w ostatnich dniach przepeł 
niona jest niegodnemi nąpaściami na 
7 $. $. R. (samych krowożadnych i 
niesprawiedliwych i  niedostojnych 
chrystjanina napadok) wzywając do 
wrogich działań przeciwko Sowietom). 

Pytanie. Jaki jest stosunek metropo 
lity do zarządzeń  administracyjnych, 
skierowanych przeciwko Cerkwi pra- 
wosławnej (zakazu bicia w dzwony 
w Moskwie zniesienia niedziel i 
świąt cerkiewnych. i 

Odpowiedź. Wam cudzoziemcom 
dobrze jest wiadomo, że w całym sze 
regu państw dawno już jest ograniczo 
ne prawem bicie w dzwony, a nawet 
w niektórych wypadkach dzwonienie 3 
jest całkowicie zabronione. 

W niektórych miejscowościach Z. 
S.S.R. bicie w dzwony zostało zakaza 
ne na skutek żądań ludności pracują- 
cej. Nie widzimy w tem nic, coby 
umniejszało naszą religję. ; 

Co się tyczy świąt, to władze Sso- 
wieckie nie obserwując je w państwo: 
wych i społecznych instytucjach, by- 
najmniej nie sprzeciwiają się świętowa 
niu ich przez Cerkiew i my obchodzi | 
my je w swoim czasie, nie możemy 
skarżyć się na brak modlących się. | 

Przejście na „pięciodniówkę* i „nie | 
prerywkę* naszem zdaniem bardzo nie | 
znacznie odbija się na  uczęszczaniu 
wiernych do Cerkwi. Jeszcze Pan Je- 
zus powiedział „nie człowiek dla sobo 
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ty, a sobota dła człowieka”. :



ECHA K RAJOWE 
  

Prawda o hudowię linji ko 
Sprawa budowy linji kolejowej Wo 

ropajewo — Druja ma dla życia gospo 
darczego Wileńszczyznyj ogromne zna” 
czenie nic więc dziwnego, że wszyst- 
kie informacje dotyczące budowy jej 
przyjmowane są z ogromnym zacieka- 
wieniem. 

Okres zimowy, wstrzymujący robo" 
ty na odcinkach sprawił, że temat ten 
stracił na swej aktualności i dopiero 
dwie wzmianki umieszczone w nr. 43 
„Dziennika Wileńskiego" i nr. 42 „Kur 
jera Wileńskiego", a głoszące, že Mini 
sterstwo Komunikacji -wyasygnowało 
10 miljonów złotych na ten cel poru“ 
szyły opinję publiczną. Wiadomości te 

przyjęte zostały z pewną dozą nieuf 
ności, wywołały jednak niemałą sensa- 
cję. Tyle pieniędzy! Toż roboty posuną 
się nareszcie całą parą naprzód — mó” 

wiono. i 
Redakcja nasza chcąc dać w tej ma 

terji absolutnie rzeczowe i realne intor- 
macje wydelegowała do źródła jakiem 
jest Wileńska Dyrekcja Kolejowa swe- 
go współpracownika. 

Przyjął go wicedyrektor p inż. Ste- 
fan Mazurowski, wyjaśniając co nastę” 

puje: R 
— Z przykrością muszę zaznaczyć 

—mówi na wstępie p. Mazurowski, že 
‚ prasą wileńska ma dziwną lekkość w 

traktowaniu spraw nieraz b. poważ- 
nych. A propo budowy linji Druja — 
'Woropajewo umieszczono tyle sprzecz 
nych z sobą i nieodpowiadających rze 
czywistości informacyj, że aż dziwi 
my się nieraz czem to objaśnić. 

Ostatnio podane informacje są ab 
« solutnie nierealne. 0 żadnych 10 mil- 
jonach przyznanych na budowę linji 
Druja — Woropajewo nie może być 
„mowy. 

Ministerstwo przyznało nam miljon 
pięćset tysięcy złotych i dzięki temu 
 wrkótce przystąpimy do prac na od- 
cinku od Szarkowszczyzny do Drui. 

+ 

— Możliwen: jest, że suma ta zostanie 
zwiększona do 3 i pół milj onów i je- 
żeli rzeczywiscie uda się nam uzyskać 
takie kredyty wówczas roboty prowa- 

‚ Чхопе będą na wszystkich trzech odcin 
kach z tem wyrachowaniem aby 
1931 roku można już było układać tor 

_ szeroki od samego Woropajewa. 
Jeżeli zmuszeni będziemy pozostać 

"przy sumie miljona pięciuset tys., to 
i wówczas w 1931 będzie można ukła- 

' dać tor poczynając od Szarkowszczy- 
zny. 

JE: Jeżeli dobrze zrozumieliśmy p. 
dyrektora, wtrącamy, to kwestja wąsko 

_ torowości tej kolei przestała być zmorą 
dręczącą Wileńszczyznę? 

— Tak, Dyrekcja Wileńska, a jak 
_ się dowiaduję i Pan Minister stoją na 

" stanowisku že linja Druja — Woropa 
_ jewo powinna być szerokotorowa. Nie 

wątpię, że taka będzie ostateczna decye 
__ zja w tej materji. 

: — Szerzone są pogłoski, że Dyrek- 
cja zamierzą prowadzić budowę (po 
otrzymaniu 10 miljonów) we własnym 
zakresie? 

,.  — Absurd. Budowa prowadzona 
_ będzie nadal przy pomocy przedsię 

'_ biorstw. Dyrekcja sama nie jest da te 
go dostatecznie przygotowana Nie po- 

_ siada środków technicznych. 
|, — Czy budowa kolei prowadzona 
będzie obecnie w tempie nieco żyw- 

— szem niż dotychczas, rzucamy, ostatnie 

          

    

  

  

__ pytanie. 
"... —-eżeliby przyznano nam dziesięć 
 miljonów, — mówi uśmiechając się 
nasz informator, — jak o tem donieśli 
pańscy koledzy, to upewniam, że jesz 

Będząci kodtityga 
| Z powodu wieczoru literackiego 

młodych poetów z grupy „Kwadryga* 
zamieszczamy poniższy feljeton, oce- 
niający to grono najmłodszych  po- 
etów. Red. 

. Kwadryga — to nowe zrzeszenie 
ilku poetów warszawskich. Zjawisko 

_ dziś pospolite: występowanie na wi- 
downię literacką zbiorowo. Skamander, 
Czartak, Gospoda Poetów,  Ponowa 

oto przykłady zrzeszeń dawniej” 
szych, mniej lub więcej długowiecz 
nych. Zdaje się, że tego rodzaju stowa 

‚ E ee istnieją zwykle do- 
PO: dopóki członkowie ich nie na- 
iorą poczucia odrębności twórczej. 
Wówczas następuje rozłam w Stowa- 
rzyszeniu, często wzajemne odżegny* 
wania się — i każdy rozpoczyna pra* 

„ce oryginalną. Zrzeszanie się ma jed- 
ną dobrą stronę: ułatwia zdobywanie 

: czytelników i wydawców. 

i Trudno powiedzieć, jak długo bę- 
i "dzie trwała współpraca literacka Kwa 

_ drygi. Jak widać z wydanych poezyj— 
“są to poeci jeszcze młodzi, nie mniej 
jednak mimo pewne wspólne pierwiast 

"ki twórczości, zarysowują się tu i in- 
- dywidualności odrębne, które prędzej 

_ czy później wyłamią się z pod rygoru 
zbiorowości Grupa ta składa się z kil 
ku poetów i poetek, z których pięciu 
wydało swoje tomy u Hoesicka w roku 
ubiegłym. 
Nazwiska i poezje pięciu poetów są 

następujące: Stanisław Ciesielczuk — 
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sław Ryszard Dobrowolski wydał „Po- 
śpema Termopil“ St efan Flukowski 

— „Stoūce w kieracie“; Aleksander 
Maliszewski — poezje p.t. „Czarna 
Beatrycze, wreszcie Nina Rydzewska 

ży jeszcze interesujący poeta Włady- 
% _ sławi Sebyła, który nie ogłosił dotych- 

[ bnego” zbiorku; — Włodzimierz 

  

_ autor tomu p.t. „Pies kosmosu'; Stani 

. tomik p.t. „Miasto”. Do grupy nale-| 

iejowzj Woropajewo—Druja 
cze jesienią tego roku ruszyły by po- 
ciągi do Drui. 

Niestety, tak nie jest. Mamy pew= 
ność, że Ministerstwo przyzna nam je- 
szcze dwa miljony co pomoże na przyś 
pieszenie robót, nie pozwoli to jednak 
na ostateczne wykończenie robót przy 
gotowawczych wcześniej niż  powie- 
działem. 

U czynników miaródajnych daje 
się odczuć tendencja w kierunku popy- 
chania sprawy budowy kolei Druja — 
Woropajewo. Daje to pewność, że bu- 
dowa będzie się posuwała. Byleby kre 
dyty potrzebne przyznawane były na 
Czas. W. T. 

ŻUŁÓW (pow. Święciański). 

— Kurs rolniczy. Dzięki niestrudzonym 
wysiękom kierownika szkoły powsz. w Żuło 
wie odbył się pod kierunkiem p. Romana 
Manczyka tygodniowy przygotowawczy 
kurs rolniczy dla* okolicznych włościan, któ- 
ty w znacznej mierze przyczynił się do pod- 
niesienia oświaty rolniczej; za inicjatywę 
składamy p. kierownikowi szkoły jak i wykła 
dowcom szczere podziękowanie. 

Uczestnik- 

MEJSZAGOŁA (p. wil. tr.) 

— Nowa placówka. W naszem miaste- 
czku powstała nowa kulturalna placówka— 
świetlica Związku Strzeleckiego, otwarta 
staraniem kierownika oświatowego tegoż 
związku nauczyciela p. F. Kazimierskiego, za 
poparciem starostwa i urzędu gminy. 

16 lutego odbyła się uroczystość poświę- 
+ cenia lokalu świetlicy, w obecności p. sta- 
rosty, komendanta okręgu związku strzelec- 
kiego, komendanta obwodu zw. strzeleckiego 
kapitana P.W., dowódcy KOP, przedstawi- 
cieli urzędów miejscowych, nauczycielstwa i 
licznie zebranej ludności. : 

Od g. 9 rano były zawody strzeleckie, 
o ll nabożeństwo w kościele, skąd goście 
pośpieszyli do świetlicy. Proboszcz miejsco- 
wy ks. Grabowski poświęcił lokal, życząc 
młodzieży powodzenia w pracy kulturalnej. 
Kolejno przemawiali: p. starosta, komendant 
okręgu zw. strz., kap. Muzyczka, kap. P.W. 
Paczosa, poczem goście przeszli do szkoły, 
gdzie spożyto wspólne śniadanie przy dźwię- 
kach orkiestry 1 pp. leg. Zadowolenie gospo- 
darzy oraz łatwość towarzyska zaproszonych 
z Wilna gości wytworzyły miły nastrój przy 
stole. "Na wety wysłuchano przemówienia 
rózkochanego w Strzelcu komendanta Mu 
zyczki, którego zapał do pracy nad wycho- 
waniem kulturalnego obywatela polskiego u- 
dzielił się obecnym, W kilka godzin po odjeź* 
dzie p. starosty zespół amatorski nauczyciel - 
stwa i miejscowego społeczeństwa odegrał 
pod reżyserją nauczyciela miejscowej szko- 
ły p. Kazimierskiego „Grube ryby* Bałuc- 
kiego. Licznie „zebrana publiczność ochoczo 
bawiła się do rana. 

Taki był początek wejścia w życie šwiet 
licy, która ma służyć miejscem kulturalnej 
rozrywki nietylko dla strzelca. Zbierają się w 
niej i starsi i młodzież by posłuchać radja, 
przeczytać gazetę, pograć w szachy — lub 
inne gry. 

Członkowie Związku. Strzeleckiego. pilnu- 
ją porządku, a p. Kazimierski, mieszkając o 
bok, ma ciągły nadzór nad zebraną mło- 
dzieżą. Szczęść Boże kulturalnej LD 

SB) 

NIEŚWIEŻ. 

— Poświęcenie Szkoły Ćwiczeń, W nie- 
dzielę 16 lutego o godzinie 1 pp. odbyło 
się poświęcenie szkoły ćwiczeń przy Państw. 
Sem. Naucz. w Nieświeżu. Na uroczystość 
poświęcenia przybyli: inspektor szkolny p. 
Piotrowska, burmistrz p. Chołowiecki, ks. 
dyr. Grodis, ks. pref. Stefanowicz oraz li- 
czne grono rodziców dzieci. — Poświęcenia 
dokonał ks. pref. Nowicki, który przemówił 
do zebranych zaznaczając troskę i rolę ko- 
ścioła w wychowaniu mipdzieży, Z kolei prze 
mówił p. dyr. Zolich, który w krótkich a 
dobitnych słowach podkreślił zadanie i rolę 

„szkoły ćwiczeń dla seminarjum, zwrócił 
się z apelem do rodziców 0  współpra 
cę ze szkołą, wreszcie złożył życzenia owoc- 
nej pracy gronu nauczycielskiemu szkoły ćwi 
czeń z p. prof. Kasprzakiem jako kierowni 
kiem tejże szkoły na czele. Po przemówie- 
niu p. dyrektora dzieci wykonały pod kiero 

Słobodnik, znany już ze Skamandra i 
niedawno zdobyty przez Kwadrygę; 
poza tem kilki innych. 

Wrażenia, jakie odnosi się po prze 
czytaniu wymienionych tomików, są 
różnorodne. jeśli chodzi a doraźną od- 
powiedź na pytanie, jakie motywy prze 
ważają u poetów Kwadrygi — padną 
odrazu słowa: zagadnienia społeczne, 
poezja współczesna, pacyfizm i antymi 
litaryzm, dążenie do nowych form so- 
cjalnych, „panteizm humanitarny". 

