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PRZEDSTAWICIELSTWA 
    BARANOWICZE -— ml. Saeptyckjego — A. Łaszuk. NIEŚWIEŻ — Ratuszowa. Księgarnia jażwińskiego. 

BIENIAKUNIE, — Bużet Kolejowy. NOWOGRÓDE Kiosk St. Michalskiego. 

  

N. ŚWIĘCIANY —- Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Poiska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskżej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia 1-wa „Ruch*. , 

D, (OWICA (Poiesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksi a T-wa „Ruch“, 
HORODZIEĮ — Dworzec Koleiowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
КЫЕСК — sklep „Jedność”. 
LIGA — m. Suwalska 13, S. Mateski, 
MOŁODECZNO — Ksjęgarnia T-wa „Ruce”. 

P> etowe dł 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy: jednoszpaltowy na sronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
desiane milimetr 50 gr. Kroniką reklamowa miimetr 60 gr. Wmumerach świątecznych oraz, z prowincji o 25 proc. drożej. 

niczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabełaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjniuje zastrzeżeń co do 

  

| 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. | 
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rozmieszczenia ogłoszen. 
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wyt cajją wszystkich członków Bloku 

Jartyjnego rzeczą zupełnie zasadni- 

———jest uregulowanie stosunku pomig- 

_——— Sejmem, Naczelnikiem Państwa a 

„WARkiem. Z chwilą, kiedy nominacje 

liżu .st «ów przechodzą przez Radę Mini- 
pe, a więc czynnik polityczny, Wy- 

u Pr: ny przez Sejm i Zz nim šcišle zwią- 

MB as — nie da się ustrzec wojska od 
amy zingnięcia go w intrygi partyjne, nie 

m ie zasłonić wojska przed upartyj- 

wicza pem. Widzimy, że we Francji przy 
nacji każdego generała względy 

<) partyjne odegrywają bardzo po- 
y fola * rolę i powinno to być dla nas 

oną przestrogą. (Warunki history” 

z dopł tąk się złożyły, że dotychczas woj- 
banko 2 2 A 

cie _ polskie stoi poza partjami, ale tem- 

owo - Hniej i u nas generał Roja wzbudza 

5 yczne sympatje ludzi pewnego kie- 
mumii a generał Haller czy Dowbór - 

A W Śhicki jest sztandarowem  nazwi- 

3żi. dla innych. jeśli przed majeir. 
Alsos nietylko wojewodów ale i 

stów mianowanych według klucza 

lam jnego, to niema nic nielogicznego 

Arošt awie, że stosunki takie mogą prze- 
krego Ć się i na teren wojska i że będzie- 
owane) 
l. om 
ioją żolów mianowanych 

S atyj politycznych. 
vem, kd tego wszystkiego chce ustrzec 

aiš Blok Bezpartyjny. Z najżywszą 
W.Ścią należy podkreślić fakt, że pod 

szwami Względem niema ani cienia różnicy 

11] edzy zapatrywaniami poszczegėl- 
iomecmaj S'UP, które Blok tworzą. Prezy- 

oną ki Rzeczypospolitej powinien być rze 

142, vistym zwierzchnikiem wojska. Z 

zai MEfY zarzucają, iż to prowadzi do fa- 
ego, uftyzmu w wojsku. Odpowiadamy, 
„____jigerencja stronnictw politycznych 
one złć jest żadne lekarstwo na fawory- 

aj ek a raczej powiększenie tego zła. 

; na imBZcie nawet wychodzący od Prezy 
pa 2 Rzeczypospolitej faworytyzm (je 

°° Aż koniecznie mamy przypuszczać, 

(I N/ bedzie w Polsce) jest złem mniej 
Ill wię iż upartyjnianie wojska. Rzeczą 

pies rinętrznego regulaminu w wojsku, 

ieli dowódców dywizyj, a może i 

na podstawie 

    

       
   

    
   

  

    
   

    

  

prasą by selekcja oficerów w górę, wol- 

1216 zajyła od wszelkich wpływów, prócz 
A dziwie fachowych wartości. Ale 

zenie tawą takiego stanu rzeczy jest, 
powie. €cyzja ostateczna leżała w rękach 

WTN ika jednoosobowego 0 wielkim 
nenskarytecie., a mie Ciał wieloosobowych 

| dobr. ы OWIŃSJI T iejsze (/ miarę prac nad konstytucją wy- 
e gal ają istne „kwiatki“, które chcą 
okna ieść na tę niwę nieuleczalnie 
LEŃSK/JN erskie stronnictwa opozycyjne. 

ię proponuje, aby Sejm trwał w 
mame cntacji, i aby wybory do nowego 
chodził! odbywały się za funkcjonowania 
zinio Jest to wyraźna tendencja do 

go badizącjj stanu posiadania ; stron 
w я ; do dzielenia się terenem wybor 

podno! 1 przeciwdziałaniu jakimś poważ: 

ył, że ?/m odchyleniom opinii publicznej 
zupelni jest przecie, że jeśli wybory mia- 

widziesię odbyć za funkcjonującego Sej- 
i nad Ko posłowie sejmowi mieliby na ich 
ułożył ieg wpływ: przemożny, Teraz wy” 

« aby Zł wniosek połączonej lewicy, aby 
uszce Hko wypowiedzenie wojny odby- 

   

   

   

2 się za zgodą Sejmu (co jest w 
* znów jej Konstytucji į co nie jest strasz- 
dym zjle także, aby zarządzenie mobili< 
'cznemi nie inaczej jąk po uprzedniej u- 
RE Sejmu mogło dojść do skutku. 
ij Cyr dpowiadając Na ten wniosek por 
ymu, b ałem w komisji konstytucyjnej: 
ch się idzę w tem wniosku tendencje pa 
ać do fyczne, utrudniające wojnę nawet 

mą, bo wiadomiem jest, że pręd- 
mobilizacji jest podstawowym war 

maczy, MM dla szczęśliwego  rozpoczę- 
tytoń. wojny. Jako sprzeciw wnio- 

raz uló pacyfistycznemi nie miał. 
spróbe ie o iłe organizacje międzynaro. 
jest? — potrafią wprzód przeprowadzić 

artykuł w konstytucji niemie- 
ia cą także spowodować, aby w Ro- 
toniu. i 

nruknął 

Jł parlament, była konstytucja i 
tykuł podobny. 
rzywiście jest to wszystko ironja. 

ji istnieje dyktatura partyjna, 
ld kliki i żaden artykuł wprowa 

da konstytucji SSSR. nie może 
waszeląc żadnych gwarancyj. I nicjato- 

S
i
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r. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. 

  

KORDONÓW 
Co opowiadają zbiegowie z Racji Saw, 

Osoby, które w lutym r. b. 
więżlone były w więzieniach 
G. P. U. w Mińsku, a następnie 
zdołały zbiec do Polski opowia- 
dają, że więzienie to jest prze- 
pełnione przeważnie t. zw. ku- 
łakami, którzy nle kryją swego 
niezadowolenia z rządów sowie- 
ckich, dając głośny wyraz swym 
żalom. 

Pozatem nie brak było w miń- 
skiem więzieniu osób poszlako- 
wanych o popełnienie szeregu 
najróżnorodniejszych przestępstw 
w szczególności sprzyjania „pań- 
stwom kapitalistycznym“. Spec- 
įalnemu badanlu poddani bywa: 
ją więźniowie, którzy usiłowali 
przekroczyć "granicę by zbiec z 
sowietów, lub też przekroczyli 
granicę sow ecką i zostali poj: 
mani. 

W G.P.U. w Mińsku badania 
wstępne prowadzi kobieta, žy- 
dówka, niesłychanie surowa wo- 
bec aresztowanych, stosuje oną 
rozmaite sposoby aby zmusić 
więźniów do zeznań jakie jej są 
potrzebne. Więźniowie są zamy- 
kani do karceru, mieszczącego 
się w podziemiach. Jest to cela 
mająca wszerz 1 wzdłuż dwa 
kroki, wysokość człowieka śred- 
niego wzrostu, podłoga zalana 
wodą, sięgającą do kosiek, ze 
ścian równizż ścieka woda, Wię- 
znia rozbiera się do nagai trzy- 
ma się go w karcerze tym kilka 
dni. Swe potrzeby fizjologiczne 
więźniowie zmuszeni sę zała- 
twiać w tym karcerze. Jeden z 
więźniów, ktory był w karcerze 
2 dni iotrzymał przez ten czas 
1 raz kawałek chleba jako po- 
żywienie. (y) 

(drzka prawda 
Co pisze „Rytas* o roli Niemna 

w sporze z Polską 

_ Z Kowna donoszą o nowej ostrej pole- 
mice pomiędzy kowieńską prasą litewską 

i niemiecką w Królewcu. Zazwyczaj takie 
polemiki doprowadzają do mówienia przez 
obie strony nawzajem sobie gorzkiej praw- 
dy. Coraz częstsze utarczki prasowe po- 
między Litwą i Prusami Wschodniemi, wska- 
zują na nurtujące społeczeństwo litewskie 
niezadowolenie z obecnego stanu rzeczy: 
Ostatnio nacjonalistyczny „Rytas* w odpo- 
wiedzi na artykuł „Koenigsberger Hartung" 
sche Zeitung* pisze m. in. zjadliwie: „..«czy 
na zatargu polsko-litewskim z powodu za- 
garnięcia Wilna i międzynarodowej sytuacji 
jaka się w związku z tem wytworzyła we 

wschodniej Europie, nie robi ktoś šwiet- 
nych interesów na rachunek Litwy..." Przej- 
rzysta ta aluzja dotyczy polityki niemiec- 

kiej zainteresowanej w przeciąganiu sporu 
litewsko-polskiego ad infinitum. 

Niezwykłe przestępstwo żebraczki 
5 osób otrutych za odmowę 

noclegu. 
Z Kowna donoszą o niezwykłem prze 

stępstwie popełnionem przez żebraczkę. We 
wsi Skłauże, pow. szawelskiego do chaty 
włościan Stasiulisów, zastukała stara żeb- 
raczka prosząc o nocleg. Gospodarz od- 
mówił motywując zbyt ciasnem mieszka- 
niem i usunął żebraczkę z kuchni. Zemsta 
żebraczki za odmowę noclegu była strasz- 
na. Korzystając z nieuwagi domowników 
zdołała ona do' przygotowywanej kolacji 
wsypać trucizny, mianowicie esencji z liści 
beladonny. Tej samej nocy całą rodzina 
Stasiulisów składająca Się z pięciu osób 
zmarła w strasznych męczarniach. 

  

PAMIĘTAJCIE © SIEROTACH Z DO» 
MU DZIECIĄTKA JEZUS! 

rzy wniosku tego rodzaju wiedzą do- 

skonale, że w żaden, sposób nie potra” 
fią zmienić ustroju sowieckiego, ani 
tam wyplenić agresywnych nastroi. 
Inicjatorzy wniosku wogóle zdają so- 

bie sprawę, że jedyną rzeczą realną, 
którą mogą zrobić, to jest osłabić siłę 

obronną Polski. jest to niezgodne na- 

wet z tenorem samej teorji pacyfistycz- 

nej, która nie przewiduje, aby w dąże- 

niu do rozbrojenia jedne państwa gor 
rzej były traktowane od innych. Ale 
oto wniosek taki został postawiony, w 
nadziei oczywiście, że w Sejvmie znaj” 
dzie się patrjotyczna większość, która 

go odrzuci, bo nie odrzucić go nie mo- 

żna. Oczywiście odrzucenie takiego 
wniosku wywoła na nas napaści w 
antypolskiej prasie. I dła tego bawienie 
się w tego rodzaju czcze demonstracje 
nie wydaje mi się być zgodne z poczu- 
ciem prawdziwego patrjotyzmu. St. M. 

“. 

Konferencja Premiera Barila z Marsz. Piłsudskim 
WARSZAWA, 12. III. PAT. Dziś o godz. 17.30 p. prezes Rady Mi- 

nistrów Bartel udał się do Belwederu, gdzie odbył konferencję z Marszał- 
kiem Piłsudskim, która trwała 45 min. 