Są to ostatecznie hasła modne dzi 
siaj — hasła, którym hołdują lub hoł- 
dowali i Kaden Bandrowski i Słonimski, 
Tuwim i Wierzyński (w Pieśniach fa - 
natycznych), i Bruno Jasieński i Eren 
burg, Remarque, Glaeser, Wittlin czy 
Pilniak. Hasła zreszt ą odwieczne w 
życiu i w literaturze, które jednak dzi 
siaj, po straszliwym kataklizmie woj- 
ny i rewolucji rosyjskiej, nabrały spe- 
cjalnego znaczenia i zabarwienia. Są 
to nietylko hasła — są to zawiłe i groź 
ne problematy, przed któremi stajemy 
albo bezradnie i lękliwie, albo pełni 
eutuzjazmu, albo jesteśmy naiwnym 
Ben Akibą, powtarzającym: wszystko 
to już było. Jakkolwiekbądź, gdy sły: 
Szy się wielkie programy i wielkie pro- 
clamy, złosiiwość podsuwa jedno pyta- 
nie: czy w parze ż głoszeniem takich 
haseł idzie pewna, konieczna dojrza- 
łość twórcza i filozoficzna, czy takie 
problematy są nietylko przemyślane i 
przetrawione, ale — powiedziałbym— - 
przecierpiane przez ich głosicieli. Czy 
mają one w sobie całą prawdę ideo- 
wą i prawdę artystyczną, czy też przy- 
chodzą do poety zzewnątrz — jako 
objaw: panujących prądów, zaintereso- 
wań, lub mody : 

Czytamy naprzykład Stanisława 
Dobrowolskiego: 

(W głuchym huku dalekich grzmotów 
Trzody ludzkie gnane na rzeź 
Suchym trzaskiem salw kulomiotu 
Wypisały w ogniu tę pieśń. 
Nie wywiera to żadnego wrażenia. 
budzi koniecznego w poezji wzru- Nie 
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Debata konstytucyjna 
Dalszy ciąg szczegółowej dyskusji 

WARSZAWA. 25.Il. Pat. Sejmowa 
komisja konstytucyjna przystąpiła na 
dzisiejszem posiedzeniu do dalszej 
dyskusji szczegółowej. 

Pos. Graliński (Wyzw.) nie godzi 
się na *<formułowanie zarówno pro: 
jektu BB., jak i centrum, w których 
to projektach prezydent jest trakto- 
wany jako najwyžszy przedstewiciel 
wladzy państwowej, 

Pos. Komarnicki (K. Nar.) twier- 
dzi, że z punktu widzenia prawnego, 
nie zaś politycznego, określenie w 
projektach BB i centrum władzv pre- 
zydenta jako najwyższego przedstawi- 
ciela władzy Sprzeczne jest z dalsze- 
mi postanowieniami tych projektów. 
Oba projekty nie realizują zasady. że 
prezydent ma być czynnikiem równo- 
wagi między władzami, ani też nie 
wzmacniają istotnie władzy: prezy- 
denta. 

Pos. Bałżkiewicz (Ukr) pódkreś- 
la, że obecna konstytucja, jak i 
wszystkie projekty zmian, mówi w 
art. 2 o narodzie jako  dzierżycielu 
względnie jako zródle władzy. Mów- 
ca uważa to określenie za niewystar- 
czające i twierdzi, że rzecz bvłaby w 
porządku, gdyby słowo „naród* mia- 
ło znaczyć „ogół obywateli" i wnosi, 
=. użyto wyrażenia „ogół obywa- 
tell". 

Poc. Mackiewicz (BB) podkreś- 
la, że w argumentach opozycji bra- 
kuje udowodnienia, iż będzie można 
stworzyć w Polsce silną, skonsolido- 
waną i świadomą odpowiedzialności 
za państwo większość sejmową. Aby 
większości sejmowej oddać _ władzę, 
trzeba wiedzieć, że ona istnieje, bo w 
innym wypadku trzeba stworzyć insty” 
tucję, któraby odpowiedzialność za 
państwo na siebie przyjąć mogła i to 
właśnie—zdaniem mówcy — stanowi 
projekt BB. 

„ Pos. Bittner (Ch. D.) broni pro- 
jektu centrum przed zarzutami posła 
Komarnickiego, twierdząc, że projekt 
ten wchodzi z pewnego założenia 
ogólnego, które przeprowadza w po- 
szczególnych postanowieniach. 

Pos. Winiarski (KI. Nar.) zasta- 
nawia się nad znaczeniem pojęcia na- 
rodu tam, gdzie ten wyraz używany 

” 

  

jest w konstytncji i twierdzi, że pod 
słowem „naród” rozumieć należy za- 
pewne nietylko tych, którzy mówią 
po polsku, ale którzy czują się Soli-_ 
darni z narodem polskim i dobro 
Polski stawiają na czele. 

Pos. Piasecki (BB) podkreśla, 
że nie zgodziłby się na to, ażeby 
sformułowanie brzmiało, iż prezydent 
jest najwyższym przedstawicielem 
władzy zwierzchniej, gdyż już w sa: 
mem pojęciu władzy jest czynnik 
zwierzchności. Należałoby zdaniem 
mówcy — zatrzymać określenie „naj- 
wyższy przedstawiciel władzy”,  Jak- 
kolwiek i to gkreślenie nie jest do- 
skonałe prawniczo, w każdym razie 
ze wszystkich propozycyj zawiera ono 
w sobie najmniej sprzeczności. 

Pos. Piłsudski (BB) zauważa” 
że wyjście, które proponuje BB nie 
daje całkowitej władzy "jednemu czło- 
wiekowi, znosząc jednocześnie parla- 
ment, a tylko odbiera część Fupraw 
nień parlamentowi. oddając tę część 
w ręce jednego człowieka. Jażeli dziś 
— cddągnie dalej mówca — prezydent 
ma do pewnego stopnia charakter 
nadrzędny, to nie należy tego ukry-. 
wać, lecz jasno sformułować 7to w 
pierwszych artykułach konstytucji, ale 
rozmiary tej nadrzędności będą już 
wynikać z dalszych artykułów. 

Sprawa sposobu wybóru 
Prezydenta 

Z kolei przystąpiono do omawia: 
nia kwestii sposobów wyboru prezy: 
denta. Przewodniczący pos. Makowski, 
zagajając dyskusję, wskazuje na to, 
że projekty zawierają 4 sposoby wy: 
boru prezydenta: 

1) wybór przez naród w głoso- 
waniu powszechnem z pośród 2 kan- 
dydatów — projekt BB, 

2) wybór przez zgromadzenie ele- 
ktorów powołane ad hoc — projekt 
lewicy, 

3) wybór przez t. zw. kongres na- 
rodowy — projekt Ch.-D. i 

4) wybór przez połączone izby 
sejmu i senatu — projekt Stronnictwa 
Narodowego. 

  

zawalenie się domu wskutek wybuchu gazów 
PRAGA, 25, Il. PAT. „W jednym z nowowybudowanych „domów w 

13 т okręgu nastąpiła gwałtowna eksplozja gazu. Zawalił się front domu 
oraz kilkanaście sufitów. Trzy osoby odniosły ciężkie rany. 

 PREWERIEEEKAGTOSZATA 

Pefklewiez obchodzi się bez opiekuna 
Słynny biegacz polski weźmie udział w biegach 

o mistrzostwo U. S. A. 
NOWY JORK, 25 II. Pat. Jak się dowiadujemy, opiekun urzędowy Petkiewicza | 

Weintahl opuścił Stany Zjednoczone już w dniu 20 bm. tak, że Petkiewicz pozostał 
w Ameryce sam, Widownią najbliższego. startu Petkiewicza będą prawdopodobnie 
mistrzostwa U. S$. A. w hali w Atlantic City. 

wnictwem p. prof. Wirstiuka kilka piosenek: 
kończąc hymnem narodowym „Jeszcze Pal- 
ska nie zginęła”. 

— Dancing. 22 lutego Nieświeskie Koło 
Ziemianek urządziło w Salach  ratuszowych 
„Dancing* z przeznaczeniem dochodu па 
cele oświatowe.  Gospodynie i gospodarze 
zabawy dołożyli wszelkich starań by goście 
pod każdym względem byli zadowoleni 
i mile w dniu tym spędzili wieczór. 

— Wieczornica Strzelecka. Staraniem Za 
rządu Nieświeskiego Oddziału Związku Strze 
leckiego odbędzie się w dniu 1 marca w 
sali Szkoły Powszechnej w Horodzieju wie- 

   

szenia i przeżycia estetycznego. Во- 
wiem nic łatwiejszego nad patetyczny 
i banalny zresztą okrzyk: Wypisać w 
ogniu pieśń! 

" Podobnych uczuć doznaje się przy 
lekturze Rydzewskiej. Proszę przeczy 
tać jej wiersz p.t. „Bekart“. | 

„. Więc żyj, bo musisz życie jak kielich 
wychylić д0 @па — 

Są rzeki dla ust spragnionych i garście, 
gwiazd dla głodnych. 

Otóż to: życie jak kielich wychyć 
lić. Garście gwiazd dla głodnych. W 
intencjach autorki było zapewne, aby 
takie powiedzenie. wzruszyło i olśniło 
jednocześnie metaforą. ymczasem, 
jest to dla mnie tchórzliwa, o pozorach 
miłosierdzia, furteczka, przez którą łat- 
wo cały problem społeczny przemycić. 

Podobne uwagi nasuwają się pod- 
czas czytania innych poetów Kwadry- 
gi. Powiedziałbym: sporo patosu, du- 
žo programowošci, blastemicznych  0- 
krzyków, światoburczych gestów, pia: 
ny na ustach (jak mówi Ciesielczuk) 
— ale to jeszcze nie to. 

I może — może której pięknej na 
cy, spędzonej w najmodniejszym dan- 
cingu pani Rydzewska, wracając odu' 
rzona, z pałającą piersią, młoda i pięk- 
„ra — natknęła się gdzie o bladym świ 
cie na bękarta, stojącego na rogu z 
wyciągniętą ręką i zawołała w rozpa- 
czy: 

Focie z twarzą czerwoną, całą w pry- 
szczach i krostach, 

Twe chude ciałko do krwi żelaznym prę 
tem wychlostalt 

Prętem żelaznym! To straszne, do* 
prawdy. 

A dlaczego to mówię?. Bowiem 
poeci Kwadrygi głoszą „odpowiedział- 
ność poezji. A więc — poesie oblige. 
Ja zaś jestem w tej materji innego zda 
nia 

To są moje krytyczne uwagi. 
Ale dużo jest w tych poezjach tak 

że wartości dodatnich. Wielkie opano- 
wanie formy, naogół biorąc 
ność kompozycji, troska o piękno ję” 
zyka, 9 doskonałość „rymu. 

popraw” 

czornica strzelecka dochód z której przezna- 
cza się na cele kulturalno - oświatowe Zw. 
Strzeleckiego, — Zabawa zapowiada się dość 
wesoło, gdyż na spędzenie czasu wybiera 
się dużo osób z Nieświeża. 

  

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

TRZEBY SIEROT. 
ZŁÓŻ OFIARĘ NA DOM 

DZIECIĄTKA JEZUS! 
  

    

Najciekawsi i najbardziej utalento 
wani z pośród poetów Kwadrygi — to 
Maliszewski i Flukowski. Maliszewskie 
go cechuje przedewszystkiem poetycka 
postawa wobec życia, zdolność do 
przetwarzania rzeczywistości. Życie i 
jego objawy to naprawdę materjał dla 
tego poety, który wie, co z życia mo- 
że poezja uczynić i jaki musi w tem 
wziąć udział wyobraźnia twórcza. O- 
bok tego ma on duże poczucie rytmu 
i muzyki wiersza. Jednym z najpiękniej 
szych jego wierszy jest „Opowieść o 
tańczącym dzwonie (į ' zbuntowanej 'ar- 
macie“. : : 

Obok Maliszewskiego wysuwa się 
Flukowski, Nie dba on o formę tak, 
jak Maliszewski, Może ją nawet lekce- 
waży. Ale zato pogłębia treść — i czy- 
ni to z niego poetę, który posiada wy” 
raźną fizjognomję, zdecydowany stósu- 
nek do Świata. W jego tomiku „Słoń- 
ce w Kieracie“ znajdziemy też, oprócz 
motywów społecznych i „urbanistycz- 
nych*  —motywy religijne, odczucie 
natury i dużo reflekji — pierwiastków, 
które w bardzo słabym stopniu wystę 
pują w twórczości jego kolegów. 
Świadczy .to o osiągnięciu pewnej ró- 
wnowagi ducha, o spokoju wewnętrz- 
nym i harmonji, ca jest z pewnością 
koniecznym / warunkiem prawdziwej 
twórczości. : 

Oprócz tych dwóch poetów na u 
wagę zasługuje Włodzimierz  Słobod- 
nik, autor dwóch zbiorków poetyckich: 
„Modlitwa o Słowo” i „Cień skrzyp” 
ka". Jest on najbardziej dojrzałym | i 
zrównoważonym ze wszystkich  kwa* 
drygantów. 

Niektóre wiersze świadczą o 
dobitnie, np.: „Oddech umarłych 

Z dna płuc dobyty oddech — może z 
duszy dna — 

tem 

Nie kończy się po zgonie naszym, ale 
trwa... 

Bo chociaż już nie mąci lustra gładkiej 
{ Е toni, 

W uszach najbližszych nocą jak muzyka 
ŻARU, dzwoni. 

I budzą się, wsłłichani w szmery te naj- 

R wę jc ass, 
  

  

   
     

Próba odbudowy kartelu lewicy 
Paryż, 22 lutego. 

Trzecia Republika, licząca 60 rok 

życia, otrzymała dziś 8152у z kolei 

rząd. Na jego czele stanął pos Kamil 

Chautemps, prezes klubw radykalnego 

w lzbie Obaliwszy gabinet pana Tar- 

dieu, spóbował p. Chautemps utworzyć 

rząd opierający się na współpracy lewi 

cy i centrum Izby. Poprosił więc pana 

Tardieu o współpracę, proponując mu 

ministerstwa wojny lub marynarki oraz 

obiecując dwa inne portiele jego przy- 

jaciołom politycznym. Ale p. Tardieu 

i jego klub „republikan lewicy* odmó- 

wili. Wówczas p. Chautemps, ratując 

swój własny i swej partji honor, utwo 

rzył rząd opierający się na tych sa- 

mych grupach, jakie w latach 1924 — 

26 wchodziły w skład „kartelu lewicy 

a więc na socjalistach głosujących za 

rządem, ale nie mających w nim swo 

ich przedstawicieli), na radykałach, na 

republikanach socjalnych i na tak 

zwanej  „łewicy radykalnej", 

to znaczy grupie posłów idących w 

kraju samopas i nienależących do žad- 
nej partji. 

Nazwy „lewica”*, „centrum i 

„prawica posiadają w parlamencie 

francuskim znaczenie bardzo specyficz 

ne i mało mają wspólnego z logiką, po 

dobnie zresztą jak tytuły partyj i grup 
parlamentarnych francuskich. Tłuma 

czy się to nietylko brąkiem odwagi cy- 

wilnej u polityków, ale także ciągłem 

przesuwaniem się na lewo politycznego 

środka ciężkości w izbach francuskich. 

Trwa to już od wieku, a w każdym ra- 

zie od roku 1848, kiedy pierwszy raz 

wprowadzono we Francji powszechne 

głosowanie. Proces zawsze jest ten 

sam: na lewem skrzydle wachlarza por 

litycznego zjawia się grupa radykalna, 

która stopniowo rośnie i ku prawicy 

grupy istniejące odsuwa; zasmakowaw 

szy władzy, poważnieje i staje się 

względnie umiarkowana; wówczas zja 
wia się na lewo od niej grupa nowa i 

proces się powtarza... 

Przyjrzyjmy się składowi politycz- 

nemu obecnej Izby Posłów: do prawi- 

cy zaliczyć można tylko 30 niezależ- 

nych i 89 członków Unji republikańsko 

demokratycznej (grupa p. Ludwika 
" Marin'a) — rażem 119 posłów. 

Potem mamy 19 członków  partji 

ludowo - demokratycznej (francuskiej 

„chadecji'*), 32 członków „Akcji de- 

mokratyczno - społecznej” (pp. Am 

drzej Maginot i Paweł Reynaud), 64 

„republikan lewicy* (pp. Andrzej Tar 

dieu P.E. Fiandin, F. Pietri i in.), 16 

ceztonkow „lewicy spoteczno - radykal- 

nej“ (p. Franklin - Bouillon) i 9 nie 
zależnych; razem 140 głosów należą- 

cych do „prawego centrum*.. Bo „CE 

trum lewem“ jest grupa „lewicy rady 

kalnej* (52 głosy), grupa najmniej 

pewna w Izbie francuskiej, grupa pp. 

Danielou i Loucheur'a. _ 
Do właściwej lewicy zaliczyć trze” 

ba przedewszystkiem 118 radykałów, 

oraz trzy inne drobnie grupy: 19 „nieza 

ležnych lewicy“ (p. H. Guernut) 20 re 

I sądzą, że na smutnem, CIE A 
4 Ożu 

Głęboko i szeroko, jako wiatr na morzu, 
Oddycha ten, co wczoraj w mrok wie- 

‹ czności odszedł. 

Najbardziej matomiast nieposkro- 
miony i zuchwały jest Stanisław Do- 
browolski, w którym bardzo dużo je- 
szcze burzliwej młodości i wybuchliwe 
go temperamentu. Nie są to oczywiście 
wady, ale przeszkody, jeśli chodzi o 
całkowite wypowiedzenie się. Trudno 
zresztą jeszcze tego żądać od począt- 
kującego poety. 

Przeciwieństwem jego jest Włady- 
sław Sebyła, melancholijny raczej i 
przygnębiony. Aa 

Wreszcie, rzecz ważna. Zdaje się, 
że poeci Kwadrygi mają, powiedzmy 
śmiało, .za mało kultury literackiej i 
znajomości obcej poezji. Jedynymi ich 
nauczycielami byli prawdopodobnie 
Skamandryci, co widać wyraźnie na 
wszystkich Kwadrygantach. Szczegół 
nie wpływ ten silnie zaciężył na Sło- 
bodniku, którego „„Modlitwa.o Słowo 
wywodzi się wprost z Tuwima: „Proś 
ba o piosenkę“ — i na Dobrowolskim. 
Poza tem dźwięczy w nich Słonimski i 
Wierzyński. I znów nie jest to dla nich 
bynajmniej ujmą. Interesujące jest na- 
tomiast to, że w swych programach о- 
stro przeciw Skamandrytom występują, 
zarzucając im beideowość, romantyzm 
estetyzni. A;przeto interesujące jest, że 
akurat 10 — 12 lat temu Skamandryci 
rzucali mniej więcej te same hasła, któ 
re dziś głoszą Kwadryganci. Było to 
wówczas, gdy Słonimski pisał „Czarną 
wiosnę”, a Tuwim „Wiosnę”. Tylko 
wówczas było to jednak burzliwsze i 
bardziej młodzieńcze. 

I jakież stąd wnioski? 
Poeci Kwadrygi są stanowczo uta- 

lentowani. Powinni, zdając sobie z te- 
go sprawę, iść coprędzej naprzód, na” 
przód W roku 1940 wtoczy się na a- 
renę poezji polskiej Rydwan, który za 
cznie oskarżać Kwadrygę o bezideo- 
'wość, romantyzm, estetyzm... Czyli o 
czystą poezję. | J. Wysz. 

   a 

  
w trak     

publikan socjalnych (pp. Briand, Pa 

inleve) i 14 „socjalistów francuskich” 

(pp. de Monzie, F. Brunet); razem— 

171 głosów. Pozóstaje „skrajna lewi: | 

ca”, czyli» 100 prawdziwych tym razem i 

socjalistów i 10 komunistów. | 

A wreszcie 10 posłów należy do | 
„grupy posłów nie należących do żad- | 

nej grupy”; zorganizował tych panów 

pos. Bellanger, któremu p. Chautemps | 

zaofiarował podsekretarjat stanu mary- | 
narki wojennej w nadziei, że swych 9 
kolegów dla rządu pozyska. 

Na jaką większość liczyć może p. 
Chautemps? Napewno poprze go lewi- | 
ca; socjaliści również za nim będą gło | 
sowali, choć żadnego przedstawiciela 
w rządzie nie mają i mieć nie mogą, 
zgodnie z orzeczeniem ich ostatniego 
kongresu; dalej liczy p. Chautemps na 
grupkę p. Bellanger'a, a przedewszyst 
kiem na „lewicę radykalną", mającą w 
rządzie 3 ministrów i 2 podsekretarzy 

stanu. Razem dałoby to 333 głosy, co | 

jest dostateczną większością w Izbie 

liczącej obecnie 602 posłów. Zachodzi | 

jednak pytanie czy wszyscy członko- | 

wie „lewicy radykalnej" za rządem bę- 
dą głosowali? Czy w grupkach pp. Bel 
langer'a i Guernut'a nie znajdą się prze 
ciwnicy obecnego gabinetu? Е 

Gabinet Chautemps staje przed Iz- 
bą we wtorek. Jeśli uzyska większość 
to z wielkim trudem i tylko ze względu 
na potrzebę uchwalenia budżetu i wy- 
słania delegatów na konferencję mor 

ską do Londynu i na konferencję celną 

do Genewy. Pozatem jednak ta próba 

odbudowania kartelu nie ma wielkich 

szans.Parlamentarnie najmocniejszym 

byłby w tej Izbie gabinet „koncentracji 

opierający się na centrum prawem i le- 

wem, oraz na lewicy, bez socjalistów, 

bo taka większość skupiałaby od 320 

do 360 pewnych głosów. P. Tardieu 

taką większość pragnął stworzyć w li 

stopadzie r.z. Nie udało mu się to wo” 

bec odmowy radykałów. P. Chautemps 

również nieśmiało na „koncentracyjne 

próbował wjechać wody, ale tym га- 

zem musiał mu odmówić p. Tardieu. 

Następny gabinet będzie  „koncentra- 

cyjny“, a tworzyć go będzie albo p. 

Tardieu, albo p. Poincare. 

__ Kazimierz -Smogorzewski. 

  

— Grypę, kaszel bronchit uleczysz Sy- 

stematycznem piciem szczawnickich wód 
kruszcowych „Steiana“ i „Jėzefiny“. Choro- 

by žotadka i przemiany materji usunie Ci 

szczawnicka „Magdalena“ i „Wanda“. De 

nabycia w aptekach į skladach aptecznych.. 

  

  

  

      

PRA ITA 

* 

Dla nawiązania kontaktu z ruchem lite- 
rackim i poetyckim w Wilnie, przybyło w 
dniu 23. Il. trzech poetów warszawskich z 
grupy „Kwadryga*, Stanisław Dobrowol 
ski, Aleksander Maliszewski i Władysław Se 
była, którzy po wygłoszeniu referatu o po 
wstaniu, idei, celach i odrębnych _ właści. 
wościach grupy „Kwadryga*,  recytowali 
wiersze własne i najcharakterystyczniejsze u- 
twory swoich kolegów. ” 

Po powitaniu przybylych przez p, Hule 
wicza, referat wygłosił p. Stanisław Dobro 
wolski. Idea stworzenia odrębnej grupy po- 
etyckiej powstała wśród wychowanków gi 
mnazjum imienia Mikołaja Reja. 2 inicja ! 
tywy Mieczysława Bibrowskiego zapoczątko 
wano wydawnictwo czasopisma „Kwadryga* 
którego pierwsze numery były ze względów 
oszczędnościowych wydawane w _ Białej 
Podlaskiej, dopiero 4 numer wyszedł w War 
szawie. Powstanie Kwadrygi, było wynikiem 
powsżechnej potrzeby, i reakcją przeciw e€- 
stetyzmowi grupy Skamander. Kwadrygow- 
cy są kontynuatorami Skamandra co do for- 
my, lecz cechuje ich większy młodzieńczy, 
ideowy entuzjazm i polot. Dia Kwadrygow- 
ców zagadnienia socjalne są najważniejsze, 
traktują oni zagadnienia społeczne z punktu 
widzenia socjologicznego w pr-eciwieństwie 
do Skamandra, który traktuje zagadnie 
nia społeczne z punktu widzenia emocjonal 
nego i biologicznego. Kwadryga wzięła za 
zadanie stworzenie półczesnej literatury, 
Sj na głębokich podstawach  social- 
nycn. 

„W roku 1928 Kwadryga otrzymała nie- 
dzielny dodatek w Kurjerze Porannym i w 
tymże roku wyszły w druku pierwsze tomi- | 
ki poezji nakładem Ferdynanda Hósika, któ. | 
ry od tego czasu również jest wydawcą 
czasopisma Kwadryga. Inicjatywa utworze- 
nia międzynarodowego Syndykatu Poetyc. 
kiego, z przyczyn technicznych nie została 
jeszcze urzeczywistniona, nie mniej jednakże 
się przyczyniła, do przetiomaczenią kilku 
wierszy Kwadrygowców na język niemiec- 
ki i na pochlebne wzmianki w krytyce fran - 
cuskiej. . : 

„ Przybyli poeci odczytali oprócz własnych 
wierszy, poezje Flukowskiego, Rydzewskiej, 
Gałczyńskiego, Czechowicza, Ciesielczuka i 
Włodzimierza Słobodnika. 

Poeci warszawscy, dziękując ża serdecz- 
ne przyjęcie prosili poetów wileńskich o jak- 
najprędszą rewizytę, 
. Pani Romer Ochenkowska w słowach po 
żegnania wyraziła radość z nawiązania kon- 
taktu z grupą najmłodszych poetów polskich 

których twórczość rozkwitła w wolnej Pol. 
sce nosi już ra sobie zupełnie odrębne cech 

towaniu sztuki i życia, | Zi k. 
Pia, PO KOERAĆ.: ч R APA I   
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Sytuacja iluszezów 
Poniższe uwagi będą próbą podej 

ścia do rozwiązania sprawy tłuszczo” 
wej. W żadnym razie nie kuszę się o 
jej definitywne rozwiązanie. 2 

Nie chodzi mi o tłuszcze, mające 
szerokie przemysłowe zastosowanie w 
iabrykacji czekolady, cukrów i t.p., w 
których tłuszcz jako składnik uboczny 
odgrywa drugorzędną rolę, a produkty 
te raczej są przedmiotem zbytku, a 
pie codziennej potrzeby. 

' Główny nacisk kładę na tłuszcz, 
jako element życia i codziennej troski 
szerokich mas. 

Jako artykuły codziennej potrzeby i 
troski w obrocie, prócz prócz krajowe” 
go masła, słoniny i smalcu — mamy 
amerykański smalec, gdańska i krajo- 
wą margarynę oraz kilka gatunków 
sztucznych tłuszczów, fabrykowanych 
w kraju z importowanych produktów 
kokosowego i zmiemnego orzecha oraz 
innych. i 

Impost stoniny i smalcu amerykan“ 
skiego jest pozostałością okresu wojen 
nego, w którym ogłodzenie Europy z 
tłuszczów zmusiło Amerykę do ratowa 
nia ludności. Dziś Polska tego ratunku 

_ nie potrzebuje. 
Margaryna jest bardzo dawną na 

miastką tłuszczu, urodzoną w Niem- 
„<czech, w okresie perjodycznych  gło- 
dów tłuszczowych, w związku z pry- 

 mitywnym stanem kultury rolnej na 
piaszczystych diunach północnych i 
środkowych Niemiec. Od lat jednak 
pięćdziesięciu stan ten radykalnie się 
zmienił z postępem kultury pasz, zbóż 
i kartofli. W okresie wojny Niemcy mu 
siały znowu zwrócić się do namiastek 
tłuszczów i wówczas ta powstał wielki 
przemysł chemiczny dla tłuszczów ja” 

_ dalnych. ° 
Jaką drogą po wojnie kapitał zain- 

westował w Polsce fabryki sztucznych 
tłuszczów nie będę wyjaśniał. Stwier- 
dzę tylko, że przemysł ten z dnia na 
dzień rośnie. Ostatnio znowu jedna z 

_ fabryk gdańskich przeniosła się do Pol 
ski. 

Stwierdzę również, rzecz wiadomą 
że chemicznie fabrykowane namiastki 
masła (może tylko pośrednio @а or- 

| ganizmu szkodliwe) wręcz są zabójcze 
, dla krajowej produk cji tłuszczów na 

_ turalnych. Namiastki te konsumuje w 
boższa ludność, a głównie są one pod: 
stawą omaszczania potraw nietylko w 
jadłodajniach o niewybrednej klienteli, 
lecz w najbardziej/ renomowanych re- 
s tauracjach w tajej Polsce, oraz przy 

_ wypieku wszelkiego rodzaju ciast i naj 
bardziej bieżących artykułów słodkich. 
Ce na ich stosunkowo bardzo wysoka, 
w detalu 4 zł. kilo, jest wyższą od smal 
cu, a mało co niższą od obecnej ceny 
masła 

O ile chodzi o stosowanie sztucz- 
_ nych tłuszczów w artykułach zbytku 

nie byłoby tu wiele do powiedzenia, 
bo konsumują je jednostki wogóle sy- 
te. Inaczej się jednak sprawa przedsta 
wia gdy margaryna, amada, ceres i tp. 

dostają się do organizmów jednostek, 
dla których tłuszcz dobry i naturalny 
jest podstawą życia, sił do pracy i wy 
chowania zdrowego i silnego młodego 
pokolenia. Te wątpliwości były w okre 

  

     

   

  

    
    

   

        

    

   

  

     

  

     

    

        

     

    

  

    

    
    
   
   

            

    

   

  

     
   

    

    

     

     

   
     

    

    

gdy przekonano się o skutkach namia* 
stek tłuszczów, gdy naturalnych zabra- 

“kio. 
W polityce tłuszczowej argumentem 

poważnym jest konjunktura i rachun- 
nek. W pewnych okresach i konjun 

_ kturach zapewne, że trzeba było ekspor 
 tować nasze drogie masło śmietankowe 
gdyż ludność mogła zadowolnić się 
smalcem krajowym lub amerykańskim, 
a nawet margaryną i namiastkami ma- 
sła. Obecnie gdy produkcja naturalne- 

o masła i jego eksport chwieje się, a 
"produkcja wieprzowiny, słoniny i smal 
cu nietylko wystarcza krajowi, lecz mu 
si się eksportować — należałoby zaha- 
aowat rozrost tabrykacji namiastek, 
wymaga tego konjunktura, a przema 
wia za tem i rachunek, Za ostatnie o 
siem lat przywieźliśmy za 272 miljony 

_ zł. importowanych tłuszczów. W roku 
1929 za 50 miljonów zł. 