Przyjęcie przez Relchsfag umowy warszawskiej 
BERLIN, 12 III PAT. Reichstag przyją! dzislaj w trzeciem 

czytaniu w głosowaniu imiennem umowę ślikwidacyjn z Polską 
236 głosami przeciwko 217 głosom, przy 8 wstrzymujących się 
od głosowania, 

Debata nad rozejmem celnym 
Zakończenie dyskusji nad wnioskami francuskiemi 

GENEWA, 12 III. PAT. Pierwsza komisja konferencji w sprawie 
rozejmu celnego zakończyła wczoraj wieczorem ogólną debatę nad fran- 
cuskiemi wnioskami, dotyczącemi zawarcia międzynarodowych układów w 
sprawie przedłużenia o jeden rok traktatów handlowych oraz stabilizacji 
autonomicznych taryf celnych przez te państwa, które nie posiadają tra- 
ktatów handlowych, zawierających postanowienia o taryfach celnych. Sze- 
reg delegatów wypowiedziało swe zastrzeżenia i domagało się pewnych 
zmian tekstu wzmiankowanego projektu. W ostatecznym wyniku wyłoniono 
komitet redakcyjny, który ma opracować poprawki tekstu, stosownie do 
różnych wniosków, proponujących zmiany. 

Po poraźce Mac Donalda w Izbie Gmin 
Czy rząd wycofa projekt ustawy węglowej 

LONDYN. 12. III. PAT. Większość, która głosowała przeciwko rzą: 
dowi, składała się z 238 konserwatystów, /42 liberałów i ;2 niezależnych. 
Pomimo oświadczenia Mac Donalda, wyrażają w kuluarach opinję, że dal- 
szem następstwem wczorajszego głosowania będzie, 
projektu ustawy węglowej. 

być może wycofanie 

Cziczoria znówa zabiega 6 wyjszd zagranicę 
BERLIN, 12 III. PAT. „Vorwaerts* donosi z Moskwy, że komisarz 

sowiecki Cziczerin ponownie zwrócił się do rady komisarzy ludowych z 
prośbą o pozwołenie na wyjazd zagranicę, Cziczerin powołuje się na zły 
stan zdrowia i konieczność poddania się ponownie kuracji w sanatorjum 
wiesbadeńskiem. 

Lifewsko-czechosłowacki traktaf przyjaźni 
PRAGA, 12. lil. PAT. Litewski minister spraw zagranicznych 

dr. Zaunius pedpisał litewsko-czechosłowacki traktat przyjaźni 

Proces o spoliczkowanie księcia Wilhelma pruskiego 
GDAŃSK, 12 Ill. Pat. Z Królewca donoszą: Przed sądem tutejszym odbył się 

A w sprawie spoliczkowania syna byłego następcy tronu niemieckiego księcia 
ilhelma pruskiego. Książę Wiihelm, idąc ulicą w towarzystwie kilku kolegów, potrą- 

comy został przez przechodzącego robotnika, przyczem doszło do bójki, w czasie któ- 
tej Ów robotnik kilkskrotnie spoliczkował księcia Wilhelma. Rezultatem rozprawy 
było zasądzenie owego robotnika ma półtora miesiąca więzienia. 

BUDŻET W 
WARSZAWA, 12.III. PAT. Na dzisiej. 

szem posiedzeniu Senatu na wstępie marsza 
łek zawiadomił Izbę o otrzymaniu od prezy- 
denta senatu francuskiego depeszy 'w podzię 
kowaniem za wyrazy współczucia, przesłane 
senatowi francuskiemu w powoda klęski po- 
wodzi. 

NAPAŚĆ NA MIN. STANIEWICZA. 

Z. kolei głos zabrał sea. Hasbaci (Kl. 
Niem.) w sprawie sprostowania ustępu prze 
mówienia p. min. reform rolaycn Stan;ewicza 
że właściciele niemieccy odrzuci dubrowclne 
zaofizrowanie majątków na parcelację. Mćw 
ca nazywa twierdzenie, że kierowały Niem- 
cami względy polityki zagranicznej insynua 
cją. Marszałek mówcy odebrał gicz na užy= 
cie słowa „insynuacja* pod odresem ministra 
i to nieobecnego. 

   

PRELIMINARZ MINISTERSTWA SPRAW 
ZAGRANICZNYCH. 

Następnie przystąpiono do  preliminarza 
bucżetowego Ministerstwa spraw zagranicze 
nych. Referent wicemarszałek Gliwic na wstę 
pie charakteryzuje postęp prac organizacyj- 
nych Ministerstwa, a przechodząc do 
ności politycznej Ministerstwa, рсакте 
ubolewaniem brak Polski ma konferenciach 
reparacyjnej w Paryżu i w iladze oraz mor- 
skiej w Londynie, czego przyczyną jest fekt, 
że Polska jest uważana za państwo o ograni 
czonej sferze zainteresowań, i że nie posiada 
odpowiedniej floty. Przechodząc ćo vmowie 
nia skreśleń, dokonanych przez Sejm, mów- 
ca proponuję zgodnie z uchwałą komisji 
budżetowej Senatu powiększenie kredytu na 
podróże i przesiedlenia o 100 tys, 
cówki w Kairze i Capetown 0 74 6.00 
różne wydatki administracyjne o 406 tys. 
oraz na fundusz propagandowy c 2 miljony 
złotych. 

Z kolei sen. Makarewicz w dłuższym 
wywodzie omawia kwestję uregwowania wy 
chodźtwa polskiego do Stanów Zjednoczo= 
nych. zgłaszając w konkluzji rezolucję o we- 
zwanie rządu do nawiązania rokowań Z rzą 
dem Stanów Zjednoczonych celem uzyska» 
nia dla ludności rolniczej ułatwień w osiedla 
niu się w stanach zachodnich tego państwa. 

Sen. Kozicki (Kl. Nar.), nawi 
przemówień w parlamencie niemi 
dyskusji nad planem Younga : ratyfikacją 
uk'adu z Polską, gdzie mówcy oświadczali, 
że nie mogą uznać wojny zu zlicwidowaną, 
dopóki nie będzie załatwioia sprawa granic 
polsko-niemieckich, podkreślił, ża agnęli 
byśmy żyć w zgodzie z państwem niemiec 
kiem, nie możemy jednak co do granic na» 
szych iść na żaden kompromis. Oddanie Po- 
morza byłoby wykreśleniem Polski z map 
świata. Mówca nazywa skandalem i najwyż 
szą nieprzyzwoitością fakt, że urzędowe czyn 
niki w Niemczech mówią o zinianie granic 
z Polską. 

    

   
   

  

   

   
  

Sen. Kamieniecki (B.B.) omawia duch 
polskiej polityki, którą cechuje pokojowość i 
samodzielność. Prazemówienie swe mówca 

-szaniu takich przemówień wobec 

  

SENACIE 
kończy wyrazami wielkiego uznania dla mi- 
nistra Zaleskiego, jako męża stanu. 

DYSKUSJA NAD PRZEMÓWIENIEM PREM 
JERA BARTLA. 

Z kolei Izba przystąpiła do preliminarza 
budżetowego prezydjum rady ministrów, któ 
ry zreferowała senatorka Kłuszyńska (P.P.S) 
Komisja Senatu proponuje między  innemi 
wstawienie 2 milj. zł. na fundusz kultury na- 
rodowej. 

Po referacie zabrał głos prezes Rady Mi 
nistrów prof. Bartel łPrzemówienie p. prem- 
jera podajemy osobno). 

W dyskusji nad oświadczeniem p. prem 
jera zabrał głos sen Strug (P. P. S.), który 
uważa mowę p. premjera za niespodziankę. 
Zwraca uwagę na nader energiczny i męski 
ton p. premjera i zapytuje, czy pan premjer 
jest istotnie tak mocny i tak pewny wszyst- 
kiego. Mówca protestuje przeciwko wygła- 

obecnego 
kryzysu gospodarczego. Jest poza p. premje 
rem postać, która tak, jak rozumie, spełnia 
te funkcje, ponad rządem, ponad Polską. Są 
okresy w historji, kiedy takie zjawiska za- 
chodzą. Trzeba je brać spokojnie i rozumieć, 
ale nie można — zdaniem senatora — od tej. 
siły niejako zapożyczać. Mówca uważa to 
wystąpienie p. premjera jako krok polityczny 
na który w tej Izbie niema miejsca. 

Sen. Głąbiński (Kl. Nar.) sądzi, że kiedy 
p. premjer wystąpił z ostrą krytyką parlamen 
taryzmu, to dowiemy się, w jaki sposób par 
lamentaryzm, specjalnie polski, 
uleczony. 

Sen. Januszewski (Wyzw.) jest zaskoczo 
ny wystąpieniem p. premjera. Nawiązując do 
ustępu, w którym p. premier oświadczył, że 
zagadnienie jest za i środki muszą być 

radykalniejsze, mówca sądzi, że dobrze, że 
sytuacja stała się przynajmniej jasna. My te 
walkę przyjmujemy. 

й Sen. Zakrzewski (B.B.) podkreśla, že 
jego jako historyka, stojącego zdala od walk 
pan inyet, mowa p. premiera podniosła na 
duc u. Widział postawę człowieka, biorącego 
odpowiedzialność na siebie, a więc zrywaję- 
cego z tem, co w dziejach naszych było właś 
nie wadą. 

,W zakończeniu mówca wyraża przeko- 
nanie, że w drodze do naprawy ustroju spot- 
kają się usiłowania wszystkich najlepszych 
synów ojczyzny bez różnicy partyj. Wtedy 
uda się nam usunąć największą trudność. 

Sen. Kozicki (Kl. Nar.) zauważa, że w 
krytyce |parlamentaryzmu p. premjer powie. 
dział wiele rzeczy słusznych, ale trzeba się 
zastanowić nad tem, 2 jest droga wyjścia. 

‚ (Sen, Roman (B.B.), nawiązując do prze 
mówienia sen. Struga, który powiedział w 
formie zarzutu, że p: premier posługuje się 
autorytetem pożyczonym, podkreśla, że ży- 
czyłby wszystkim, żebyśmy jaknajwięcej my 
śli i dążeń przejęli od tego wielkiego czło- 
wieka, którego na szczęście dziś w Polsce 
mamy, który miał tę siłę woli i moc charak 
teru, aby wywalczyć Polsce niepodległość, 
utrwalić jej granice, a teraz będzie miał tę 
wolę, aby tę państwowość na zawsze umoc- 
nic. 

może być 

  

miejsca. Terrńny druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numerit dowodowego 20 groszy. 
  

Bremjer Bare! o kryzysie pariomentaryzmu 
PRZEMÓWIENIE WYGŁOSZONE NA POSIEDZENIU SENATU 

WARSZAWA, 12.II (tel. wł. „Słowa”). 
Na wczorajszem posiedzeniu Senatu wygłosił 

premjer Bartel dłuższe przemówienie poświę 

conej kryżysowi parlamentaryzmu, Premjer 
Barteł zaznaczył, żą porusza zagadnienie nie 
dotykając ani grup, ani osób i prosił aby je. 
go wywody były brane dosłownie bez przy 

pisywaniaj mu ubocznych myśli lub zamiarów 

W; dłuższym wywodziej p. premier scha. 

rakteryzował najbardziej jaskrawe objawy 

patologji parlamentarnej, poczem! po posta. 
wieniu djagnozy choroby parlamentaryzmu 

— jak się wyraził, przeszedh do omówienia 
środków, zaradczych. Prof. Bartel z. kolei 

omówił szczegółowo koncepcję utworzenia 

obok; parlamenty drugiej izby' reprezentującej 
układ sił i interesów gospodarczych i zawo. 

dowych społeczeństwa, orazi koncepcję rady 
stanu zaznaczając, że jego zdaniem ani dru, 
ga izbąj o odmiennej strukturze, ani , rada 

staną nie usuwa wszystkich wad ustawo. 

dawczej działalności parlamentu i usunąć 
ich całkowicie w; żadnej Konstrukcji nie po. 

trafi, żę wartość kontroli przezeń sprawowa 
nej uzależnionąj jest od pozbawienia go 
pośredniego wpływu ną tworzenie rządu. W 
istniejącym obecnie ustroju powstaje w razie 

przyjęciaj tej konkluzji jak gdyby pewna luka 

którą trzeba czemś wypełnić. Tem czemś w 
naszychi współczesnych warunkach nie może 

być nikt inny, jak tyiko| czynnik nadrzędny 

w stosunku do trzech naczelnych organów 

władzy państwowej, skupiający! w sobie naj 
wyższą sumę indywidualnego autorytetu t. j. 

Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Stanowisko nadrzędne nadaje Prezyden 

towi w stosunku do władzy wykonawczej 

prawo mianowania i odwoływania rządu, w 

stosunku do' władzy, ustawodawczej prawo 

otwierania, zamykania, i rozwiązywania par. 

lamentu oraz dekretowania w czasie, kiedy 

parlament nie może wykonać swoich zadań, 

wi stosunku do władzy, sądowej — prawo 
mianowania) sędziów ; prawo łaski. Autory. 

tet indywidualny Prezydenta nie jest wpraw 

dzie przymiotem, który|, może przez jakikoł 
wiek przepis być mu nadany, ale każde po. 

kolenie posiadaj wśród  siebią osobistości, 
cieszące się zasłużenie mniejszym lab więk. 

szym autorytetem, nabytym życiem swem i 

działalnością. Historyczna analiza zbiorowo. 

Ścł iudzkich wskazuje, że wśród szerokich 
mas, nawet dość obojętnych na rzeczy pu. 

bliczne, tkwi głębokoł zakorzenione zaufanie 

4 uznanie dla jednostek, których czyny skła. 

dają się na wartość nieprzeciętną. Wybór 

bezimiennej masy bywa pod tym: względem 
nieomylnym. Poczucię indywidualnego auto. 
rytetu jednostki,, jesi w psychice społecznej 
niemniej głęboko zakorzenione, niż poczucie 
wolności i prawo udziała w stanowieniu 0 
formach życia! zbiorowego. 

Spotką mnie tu niechybnie zarzut, — 
mówił dalej p. Bartel, — że rozumowanie to 
prowadzi do t. zw. cezaryzmu demokratycz. 
nego. Nię mam zamiaru spierać się o termi. 
ny. Chodzi q zapewnienie możności pomyśl. 
nego rozwoju państwa. Jest ono rozstrzyga 
jącem kryterjum / rozumowania i wynikają. 
cych z niego konkluzyj. jeżeli jednak ktoś 
zgóry pragnie przesądzać, że jednostka, dy. 
sponująca| największym zasobem autorytetu, 
mająca sobie powierzone znaczne atrybuty 
władzy, zacznie nadużywać ich na rzecz swe 
g0' egotyzmu lub ambicyj, to nietylko wyra. 
ża przez to brak zaułania w czystość inten. 
cyj i siłę charakteru ludzi, , rozporządzają_ 
cych 'w społeczeństwie największą sumą auto 
rytetu, ale stwierdza również zupełną niewia 

rę wi posiadanie moralnej i politycznej siły 

przez samo: społeczeństwo i przez niego po. 
wołane orgariy władzy w państwie. A niema 
takiegoj przepisu, czy nakazu, któryby mógł 

nadać jakiejś, instytucji powagę, znaczenie i 
jeżeli ona sama ich w sobie skupić nie 

potraii, 
Udzielenie jednostce, wybranej przez na. 

ród, takich uprawnień, które czynią z niej 
czynnik nadrzędny w stosunku do , innych 

organów władzy w państwie, może być nie 
zbędne, jeżeli te organy wskutek wad wew. 

nętrznych nie są zdolne sprostać swoim pod 

'stawowymi zadaniom. Życia nie można za. 
trzymać w: pewnej chwili dlatego tylko, że 

powołane do regulowania jego objawów 

instytucje, przechodzą kryzys i mie są: zdolne 
doj działania. Inercja przeróżnych procesów 
życia zbiorowego zmiusza ; do zastąpienia 

tych instytucyj w; zakresie niewykonywanych 
przez rfie funkcyj jakimś innym czynnikiem, 

który, nie dopuści do tego, aby; w procesach 
tych nastąpił groźny dla ogółu zator. Poza. 
tem instytucjom tym nie odbiera się żadnego 

mienia, nie pozbawia się jch żadnych funk. 
kcyj. Od rfich samych przedewszystkiem za. 

leży, suma ich wpływów na bieg życia pań. 
stwą i autorytet4 w społeczeństwie. 

Istnieje w Angiji 

nieużywanych, Dlaczego? Bo parlament an. 
gielski nigdy w ciągu tego okresu nie stanał 
poniżej wymaganej od niego wysokości swe 
go zadania. W Polsce strach przed wyposa. 
żeniem Głowy Państwa w dostatecznie, g 
konieczne atrybuty władzy: jest zjawiskiem 
historycznie stałem, ale jest też i świade. 
<tweną słabości demokracji, której nie doda. 
dzą mocy najdemokratyczniejsze przepisy i 
instytucje konstytucji. Ludzie, przejęci troską 
9 przyszłość demokracji w Polsce powinni 
szukać dlą niej oparciaj w duszy ludzkiej, w 
psychice społecznej, w żadnym natomiast 
razie nie w, pustych formach, nie w fałszy. 
wym dźwięku gromkich haseł, nie w chaosie 
i bezładzjie, który paczy i zabija każdy nor. 
malny, rozwój, każdy postęp, ą także postęp ` 
i realizację ideałów demokratycznych: 

  

Wyjazd min.“ Knekna fo Poznania 
WARSZAWA, 12 III* PAT. Pan 

minister komunikacji Kuchn wyjeżdża 
dziś dnia 11 b. m. do Pcznania celem 
przekonania się na miejscu o postę- 
pie prac nad zorganizowaniem mię- 
dzynarodowej wystawy komunikacji i 
turystyki, która będzie otwarta w Po- 
znaniu dnia 6 lipca b. r. Powrót p. 
ministra nattąpi dnia 13 b. m. rano. 

Z komisji reform rolnych Sejmu 
WARSZAWA, 12 III. PAT. Sej- 

ad komisja reform rolnych na 
wniosek pos. Barana odroczyła trze. 
cie czytanie projektu ustewy o roz- 
ciągnięciu mocy obowiązującej usta- 
wy z dnia 17 grudnia 1920 roku o 
nadaniu ziemi żołnierzom wojska pol: 
skiego na niektóre powiaty wojewódz- 
twa wileńskiego. 

Poweśńf posła Nuksy 
WARSZAWA, 12 III. Pat. Poseł łotew= 

skiw Warszawie Martin Nuksa powrócił do 
Warszawy i objął urzędowanie. 

Roczaca zgomm & q. krrytiskoga Wileńskiego Cielaka w Chicago 
Wychodźtwo polskie, składając hołd męczennikowi za wiarę, 

potępia bolszewików 
CHICAGO, 12--1II1. PAT. Wychodźtwo nasze w Ameryce rok rocznie obchodzi rocznice zgonu arcybiskupa Ci ы 

cią. Otóź Ę л as 
pamięć biskupa męczennika. 
ks. prałat Osadnik. Kazanie 
Wieczorem odbyła się uroczysta akademia, która 
chodźtwa przeciwko prześladowaniom iw Rosji. Między mówcami 

a protestującymi przeciwko okruciehstwom bolszewickim, byli: 
prezes Zjednoczenia Olejniczak, prezeska Związku Napieralska i 

czyny arcybiskupa, 
12 Szczepańsk 
nni. 

Zjazd katolickich orqanizacyj polskich w Ameryce 

a który właśnie 
tym roku stolicą wychośźtwa w Chicago w wymowny sposób uczciła 

Nabożeństwo żałobne w kościele św. Trójcy odprawił 

zą Oceanem dopełnił swego Żży- 

O prześladowaniu w Bolszewji wygłosił ks. Pietrzyk. 
była jednocześnie protestem wy- 

podnoszącymi 

CLEVELAND, 12. Ill. PAT. W tych dniach odbył się w Cleveland już 
drugi zjazd katolickich organizacyj polskich w Ameryce celem ukonstytuo- 
wania zarządu centrali tych organizacyj, które w swej ;konstytucji mają za- 
strzeżony wyznaniowy charakter katolicki. o Ё 

W centrali tej bierze udziat 6 organizacyj na łączną liczbę członków 
około 250 tysięcy. Między innemi najważniejszem jest zjednoczenie polskie 
rzymsko-katolickie, z przeszło 150 tys. członków. 

Prezesem centrali został p. Olejniczak, prezes zjednoczenia. Siedzibą 
jesł Chicago. Następny zjazd odbędzie się w lipcu r. b. 

2RPRŻNTTREOOWT SCE 

Betkiewiczewi uniemożliwiono da sze startowanie w. Ameryte 
Stało się to na skutek lakonicznej depeszy radjowej 
prezesa międzynarodowego związku Iekkoatletycznego 

NOWY JORK, 12 III. Pat. Amerykański związek lekkoatletyczny skreślił Petkie- 
wicza z listy dalszych startów w Stanach Zjednoczonych na skutek depesy radjowej 
prezesa międzynarodowego związku lekkoatletycznego p. Edstroema. Ani lakoniczna 
depesza Edstroema, ani amerykański związek lekkoatletyczny nie podają powodów — 
dyskwalifikacji polskiego długodystansowca, któremu uniemożliwiono w ten sposób 
start w wyznaczonych za kika dni zawodach „rycerzy Kolumba”. 

kilka kardynalnych 
uprawnień monarchy od wieków przezeń 
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"ECHA KRAJOWE Tajemnica generała Kutiepowa 
  

' Wiosna i nasze emenfacze 
Człowiek naszych postępowych czą- 

sów rzadko kiedy myśli o umarłych. JTłu- 
pi się zwykle brakiem czasu. Postęp, 
wynalazki, ciągłe mowe odkrycia gonią 
dziś ludzkość w szalonym biegu a w trosce 
o kawałek powsze iniego chleba jednych. w 
pogoni za dużym zyskiem drugich, obniżą 
się wartość czynów dobrych, pięknych 
szlachetnych. Człowiek staje się narzę- 
dziem materjalizmu, Prawda że „żywi stro” 

“| nią Od zmartwień i smutków, ta przecież 
bolesne uczucia obudzają się w sercach 
ną widok martwego kamienia na martwym 
grobie, ca opuszczonym *cmentarzu. Takie 
«idoki nie krzepią osłabionego ducha w 
ciężkiej walce o byt więc nie dziw że stro- 
nimy od cmentarzy, ale nie powinniśmy 
dopuścić do takiego stanu zaniedbania ubli 
żająceżoa godności ludzkiej, tak jak jest 
obecnie, bez względu do jakiego wyznania 
należą, dość że są szczątzami istot ludzkich 
by się niemi odpowiednio zatroskać. 

W swych częstych wycieczkach po gra- 
nicznej dzielnicy naszego wschodniego kra- 
ju nigdzie nie spotykam cmentarzy porząd- 
nie ogrodzonych, przeciwnie widziałem 
cmentarze z resztkami ;kiedyś ogrodzenia, 
na którym dziatwa wiejska wyprawia har- 
ce pasząc tam bydło, čo nie może wpły- 
nąć umoralnisjąco na młodociane umysły. 
Bydło chodzi po grobach, profanując mogi- 
ły osób niezajastych jeszcze z pamięci 
ludzkiej. Broń Boże, żeby młode pokole- 
nie wzrastało w takiej obojętności dla 
miejsc bądź co bądź poświęconych! 

: Wrogiem možas pogardzač, lecz rzeczy 
dobre trzebi od niego sobie przyswajač. 
Otóż porównajmy cmentarze Niemców poza 
granicami kraju lub nawet te które poro- 
bili podczas wojay ujnas, z naszemi cmen- 
tarzami a rumieniec wstydu wykwitnie nam 
ną oblicze. My zaś zstopieni w ciasnych 

'. granicach zwierzęcego bytowania zapomi- 
mamy O tym obowiązku czci dla zmarłych 
od którego nie może być wolrym ani je* 
den Obywatel kraju 

у Dawniejsze społeczeństwo nie było 
obojętne na upiększenie kraju cmentarzami 
porosłemi drzewami: świadczą o tem liczne 
ślądy z pietyzmem zachowane, tak jak np. 
cmentarz w Nieświeżu jednakże widać już 
silny ząb czasu, niezwalczany przez ludzi 
zniszczone cmentarze niestety do rzadko- 
ści nie należą. 

_ Jeżeli dawne czasy i dawne pokolenia 
miały poczucie est+tyki to tem bsrdziej, 

' cząsy nasze postępowe powinny te potrze- 
_ by więcej odczuwać między innemi obsa- 

dzanie drzewami dróg, cmentarzy i chat, 
_ powinno iść w parze z postępem ogólnym 
stając się wymaganiem człowieka cywili- 
zowanego. Wszystkie nasze cmentarze 
wiosną powinni być porządnie ogrodzone, 
obsadzone wzdłuż ogrodzenia drzewami 
 miododajnemi jak lipą, akacją lub też mor= 
"wą, która najcenniejszy pierwiastek jedwa* 
biu w sobie zawiera w ostateczności swier- 
kiem lub sosaą smołową szybko rosnącą 

1 tworzącą piękną ścianę, ma przytem tę 
dobrą stronę, że złąmaną nawet z pnia się 
odnawia. 