Wysuwa się już probłemat zaniku 
'" produkcji wyborowego masła w  Pol- 
‚ $ce, [podkreśla się nadprodukcje masła 

_ wogóle w Europie. 
Czy jest więc racjonalnem popie: 

Tanie w Polsce fabrykacji namiastek tłu 
_ Szczów Z importowanych surowców, 
niszczących produkcję tłuszczów rolni- 

‚° czego pochodzenia. 
„Zródłowo wyjaśnić tę sprawę nie- 

zmiernie ważną może bardzo ścisła 'a- 
_ naliza wartości namiastek (a także _ smalcu amerykańskiego) pod wzglę- 
„dem biologicznym, chemicznym i fizy 

cznym — w porównaniu z takąž war- 

   

     

  

   

    

    tością krajowych naturalnych  tłusz- 
_czów. 

Do przeprowadzenia tych badań 
mamy zakład, nie ustępujący najwzo- 
rowszym zachodnim instytutom  doś- 

_ Wiadczalnym, a prowadzony na wy- 
soką skalę wiedzy 

Jaki tych badań będzie wynik? Zgó 
ry można przewidzieć, że ujemny dla 
namiastek į amerykańskiego smalcu, a 

_ dodatni dla krajowych naturalnych tłu 
| szczów. Badania te mogą prócz tego 

twierdzić rzeczy praktycznie i życio- 
wo znane, jąk np. to, że pierwszeń- 

_ stwo będzie miał pod względem trwało 
_ ści, oszczędności w użyciu i korzystne” 
„go asymilowania przez  organizam 

tłuszcz wieprzowy, pozbawiony wody 
i tkanek. 

Zmienne konjuktury dla produkcji 
las 
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sie wojny aż za dokładnie wyjaśnione, 

jadalnych w Polsce 
rolniczej wogóle, a tłuszczowej w 
szczególności nakazują przejście z 
rękodzielniczego wytwórstwa | tiusz- 
czu wieprzowego na przemysłowy. U- 
biegają nas w tem pewne kraje, ratu 
jące skutecznie własne wytw órstwo 
wędliniarskie, wewnętrzne i eksporto“ 
we. Standaryzuje się tłuszcze wieprzo 
we, doprowadzając je do najwyższej 
trwałości i smaku. 

U nas postęp w tym kierunku jest 
koniecznym. Produkując najlepsze wę 
dliny — produkujmy i najlepszy tłuszcz 
wieprzowy bez wody i tkanek z któ- 
rych możemy mieć uboczny produkt 
skwarki, mający wielki popyt na Za 
chodzie. 

Sprawa eksportu naszych wędlin 
tak nierozerwalnie związana z tłuszcze 
wą Sprawą nie ma dość silnego zrozu 
mienia w sferach, które popierając roz- 
budowę eksportu bitej wieprzowiny, 
połówek i szynek — przygotowują na 
ierenie zagrańicznym groźną konkuren- 
cję dla tworzącego się wielkiego ek 
sportu polskich trwałych wędlin. 

Jedna i ta sama ręka pracuje w 
propagandzie eksportowego wędliniar- 
stwa i jednocześnie w rozbud, owie ek 
sportowych rzeźni dla półfabrykatów. 

Zdawałoby się, że ustabilizowanie 
tego eksportu w trzech formach t.j. 
żywca, bekonów i trwałych wędlin 
(szynek, kiełbas i konserw)  calkowi- 
cie ujęłoby w normalne ramy to za 
gadnienie, uniezależniłoby je od wszel 
kich konjunkturalnych zmian i zaaseku 
rowałoby eksportowe  wędliniarstwo 
od braku surowca w kraju i od konkur 
rencji z własnym surowcem zagrani- 
cą. 

Ścisła reglamentacja trzech form 
eksportu — żywca, bekonów i wędlin, 
jako produktów wykończonych dałaby 
również możność wzajemnego ustosun 
kowania ich w ramach zapewniających 
niezbędne ilości tłuszczów —wieprzo” 
wych da pozostawienia w kraju. 
Streszczając się stwierdzam, že-konjun 
;zzkturalne ochronne cło 100zł. lub wię 
cej od importu tłuszczów obcych nigdy 
nam do spożycia niepotrzebnych (chy- 
ba w okresie wojny) — całkowicie 
sprawy nie rozwiąze. 

Niezbędnem jest kagańżcowe zam- 
knięcie produkcji namiastek, lub skie- 
rowanie ich na tereny obce. Niech z 
powodzeniem i'eksportują do Sowietów, 
niech konkurują z rybiemi tłuszczami 
na północnych rynkach ale nie wolno 
im podrywać naszej produkcji masła, 
smalcu i słoniny. 3 

Wysunięte w powyższych uwagach 
sprawyj przypominają moment otwarcia 
głośnej kampanji przeciwko importowi 
ryżu dla Gdyńskiej Łuszczarni na ko” 
rzyść krajowych krup i kasz. Wówczas 
jeszcze tak ostrego kryzysu gospodar- 
czego nie b yło i kampania anti - гу- 
żowa zacichła w kulisach polskiego im 
portu. 

Dziś myślę, że związki organizacyj 
rolniczych, związki i spółdzielnie ma 
ślarskie, e cechy wę 
dliniarskie i ich związek w Poznaniu, 
oraz wszelkie organizacje, którym leży 
na sercu sprawa produkcji i bytu kra- 
jowych tłuszczów — zechcą solidar- 
nie poprzeć powyższe uwagi mocnem udziałów, nie jest ograniczoną. Po skończo| Tendencja barometryczna: stan stały. 
wezwaniem do akcji i niezbędnych po 
sunięć. 

Stefan Chodakowski. 

INFORMACJE 
KRONIKA MIEJSCOWA 

— Kupcy i rzemieślnicy o stanie gospo 
darczym, Zebrani na wiecu w dniu 23 lutego 
1930 roku w liczbie około 1000 osób, kupcy 

i rzemieślnicy chrześcijanie miasta. Wilna, 
po wysłuchaniu referatów o stanie gospodar 
czym handlu i rzemiosł, jednomyślnie stwie! 
dzili: że handel i rzemiosła”przeżywają bar 
dzo ciężki kryzys, o czem świadczy zwięk 
szająca się z dnia na dzień niewypłacalność 
oraz redukcja i likwidacja warsztatów pra 
cy, że organy skarbowe, albo nie zdają 
sobie sprawy z sytuacji, albo przez zbytnią 
gorliwość w wykonywaniu suchej | litery 
prawa i zbyt rygorystyczne traktowanie 

  

   

* płatników przyśpieszają katastrofę. 
„Zaniepokojeni takim stanem rzeczy, 

grożącym ruiną gospodarstwa społecznego, 
zebrani na wiecu uznali za konieczne zwrów 
cenie uwagi odpowiedzialnych czynników 
na nieodzowność zastosowania  natychmia- 
stowych środków zaradczych-i w tym celu, 
całkowicie popierając postulaty, ogłoszone 
na ogólnopolskich zjazdach w Warszawie: 
kupieckim w dniu 2 grudnia 1928 roku į 
rzemieślniczym w dniu 24 lipca 1929 roku 
w związku z tem uchiwakili: 

1) Wezwać Sejm i Rząd Rzeczypospol. 
do przyśpieszenia załatwienia noweli do usta 
wy o państwowym podatku przemysłowym. 

2) Wezwać Ministerstwo Skarbu do 
natychmiastowego złagodzenia procedury 
egzekucyjnej, oraz zastosowania najdalej idą 
cych doraźnych ulg. 

3) Wezważ Ministerstwo Skarbu do 
pouczenia podwładnych organów o koniecz 
ności bardziej wyrozumiałego traktowania 
płatników. Ё 

Następnie zebrani na wiecu stwierdzili, 
że woj wileńskie znajduje się w szczególnie 
ciężkiej sytuacji, nieznanej na inńych zie 
miach Rzeczypospolitej, a to skutkiem naj. 
większego tutaj zniszczenia wojennego, wy 
jatkowo niepomyślnych warunków połtycz 
nych i geograficznych, oraz Młęski dwuiet- 
niego nieurodzaju. 

Z tych względów Ziemia Wileńska ma 
słuszne a domagać się wyjątkowej po 
mocy i opieki, gdyż wyżej wysunięte postu 
laty ogólne nie będą wystarczającemi dla radykalnego uzdrowienia tutejszego życia 
gopsdarczego. Dlaczego też zebrani na wie cu uchwalili domagać się dla Wileńszczyzny 
wyjątkowych ulg i w tym celu wysunęli na 
stępujące żądania: 

1) Natychmiastowe skasowanie podatku 
przemysłowego od obrotu, którego dos ja- 
ko szkodliwego dla życia gospodarczego, 
jest już w zasadzie w sferach rządowych 
przesądzony. . 

2) Powiększenie terenu Woj. Wileńskie 
go kosztem Województwa Nowogródzkiego, 
co do którego istnieją projekty o skasowa 

i 

NURJER G0S20DARCZY ZIEM МУСНОО МИ 
niu, a co bezwzględnie dodatnio wpłynie na 
ożywienie życia gospodarczego w Wilnie. 

3) Przydzielenie większych kredytów 
inwestycyjnych, jak z budżetu ogólno-pań 
stwowego, tak z budżetów poszczególnych 
instytucyj państwowych i społecznych. 

4) Przydzielenie sferom gospodarczym 
większej sumy na długoterminowe bezpro- 
centowe pożyczki reparacyjne, rozdzielane 
за pośrednictwem banków spółdzielczych, 

5) Zastosowanie  uprzywilejowąnych 
taryf kolejowych dla różnego rodzaju towa 
rów, zależnie od miejscowych potrzeb gospo 
darczych. 

6) Powstrzymanie nadmiernej rozbudo 
wy miejskich budżetów inwestycyjnych, z 
wpływów bieżących, jako obciążających w 
krzywdzący sposób jedno pokolenie. Nato- 
miast okazania pomocy miastom, w szcze- 
gólności Wilnu, w pozyskaniu długotermino 
wej pożyczki z gwarancją Państwa. 

7) Zawieszanie w drodze 
takich uchwał ciał samorządowych, _ które 
idąc po linji interesów klasowych podważają 
życie gospodarcze, 

) Rezolucje wiecu podlegają złożeniu: 
1) Prezesowi Rady Ministrów. 
2) Ministrowi Skarbu. 
3) Ministrowi Przemysłu i Handlu. 
4) Marszałkowi NO 
5) Marszałkowi Senatu. 
6) Posłom i senatorom Ziemi Wileńskiej 
7) Wojewodzie wileńskiemu. 
8) Prezesowi Izby Skarbowej w Wilnie 
9) Związkowi łzb PrzemysłowosHandlo 

wych w Polsce. 
10) Izbie Przemysłowo-Handlowej w 

Wilnie. 
11) Izbie Rzemieślniczej w Wilnie, 
12) Radzie Naczelnej Źrzeszeń Kupie 

ctwa Polskiego w Warszawie, 
  

— Z lzby Przemysłowo. Handlowej w 
Wilnie, Izba Przemysłowos<Handlowa w Wil 
nie podaje do wiadomości zainteresowanych 
przemysłowców i kupców drzewnych, że 
Ministerstwo Komunikacji uzupełniło treść 
zarządzenia o zachowaniu w stosunku do 
przesyłek materjałów drzewnych mocy obo 
wiązującej skreślonych jprzepisów © ргхеКаг 
tacji przesyłek w komunikacji z zagranicą 
(ust. A $ 48 części II zeszytu 1); uzupełniee 
nie, dokonane na wniosek Izby Wileńskiej, 
ma na celu wyraźne podkreślenie, iż prze 
pisy o przekartacji zachowują moc nietylko 
w odniesieniu do przesyłek / materjałów 
drzewnych do Niemiec, lecz także do prze 
syłek tych materjałów, eksportowanych do 

Czechosłowacji. ; 
Wspomniane uzupełnienie zostało ogło- 

szone w Nr. 8 Dziennika Zarządzeń i Taryf 
Kolejowych z dnia 21 lutego 1930 r. poz. 61. 

— Z Izby Przemysłowo.Handlowej w 
Wilnie. Izba PrzemysłowowHandlowa jest w 
posiadaniu oferty pewnej firmy niemieckiej, 
dotyczącej armatur oraz aparatów, jako to 
termometry, manometry i t. d.. ` 

Osoby zainteresowane o szczegółach 
mogą się dowiedzieć w lokalu Izby (Troc 

a 3). AŻ 
  

— Przemysłowe pasiek: spółdzielcze. W 
celach przyjścia z pomocą pszczelarzom, 
nie posiadającym dostatecznej wiedzy 'facho 
wej, praktyki, czasu do rentownego prowa 
dzenia pasieki, lub dostatecznie miododajnej 
okolicy, jako też osobom, chcącym mieć 
miód własnej produkcji, lecz  nieznającym 
się na pszczelnictwie, lub nie mającym do 
tego odpowiedniego terenu, Wileńskie Tow. 
Oganizacyj i Kółek Rolniczych wespół z To 
warzystwem Pszczelniczem Ziemi Wileńskiej 
przystąpiło do organizacji dużych pasiek 
przemysłowych. W celach zwiększenia pro 
dukcji miodu, pasieki będą organizowane 
tylko w okolicach miododajnych Wojewódz 
wa, , 

Dwie takie pasieki zostały już zapocząt 
kowane w gminie Rzeszańskiej, pow. Wileń 
sko4Trockiego i Polańskiej pow. Oszmiańskie 
go i uruchomienie ich nastąpi z rozpoczę- 
ciem wiosny b. r. 

Każda z pasiek będzie obsługiwaną 
przez fachowego pszczelarza pod kierowni- 
ctwem wydziału pszczelarskiego Wil. Tow. 
Org. i Kół Roln. 

Ktokolwiek dostarczy chociażby jeden 
ul z pszczołami, lub równowartość pieniężną 
wynoszącą zł. 80, staje się członkiem ра- 
sieki. Ilość posiadanych przez członków 

nym sezonie czysty zysk w postaci miodu 
dzieli się pośród członków pasieki, w sto 
sunku do posiadanych przez nich uli. 
Osoby, zgłaszające swe pszczoły do pasieki, 
winny wnieść zadatek w wysokości 10 zł. 
od każdego zgłoszonego ula, wpłacające zaś 
równowartość pieniężną, wpłacają całą su- 
mę zł. 80. Ze względu na zbliżający się 
początek sezonu zapisy przyjmowane są 
tylko do 15 marca b. r. М 

Każdy członek pasieki może przebywać 
w pasiece co łatwem jest ze względu na 
dogodną komunikację, i mile spędzając czas 
na łonie przyrody, zdobyć w stosunkowo 
krótkim okresie czasu fachowe wiadomości 
pasieczne. 