©О ile cmentarze zaniedbane robią wra- 
żenie przygnębiające to widok dobrze ц- 
trzymanych budzi szląchetniejsze uczu :ia 
a czci dia zasług dawnych zpokoleń. 
Takie uczucią dawno zanikły w sercach 
ludzkich, a może w niejednem nigdy nie 
powstało. 
-. Nietylko z przyczyn estetycznych po 

. winniśmy sadzić drzewą wszędzie gdzie 
/_ tylko ku temu znajdują się odpowiednie 

warunki; wpływ tu mają łwzględy praktycz- 
ne, moralne, zdrowotne i klimatyczne. 
Wiadomą jest rzeczą, że lasy i drzewa są 

ulatorami tak w powietrzu jak i w zie- 
i. Wyniszczenie ich pociąga za sobą zanik 

źródeł, wysychanie rzek, klęski suszy i 
„ ulewy, pe siłę huraganów, zamienia - 

7 jąc kraj urodzajny w pustynię. (nadmierne 
wyniszczanie lasów we Francji ma podob- 

_ no wpływ na ubywanie ludności w kraju). 
/ Otóż w małej części możemy złu zapo- 

biec na miejsca wycinanych lasów, sadząc 
drzewa tam gdzie one nie przeszkadzają a 

" przynoszą korzyść. 
| .,Daj to boże żeby słaby i bez wpływu 
mój głos nie był znów głosem wołającego 

na puszczy i żeby wiosną te cmentarze na- 
sze nabrały innego wyglądu. 

3 Jan Falkowski, 
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* LUDWINOWO (gm. trockiej). 

|.  — Praca kulturalno-oświatowa, Lu- 
dwinowo, dużą wieś, licząca około 400 
mieszkańców, coraz bardziej ożywia się w 
kierunku pracy kulturalno-oświatowej. Wy- 
rązeim tego ożywienia jest juź od kilku 

Ч zorganizowana i pomyślnie rozwi-   

Dojrzałe czy niedojrzałe 
| FPEGERZJE? 

__ Dyrektorowi miejskich teatrów w 
Wilnie możemy być wdzięczni za.po- 

_ ruszenie Sprawy krytyki teatralnej. 
° Рокогпа służka zaczepiona została, 
za włosy ciągnioną. Pod pręgierz ją 
wileczono. W cichuteńkiem Wilnie dy- 
rektor Zelwerowicz podniósł toma- 
hawk i rzucił zew bojowy. 

Skoro dyrektor Lutni i Pohulanki 
; wadzony został z równowagi 
musi być jakaś przyczyna. Postawio- 
ny został wyraźny zarzut recenzjom. 
„Nie pojawiają się w dwa dni po pre- 

" mierze jak w stolicy, gdzie auta fur- 
/czą i ludzie się Śpieszą, ale pojawiają 
się kapryśnie czasami nawet już wie- 
Ri kiedy sztuka schodzi ze sceny. 
Równocześnie są dwojakie, Te pręd- 

' po premjerze kroczą. Te inne na 
tóre trzeba dłużej czekać, są pełne 

miodu i uśmiechu. Czyż nie jest tak 
kochany dyrektorze i czy tak nie na- 

_ leży wnioskować z przemówienia w 
"Radio a później na Środzie literackiej? 

| To, že jedne recenzje są bardziej 
ostre, a drugie bardziej łagodne, to 
nie wyprowadza dyrektora prezydują- 
cego Muzom w Wilnie z równowagi. 
Ale to go mocno wyprowadza ze 
spokoju, że nigdy nie wiadomo kiedy 
je przyjdzie czytać w Słowie. 

Dostaje się oczywiście przy tej 
sposobności i Wilnu, gdzie nikt nie 
liczy się z czasem. Dowodem tego, że 
i krytyka marudzi i że zdradza amii- 
biczny, rybi puls, co nie przystoi już 
nie tylko wiekowi elektryczności ale i 

- wiekowi radja. 
° — Tezą dyrektora Zelwerowicza jest: 
krytyka musi być ujęta w karby cza- 

. Czy nie tak? Po premjerze wolno 
spać, ale już nazajutrz chłopak z dru- 
M у ЦЯ 

  

     

jająca się Swietlica, z początkiem zaš mar- 
ca br. został uruchomiony „trzymiesięczny 
kurs kroju i szycia,ł a w bliskiej przyszło* 
ści projektuje się założenie Koła gospodyń 
wiejskich. W pracy nad podniesieniem po- 
ziomu kulturalno-oświatowego Ludwinowa 
biorą udział: kierowniczka miejscowej szko* 
ły powszechnej p. Horodniczanka i p inży* 
nierowa Fiedorowiczowa z Waki Muro- 
wanej. 

Ostatnio, t. j w niedzielę da. 9. Ill. rb. 
Świetliczanie z Ludwinowa+ ze swojemi 
opiekuakami i instruktorem ośw. pozaszkol- 
nej w liczbie 20 osób, korzystając ze 
zniżki udzielonej przez Zzrząd Teatru Miej- 
skiego na Pohulance, byli obecni na popo: 
4udniowem przedstawieniu „Krakowiacy i 
Górale", Sztuka ta zrobiła duże wrażenie 
na młodzieży, mającej rzadkie okazje ujrze- 
nia nąprawdę coś ładnego i ADO ANO, 

NIEŚWIEŻ. 
— Obchód imienin Marszałka Józe- 

fa Piłsudskiego w Nieświeżu. W dniu 5 go 
marca z inicjatywy Pow. Komitetu B. B. 
W. z R. odbyło się w Starostwie zebranie 
przedstawicieli organizacyj społecznych, na 
którem uchwalono urządzić obchód imienin 
Marszałka Piłsudskiego w dniu 19-go marca 
według następującego programu: w przed- 
dzień imienin o godz. 18-ej ulicami miasta 
przeciągnie capstrzyk orkiestr wojskowej i 
straży pożarnej, 19 go n godz. 1l-ej rano 
w świątyniach wszystkich wyznań religij- 
nych odprawione będą nabożeństwa z 
udziałem przedstawicieli organizacyj poczem 
o godz. 13-ej na placu rynkowym odbędzie 
się defilada wojskowa następaie w salach 
ratuszowych akademja okolicznościowa; 
wieczorem w sali teatralnej gimn. im. Wł. 
Syrokomli uroczysta akademja wieczorowa. 

Pow. Kom. Ligi Morskiej i Rzecz- 
mej. W dniu 5 marca pod przewodnictwem 
p. starosty J Czarnockiego odbyło się w 
Starostwie organizacyjne zebranie czynników 
społecznych w celu utworzenia w Nieświe- 
żu bardzo ważnej i doniosłej placówki spo” 
łecznej jak Pow. Kom. Ligi Morskiej i Rz. 
W skład tymczasowego zarządu Ligi weszli 
członkowie zarządu LOPP. 

— „Reduta”. W dniu 3 marca zespół 
objazdowej trupy „Reduta" dał przedsta: 
wienie „Świerszcz* jak żwykle przy licznej 
frekwencji osób. 

— Federacja Polskich Związków Ob- 
rofńiców Ojczyzny. Z dniem 1 marca na 
terenie Nieświeża został otwarty Oddział 
Federacji Polskich Związków Obrońców 
Ojczyzny w skład którego weszli jan Ku- 
lesza jako prezes, Edward Krzemiński jako 
wiceprezes, Marian Jankowiak jako skarb- 
nik, Karol Jaworski jako sekretarz. Sekre- 
tarjat Oddziału mieści się przy ul Wileń- 
skiej Nr 37. 

MEJSZAGOŁA, (POW. WIL.TROCKI). 

— Tydzień antyalkohołowy. Rozpoczyna 
jąc tydzień propagandy  antyalkoholowej, 
Stowarzyszenie młodzieży polskiej odegrało z 
wielkim humorem bez zarzutu co do wyko 
nania obrazek sceniczny ks. Piechańskiego: 
„Szewc Walenty zakonnikiem“ — wyśmien 
cie odtwarzając typ alkoholika nawróconego 
dzięki pomysłowości O. O. Franciszkanów. 
Ponadto: „Nieboszczyk z przypadku* — do 
starczył szczerego śmiechu j niemałego za- 
dowolenia. : 4 

Orkiestra dęta ze Stow. młod ziežy pol. 
męskiej z parafji św. Jokóbskiej z Wilna przy 
grywała podczas przerw, a następnie w cza- 
sie zabawy tanecznej. 

JDruchny deklamowały aktualnej treści 
werset: „W zamęcie”, „Wiara* ; „Wolność 

Licznie zgromadzone społeczeństwo da 
rzyło wykonawców oklaskami, stwierdzając 
niezwykłą żywotność młodzieży, skupionej 
pod sztandarem Bóg i Ojczyzna. 

Na zakończenie Tygodnia w sobotę. dn. 
8.HI 30 r. w sali Ogniska dla młodzieży i 
dziatwy szkolnej Ššwietlono  przezrocza: 
„Alkohol ; jego skutki“ z odpowiedniem prze 
mówieniem. 

W dniu 9 marca óbchodzono w sali Ogni 
ska na plebanji IQLlecie odzyskania morza 
polskiego, urozmaicając obchód podniosłemi 
deklamacjami,w ykonanemi przez  druchny 
ze śpiewem, oraz przezroczami. 

. Obchody związane były z walnem zebra 
niem Stowarzyszenia mł. polskiej, na które 
przybyło licznie starsze społeczeństwo i któ. 
re zaszczycił swoją obecnością członek Rady 
nadzorczej związku młodzieży  połskiej p. 
Domagało z Wilna, : 

„Po przemėwieniach patrona, p. Domaga 
ły i prezesa, powiększono grono patronatów 
i szeregi członków Stowarzyszenia. 
„P. Przewrocka z Wilna znana powszech 

nie szczera Pp na polu społecznem 
z ramienia Koła gospodyń wiejskich zorgani 

karni musi biec 
czy nie” 

Rozumiem, że są rozmaite aksjo- 
maty i że nawet mógłby być nakaz 
logiczny, który zdolny byłby przeko- 
nać krytyka, że należy się ze sprawo- 
zdaniem Śpieszyć. Przecież to jest 
właśnie chwila, kiedy po „siedmio“- 
dniowem „stań się* dyrektor, reżyser 
i aktor zapadają w błogość. Skoń: 
czona jest premiera, teraz żyje lektu- 
ra. Istotnie recenzenci wszyscy niemal 
chodzą za mamą premjerą jak Pię- 
taszek za Robinzonem. 
następują tej premjerze na nogę. 
Piętaszkowość krytyki jest rzeczą 
samo przez się niejako zrozumiałą. 

Tu zaczyna się mój protest. Miły 
Panie, rozumiem doskonale, że w 
stolicach, gdzie jest ruch, ścisk, gdzie 
sztuka traktowana jest po kupiecku, 
takie obyczaje są wskazane i dobre. 
Biedny recenzent jest pełen elektrycz- 
ności, Był przed chwilą w teatrze, te- 
raz siedzi w redakcji. Fik z lasu, fik 
do lasu i już gotowe sprawozdanie, 
owych parę słów o sztuce, o aktorze 
i ten pokłon zdawkowy w stronę ak- 
torów, to lapidarne, dobrze się wy” 
wiązała „lub* dobrze się wywiąza. 

Rozumiem doskonale, że teatry są 
dziś częścią produkcji Światowej. W 
fabrykach robi się sukno, w innych 
fabrykach cukierki lub kalosze, u Szyf- 
mana robi się Shaw. Trzeba palić w 
piecu, reklamować. Premiera jest jak 
Pasztet, już zgóry trzeba wrzeszczeć: 
dobry. Recenzent niech się za głowę 
chwyta. Nie ma chwili na stracenie. 
Jutro czyta miasto albo pojutcze. 

Dobrze, że w Wilnie niema tego 
jutro, ale jest pojutrze, 

Tu jednakowoż się oburzę. Kiedyś 
grał aktor na komendę. Rano czytał 
sztukę, w południe ją próbował. Dwa: 
dzieścia cztery godziny nie minęły a już 

po rękopis. Tak 

  

iemal nawet” 

   

a Ww oo 

NIEROZWIĄZANA ZAGADKA — KTO BYŁ PROWOKATOREM? — PRZY 

KŁADY PRZESZŁOŚCI. 

Zagadkę porwania generała Kutie- 
powa trzeba zdaje się zaliczyć do rzę- 
du tych, które nigdy, a przynajmniej 
szybko nie zostaną, rozwiązane. Już i 
prasa francuska, która przez zgórą mie 
siąc, żyła tylko sensacyjnem porwa- 
niem wśród białego dnia na łudnej uli- 
cy paryskiej wybitnego działacza emi 
gracji rosyjskie pisze coraz mniej o 
samej ofierze porwania. Pisma  pory- 
skie interesują się teraz kwestją, kto 
rozsiewał fałszywe pogłoski wprowa- 
dzające w błąd śledztwo oficjalne. Ma 
terjału da polemiki w tej sprawie dor 
starczyły oświadczenia generała Djako 
nowa, którego oficjalny tytuł brzmi 
„dowódca paryskiego korpusu armji ce 
sarskiej“ i pułk. Zajcewa najbliższego 
współpracownika gen. Kutiepowa. 