Bliższych informacyj w tej 
udziela i zapisy przyjmuje Wil. Tow. Org. i Kółek Roln. Wilno, Sierakowskiego 4, 
(—) St. Żukowski Inspektor Pszczelnictwa. 

sprawie 

  

CENY W WILNIE. 
Z dnia 2; lutego r. b. 

Ziemiopłody: pszenica 35 - 36, żyto 20— 21, jęczmień na kaszę 18 — 19, bro- 
warowy 22 — 23, owies 17 — 18, - 
ka 22—24, oiręby pszenne 18—]9, żytnie 
13-15, ziemniaki 7 - 8, siano 8—11, 
słoma 7—8, makuchy lniane 39—40. Ten- 
dencja w dalszym ciągu bardzo słabą. Do- 
a dostateczny, zapotrzebowanie mini- 
ma 

Mąka pszenna 60—80, żytnia razowa * 75—26, pytlowa 33—35 za klg. 
Kasza jęczmienna 50—65, jaglaną 70— 

85, gryczaną 80 90, owsiana 85—100 
perłowa 60 — 80, pęczak 50 — 60 za 
i kg. maona 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— 

Nabiał: Mleko 40—45 gr. za litr, smie- 
S w za 1 kg. 

r twarogow , masio niesol 600 - 650, zolene 500550. DKA, 
Po za 1 dziesiątek. 

. „warzywa: groch polny 40—60, fasola 
białą 100—120, kartofle 9-10, kapusta świe- ża 9—10, kwaszona 25—30 marchew 15—20, 
(za Klg.) buraki 10-15 (ra kilogram) brukiew 15—20, ogórki 10—12 zł. za 100 prze cebula 40—50, kalafiory 80—120 za 

С 
= ao zę 0 1% zą 1 

’ we 50-- ь Aure 200, II gal 10020, Szk gat. 150- 
Ryby: liny žywe 500—550, śnięte 380— 

450, szczupaki żywe 550—600 śnięte 350 
408, leszcze żywe 500—520, śnięte 380 — 400, 
karpie żywe 500— 550, śnięte 380 - 400, ka- 
rasie żywe (brak), Śnięte (brak), oko- 
nie żywe 480—520, śnięte 380—400, wąsa- cze żywe 500 550, śnięte 330—400, siela- 
wa 320-350, sumy 300-350, węgorze 600—700 
miętusy żywe 350—380, Śnięte 250—280, myśl decyzji Min. Skarbu termin składania żenia polsko-łotewskiego została od: 5) sprawozdanie kokis Rewizyjnej, 6) Wy | stynka 170—200, sandacze mrożone 380— zeznań o dochodzie został przesunięty na rok wołana i wyznaczona na dzień 15 bór słońków Zarzą ku ich zastępców, 7 = Е 400, płocie 200—220, drobne 80—100. , podatkowy 1930 z 1 marca na 1 maja. marca r. b. wybór Komisji Rewizyjnej. Wolne wi з 

nadzorczej' 

: Gmina Orańska po przeprowadze wolny. Wanda —- Hrabia Monte. Christo, 
niu tego rodzaju ską oz 2 > ZEBRANIA I ODCZYTY Piccadilly — Czarna dama. RE 
mowystarczającą, podczas gdy dotyc ; wej. 

° с7а5 ale an S aso 2 — (k). Z życią/Stowarzyszeń M. P. Kino miejskie — Halka. 
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Polsko-sowieckie badania okoliczności zahójstwa | chcesz się podobać? 
sierżanta K. O. P, Dbaj o to. 

Na skutek żądania władz polskich i nie zauważyli jak przeszli na stronę kr A 
bolszewicy wydelegowali swych peł. sowiecką. szpeciły 
nomocników w celu wspólnego usta- Gdy byli 14 kroków od granicy Twojej 
lenia okoliczności zastrzelenia na od: nagle usłyszeli okrzyk „stój* i po twarzy, cinku Wilejka podczas kontroli gra- chwili padł strzał, który ugodził ac? 
nicy sierżanta K. O.P. Latosiń: sierżanta Latosińskiego w pierś, kła- ÓlESIE 
skiego. dąc go trupem na miejscu. Zaraz po- jest nie- 

Po skrupulatnem śledztwie ko- tem padło jeszcze kilkanaście strza- bezpiecz - 
misja mieszana na odbytych konie: łów za cofającym się w stronę grani- ne; zwyk- 
rencjach ustalła, że tragiczny ten wy- cy Śliwińskim, który dopiero po Z 
padek zdarzył się iw następujących pierwszym strzale zorientował się, że ce włosy, 
okolicznościach. W dniu 4 lutego r.b. trafili na zasadzkę bolszewicką. Śli- 2 są niewy- 
o godzinie 6 rano sierżant Latosiń- wiński wyszedł z opresji bez szwan- godne. 
ski udał się ze strażnicy Karolino na ku. TYLKO T % K t 
granicę dla skontrolowania posterun- Bolszewicy tłomaczą się, że żoł- | francuski krem = ków. Latosińskiemu towarzyszył sze- nierze ich straży z powodu zadymki | USUWA ZBYTECZNE - OWŁOSIENIE. 
regowiec Śliwiński, który podążał tuż i niemożności rozejrzenia się kogo | Uwaga! „TAKY* jest jedynym francu- 
za swym podoficerem. Pomiędzy słu: mają przed sobą użyli broni będąc | skim prawnie zastrzeżonym kremem, 
pami 413 I 414 z powodu wzmagają- pewni, że są to uciekinierzy usiłują: ZR: WE A r bs cej się śnieżycy obaj kopiści zbłądzili cy przedostać się przez granicę. (c). | "Szystkich o iy model Zł. 5. 

Cena bardzo przystępna. : 

2 Zalety „TAKY*: bardzo przyjemny Usiłowanie zabójstwa we wnęce bramy |sagych,  żąbkie” dziefanie nie ze 
  

  

zwabiony podstępnie tapicer padł pod ciosami sztyletu 
Wczoraj około godziny 9 wieczorem na zaułku Szwarcowym dokonano krwa- RÓŻNE 

wego samosądu na osobie 55-Ietniego tapicera Manela Zaloszańskiego zamieszkałego — (5) Z Komitetu budowy pomniko ś. 
przy tejże ulicy w posesji Nr 5. p. Józefa Montwiła. W poniedziałek odbyła 

Cały wypadek przedstawia się niezwykle zagadkowo bowiem na ile Załoszań- Się owo ać Komitetu badowy 
Н H i i i omnika $. р. ). jontwiiła. ski zdołał narazie zeznać nie przypomina on sobie by z kimkolwiek był aż w takich P By: kai eniu posiedzenia przewodniczą 

stosunkach by dybano na jego życie. cy p. L. Ostrejko przypomniał zebranym © 
Szczegóły samego usiłowania zabójstwa przedstawiają się następująco: jak po- niepowetowanej stracie jaką poniósł przez 

wyżej już zaznaczono około godziny 9 wiecz. do mieszkania Zaloszańskiego wszedł Śmierć jednego z OZI A 
znany mu z widzenia młody żyd który prosił tapicera o zejście na podwórko bowiem AŚ 15-04 aż ns PER 
nadarzyła się akurat teraz bardzo pilna robota. Po dyskusji w sprawie odmownej od- 

Właściciel mieszkania mimo że układał się już do snu zgodził się fzejsć do powiedzi Magistratu udzielenia  placyku 
pracowni i nie podejrzewając w tem nic niezwykłego, bowiem nieraz zdarzało się że Przy zbiegu ul. Trockiej i Zawalnej uchwa » s ь = $ lono zwrócić się ponownie do Magistratu wa go wieczorem, poprosił = o chwilę kcierpliwości, a sam począł się u- wskazując na inne place odpowiednie na ter 

jerać. cel (jak nas informują Komitet złożył poda 
W chwili, gdy Zaloszański wyszedł na schody nieznajomy począł postępować nie wskazując piac przy ul. Trockiej. No 

za nim w pewnej odległości nic do niego nie mówiąc, aż do zejścia na podwórko owo ly inny оее ozmani "Paa 
Gdy znaleźli się w ciemnej bramie idący za Zaloszańskim osobnik cos krzyknął i w Następnie Komitet jednogłośnie uchwalił tym momencie wysunął się z ciemności j«kiś drugi drab, który nim Zaloszafiski zdo- zaprosić , M Ro AE Rafi T 
łał się zorjentować i przyjąć pozycję obronną, rzucił się na niego ze sztyletem w rę- Ministra Aleksandra | CYSZO WIEZA POR 23 
ku zadając podstępny cios z tyłu w szyję, a następnie widząc, że ranny trzyina się Mackiewicza, mob Madans Ua 
jeszcze na nogach począł go dżgać bez opamiętania sztyletem w głowę nanosząc mu go i inż. arch. Jana Borowskiego. 
w ten sposób sześć głębokich ran. A To ni „ono Jako - 

1 i $ iego. warszawie powstało „,Towarzyst- Zaloszański ostatkiem sił począł wzywać pomocy, wobec czego zabójcy porzu- „„, Powiecie Języka Polskiego”, Miłośnicy 
cili swą ofiarę i szybko wyszli na ulicę i zdołali skryć się. Rannego natychmiast prze= jezyka pragnący założyć Oddział Towarzysi- 
wieziono do szpitala żydowskiego, gdzie poddano operacji bowiem rany okazały się wa w Wilnie, mogą się zwracać 20 bliższe 
tak ciężkie, że musiano zastosować jaknajszybciej niezbędne środki ratownicze. 

Władze policyjne, które odrązu zajęły się tym' .zagadkowym wypadkiem po uzy- 

informacje do prof. uniwersytetu warszaw- 
skiego Adama Ant. Kryńskiegó (adres War- 

skauiu niezbędnych informacyj co do osoby nieznajomego, zktóry był w mieszkaniu 
szawa, ul. Służewska nr. 5 m. 11). 2 

Zadaniem T-wa jest szerzenie dbałości © 

  

Zaloszańskiego i wzywał go na podwórko, poczyniły odpowiednie kroki w kierunku ara językową w ZERA г pm 
i i -wo popiera również materjalnie i mora k 

ujęcia winnych usiłowania zabójstwa. (©) nie miesięcznik wychodzący w Krakowie od 
SERE ROWE RTORCEO WRZE STAERAE łat 25-ciu,fPoradnik Językowy* (redaktor proi 

Roman Zaw /iński, przedpłata roczna zł. 8— 
^ Konto w PKO nr. 404—600). k 

O TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dzis 
po raz 4 fascynująca sztuką amerykańska 
„Broadway“, która wywołała wielkie zainte- i     

  

po & Wschód. sł. g.6 36 MIEJSKĄ Amoi 2 S się c ejarzra powo- 
D. schod, st 0 ° — (0) Posiedzenie miejskiej dzeniem. Jutro barwne widowisko= opera | 

i ° d W. Bogusławskiego i J. N. Ka- — Aleksandra Zachód sł. g. 5m. 4 komisji gospodarczej. Dziś, dnia mińskiezo Gooiaci i Górale! Jutro 26 lutego, odbędzie się w Magistracie — Teatr Miejski w „Lutni*. Rewja 
Leandra Pelekas miejskiej komisji gospo: hi mezi D po raz drugi mb 

' Spostrzeżenia Zakład 'Meteorologji arczej Z następującym porządkiem piłeńskiej łącznie z zespoł.m girls i bal PORA a NS rologji dziennym: 1) sprawa zamiany z kasą L. Winogradzkiej wystąpi w nowej aktualnej 
rewji „l.ź na bal", składającej się z nowych. 

i z dnia 25 — il 1930 r. piose ek, monologów, rewellersów, baletu 
chorych działek ziemi przy ul. Nowo- 

Ciśnienie gródzkiej, 2) sprawa zamiany działek oraz pradukcyj zespołowych.: Nad całością 
0) 782 ziemi przy ul. Nowogródzkiej z pp. SZuwa reżyser Teatrów Miejskich K. Wyr- 

OLA Szutowiczową, Pupkiewiczową ° Е К- ae 4 ak W będzie w dalszym ciąć 
śrakiia ) "ROC kową; 3) sprawa modyfikacji uchwały gu wytworna komedja francuska „Gdybym — 

1929 chciała...* 
Przedstawienie dla młodzieży 

szkolnej. W sobotę najbliższą 1 bm. o g. 
3,30 pp. wystawiona zostanie w Teatrze 
Lutnia specjalaie dla młodzieży szkolnej 
nieśmiertelna komedja Al. Fredry „Doży- 
wocie“, Przedstawienie poprzedzi 'słowo 
wstępne dyr. A. Zelwerowicza. Ceny miejsc 
zniżone. Bilety są do nabycia w kasie za- 
mawiań, 

Rady miejskiej z dnia 27 maja 
r. w przedmiocje nabycia gruntów 
prywatnych w związku z  przeniesie- 
niem rynku Nowogródzkiego. 

Temperatura najwyższa: — 49C. 
Temperatucą najniższa: — 790. 
Opad w milimetrach: 

Wiatr 
przeważający | aaa -— (0) Z posiedzenia miejskiej 

komisji technicznej. W poniedzia- 
łek, dnia 24 lutego, odbyło się po- : siedzenie miejskiej komisji technicz- — Jutrzejszy koncert Berty Crawford nej. gutro w czwartek 27 bm. w Teatrze Miej- l 

Po rozpatrzeniu :preliminarza bud- $kim w Lutai odbędzie się jedyny koncert 
к i GER ы ! 

žetowego betoniarni miejskiej na rok aa Aion DA 3 1930—31 i wysłuchaniu referatu inż. i zagranicą. Prozram zapowiada najbardziej Wątorskiego, komisja przyjęła budżet typowe utwory literatury pieśniarskiej z betoniarni w opracowaniu sekcji te- Eini ai pa p = chnicznej, rawford (Bellini, Rossini i in. S 
Następnie, po wysłuchaniu referatu nod i z psa 9 Maia: o komendanta straży ogniowej p. Wa- 

Uwagi: pochmurno, mgła 

KOŚCIELNA 
— „Hora sacra cleri“: 27.11. we czwar= 

tek, jako w ostatni czwartek miesiąca, od- 
będzie się w kościele św. Jana „hora sacra 
cleri“ o godz. 5€j po południu. 

— (k) Nieustanna Adoracja Przenaj- 
świętszego Sakramentu. Dnia 27 lutego w 
kościele w Bieniakoniach przypada cało- 
dzienną Adoracja Przenajświętszego Sakra- 

mentu. 3 : 
— (k) Zebrania Organizacyj Kato- 

lickich. Zebranie Konferencji Pań Miło- 
sierdzia Vll-ej parafji po Bernardynskiej 
odbędzie się 27 lutego o godz. 5 pp w sali 
Ligi parafjalnej. оЬ 

Stowarzyszenie Żywego Różańca przy 
parafji św. jana będzie mieć zebranie 2 
marca. 

Zebranie Stowarzyszenia Św. dziecię- 
stwa odbędzie się w niedzielę 2 marca w 
kościele św. Jana o godz. 3 pp. 

— (a) Arcybiskup Teodozjusz u wo- 
jewody. W dniu wczorajszym JE. Arcybi- 
skup prawosławny Teodozjusz złożył wi- 
zytę p. wojewodzie i konferował w spra- 
wach cerkiewnych: 

URZĘDOWA | 

— (y) Wojewoda wileński zabie- 
ga o zmianę granic. jak się dowiadu 
jemy p. wojewoda wileński wystąpił z 
wnioskiem do władz centralnych w 
sprawie zmiany granic poszczególnych 
gmin woj. wileńskiego. 

W myśl tego: projektu skasowana 
zostałaby zupełnie gmina Koniawska, 
a tereny jej przydzielone zostałyby w 
części do gminy Orańskiej, a w części 
do woj. Nowogródzkiego. 
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— Poranek symfoniczny, Na 7 po- | 
ligóry w związku z projektem prze- ranku symfonicznym w Teatrze _ Miejskim 
pisów miejscowych w przedmiocie za: (śpiew) i Fanni Kremer (fortepian). Orkie- 

stra pod dyrekcją R. Rubinsztejna grać bę- 
Wilna, komisja uchwaliła skierować Dei Mes OK 

; i oraz Czajkowskiego Ci alien, - 
Aa T prelaki 88 Stowarzy szenia žiai i, koncert fortepiano- 

śbą_o zaopinjowanie. 7 Verdiego. Początek o godz. 12 w połud= | 
Sprawa etatów wydziału drogowe- nie. Bilety w kasie Teatru w Lutni Od: 

dzien artezyjskich zostały odłożone — wielki koncert znanego pianisty e 
do następnego posiedzenia. Stefana Askenazy'ego. We czwartek, 27 ч 

szpitali miej- Handlowo-Przemystowego ul. Mickiewicza 
skich. Dziś dnja 26 lutego, odbędzie 337% jedyny wielki koncert słynnego pia- у 

się w Magistracie posiedzenie miej- W programie: L. Beethoven, M. Mous- 

dziennym rozpatrzenie 'preliminarza i inne к с й 
budżetowego szpitali miejskich na rok Bilety do nabycia w księgarni „Lektor“ 

d godz, 6 wiecz. ы ‚ 
ba KORT o godz. 8,30 wiecz. 

w Lutni wystąpią dwie solistki Elza lądal | 

pobiegania pożarom w obrębie m. 
dzie symfonję Mendeissohna Nr 4 (włoska) 

techników polskich w Wilnie z pro- c-moll Salnt-Saensa i arje Rossiniego 

go oraz sprawozdanie o badaniu stu- !1 rano do 9 w. ъ 

lutego 1930 r. odbędzie się w sali klubu 
— (o) Budżet 

nisty-wirtuoza Stefana Askenazy'ego. 

skiej komisji sanitarnej, Na porządku sorgski, M. Bavel, R. Albenir, Fr. Chopin 

1930 —31 Mickiewicza 4 i w dniu koncertu w kasie 

CO GRAJĄ W KINACH? 

  

" UNIWERSYTECKA. 

— & Uniwersytetu. W Środę dnia 26 
b. m. o godzinie l-ej po poł. w auli Ko- 
lsmnowej Uniwersytetu odbędą się promo- 
cje na doktora wszechaauk lekarskich na- 
az osób: 1) Moniuszki Włądysła- 
wa i 2) Lipińskiego Stanisława. Wstęp 

    

    

   

    
    
    

    

Lux — Przygody miłosne Harry Liedke 
Światowid — Ostatni dzień kawalera. 

S. M. P. Żeńskiej /parafji po-Bernardyńskiej 
rozpoczęło wydawnictwo własnego pisem- 
ka p. t. „Iskierka“. jest to dwutygodnik, 
poświęcony sprawom S. M. P. Komitet re- 
dakcyjny tworzą: L. fjesielska, M. Lisow- 
ska, ]. Piotrowska. | .. POLAKÓW Z KRESÓW BIAŁORUSKICH 

ebranie Stowarzyszenia M. P, męskiej 2 Ane 
im. ks. P. Skargi odbędzie się 2 marca o niniejszem zawiadamia 'ž doroczne Walne 
godz. 2 pp. w lokalu „Ogniska”. Zgromadzenie członków Związku odbędzie 

8 się w niedzielę 16 marca rb. o godz. SR 

KOMUNIKATY. : we własnym lokalu przy ul. Zawalnej 1. 

— (0) Wycieczka do Dynebur- 

Ognisko — Noc poślubna. konywany następnie przez wyższe in- i 
krywane następnie przez wyższe in 

— (y) Posiedzenie w sprawie instrukcji 
o szarwarkach. Dziś w lokalu urzędu woje 
wódzkiego odbędzie się konferencja sekcji 
woj. komitetu usprawnienia administracji ko 
munalnej w sprawie ustalenia tekstu instruk 
cji dla gmin wiejskich o szarwarku na dro 
gach. W konferencji tej wezmą udział przed 
stawiciele poszczególnych gmin. 

— (y) Konierencja starostów. Dziś obra 
dować będą w urzędzie wojewódzkim Sta- 
rostowie woj. wileńskiego zawezwani przez 
wydział bezpieczeństwa. Tematem obrad bę 
dą sprawy związane z bezpieczeństwem pu 
blicznem i pracą organizacyj społecznych. 

— (y) Przesunięcie terminu składania 
zeznań o dochodzie, jak się dowiadujemy w. 

  

  

ZWIĄZEK 

  

razie nieprzybycia dostatecznej ilości człon- 
ków następne zgromadzenie RO SRO i 
oż dnia i w tym że iokalu o godz. i 

ga została odłożona. Jak się do- Bedzie prawomocne bez względu na ilość. 
wiadujemy, projektowana na dzień 1 przybyłych członków. y 
marca wycieczka do Dyneburga de- — Porządek dzienny: 1) Zagajenie, 2) Wy 
legacji Wileńskiego Towarzystwa zbli- bór Przewodniczącego”i sekretarza, 3) Spra 

wozdanie Zarządu, sprawozdanie kasowe, — 
     

     

        

     
© ы 
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Niesamowite zajście na ulicy Straszuna 
Porzucona żona popełnia samobójstwo tuż- przed orze- 

czeniem sądu 
Wczoraj w dzień, położona w dzielnicy 

żydowskiej ulica Straszuna była miejscem 

niezwykłego zajścia wykonania samosądu 

nad mężem, który swem postępowaniem 

spowodował, że poślubiona przez niego 
przed 11 laty zona, niejaka Genia Oszer 
(Straszuna 10) targnęła się na życie, nie- ne 

mogąc dalej znieść maltretowań małżonka, 

który siłą chciał ją zmusić do udzielenia 
mu rozwodu. 2 

Doprowadzona do ostateczrości kcbie- 
ta nie chcąc być dalej objektem nieludzkich 
szykan, postanowiła szukać ukojenia w 
śmierci, którą chciała sama przywołać do 
siebie wypijając truciznę, która jednak nie 

'tąk szybko poczęła działać jak mniemała 
desperatka tak, że wreszcie jęki samobój- 
czyni usłyszano i pośpieszono jej na ra- 

tunek» 8 х 
Oszer od niedawna żył z żoną w zu- 

pełnej zgodzie, aż do chwili, kiedy podczas 
swych podróży po prowincji jako komiwo- 

jażer nie pożnał pewnej kobiety, w której 
nazabój się nie zakochał. | 

Od tego czasu w domie Oszerów sta: 
le wynikały awantury, Oszer ani prośbą, 
ani też groźbą nie mógł uzyskać od żony 

zgody na "ozwód. Nagle wczoraj Oszer 

powiadomił żonę, że poczynił już odpo- 

wiedaie starania o zwołanie na dzień 25 

rozwodowego 
bm. sądu rabinackiedo w celu rozstrzygnię- 
cia ich sprawy rozwodowej. 

Wiadomość ta tak dalece deprymująco 
podziałała na Oszerową że wybiegła do 
drugiego pokoju i bez namysłu wypiła tru- 
cizny widocznie już zawczasu przygotowa* 

je 
‚ Mąż w tym czasie wyszedł do poblis- 

kiego sklepu za interesem nie przeczuwa 
jąc zupełnie wypadku w domu. Dopiero po 
pewnym czasie gdy wszedł ao bramy do- 
mu gdzie mieszkał zauważył tłum ludzi 
cisnący się do jego mi<szkania: Sąsiedzi 
doskonale zorjentowani co do jego sto- 
sunków domowych jako też okoliczni 
mieszkańcy na widok idącego Oszera za- 
jęli wrogą postawę i w pewnym momencie 
rzucili się na niego z laskami i pięściami. 

Jaki byłby finał zajścia trudno przewi- 
dzieć, bowiem w trakcie bicia winowajcy 
zatrutą wyniesiono z mieszkania w celu 
przewiezienia do szpitala wobec czego ca- 
ła uwaga tłumu skierowała się w jej stro- 
nę. Skorzystał z tego Oszer który wydo- 
stał się z opresji poturbowany i umknął 
do mieszkania zamykając za ;sobą szczel- 
nie drzwi. 

Sąsiedzi Oszera nie dali jednak za wy- 
graną i odgrażają się że rozprawią się Z 
nim przy odpowiedniej okazji, (c) 

S OB O TNS ATR AA POCIE L INRI 

WYPADKI ! KRADZIEŻE. 

— (c) Wypadki podczas doby. W cza 

sie od 24 do 25 b. m. do godziny 9 rano 

zanotowano w Wilnie ogółem 63 wypadki. 

W tej liczbie było kradzieży „6, zakłóceń 

spokoju publicznego i nadużycia alkoholu 8, 

przekroczeń administracyjnych 39. Reszta 

wypadków podajemy w skróceniu w tej Sa- 

mej rubryce. r 

— ©) Nienorinalna podełnęła sobie 

gardło, Korzystając z chwilowej nieuwagi 

domowników poderżnęła sobie brzytwą gard 

ło 40-letnia Zuzanna Majsztaniec, mieszkan 

ka wsi Pupile, gminy Widzkiej. Zamachu 

samobójczego Majsztaniec dokonała pod 

wpływem silnego napadu obłędu. Ulokowa- 

no ją w szpitalu w Widzach. > 

— (c) Tožsamošė trupa z pod N. Wilej 

ki. Ustalono, że znaleziona pod N. Wilejką 
kobieta zodciętą głową o czem donosiliśmy 

wczoraj, jest Adela Skurat lat 42 mieszkan 

ka wsi Manielny, gminy Krzywickiej pow. 

Wilejskiego. Co do przyczyn Śmierci nic kon 

kretnego jeszcze nie ustalono, lecz najpraw 

dopodobniej miał miejsce nieszczęśliwy wy 

padek, podczas usiłowania ukrycia się od 
kontrolującego biletera. 

— (c) Bójka na noże. w cukierni Urwa 

nowa. Wczoraj w południe w cukierni Urwa 
nowa powstała bójka wywołana przez tegoż 

Urwanowa na tle nieporozumień z dzierżaw 

cą tej cukierni Iwaszkiewiczem. Zautani Ur- 

wanowa usiłowali siłą usunął Iwaszkiewicza 

w obronie którego stanęła jego służba i pra 
cownicy. W czasie bójki poczęto operować 

nożami i znajdującemi się w lokalu sprzę - 
tami wskutek czego cukiernia uległa zdemo 

łowaniu. Ofiarą bójki stała się m. in. pracow 
niczka cukierni Alina Wołkowska (Legjono 
wa 77) która została poważnie zraniona w 
rękę. Wołkowską ulokowano w szpitalu ży 
dowskim. Zajście zlikwidowała policja, 

— (c) Samobójstwo podoficera. Ze Sło- 
bódki donoszą nam, że w tamtejszej spół. 
dzielni wojskowej popełnił samobójstwo plu- 
tonowy zawodowy Piekarski. Korzystając z 

chwilowej nieobecności innych pracowników 
w spółdzielni Piekarski strzelił do siebie z 
rewolweru w skroń co spjowodowało natych 
miastowy zgon. Co było powodem targnię- 
cia się na życie narazie niewiadomo. Powia» 
domione o tem władze wojskowe prowadzą 
dochodzenie. 

— (c) Zatrzymanie na granicy. W rejo- 
nie Stełpców zatrzymano w chwili przekra 
czania granicy z Bolszewji niejakiego ]. Kota 
z powiatu wołożyńskiego, który jak okazało 
się poszedł do Rosji w niewiadomych narazie 
celach również nielegalnie. 

— (c) Kłusownicy. Koło Rubieżewicz u- 
ięto dwóch kłusowników trzebiących niemi- 
losiernie zwierzynę. Kłusowników którymi о- 
kazali się dwaj chłopi ze wsi Wielkie Nowiki 
oddano policji. 

—.(c) Zabity na „wieczorynce*. Pod 
wpływem alkoholu powstała bójka pomiędzy 
uczęstnikami zabawy we wsi Starka gminy 
ejszyskiej, podczas której został zabity ude- 
rzeniem drąga w głowę Władysław Szymu- 
lewicz. Trzech rzekomych sprawców policja 
aresztowała. ‘ 

— (c) Siužąca — ztodziejką. Policję po- 
wiadomił Izaak Lancman zamieszkały przy 
ul. św. Mikołaja 7, że przyjęta przez niego 
do pracy w charakterze służącej nieznanego 
nazwiska dziewczyna, okradła go z gotówki 
i zbiegła w niewiadomym kierunku. 

SiE GIBBS. = 

% Żółty ptak 
— (Czy przypuszcza pan, że on 

zdążył przeczytać komunikat, zanim 
pan zażądał oddania bloczku. 

— Tak, przeczytał go, widziałem, 
jak odszedł za firankę i czytał. Śledzi- 
łem go pilnie. Poprzez firankę widzia: 
tem wyraźnie jego sylwetkę oświetlo- 
па latarnią zewnątrz pokoju. 

— Czy pan chce powiedzieć, że 
on miał nadzieję, że cyfry będą fałszy” 
mec. = у 

— Tak. Gdy w Ministerstwie Woj 
ny wykryto, że tajemnice przesączają 
się nazewnątrz, wydano rozkaz umyśl- 
nego fałszowania danych, ze specjal- 
nym celem wprowadzania w błąd wro: 
gów 

— Hm!.. A więc, ludzie Macswella 
gonili go i dopędzili, a on tymczasem 
zdążył oddać papiery panience, a ta u 
ci kła z niemi przez park do domu? 