Rola dwuch urzędników sowieckich 
[Popowa i Roberti, zakonspirowanych 
działaczy emigracyjnych w Rosji, jak 
twierdzą jedni i prowokatorów G. P.U. 
jak mówią inni nie została wyjaśniona. 
Można jednak uważać za rzecz pewną, 
że tego rodzaju tajemnicze porwanie, 
jak gen. Kutiepowa, bez udziału prowo 
katorów nie mogło być przeprowadzo 
ne. Być może nie byli nimi Popow i Ro 
berti, a inne nieznane szerszym kołom 
osoby, dotychczas ukrywające się w 
cieniu. Niektóre dzienniki rzuciły podej 
rzenie na konfidenta policji paryskiej 
w sprawach emigracji rosyjskiej nieja- 
kiego kapitana b. armji Krasnopolskie 
go, lecz władze policyjne kategorycz- 
nie zaprzeczyły temu, aby ów kapitan, 
którego notabene znał gen. Kutiepow, 
był zamieszany w tajemniczą aferę. 

W związku z tajemniczem zniknię 
ciem gen.  Kutiepowa przynoszą 
szą „Pošlednija Nowosti“ garść cieka 
wych szczegółów, dotyczących podob- 
nych wypadków w przeszłości. 

IPrzedewszystkiem, opisuje cytowa- 
ne pismo porwanie „komisarza Lwa', 
który w swoim czasie postanowił zer- 
wać z bolszewikami. : 

Komisarz ludowy republiki krym- 
skiej Lew, w roku 1923 wyjechał za 
granicę, a podczas swego pobytu poza 
granicami Rosji postanowił do kraju 
więcej nie wracać. W liście, który wy- 
stosował był wówczas do Charkowa, 
były komisarz oświadczył bez jakich- 
kolwiek ogródek, że komunizm go roz- 
czarował i wobec tego z rządem  So- 
wieckim nie chce już mieć nic wspólne 
go. Od chwili wysłania tego listu, upły 
nął załedwie tydzień, kiedy przed do- 
mek, w którym zamieszkiwał Lew w 

Oliwie pod Gdańskiem, zajechał samo- 
chód, z którego wysiądło dwuch męż- 
czyzn w ubraniach cywilnych i jeden 
policjant. Oświadczyli oni b. komiśsa- 
rzowi, że natychmiast ma się udać 
wraż z nimi do urzędu policyjnego, by 
wyjaśnić tam sprawę jego pobytu na 
terytorium wolnego miasta. Lew 
wsiadł wraz z „wywiadowcami* da 
samochodu, pragnąc sprawę swego po 
bytu niezwłocznie wyjaśnić. Kiedy 
wszyscy czterej siedzieli już w aucie, 
jeden z „wywiadowców* jakiemś tę- 
pem narzędziem uderzył Lwa w głowę, 
tak, że b. komisarz natychmiast stracił 
przytomność. Po przywiezieniu go do 
portu gdańskiego, przeniesiono go na 
jeden z okrętów, który o godzinie 
czwartej po poł. odpłynął do Leningra 
'du. W Leningradzie Lwa uwięziono i 
po kilku tygodniach rozstrzełano. 

Dalej „Pošlednija Nowosti“ opisu- 
ją w następujący sposób porwanie za- 
służonego patrjoty gruzińskiego Karzi 
wadze. Pewnego dnia do mieszkania 
Karziwadze w Trapezunzie przyszło 
czterech mężczyzn w mundurach turec- 
kich żandarmów. Po przeprowadzeniu 
w jego mieszkaniu rewizji, oświadczyli 
Gruzinowi, że muszą ga aresztować, 
poczem związanego przewieźli natych- 
miast w samochodzie na  terytorjum 
sowieckie. 

Latem 1929 r. porwany został 
przez bolszewików w Teheranie kapi- 
tan Wiaczesław Kuzmin, zatrudniony 
w meszchedzkim oddziale misji handlo 
wej. Jeden z agentów sowieckich za- 
prosił pewnego dnia Kuzmina na kola 
cję, następnie upił go i pijanego oddał 
w ręce czekistów. (Porwanie Kuzmina 
nastąpiło jednak, zdaje się, nie tyle ze 
względów politycznych, ile z przyczyn 
natury osobistej). Skrępowanego Kuz- 
mina wywieźli czekiści za miasto, tam 

go zabili i wrzucili do rowu. Zniekształ 
cone zwłoki Kuzmina znaleziono dopie- 
ro w styczniu roku bież. 

Dziełem zbirów bolszewickich było 
również tajemnicze zniknięcie jednego 
z wybitniejszych rewolucjonistów gru- 
zińskich Moheidze, który po przewro- 
cie bolszewickim i po stłumieniu przez 
sowiety powstania gruzińskiego, wye- 
migrował do Paryża. Gruzin pewnego 
dnia zniknął, po kilku dniach znalezio- 
no go skrępowanego powrozami w 
ciemnej i wilgotnej piwnicy jednego z 
domów paryskich, gdzie ukryli go cze- 
kiści. Przyjaciele Moheidze oswobodzili 
wprawdzie swego przywódcę, ale w 
wyniku przejścia tego, zasłużony poli- 
tyk wkrótce zmarł. 

Nowy akt feroru b. komifadży bułgarskich 
Skrytobójczy strzał do policjanta i rzucenie bomby do 

kawiarni 
SOF JA, 12—1II1. PAT. Wczoraj wieczorem w miejscowości Strumica, położonej 

w Jugosławii południowej w bezpośredniem sąsiedztwie granicy bułgarskiej dwaj nie- 
znani osobnicy zbliżyli się do kawiarni „Union* i jeden z nich wystrzałem z rewol- 
weru, skierowanym w plecy, zabił stojącego na posterunku przed kawiarnią policjan- 
tą Drugi z osobników rzucił bombę do kawiarni, £zapełnionej publicznością. Wybuch 
bomby ranił 15 osób, w tem 4—bardzo ciężko. Uciekając sprawcy wybuchu zgubili 4 
bomby i rewolwer systemu Nagan. Na opakowaniu bomby znajdowały się inicjały re- 
wolucyjnego komitetu macedońskiego. 

zowała Koło gospodyń w Mejszagole po 
uprzedniem wyczerpującem przemówieniu do 
licznie zebranych gospodyń z terenu parafji 
Mejszagolskiej. 

iPomimo wyjątkowej niepogody sała bye 
ła przepełniona, zainteresowanie wpośród 
obecnych notowało się znaczne,  przemó. 
wień wysłuchano w skupieniu. 

Epilogiem dnia były przemówienia na temat 
znaczenia morza polskiego urozmaicone prze 
zroczami. 

__ Zakończono podniosłe chwile hymnem 
Stowarzyszenia: Hej do apelu stańmy wraz. 
— Młodzieży polskiej cześć! . 

była premjera, A poneważ tempo 
było za szybkie i k'apa generalna, 
więc w kółko to samo: rano czytanie, 
próbowanie, jutro granie. Takie pre- 
mjery stanowiły gehennę teatru. 

Nie było czasu przygotować roli. 
Stawiano budkę suflerską Aktor trze- 
pał co mu suilerka do ucha wpędza- 
ła i wyglądał jak żyrafa z wyciągnię- 
tą szyją. Nigdy nie wiadomo było co 
będzie w dzień premjery wieczorem. 
Więc najlepiej było robić dekorację 
tandetna, kostjumy tandetne. Wy- 
trzymać można było tylko dlatego, 
że aktor kochał sztukę i że wierzył, 
że dzień tryumfu przyjść musi, Dziś 
jednak jest grubo inaczej, Niema 
budki suilerskiej a żyrafowe szyje po- 
wróciły do normy. Aktor ma rolę 
swą w głowie, albo jeśli jest genjalny 
to w sercu, Próby idą tydzień, drugi 
tydzień, czasem trzeci. Nie jest to je- 
szcze ideał Aten starych— rok cały, 
niemniej już początek epoki złotej. 
Aktor zdobył sobie czas. Ma naj- 
droższą rzecz w garści, poza talen- 
tem, monetę bez której twórczość to 
karykatura. Aktor nie jest magikiem. 
Nie umie rano wsadzić pestkę dakty- 
lą do wazonu a wieczorem siedzieć 
pod palmą, która z tej pestki wyro- 
sła. Wie, że dmuchać, polewać na- 
próżno. Z daktyla urodzi się daktyl 
ale życie daktyla ma te swoje fana: 
berje itrzeba dobrze czekać aby był 
pióropusz zielony i młody. 

Róża potrzebuje też dużo dni aby 
rozkwitła, tak jak aktorska każda rola. 
Dlaczegoż zatem jeden recenzent ma 
się śpieszyć i niemal z narażeniem 
życia krytyki pisać. Jeśli palma, róża, 
aktor, malarz potrzebują czasu to i 
recenzent zaprotestuje, aby wymaga- 
no od niego sztuk czarnoksięskich, 
to znaczy, aby zobaczył przedstawie- 
nieniemo i już zaraz pisał. Jeśli się 

ŚWIĘCIANY. 
_ ‚ — Sąd. Na ostatniej sesji wyjazdowej w 
Święcianach wileński Sąd Oy тогра- 
trzył szereg ciekawych spraw. Między innemi 
rozpatrzono sprawę organisty parafji — К- 
szczany Termiona, oskarżonego o podrobie 
nie metryki chrztu. Po stwierdzeniu winy 
podsądnego sąd skazał na 4 lata ciężkiego 
więzienia, zarządzając pomimo dotychczaso- 
wej kaucji pieniężnej 100 zł., jako środek 
zapobiegawczy areszt bezwzględny do czasu 
złożenia apelacji. Zaznaczyć należy, że wy- 
rok jest surowy, lecz zasłużony za niecne 
nadużycie zaufania, jakie czujemy względem 
urzędów kościelnych. B. 

czasy zmieniły i recenzent nie ma 
pozostać za nawiasem, to proszę mu 
dać parę dni do namysłu, a nie skrze- 
czeć: prędzej, prędzej. 

Są rozmaite typy ludzkie. Jedne 
umieją na linie tańczyć i z kapelusza 
bokus-pokus wyjąć w obliczu słucha: 
czy: gęś, bażanta, parę gołębi i auto- 
mobil firmy Fiat. Robią to wszystko 
na poczekaniu. Jednak ja należę do 
ianego typu. 

Przeżyć, wyczuć, zastanowić się, 
pomyśleć, na to wszystko trzeba cza- 
su. Więc krzyczę, „dajcie czasu i nie 
każcie zaraz grać, jak temu aktorowi 
w dwadzieścia cztery godzin po prze- 
czytaniu sztuki. 

Palić będę tę swoją maszynę, ale 
nie lamentujcie, bo legumina może być 
spalona. Szairany muszą mieć czas 
aby nasycić ryż a migdały mówiąc 
eufemicznie muszą się rozkrochmalić. 
Czyż można tak gwałcić: idź, oglą- 
daj. przeżyj, wracaj i pisz. 

Dyrektor Zelwerowicz stanął na 
straży ;kapitalistycznego porządku. 
Buntując się, podnosząc biologiczne 
i artystyczne imperatywy w Pzgodzie 
nie z zegarkiem fabrykanta ale zega- 
rem natury kroczę chyba po bardziej 
sprawiedliwej drod:e. 

Wilno ma dwa teatry. Oba pracu: 
ją doskonale. Publiczność chodzi do 
teatrów i cyrkuluje jak nigdy między 
Lutnią a Pohulanką. Recenzenci mu- 
szą sobie z głowy wybić, że są arcy: 
ważkiemi figurami, od których zależy 
tryumi albo klapa. Tak panowie bra- 
cia, my krytvcy jesteśmy tylko po- 
kornymi sługami Sztuki (przez wiel- 
kie S). Ale właśnie dlatego dajcie nam 
trochę czasu po premjerze. Bo czto- 
wiek wraca czasem do domu z teatru 
odurzony. Trzeba czar zrzucić, Albo 
znowu człowiek wraca rozgtymaszo- 
ny a trzeba się uspokoić. Albo czło- 

SIĘDEMSETNA ROGZKILA 
śmiereł i kanonizacji Św. Anfoniego z Padwy w lafach 1981-52 

Św. Antoni Padewski, chluba zako 
nu Franciszkańskiego, cudowny kwiat 
Kościoła katolickiego, wielki ulubieniec 
i przyjaciel polskiego narodu, a ukocha 
ny święty każdej wiernej duszy zbliża 
się do nas w sposób nadzwyczajny z 
nowemi  dobrodziejstwami, z cudami 
nowemi, z nową gotowością do czynie 
nia dobrze wszystkim z okazji jego 
„Miłościwego lata“. Bo oto w następ- 
nym roku 1931 przypada siedemsetna 
rocznica śmierci (1231—1931) św. 
Antoniego z Padwy, a jego kanonizacji 
w r. 1932. 