— Mówiłem panu, panie genera 
le, że jest to wyjątkowo mądra dzie- 
wczyna. Uciekła, zanim ludzie Ma- 
cswella zauważyli jej zniknięcie... Prze 
czytała notatki, ale miłość do Ham 
merslaya zmusiła ją do milczenia, cho” 
ciaż odrazu zrozumiała, że on jest nie- 
mieckim agentem. 

— Rozumiem, — mruknął generał. 
— Więc to jest poważne uczucie? 

— Tak. 
— Więc Hammerslay jest pana 

szczęśliwym rywalem 
Rizzio w milczeniu skłonił głowę. 
— No, — mruknął, wstając, von“ 

Stromberg. — Sprawa staje się coraz 
ciekawsza... 

Przeszedł się po pokoju kilka razy 
i zatrzymał się przy kominku. 

fa srebrnym ekranie 
„VENUS“ w Heljosie. 

Zacznę od prośby pod adresem pana, 

który ma do czynienia z aparatem w „Heljo 

sie“, żeby coś zaradził, coś obmyślił takie- 

go, coby co chwilę akcji obrazu nie przery- 

wało. 
Czy może być coś bardziej irytującego 

w kinie, jak rw.ąca się w kawałki taśma о- 

brazu i to właśnie w najbardziej „tascynu- 
jących” momentach jego akcji? 4 

Albo ta ramka, raz w raz wyskakująca 

i sprawiająca, że się widzi u gory czyjeś 

kończyny dolne, a znowuż u dołu, czyjąś 
głowę i t.d.... . 

Odrobina więcej dbałości o wrażenia 
publiczności, stanowczo nie zawadziłaby p. 
mechanikowi. 

Obraz, jak obraz, wprawdzie wykonany 
w solidnej amerykańskiej wytwńórni „Uni 

ted Artists", jest sobie jednak naogół dość 

banalny. A 
Nie sprawia rozmaitości fakt, że rzecz 

dzieje się na dość egzotycznym, południo- 

wym tle. ! 
Zresztą, oryginalnem jest tylko morze, 

bo już np. obrazy z pustyni trącą bardzo 

atelier i to niezbyt starannie zatuszowanem. 

Całość akcji przeprowadzona jest dość 

konsekwentnie, razić jedynie może fakt, że 

kapitan statku, sprawca śmierci jednego z pa 
sažerow nie odpowiada przed sądem, a 
przed jakąś komisją dyscyplinarną firmy 

okrętowej, w której służy. 
faksamo dość dziwnym jest ten braci» 

szek handiarza żywym towarem, z jego zgo- 
ła dżentelmeńskiemi gestami, wbrew wszel- 
kim oczekiwaniom patrzącego, ujawniające- 

mi się. 
Ale pozatem... phi... wszystko jest mo 

żliwe; czego to na świecie niema, co się 
na ziemi nie dzieje? 

Konstancja Talmadge jest zupełnie popra 
wną, jej partner: Jean Murat, także, więc 
ostatecznie, o co chodzi? 

Film, jak film! Szlagierem nie jest, kasy 
nie zrobi, ale patrzeć można. 

Jest trochę efektów technicznych, np. 
taki ski kjoring na wodzie, trochę efek- 
tów, dotyczących, że tak powiem, oprawy 
obrazu, np. taki bal u Zarkisa. В 

Calošė nie nužy bynajmniej. 
Nądprogramówka naiwna strasznie je 

Śli nie głupia zgoła, zawiera dużo atrakcyj 
akrobatycznych, na czem zdaje się polegać 
jej dowcip. 

Aaktualny program Heljosu należy uznać 
za przejściowy, za „pieredyszkę* a m iej 
my nadzieję że po i przed nowym jakimś, du 
żym filmem. Omega. 
andra kn a a KB aa aks Ais aa 

OGŁOSZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
rewiru IV z siedzibą w Wilnie przy zaułku 
Św. Michalskim Nr. 8 m, 5, zgodnie z arty 
kułem 1030 Ust. Post. Cyw. podaje do wia 
domości publicznej, że w dniu 5 marca 193 
ro,. o godz. 10 rano, w Wilnie przy ul. Pio 
tra i Pawła Nr. 9—13 odbędzie się sprzedaż 
z licytacji należącego do Stanisława Wołej 
szy majątku ruchomego, składającego się z 
domu i zabudowań drewnianych na rozbiór 
kę, oszacowanego na sumę zł. 900. 

Komornik (—) A. Sitarz. 
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® + 
— Herr Rizzio, 

mi szczegółowo o wydarzeniach w 
pan opowiedział 

Szkocji, o tem, jak pan ostatecznie 
przekonał się o zdradzie Hammerslaya 
i o tem, że on oświadczył miss Mater. , 
że pan jest agentem niemieckim Chciał 
bym wiedzieć, dlaczego pan, wiedząc 
o jego dwuznacznej roli, nie zabił go? 

— Próbowałem, ale on był zręcz- 
niejszy, niż przypuszczałem. Moi lu- 
dzie strzelali do niego i ranili zlekka. 
A nad morze przybył w towarzystwie 
wspólnika, który zabił najdzielniejsze 
go mego pomocnika. 

— Dobrze, to pańscy ludzie robili, 
— sucho przerwał generał,. — Ale pan 
sam, co zrobił? . 

— Strzelalem do niego, ale chybi 
łem. 

— Bardzo smutno... z wielu wzglę- 
dów bardzo żałuję Moi agenci nie po 
winni chybiać. Nie powinni w niczem 
się mylić, herr Rizzio! Zresztą, skoro 
herr Hammerslay jest tutaj, pański błąd 
może być naprawiony. Cóż jeszcze zro 
bił pan? 

— Miałem pewne podstawy do 
podejrzewania Hammerslaya o to iż był 
Sprawcą aresztu Byfilda. Mogłem też, 
opierając się na PŁ danych, przy 
puszczać, iż dał już znać, lub chciał 
to uczynić wkrótce, o moich  stosun- 
kach z Niemcami. Dlatego kazałem, by 
yacht mój czekał na mnie w zatoce. 
Dwuch ludzi postawiłem na drodze, 'a 
z dwvma drugi mi postanowiłem pójść 
na rozprawę z Hammerslayem. Po nie: 
udanym napadzie przy wieży Wikin- 
gów, straciłem z oczu miss Mater, ale 
śledziłem Hammerslaya aż do Ruda 
morskiego 'aerodromu, aby przekonać 
się, że on rzeczywiście wykona rozkaz 
pana generała Tym razem szczęście u” 
śmiechnęło się do mnie. Zamiast wró- 

3 u 

RADJO 
Środa, dnia 26 lutego 1930 r; 

11,55 -12,05: Sygnał czasu z Warsz* 
12,05—13,10: Muzyka z „płyt gramofon* 
13,10—13,20: Komunikat meteorologiczny 
z Warsz. 16,10—16,15: Program dzienny. 
16,15 -16, 5: Audycja @а dzieci: „Antek 
Zawalidroga* opowiadanie Cioci Hali. 
Transm. na inne polskie stacje. 16,45— 
17,45: Transm z Warsz. Muzyka z płyt 
gramofon. i odczyt. 17,45—18,45: Koncert 
popołudniowy, poświęcony mało znanym 
pieśniom St. Moniuszki w wyk. Zofji Wy- 
leżyńskiej (sopran). 18,45—19,05: Kwadrans 
akademicki. 19,05- 19,30: Audycja wesoła 
fragment komedji Al. Fredry p t. „Ciotu- 
nia* w wyk. Zesp. Dram. Rozgł. Wil. 19,30 
—19,45; 29 lekcja języka włoskiego. Prow. 
dr. janina Rostkowska. 19,45: 19,50: Pro- 
gram na czwartek. 19,50— : Retransm. 
z Stockholmu „Cyrulik Sewilski“. Opera 
komiczna w 3:ch aktach Rossiniego. 23,00 

24,00: Transm. z Warsz. muzyka ta- 
neczna. 

    

Wytwórn a ubiorów damskich 

S. Wiśniewskiego 
Wilno, Królewska Nr 3. 

Przymuje zamówienia na sezon wio- 
senny z właznych i powierzonych 
materjałów. _ Ceny przystępne. 
Życzącym udzielam kredytu. A 

GIEŁDA WARSZAWSKĄ 
25 lutego 1930 r. 
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Dewizy ! waluty: 
Tranz, Sprz. Kupno 

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

Belgia 124,25, 124,56, 123,94 
Kopenhaga 238,80, 239,40, 238,90 
Budapeszt 5,31 5,33 5,29 

Holandja 357,70 35860 35680 
Londyn 43,36,5 43,47 43,26, 

Nowy York 8,902, — 8,922, 8,882 
Wypłaty telegr. 8,92, 8,94, 8,90, 

Oslo 238,52 239,12 237,92 

Paryż 34,91, 3500 3482, 
Praga 26,40. 26,46, 26,34 
Szwajcaria 172 07, 172,50, 171,64 
Bukareszt 5.3125 53137 5,3119 
Stokholm 239,42, 240,02 _ 238,82 
Wiedeń 125,57 125,88, 125,26 
Węgcy 155,57 15574 155,17 
Wło: hy 46,71, '46,83 45.59 
Tallin 237,60 238,20 237,00 
Gdańsk 173,28. 
Marka niemiecka 212,88 

Papiery procentowe 

Pożyczka inwestycyjna 129.50. Prem- 
owa dolarowa 79.75 5 proc. konwerzyjna 
2,— 6 proc.dolarowa 74.— 10 proc. kole- 

jowa 102,50, 5 proc. kolejowa 48.50. 8 proc. 
L. Z. B. Gosp Kraj. i Banku Rołn., obli- 
gacie B. e Kraj. 94. Te same 7 proc. 
83,25 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 52,— 
8 proc. warszawskie 74,25.5 oroc. warszaw= 
skie 55.25 8 proc. Łodzi 65:50. 10 proc. 

7375 8 proc. obligacje P. B 

Radomia 75. 8 proc. ziemskie 73.—, 4,5 proc 
ziemskie 52.— 6 proc. рг*. konw. Warsz. 
52-—4 i pół proc. warsz. '2,/5 Kalisz 62,00 
8 proc. T. K. Przem. rolskiego 89,25 
8 proc. Piotrkowa 62.75 8 proc. Częstocho- 
wy 61.50, 8 proc. Lublina 6,25. 

Akcje. 

Bank Polski 164,50 —166 Powszechn, 
Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowyci 
79 25 Puls 47.50. Elektrownia w Dąbrowie 
60, Cukier 28.00 Cegielski 41 —. Мо- 
drzejów 13.25 Norblin 65, Ostrowiec  61.— 
Starachowice 20.50 Zieleniewski 59, 

80. Parowozy 20. Węgiel 53,25 Раго- 
wozy 20, —. Borkowski 575 Spiess 100. 
Lilpop 24,— B. Zachodni 80. Kijewski 60, 
Klucze 70. IU em. 73,50. Siła i Światło 
93.Firley 38.25 BankDysk. 126.—Nobel 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 25 lutego 1930 r. 

Złoto. 

Listy zastawne. 

4i pół proc. Wil. Banku Ziemsk. 
100 Zł. — 50,70 50,50 

Ruble 47,00 

cić do domu, Doris Mater pojechała za 
Ham: merslayem. Z łatwością udało 
się nam ją złapać i ulakować na yach 
cie. Od. chwili, gdy Hammerslay odle- 
ciał do Niemiec, uważam, że odpowie- 
dzialność za niego spadła z mych ra 
mion. 

Von  Stromberg stał przy kominku 
z ponuro ściągniętemi brwiami. 

— Więc, herr Rizzio, pan twier- 
dzi, że postąpił słusznie. Przyznaję to. 
Nie mam żadnych wymówek dla pana. 
Ale jeśli to co pan mówi, jest prawdą, 
chciałbym usłyszeć odpowiedź na dwa 
pytania. Pierwsze: co zmusiło herr 
Hammerslaya do przybycia tutaj na pe- 
wną śmierć? \ 

Kizzio wzruszyt ramionami. 
— (Cóż mam odpowiedzieć? Nie 

przypuszczałem, że on się na to od 
waży i dlatego wysłałem do pana de 
peszę, z prośbą o wezwanie go. Ten 
człowiek stał się niebezpiecznym dla 
mnie i dla naszej sprawy, zrobiłem 
więc wszystko, co było w mej mocy, 
by nie wyszedł żywy z Rudomorskich 
trzęsawisk. Nigdy w życiu nie byłem 
tak zdziwiony, jak w chwili, gdy uj” 
rzałem „Żółtego Ptaka'* podnoszącego 
się nad trzęsawiskiem dla wykonania 
pańskiego rozkazu. Zastanowiło mnie 
to bardzo. Jedynym motywem jego dzia 
łania może być chęć zasięgnięcia tu 
ważnych informacyj i powrócenie z 
niemi do Anglii. 

Generał uśmiechnął się 
— Przypuszczenie takie nie jest 

zbyt pochlebne dla mego rozumu i 
Hammerslaya. Nie mówiąc już o skrę- 
powaniu, będącym naturalnym wyni 
kiem jego fałszywej sytuacji, 
przecież, nie mógł liczyć, że 
rozumnym uda mu 

będąc 

o 

Siedle: 
Komualnęgo 93, Stabilizacyjna 84,— 10proc. - 

w vo 

p. I. 

  

JEDYNA NOWOCZESNA PRALNIA PAROWO-MECHANICZNA 

„Pieroszo parowo-mechaniczna pralnia bielizny” 
wykonuje: pranie bielizny, pranie i czyszczenie chemiczne oraz farbowanie. 

Dla pp. Urzędników-czek, Oficerów, Studentów, Młodzieży szkolnej, Podoficerów za okazaniem legitymacji 14 proc. zniżki 

Centrala: Wilno ul. Cicha 3. obok placu Orzeszkowej (zauł. Gazowy) tel. 14 72. 
Kantory przyjęcia: Trocka 20, Mickiewicza 37, Antokolska 36, Kalwaryjska 16. 

kierować pod Nr. 14-72 od godz. 9—3 które zabieramy od Sz. Klijentów i po upraniu dostarczamy do domu 

Zamówiena telefoniczne prosimy 

  

TYLKO DZIŚ OSTATNI DZIEŃ będzie wyświetla: a NAJNOWSZA KINO-OPERA POLSKA 

ээ йЙ 
Dramat w 12 aktach na tle nieśmiertelnej opery ST. MONIUSZKI. Realizącja: Ki MEGLICKI. 
W rolach głównych: ZORIKA SZYMAŃSKA. Z. LINDORFOWNA, H. CORT, H. ZAHORSKA, 
W. CZERSKI, M: PALEWICZ i H: KAWALSKI. Pelna poezji treść. Cudowne krajobrazy. Solowe 
i chórowe śpiewy artystów opiery. Oryginalna muzyka 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. 