Gotuje się Padwa i cała Italja do 
godnego obchodu jubileuszowego świę 
ta wielkiego cudotwórcy. Przygotujmy 
się także i my Polacy. 

Papież Leon XIII powiedział, że św. 
Antoni nie jest świętym tylko Padwy, 
ale całego świata. I w istocie tak jest. 
Stwierdzają to liczne pielgrzymki, każ 
dego roku przybywające do Padwyfze 
wszystkich narodów. Świadczy 0 tem 
powszechna cześć, jaką odbiera ten 
święty od wszystkich bez wyjątku. Do 
narodów, rozmodlonych przed Św. cu- 
dotwórcą z Padwy, należy już od wie 
ków i naród nasz polski. 

Gdy jednak rzutem oka obejmiemy 
ziemię naszą, na której rozsiane spoty 
kamy tak gęsto świątynie, wzniesione 
ofiarnym groszem ku czci Antoniego z 
Padwy, a w nich cudami słynące ołta- 
rze, figury i obrazy zawsze ' długiem 
wdzięczności... wotami ozdobione. Gdy 
zliczymy cudowne miejsca, książki, 
modlitwy, nabożeństwa i pieśni warga 
mi ludu ku czci padewskiego cudotwór 
cy nucone; gdy zwrócimy uwagę na 
ciągły łańcuch codziennych łask, nawet 
cudów, odbieranych za jego właśnie 
wstawiennictwem i jego przyczyną, 
wówczas mieć będziemy przed oczyma 
nad wszelki wyraz silny dowód tej 
prawdy, że nabożeństwo, cześć i przy 
wiązanie do Antoniego z Padwy nie- 
zmiernie głęboko wkorzenione jest w 
serca Polki i Polaka. 

Żywa wiara katolickiego ludu i cu 
da, orędownictwem św. Antoniego zjed 
nane sprawiły to, że powszechnie 
czczony jest jako patron od zguby. Dla 
nas Polaków prawda ta nie pośledniej 
jest wagi. 

Prawdą jest, że największy ze skar 
bów narodowych.. wolność, przez cały 
wiek szukany, został odnaleziony. Ale 
czy oprócz tego jako naród nie mamy 
mnóstwa rzeczy do odzyskania? Wielu 
z naszych braci utraciło spuściznę oj- 
ców przekazany skarb, wiarę świętą 
katolicką i ducha prawdziwej pobożno 
ści. Inni zaprzepaścili najcenniejszą 
ozdobę ciała i duszy — cnotę moralna 
ści chrześcijańskiej. Wielu utraciło do- 
bre imię, uczciwość, poczucie sprawie 
dliwości. Byli i są tucy, co zaparłszy 
się godności i syno stwa zacnego na- 
rodu, miłość ojczyzny prywatą zdep- 
tali.. 

Oto jak wiele ciężkich strat ponosi 
my i jak boleśnie te zguby odczuwamy 
wszyscy. 

Nam wszystkim, całemu narodowi 
zwrócić się należy da świętego Anto- 
niego z Padwy. Wszak on od wieków 
polskiego serca przyjaciel i dobroczyń 
ca. W nadchodzącym jego jubileuszu 
oddajmy mu należny hołd czci, wdzięcz 
ności i prośby gorącej, która” niech 
idzie ku Niemu urządzanemi nabożeń- 
stwami, misjamiį rekolekcjami, proce- 
sją, pielgrzymką, ofiarą, a przedewszy 
stkiem gruntownym zwrotem do szla- 
chetności i Boga. Tak odnajdziemy 
utracone skarby. 

Wielkie obchody jubileuszowe, urzą 
dzane ku czci św. Antoniego z Padwy 
w każdem polskiem mieście i w każdej 
ws”, niech się staną godnym wyrazem 

wiek popełnił niesprawiedliwość i mu- 
si nawrócić i sąd nad samym sobą 
wydać a dopiero potem pisać. Albo, 
albo, nie zliczyć miljona imanentnych 
pozycyj, w których jak w zatrzasku 
może się krytyk znaleźć na premierze. 

Sprawiedliwa Ocena idzie trudno. 
Czas układa wszystko. Oko wewnę- 
trzne ściąga do miary to,co wczoraj 
oko zewnętrzne fantastycznie zwięk- 
Szało. Z przeżywań, emocyj. rodzi się 
roślinka i tę trzeba dobrze podlewać. 
A wy krzyczycie: dawaj palmę i nawet 
krzyczycie: dawaj ptaszka, aby na tej 
palmie czarująco Śpiewał! 

Rozumiecie, że  niezawsze 
melodja, która dostała się do 
ucha, jest melodją najgłębszą, 
którą dobyć można ze siebie po 
koncercie. Podobnie jest z re- 
cenzją. 

Rozumiem doskonale, że dyrektor 
Zelwerowicz jest artystą i że ma de- 
niona sobowtóra, społecznego czło: 
wieka w nadwyżce Dyrektor Żelwero- 
wicz lubi porządek. Jest zawsze па 
wszystkie guziki zapięty. Lubi bardzo 
zegarek i z lubością spogląda na te- 
go małego fetysza. Pasjami lubi sce- 
ny w których na komendę podnosi 
się tysiąc rąk i tysiąc nóg opada. 
Zelwerowicz społecznik, _Zelwerowicz 
zegarek, nienawidzi Zelwerowicza 
artystę, Zelwerowicza poetę. Ten to 
właśnie niedobry demon (porządnicki 
i społeczny) poszczuł znakomitego 
artystę na mnie biednego krytyka. 

Demon ten persyfluje. Koleje ru: 
Szają bez spóźalenia, fabryki też gwi- 
żdżą z uderzeniem szóstej. A recen- 
zenci? Ileż ten znowu sobie akaparu- 
je w „Słowie* nocy przespanych i 
dni utoczonych, aby parę słów o 
premjerze napisać? 

Tu apsluję od społecznego *tzło- 
wieka, do artysty w Zelwerowiczu. 

czci powszechnej i zaufania, pokłada- 
nego w świętym padewskim. 

INad grobem św. Antoniego w Pad * 
wie pełni straż zakon Franciszkański, . 
którego synowie już w wieku XII, przy 
byli do Polski, by od tego czasu do 
dzisiaj zjednoczeni sercem i duszą z i 
narodem, dzielić z nim i przeżywać je- 
go szczęśliwe 'i. nieszczęśliwe losy; 
do dzisiaj wytężają z Kościołem kato- 
lickim swój wysiłek, by utrwalić moral „a 
ne fundamenty odrodzonej Ojczyzny. 
Otóż w imieniu tegoż zakonu, stróża 
grobu św. Antoniego z Padwy, pragnę 
usilnie zaprosić na jubileuszowe gody 
św. cudotwórcy padewskiego cały 
nasz naród polski, z jega władzami, ! 
organizacjami i wszelkiemi organami 
tak sfery duchownej, jak i świeckiej i 
każdego rodaka zosobna. 

Uroczystości jubileuszowe rozpocz 
ną się w Padwie, w Bazylice św. Anta 
niego trzynastodniowemi nabożeństwem 
urządzonem przed 13 czerwca 1931 r. 
Przy otwarciu jubileuszu  celebrować 
będzie mszę św. pontyfikalną biskup. 
padewski, w obecności generała 0.0. 
Franciszkanów. W dniu 13 czerwca 
odprawi mszę; św. specjalny delegat 
papieski. Święta zakończy patryarcha 
wenecki w dniu 13 czerwca 1932 r. 
Przez cały czas jubileuszu będą odpra 
wiane wszystkie nabożeństwa z wielką 
okazałością. 'Dokładniejszy program 
zostanie później ogłoszony. 

O. Korneljusz Czupryk | 

Prowincjał 0.0. Franciszkanów 
w Polsce. 
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(Tabela nieurzędowa) 

Przed przerwa 

20.000 zi. wygrał nr. 170806 
Po 5.000 zł: wygrały nr.: 58668 158293 
Po 3.000 zł. wygrały nr.: 99170 127494 

172189, 
Po 2-000 zł. wygi mm.: 6287 11650 

19916 56008 101972 108759 115561 124491 

171394. 
Po 1.000 zł. ły nr.: 45798 560060 

75843 87828 130778 152450 153341 175977 

187186 195576 
Po 600 zł. wygrały nr.: 12621 17447 

19433 24519 55685 60530 72356 91060 
111917 116768 116836 128161 134782 135794 
139198 141203 145136 149267 155092 158086 
161028 170477 178002 183212 205447 206440 , 
207497. i 

Po 500 zł. wygrały nr.: 2768 7844 1108irę 
14437 14942 21447 22140 22546  26438u- 
29407 38331 39087 39847 — 42096 42294“ 
49690 70168 71578 72477 73023 73086 75848 — | 
76957 77994 84510 84677 89390 90438 90721 2 
93854 04580 102231 160352 106537 110510, * 
120110 120277 122209 122256 123061 1243724 3 
124474 125223 127062 127062 127062 127082, 
128144 142825 146668 151075 161206 1612! 
162016 177963 180342 184221 184509 184951, 
187551 188290 191773 194472 199788 202301, | 
203883 204168 205111. 
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Po przerwie i 1 

50.000 zł. wygrał nr, 183223 в о20 
10.000 zł, wygrał nr.: 96488 { 
5000 zł. wygrał nr. 164646 
3000 zł. wyga. nr.: 89350 f 
Po 2.000 zi. wygraly nr.: 25000 29046/ 

91787 120141 154442 198902. } 
Po 1000 zł wygrały nr.: 107 19823Y 

25207 42933 81935 85822. 110436 120218! 
180771 188134 195453 209060. $ 

Po 600 zł. wygrały nr.: 1946 8370 9194 | 
203321 36531 38905 41796 505582 55246“: 
59038 74161 78861 99670 134682 152188 *«. 
162980 166323 183500 187213 197807 198356 

Po 500 zł. wygrały nr.: 11252 14131 16190 
19169 25793 37333 42038 44889 47051 
50871 53829 53900 57234 65961 66311 749571. 
75717 79255 79528 92672 92878 95850 99047 » 
104573 107099 107645 114664 115857 121294 |, 
121637 123099 128109 128654 132070 132896 я 
132278 137742 142487 142631 144208 147073 
147399 148112 149901 150684 153942 155460 
158586 163421 163950 164459 168287 176881 
178088 192629 196307 200702 204383 207249 

Twórczość wszelaka, więc I tą 
skromna twórczość recenzenta) ро- . 
trzebuje czasu. Autor i Sztuka napi- | 
Sana, aktor i sztuka zagrana, recen- 
zent i sztuka omówiona. 

Feljetonów nie można fabrykować 
iapu-capu. Oczywiście skoro odcinek 
w głowie gotowy, nic nie przeszkadzą 
aby się znalazł w gazecie, Ale w tem 
rzecz, aby Pallas Atenć raczyła w 
głowie drgnąć i błyszczącą włócznią 
swą dać znak, że jest gotowa do 
boju. Nawet zupa w garnku dla swo- 
jego krótkiego żywota potrzebuje 
odrobinę czasu, bez którego kucharka 
może tylko powiesić się na haku., 

Pisać tak, aby jedno oko ogląda: | 
ło papier pod ręką a drugle chłopca | 
z drukarni niecierpliwie cykającego | 
muskułem nogi lub wydętego policz: * 
ka jest rzeczą nawet dla współczes: 
nego recenzenta nie do zniesienia el 

Bo pisać to co się czuje, to for- 3 
mułować swoje przeżycia, zejść w | 
głąb i wsłuchać się dobrze w swoje 
Jedno. To zaś ze.wszystkiego two- 
rzy się na dnie duszy powoli i kształ- 
tuje się według praw, których przy- ! 
śpieszyć ani zwolnić nie możemy. ||| 

Więc wniosek stąd taki, kochany. | 
dyrektorze. Dopóki jest Wilno Wil- 
nem to znaczy nie fabrycznem mig: | 
stem, stolicą sejmu i girls Perskiego | 

R 

  

Oka, daj nam pisać recenzje ulane i — 
У 

     
dojrzałe. Przyrzekam ci, že z dniem 
w którym Wilno wielkie warsztaty 
otworzy i pocznie dymić się tysiącem 

& @* 
    

   kominów jak Łódź, zmienię te swoje 
obyczaje. Wiem, że wtedy w tym ka* „m 
pitalistycznem i furczącem Wilnie 
premjera będzie musiała zjawiać się | 
po dwudziestu czterech godzinach, a | 
może nawet i prędzej. Wtedy prze” 
stanę pisać. ! 

Mieczysław Limanowski 
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Nadszedł czas, w którym to „raz w rok 
około Wielkanocy powoduje, jako silna 
tradycja, albo obowiązek, jeszcze niewyple- 
niony z duszy, że w kościołach spotykamy 
rządszych niż zazwyczaj gości. Bardzo czę- 
sto kilka godzin rekolekcyjnych są jedyną 
chwilą, wydartą gwałtem z trybów dnia pow 
szedniego, który tak niemiłosiernie wszystko 
€o najwiaśniejsze, z człowieka wyzyska, a 
chwilą poświęconą naprawdę sobie, bo Swo- 

„jemu4kiuchowi, który mamy doskonalić i któ 
"r jest i musi być każdego samolubnym ce- 
Li“ Dzisiejszość, pędząca z zawrotną szyb 
kością wchłania w wir swój każdą jednost- 
kę, nie dając jej ani na moment spracowa- 
nego grzbietu wyprostować i to nie dlatego, 
żeby odpocząć, ale sprawdzić dokąd idzie i 

Ле! właściwie robi. Ten wir dzisiejszości, do 
kądś nas niosący, zaczyna być straszny, bo 

zaczyna przerastać siłę jednostki, której €0- 

raz częściej brakuje odwagi sprawdzić, w ia- 
kim kierunku pędzi. 1 dużo jest ludzi, boją- 

| cych się zajrzeć do swojej duszy, jak do 
czegoś smutnego. Objaw ten staje się coraz 
częstszy i sytuacja jest naprawdę groźna. 

/Tragedja pasażerów tonącego statku 
jest to, że w niebezpieczeństwo nie wierzą, 
Formułka „będzie gorzej i też będzie dobrze 
niewiarę tę usprawiedliwia. I mało kto zdaje 
sobie sprawę, że [historja ma oddech dłuższy 
niż najdługowieczniejszy człowiek a katastro 
žy hystoryczne nie są powieściowym mitem 
— było ich dużo i strasznych. ю 

Posłuchajmy, co mówią o nas inne ra- 
sy: Stara Europa jest w moralnym upadku, 
stara Europa próchnieje, Europie grozi wy= 
buch, bóstwem jej jest mamona. 5 

Przedewszystkiem jednak » Europa jest 
chora i to strasznie chora, bo powszech- 
nie «xa okropną chorobę bo chęć ucieczki 
od życia. Prof. Hłasko na odczycie swoim 
przytoczył statystykę, że na 1000 mieszkań - 
ców miasta jest 700!!! chorych na neura- 
stenjęc Czyż to nie czas by dzwony biły na 
alarm? Wszyscy chorzy jesteśmy na współ- 
czesność na brak stabilizacji w naszem życiu 
materjalnem i moralnem, na tysięczne obo- 
wiązki i kłopoty, które 'wymagają pracy 
nad siły, a zagłuszają zupełnie człowieka, ja- 
ko ducha, rozbijając go nerwowo, marnu- 
jąc płytkością, czyniąc z niego robaka, za” 
łeżnego od nieznośnego przypadku. Choruje 
my w: pomieszaniu w szarudze eodzienności 
wzniosłości i brzydoty — na barok w jego 
najdalszym rozwoju. I wszyscy gonią teraz 
ostatnim tchem poczyna braknąć siły, żeby 
się zatrzymać j pomyśleć o ostatecznem swo» 

| jem przeznaczeniu. tak właśnie muszą być 
zrozumiane obecne rekolekcje. Mają być na- 

| daniem naszemu, życiu właściwego sensu i 
| prawidłowa jego interpretacją. I dlatego jak 

najgoręcej zachęcamy i prosimy o branie u- 
dziaiu w jakichkolwiek rekolekcjach. 
Periculum in mora. 

Ze swej strony, zapraszamy na rekolek- 
cje nasze. jedne dla koleżanek, zamknięte, 
będą w Czarnym Borze, zaczną się w nie- 
dzielę 16 bm. W dniu tym o godz. 18.30 na- 
stąpi wyjazd do Czarnego Boru. Zgłoszenia 
przyjmuje kol. Wierzbicka. — Drugie dla 
„kolegów, również zamknięte, ale w Wilnie, 

1 „Betanii” (Konarskiego 13), więc możli- 
 Baiest przychodzenie na poszczególne kon- 

ncje. Konferencje wstępne odbędą się w 
ek 21 bm. o godz. 20 następne w sobo- 

22, od godz. 8 do 11.30 (z przerwami) i od 
„© do 19 (z przerwami), w niedzielę 23, od 

rodz, 8. — 11.30 (z przerwami) i od godz. 
6 spowiedź, od 16 do 17 konferencja, w 

poniedziałek 24 0 godz. 7 do 7.30 ostatnia 
konferencja i o 7.30 komunja św. Zgłoszenia 
przyjmuje kol. Bobolewski. 

  

  

Cze. Dm. 

X. Hłakowiczówna wśród młodzieżyćć 
' 

W poniedziałek 10 b. m. odbyło się ogól 
ne naukowe zebranie Koła Polonistów. Oba 
punkty porządku dziennego t. m. odczyt p. 
prof. Kolbuszewskiego i autorecytacje dostoj 
nej laureatki ściągnęły oprócź członków Ko 
da licznych gości. Zebranie zaszczycił swoją 
obecnością i M. rektor Cz. Falkowski, re- 

_ ktor A, Parczewski i liczne grono profesor- 
skie. Zebranie zagaił kol. Cz. Zgorzelski pre 
zes Koła, Następnie prof. Kolbuszewski scha= 

, rakteryzował twórczość K.  Iłłakowiczówny, 
omawiając najważniejsze momenty porusza- 
ne przez autorkę i składając jej hołd, za to 
żywe, gorące serce, które przebija z jej 
utworów. 

Następnie p. Iłłakowiczówna odczytała 
SZ swoich utworów, z których najwięku 
sze wrażenie wywarł wiersz o Ś. p. ks, Bud 
kiewiczu. Na zakończenie kol. T.  Bujnicki 
złożył serdeczne podziękowanie p. liłakowi 
gównie za to, że zechciała spędzić z nami 
ch parę chwil. Przemówienie jednak kol. 

. wypadło gorzej niż zwykle. 

- Kronika Odrodzenia 
Ay sobotę 15 b. m. odbędzie się XI ze- 

branie sekcji zarządzeń prawnosspołecznych 
i narodowych z referatem kol. H. Dembińskie 
go p. t. „Syndykalizm jako ustrój gospodar 

  

całokształtem poruszanych zagadnień b. m. 
nad zagadnieniem syndykalizmu  maksymal- 
nego. J 

„We środę 19 b. m. w sali | gmachu 
BO U. S. B. odbędzie się ogólne ze- 
ranie dyskusyjne z referatem p. prof. Ma- 

tjana oniusa p. t. „Z zagadnień wycho 
_ wania katolickiego". Początek o god. 4.30 po 

poł. Goście mile widziani. Obecność człon. 
/ ków konieczna. 

  
Zarząd „Odrodzenia* wzywa członków 

| zOdrodzenia” do wzięcia udziału 16 b. m. w 
| uroczystych nabożeństwach i wiecach prote- 

stacyjnych przeciwko prześladowaniu religii 
olszewii. 

W. następnej „Wolnej Trybunie" będzi 

Rea Me ad. środo. 
| m. Sprawa ta będzie również omówio 
| na w środowym kwadransie akademickim. 

  

(©, 4 podł fłaczni drukarskiej 
. Młode pokolenie —. miesięcznik chrześci- 
jańskiego związku młodzieży pracującej 
„Odrodzenie* — W lutym br. ukazało się 

, mowy pismo o powyższym tytule wydawane 
przeż centralny Komitet Ch. Z. M. P. „Odro. 
dzenie, Ciesząc się serdecznie, iż pismo to, 
którego potrzebę odczuwano oddawna, wre- 
szcie powstało, musimy jednak zaznaczyć, 
że można mieć doń zastrzeżenie z racji prze 

  

go. Sądzimy, że młode pokolenie winno być 
przedewszystkiem pobudzone do twórczego 
wysiłku myślowego, do wyrobienia sobie 

mW „ by potem mogło sobie ič 
> poglądy polityczne. > chg. 

: Kužnica“ — numer lutowy — przynosi „Ku | . nosi nam: ciekawą wzmiankę o. akademickiej mło 
dzieży konserwatywnej, którą według „Kuźni WEŃ a 

*) Cytata z pamięci, ale dokładna. 
1 

! 

czy i polityczny“. Po referacie dyskusja nad“ 

acego się w niem charakteru polityczne: п 

poglądów zgodnych z etyką ' 

cy' reprezentuje m. in. nasza „Wolna Try- 
buna“. Przeciwko twierdzeniu temu musimy 
się zastrzec, przyjmując do wiadomości po 
chlebne uwagi o sposobie redagowania „Try- 
buny*. Nawet tytuł naszego dodatku „Akade 
micka Wolna Trybuna“ šwiadczy, że jako 
zespół redakcyjny nie reprezentujemy ideolo- 
gii politycznej pisma, które nam gościnnie 
udziela miejsca, Równie dobrze mogą o tem 
świadczy wymienione przez „„Kużźnicę na- 
zwiska naszych współpracowników kol. 
«kol. H. Dembińskiego i „l. Bujnickiego* (pra 
wdopodobnie chodzi o T. Bujnickiego). 

Akademik Polski (wydaw. o ideologji 
Młodz, Wszechpolskiej) wydał specjalny nu 
mer poświęcony Estonji z okazji wizyty prez. 
Strandmana w Polsce, omawiając przy oka- 
zji aktualne zagadnienia polskie. 

Iskra — pismo młodzieży akademickiej w 

|Akademicka Wolna Trybuna 
jugosławji (Beograd, luty 1930 r.) — reda- 
gowane bardzo starannie w języku serbskim 
i słoweńskim, cyrylicą i alfabetem łacińskim 
dla całej absolutnie młodzieży Jugosławii. 
Zawiera cały szereg działów, od poważnej 
ideologji „panjugosłowiańskiej*, poprzez lis 
teraturę, aż do radja, szachów i in. rozry- 
wek. 

Ogólnie biorąc przydałaby się jakaś insty 
tucja informująca pisma akademickie o catem 
życiu. Brak jej daje się szczególniej zauwa- 
żyć przy czytaniu styczniowego nr. „Kuźni- 
cy“, gdzie w rubryce wiadomości sporto- 
wych czytamy że: t 

„a wydzialach lekarskim i huma- 
nistycznym Uniwersytetu Stefana Ba- 
torego, wprowadzono obowiązkowe 
dla studentów ćwiczenia cielesne“*) 

O! jak to dobrze. 

RASTENIS TENS DST NNIAIENSTTNATINOA VLK IST PASSAT SPE СОИ 

Wczorajs2e wiece proiestacyjoe kupcūwžydowskich 
Jak już zapowiadalismy na dzień wczorajszy miejscowe organizacje kup'eckie— 

żydowskie wyznaczyły wiece ra znak protestu przeciwko nadniercym obciążeniom 
podatkowym. 

Do akcji tej poza związkiem kupców żydowskich przyłączyli się przemysłowcy 
leśni, fabrykanci, drobni handlarze i wreszcie rzemieślni cy. 

Zgodnie z powziętą onegdaj uchwałą już od rana prawie įwszystkie sklepy ży” 
dowskie w mieście były zamknięte. iRÓwnież większość zakładów 
była nieczynna. W południe odbyły się dwa „wiece które zgromadziły duże tłum: 
interesowanych Na wiecu przy ulicy W. Pohulanka 3 przemawiali 

rzemieślniczych 
za- 

przedstawiciele 
kupców, zaś przy ulicy Wielkiej 33—reprezentanci drobuych handlowców. Oba zgro- 
madzenia ;rzyjęły jednomyślnie rezolucje domagające się ulg podatkowych i wejrze» 
nia w ciężką sytuację handlu, przemysłu i rzemiosł, który niszczeje pod brzemieniem 
$cuby atkowej zaciskanej do estatnich granic., 

uznali że interwencja odnośnych czynników musi nastąpić niezwłocz- 
nie i w tym celu postanowili wysłać do poszczególnych "ministrów depesze z prośbą 
o natychmiastową ingerencję. 