Kino Miejskie 

SALA MIĘJSKA 

ul. Qstrobramska 5 

A Ё 

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

K A 
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KINO-TEATR 
„HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22. 

DZIŚ! Film ze Złotej Serji Polskiej! „GRZESZNA ĄIŁOŚĆ 
Poteżny dramat miłości według głośnej powieści ANDRZEJA STRUGA „Pokolenie Marka Świda”. W rol. gł. 
JADWIGA SMOSARSKA, MISS POLONIA na rok 1930 ZOFJA BATYCKA, TADEUSZ "WESOŁÓWSKI, 
BOGUSŁAW SAMBORSKI i JÓZEF MAŁYSZEWSKI. Początek seansów o go'z. 4,6, 8 i 10,25. 

  

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

PREM JERA! Najwspanialsze arcydzieło 
najnowszej prod. Francuskiej 

Polsce Naczelnika Państwa Estonji D ra Strandmana, 

„GDY KOBIETA SIĘ ZAPOMNI... 
ragedja 40-to letniej kobiety. Emocjonujący dramat erotyczny. Reżyseria Joe May'a. W rolach głównych. 
zna gwiazda MARJA JACOBINI i niezapomniany kochanek : K“ LĖ | Į 
Akcja toczy się w pałacach arystokracji francuskiej oraz na tle malowniczych kraobrzzów Algieru. Bašnio40- 
feeryczny festyn nocny: Porwanie dziewcząt i t. d. Seansy o g. 4, 6, 8 i 10.15. 

„Niny Pietrowny* FRANK LEDERER: 

NAD PROGRAM: 

  

POLSKIE KINO 

„Wan da * 

Wielka 30, 
Tel. 14-81. 

poszukiwany jest przez Suchedniowską Fabrykę Odlewów I 

i Hutę. Ludwików, S: A. w Kielcach. 

Artykuły sprzedaży: Naczynia żelazne i 

emaljowane, maszyny rolnicze, wszelkie odłewy handlowe, 

rury żelazne lane, i t. p. 

Oferty kierować Kielce: Skrzynka pocztowa 101. 

  

VV domu czy w po- 
dróży...» 

+... Można się dobrze ogolić 
i posiadać zawsze miłe uczucie 
czystości, używając nożyków 
Gillette. Mie: zawsze paczkę 
zapasowych nożyków, by ich 
przypadkiem nie brakło. 

  

  

  

į qncji l | Płacimy najwyższą 
Į | 060W! prowizję Swoim 

nowym systemem obligacyj kombino- 
wanych zwalczamy wszelką kon- 
kurencję, początkujących pouczamy, 
Zgłaszać się dnia 26i 27 b. m. w 

—0 hotelu „Europa“ pokėj 41. 
———— 

    

niknąłby jej pan, herr Rizzio, gdyby 

wpadł w tak przykrą sytuację! Rh 

To mówiąc uśmiechnął się złośli” 

wie. 
Rizzio spokojnie zniósł badawcze 

spo jrzenie i, kręcąc wąsa, rzekł we- 

soło: 
— (Cieszę się, że nie jestem w skó 

rze  Hammerslaya. 2 
Nie zwracając uwagi na jego słowa, 

generał ciągnął dalej: : 
— Teraz może pan odpowie mi na 

drugie pytanie? Co się stało z herr 
Macswellem? 

Rizzio otworzył szeroko zdumione 
oczy. Szczerość jego nie podlegała w 
tej chwili wątpliwości. 

— Czyż nie miał pan od niego żad 
nych wiadomości? 

— Nie, pan musi wiedzieć, dlacze- 

go on milczy? 
— Nic nie wiem. Widziałem go o- 

statni raz w dzień wyjazdu mego z Lon 
dynu do Szkocji. Wiedział wszystkie 
szczegóły zajścia. Być może... 

Zachmurzony umilkł nagie. 
— Gdzież mógł przepaść? Czemu 

nie daje znaku życia? Co się z nim 
mogło stać? Co pan o tem myśli? 

— Może Hammerslay... Chociaż 
nie rozumiem, jak mógł zdążyć... 

— O Boże, mów że pan prędzej! 
— Myślę, że może Hammerslay, 

spowodował jego areszt. 
— Aha, pan tak sądzi? A dlacze 

go? 
— Bo Hammerslay doniósł na By- 

filda... 
— Ma pan na to dowody? 
— © stosunkach Byfilda z Niemca” 

mi wiedziały tylko trzy osoby: Ham 
merslay, Macswell i ja. Taki był mój 
rozkaz. Ale skąd pewność że został ści 

się uniknąć kary. Tak samo, jak nie u-"šle wykonany? 

KOBIECĄ 
onserwuje, 

doskonali, odświeża. 
usuwa braki i stazy 
Regulacje i trwałe 
przyciemnianie brwi. 
Gabinet  Kosme yki 
Leczniczej „CEDiB* 

Hryniewiczowej. 
Wielką 18 m. 9. Przyj. 
os g. 10—7, - 

М. 2е 
_ ARM 

ZŁU 

Hknszerkadnejałowtka 

  

blaszane 

ą LEKARZE į 
DOKTOR ю 

Kawka gą 2 KALE @ 
przyjmuje od 11—12 
i od 5-6. 
skórne, leczenie wło- 
sów, operacje kosme- 
metyczne 
ka lekarska, Wilno, Z 
Wileńska 33 m. 1. 

W. Z. P. 77.10 me 7. 

Sklep stawowem i 
RODAKA oknem na dziedziniec, 

nie wymagający re- 
„EPEE montu, z piwnicą, bez 

BB Kosmetyka GA 

pokój 

odstępnego do wv- 
najęcia, UL. S-fo 
ska 7. 

п сса (A) zaa ROS S SD 
OKI S B 

„Gabinet g 

tyki Leczniczej. 
Wilno, Й 

Mickiewicza 31 m. 4, praktyczny pisarz 
l i kobiecą kon- Prowentowy kawaler. 

Id łą serwuje, dosko- Zgłoszenia pismienne 
nali, odświeża, usuwa Z referencjami i adre- 
jej skazy i braki sem składać w Zwią- 
Sztuczne opalenia ce- zku Ziemian Zawalna 

ur aa i w i łupież. - 
nowsze хбоБусте КО- Siużąca 
smetyki racjonalnej. do wszystkiego po- 
Codziennie od p 10—8 szukuje, posady. Wi- 

W. Z. P. 43 dzieć od 9—11 z rana. 
— ЕПагеска 20-3. _ -0   

‚ — Nie možna pozwalać na luxus 
niewypełniania rozkazów, gdy się czu” 

je pętlę na szyi. 
— Hm. Petle są i w Windenbergu 

i jedna z nich wkrótce będzie nam po- 
trzebna. 

Von - Stromberg patrzał na Rizzia 
nieprzychylnie Rizzio znał go zbyt do 
brze, aby nie miał zrozumieć, co zna- 
czyło to spojrzenie. Ogarnął go niepo” 
kój. Zaczął targać wąsy i odwrócił się, 
lecz znów, przyciągnięte siłą magnety 
czną, oczy jego spotkały się z oczyma 
generała. Nad samym uchem jego roz 
legł się suchy, ostry głos: 

— Pan wie, oczywiście, o co oskar 
ża pana Hammerslay? 

— Wyobrażam sobie. 
— Twierdzi, że pan jest na usłu- 

gach rządu angielskiego. 
Rizzio drgnął z przestrachu. 
— Mam nadzieję, że pan generał 

nie uwierzy... 
— Proszę się nie denerwować. Nie 

wierzę nikomu... nie chcę w nie wie 
rzy, ale jego słowa są dziwnie przeko 
nywujące, herr Rizzia? 

— Zapewne, — pošpieszyt  Zg0 

dzić się Włoch. — Zawsze uważałem 

go za dobrego blagiera. Ale kłamstwo 
zawsze wyjdzie na wierzch. 

— Racja. Cieszę się, że pan po- 
dziela moje, zdanie. Zadaniem majem 
jest teraz ustalenie, kto z was dwuch 
kłamie. Najlepszym sposobem  rozpo- 
znania kłamcy jest zmusić go do bro 
nienia się. Rozmówcie się z H ammer 
slayem przy mnie. Posłucham i zade- 

cyduję. 
Podszedł do stołu i chciał zadzwo- 

nić, ale Rizzio zatrzymał go. 
— Chwileczkę, panie generale! 

Chciałbym wiedzieć, na czem om opie 
ra swe oskarżenie? 

Dzis! Wielkie wydarzenie historyczne ujęte w ramy monumentalnego filmu 

ZEĄ4$TA HRABIEGO 4ONTE CHRI$STO 
Potężny dramat w 10 akt. romantyczne przygody bohatera żeglarza EDMUNDA DANTESA. W rolach gł. 
LIL DAGOVER i JEAN ANGELO. Lali е * M 

AAARAAAAAAAAAAAABAAAAA rūdą, 

REPREZENTANT 
poważny, odpowiedzialny majątkowo, na rejon Wileński 

B ост С ОР ОНИ 

(Ккей 
ukończ: - 

oraz Gabinet Kosme- chowe, Tea 
tyczny usuwa zmar cyjne profesora Se- 

szczki, piegi, wągry, kułowicza Warszawa, 
EGZ PR sum lupież, brodawki, ku- Żórawia 42 H. Kursy 

tzajki, wypadanie wło- wyuczają а 
sów. Mickiawicza 45 buchalterji rachunko- 

wości kupieckiej, ko- 
EMRE (AD DODGE ASS I WZZENA CM WESEM 2: respondencji handlo - POCZ 

weį, stenografji, nauki 
handlu, prawa, 

grafji. gu: na ma 
szynach. towaroznaw 

Choroby DO WYNAJĘCIA sta, 
francuskiego, niemiec- 
kiego, 

i kosmety- umeblowany (można gramatyki 
fortepjanem) dla Po ukończeniu Świa- koński na klacz maści 

samotnego. LwowsKA gęctwa. Żądajcie pro- kasztanowaiej, ' serja 
2 spektėw. 

Zz OKNEM wy” — 

Jań- -I MAWAFAM 

P n 8 A D Y i pierwszorzędnych fab- 

Racjonalnej Kosme- mezmwuwawawzwam jk Sprzecaję na do- 

Potrzebny Kijoyska 4105 

  

OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu Okręgowego w Wilnie, 
rewiru e z siedzibą w Wilnie przy za 
ułku św. Michalskim nr. 8 m. 5 zgodnie z art 
1030 U.P.C. podaje do wiadomości publi- 
cznej, że w dniu 3 marca 1930 roku o go- 
dzinie 10 rano w Wilnie przy ul. Rudnickiej 
nr. 8 odbędzie się sprzedaż z licytacji na- 
leżącego do Borucha Rechesa majątku rucho 
mego na sumę zł. 2184 groszy 50, 
3562—VI. Komornik (—) A. Sitarz. 

otrzymać po- SEM рю, Do sprzedania 
lub dzierżawy folwark | 
z majątku Markucie 
m. Wiłno, oraz wy | 
dzierżawia się ogrody 
owocowy i warzywny: 
Zgłoszenie się do 
właścicielki maj. Mar- 
kucie, przy ul. Su* 

listownie: 

ŁGWBY 
gubioną książecz- 
kę wojskową, 
rocznik 1594, 

pisowni oraz wyd. przez P. K. U. 
polskiej. Wilao, oraz paszport 

kaii 

angielskiego, 

ppp - p „D* Nr 501244]Z, wyd. 
Laninas Па IMIĘ  Wiacentego 

. Kamczyckiego, 

WTABAWAB np zE 
AUPRE | SPRZEDA 

bioną ksiąžecz- 
kę wojskową, 

wyd. przez P. K. U. 
Posiawy, i dowód 
osobisty wydany przez 
starostwo pow. Dziś- 
nieńskiego, rocznik 
1902, na imię Juljana 
Zimnickiego. 

gubione pozwole- 
ae „brań a 

p ma „ jednej du- 

ZREKĘ 5 i i beltówki patronówki 
szarze 13 ha, zie- || 1 dubeltówki kapi- 
mia  orna, duży |Szonówki, oraz karta 

ZY Hłowiecka Nr 003131 
ogród owocowy, 2 |wążne do dnią 1 
stawy, z dobrym | marca 1930 r. wyd. 
domem  mieszkal- p Е 

nym sprzedamy za | 08 imię Józefa Ton 

odnych warunkach. 
e 

kowicza, zam. w 

Demo HK Z a Szczepanowiczach, i 

chęta*  Mickiewi- | Graużyskiej, 
cza 1, tel. 9.05 unieważniają się. —0 

— Aha, przestraszył się pan? 
— Bynajmniej, — uśmiechnął się 

blado Włoch. — Z łatwością due 
jego klamstwa. Ale, czy Hammersla 
zgodzi się na tą konfrontację? A 

— Niema obawy! Zgodzi się nape- 
wno! 

— Chciałbym zapoznać się z treś - 
cią komunikatu z bloczku, czy pan ge” 
nerał pozwoli mi? 

— Nie, nie, herr Rizzio, proszę po 
czekać. Wszystko będzie w swoim cza- 
sie. Teraz mamy dosyć spraw, aby za- 
absorbować całkowicie obie głowy: pa 
na i Hammerslaya. 

— jak pan sobie życzy, — wzrue 
szył ramionami Włoch, — Ale zanim 
pan generał wezwie go dla konironta” 
cji ze mną, proszę mi powiedzieć, czy 
jego oskarżenia nie opierają się na | 
tym fakcie, że usiłowałem go zabić? | 

Von  Stromberg uśmiechnął się. 
— A czy to nie jest dostatecznym › 

dowodem, jeśli on uczciwie nam służy? 
— Tak, jeśli uczciwie służy! Ale 

czy poza tem jpodał jakieś dowody? 
— Tak, herr Rizzio, — wyrzekł 

zwolna, przenikliwie wpatrując się w 
twarz Włocha. — On twierdzi, że a 
zdradzie pańskiej Macswell dowiedział 
się od Byfilda. 

— Od Bytilda! — zawołał z ży- 
wym gestem protestu. Ależ Hammer 
slay jest głupcem!:Przecież pan gene” 
rał wie, że Byfild nie wiedział wcale o 
mym udziale w pracy. 

+ 

Generał m achnął ręką. | 

— Na nieszezęšcie Macswell mil- 
czy. A kapitan Bytild znajduje się w 
takiej sytuacji, że może odpowiadać, 
tylko na pytania Stwórcy przed wrotąfć 
mi raju! 

  

/ Wydawca /St. Mackiewicz. Redak or odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

у 

ELU. Drukarnia ,,W: dawnictwo Wileńskie'* Kwaszelna 23. 
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