Z obu wiecach wybrano delegacje które *miały przedłożyć /powzięte uchwały 
wojewodzie Raczkiewiczowi. 

Gdy dełegzci w towarzystwie uczestników wieców iusiłowali dostać się do wo- 
jewództwa nastąpiło pewne nieporozumienie, gdyż policja wzięła delegację kupiecką 
za manifestantów. 

Wojewoda Raczkiewicz delegację matychmiąst przyjął i przyrzekł powzięte 
uchwały zakomunikować odnośnym czynaikom, (a) 
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Temperatura najwyższa: -|- 4°С. 
Temperatura najniższa: —19C. 
Opad w milimetrach:2 

Wiatr : 8 przoważający j Pėln, wschodn. 

Tendencja barometryczna: spadek 
Uwagi: pochmurno, Śnieg 

  

KOŚCIELNA 

— (k) Nieustannna adoracja Przenaj. 
świętszego Sakramentu. Dnia 15 marca w 
kościele w Nowej Rudzie przypada całodzien 

na adoracja Przenajświętszego Sakramentu. 

Dnia 16 marca w kościele w Szudziałowie. 
— łk) Akademja papieska. Wielka ju- 

bileuszowa akademja papieska urozmaicona 

wielu produkcjami muzycznemi połączona z 
uczczeniem }. E. arcybiskupa Romualda Jal- 
brzykowskiego, jako protektora Domu Kult. 
Oświatowego na Sołtaniszkach odbędzie się 
16 marca o godz. 6 wiecz. 

— (k) Zebranie ogólne Bractwa Trze. 
żwości parafji św. Jakóba odbędzie się 16 
marca o godz. 4 p. p. w sali górnej. . 

URZĘDOWA 

y) Z posiedzenia wydziału wojewódz 
. Pod przewodnictwem wojewody Racz 

kiewicza odbyło się 25 z kolei posiedzenie 
wileńskiego -wydziału wojewódzkiego, na któ 
rem rozpatrzono | sprawę z dziedziny prze- 
pisów o zwalczaniu alkoholizmu, 14 odwołań 
od decyzyj, powziętych przez organy związ 
ków komunalnych, zatwierdzono uchwałę 
sejmiku mołodeczańskiego w _ przedmiocie 
przeniesienia w tegorocznym budżecie kred 
tów (wirement) w ogólnej kwocie 7.300 zt. 
zatwierdzone normy podatku wyrównawcze 
go na rok 1930—31 w gminach pow. Świę 
cianskiego, Motodeczafskiego, į wil. trockie 
go. Normy te nie przekrączają norm zeszło- 
rocznych, a w gminach poszczególnych ułe- 
gły nawet zniżce. Ponadto rozpatrzono i za 
twierdzono budżet mołodeczańskiego powia. 
towego związku komunalnego na rok 1930— 
31. Budżet ten po stronie wydatków i docho 
dów zamyka się kwotą 4.30.683 zł. Ponieważ 
w związku z kreowaniem w roku ubiegłym 
m. Mołodeczna dochody pow. związku komu 
nalnego uszczupliły się w stosunku rocznym 
mniejwięcej 0--504 zi. Budżet przyszło 
roczny powiatu będzie mógł być w całości 
wykonany o ile powiat otrzyma na ten ceł 
bądź dotację w odpowiedniej wysokości, 
bądź też pożyczkę. To też wydział wojewódz 
ki zatwierdził budżej w sumie wyżej wska- 
zanej warunkowo, Zastrzegając, że przewi 
dziane w budżecie kredyty na cele nie obo 
wiązkowe będą mogły być realizowane do- 
piero z chwilą otrzymania pomienionej do- 
tacji łub pożyczki. 

— (y) Kary: doraźne mie będą ściągane 
z nieletnich. Do urzędu wojewódzkiego nad- 
szedł okólnik Min. spraw wewnętrznych w 
sprawie nakładania kar administracyjnych w 
drodze doraźnych nakazów karnych na nie. 
letnich, a zwłaszcza na młodzież szkolną. | 

Ministerstwo wychodząc z założenia, że 
nieletni nie zawsze zdaje sobie sprawę z po- 
pełnionych wykroczeń i zwykle nie posiadają 
własnych środków na opłacanie kar pienięż- 
nych, uważa, że w omawianych wypadkach 
ściąganie grzywien powinno być zaniechane 
a postępowanie karno-administracyjne powin 
no się ograniczać do wylegitymowania win 
ma? i sporządzenia odpowiedniego doniesie 

„. — (yv) Nowe rozporządzenie czące 
filmów miedozw; п Фа Inis, Wia- 
dze wojewódzkie otrzymały pismo Min. spr. 
wewnętrznych, w którem zaznaczone zosta 
ło, że w razie wyświetlania filmów niedo- 
zwołonych dla młodzieży, kinoteatry nie ma 
ja prawa wystawiać w gablotkach reklamo- 
wych zdjęć z tych filmów przedstawiających 
Sł epizody. 

MW razie wystawiania fotografjj części 
filmów usuniętych przez cenzurę winni po 
ciągani będą do odpowiedzialności. 

NIKA 
ZEBRANIA I ODCZYTY 

r- „Liga Narodów ja wychowanie naro. 
dowe". W dniu dzisiejszym w sali Śniadec» 
kich U.S.B. odbędzie się odczyt, czionka $е- 
kretarjatu Ligi Narodów p. Stanisława Ney- 
mana, przybyłego w tych dniach z Genewy, 
na temat: „Liga Narodów a wychowanie 
narodowe". ё 

Odczyt ten został zorganizowany przez 
korporację „Concordja — V ilnensis“. Począ 
tek o godz. 7 po poł. Wstęp wolny. 

ROŻNE 

— (y) żywy ent dla p. wojewody. 
Gmina Rakowska działając przez swego wój 
ta przesłała p. wojewodzie Raczkiewiczowi 
ośmiomiesięcznego wiłczka, złapanego przez 
włościan w lasach położonych na terenie 
powiatu. 

P. wojewoda ofiarował wilka szkolnej 
pracowni przyrodniczej przy ul. Zawainej 5. 

— (w Dużyna pocztowa maszeruje do 
Warszawy: Pocztowcy ZW którzy w 
dniu 8 b. m. rano wyruszyli z Wilna, by zło 
żyć życzenia imieninowe Marszałkowi Pił. 
sudskiemu w tym samym dniu o godz. 19 
stanęli we wsi Tatiańce powiatu wileńskc- 
trockiego, odległej od Wilna o 54 kilometry. 
Po noclegu o godz. 6 m. 30 rano drużyna 
wyruszyła w dalszą drogę i po przebyciu 45 
klm. dotarła do osady Sapnice, pow. lidzkie 
go. W Raduniu witał ich tamt. oddział związ 
ku strzeleckiego i ochotnicza straż ogniowa 
z orkiestrą. Na nocleg w dniu 10 b. m. zatrzy 
mała się drużyna we wsi Szklańsk odległej o 
34 kilm. od Grodna. W dniu 11 b. m. o godz. 
14 m. 45 w odległości 2 klm. od Grodna 
maszerujących spotkał dowódca O. K. Ill 
generał Litwinowicz w otoczeniu sztabu i 
przyjął raport. W Grodnie drużyna zameldo- 
wała się w D.O.K. III i u starosty grodzień- 
skiego. cO 

— (y) Skład Rady związku międzyko. 
m Do związku międzykomunainego 
dla budowy i prowadzenia wojewódzkich za 
kładów opieki społecznej przystąpiło dotych 
czas 7 powiatowych OWA komunalnych 
woj. wileńskiego i m. Wilna. Sejmik pow. 
święciańskiego powziął już również dekłara- 
cyjną uchwałę o przystąpienie do tego związ 
ku, nie zdążył jednak narazie wynieść uchwa 
ły o przyjęciu projektu statutu. 

W skład Rady związku międzykomunal 
nego wchodzą: z pow. Oszmiańskiego Żyliń 
ski Aleksander, wil. trockiego Bronisław Wę 
dziagolski, molodeczafskiego Władysław 
Ba yżanowski, dziśnieńskiego Ireneusz 
Doboszyński, postawskiego Wacław Mackie 
wicz, brasławskiego Konrad Doręgowski, wi- 
iejskiego Jan Borowski, m. Wilno reprezentu 
ja p. p. Jerzy Dobrzański, Marja Iwaszkiewi 
czowa, dr. Cemach Szabad, dr. Stefan Bro- 
kowski i p. Halina Zasztowt-Sukienicka. 

Jak się dowiadujemy ze źródła miarodaj 
nego, pierwsze organizacyjne posiedzenie Ra 
dy związku komunalnego odbędzie się w pier 
wszej połowie kwietnia r. b. Porządek dzien. 
пу tego posiedzenia oprócz szeregu  jnnych 
spraw będzie obejmował: wybory zarządu i 
komisji rewizyjnej, rozpatrzenie wniosków 
poszczególnych członków związku w przedu 
miocie zmian statutu, przyjęcie regulaminów 
obrad Rady związku oraz rozpatrzenie preli 
Haze budżetowego związku па rok 1930— 

— (0) Choroby zakaźne w Wilnie, We 
dług danym wydziału zdrowia Magistratu, 
w ubiegłym tygodniu zachorowało w Wilnie: 
na tyfus brzuszny 9 (1 zm.) płonicę 11, bło 
nicę 4 (1 zm.), odrę 14, ospę wietrzną 2, 
różę 3, krztusiec 10, gruźlicę 15 (9  zm.), 
jaglicę = grypę I, razem 72 osoby, z których 
11 zmarło. 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś 
grana będzie w dalszym ciągu sensacyjna 
amerykańska sztuka „Broadway, która wy- 
wołuje potężne wrażenie. Dzisiejsze przedsta 
wienie zakupione przez związek pracownie 
ków kolejowych rozpocznie się wyjątkowo o 
godz. 7 wiecz. 
‚ — — Teatr Miejski Lutnia. Dzisiejsza prem 
jera. Dziś wchodzi na repertuar ostatnia no- 
wość komedja połska Fijałkowskiego i Dunin 
Markiewicza „Miłość czy pięść". Sztuka. ta 
odzwierciadlajz-- 2 calą dokładnością życie 
na Kresach Wschodnick + obfituje w kapital 
ne sceny zabarwione szczerym humorem. In- 
teresującą tę komedję wprowadza na scenę 
dyr. Zelwerowicz, który jednocześnie kreuje 
jedną z głównych ról w sztuce. Dekoracje 
art. malarza E. Karnieja. 

— „Krakowiacy i górale* na przedsta- 
wieniu popołudniowem. W” niedzielę najbliż- 
szą o godz. 3.30 p. p. ukaże się w Teatrze 
Miejskim na Pohulance barwna opera naro- 
dowa W. Bogusławskiego ; J. N. Kamińskie 
go „Krakowiacy i górale". Ceny miejsc zni- 
żone. 

— H. Ordonówna i E, Bodo w Łutni. Zna 
komici artyści warszawscy H. Ordonówna i 

8 SĄDÓW 
Zgubił ją tupet. 

Zdarza się spotkać ludzi z. tupe- 
tem jednak kiedy tupet ten graniczy 
już z bezczelnością wówczas niema 
sposobu aby wyleczyć osobę obar- 
czoną nim. Pewna niewiasta, powiedz: 
my bez osłonek Fr. Szymborewiczowa 
posunęła się do tego, że w dniu 2 II. 
1927 r. złożyła w Sądzie Pokoju 
Wilna sfałszowane pokwitowanie z 
którego wynikało, że Marjan Ryttel 
otrzymał od niej sumę 244 zł. Fał- 
szerstwo polegało na tem, że treść 
sktyptu została wytarta i zastąpiona 
inną, „więcej odpowiadającą inte: 
resom zainteresowanej. 

Fałszerstwo zostało ujawnione 
niefortunna posiadaczka skryptu i tu- 
petu znalazła się na ławie oskarżo- 
n 

Ekspertyza dała wynik niepomyśl- 
ny dla oskarżonej i spowodowała 
wydanie wyroku skazującego na trzy 
miesiące. Jedyny ratunek przyniosła 
amnestja zastosowana przez Sąd. (y) 

Wsi spokojna, wsi wesoła... 

Należy przypuszczać, że większość 
poetów opisujących rozkosze „wsi 
spokojnej, wsi wesołej" nigdy nie 
była na wsi, prawdziwej wsi, a nie 
gdzieś we dworze. 

Weźmy pierwszą 
sądową: 

Bron. Tumas ze wsi Wołkopole 
9 8. 1928 r. złamał lewą rękę Ada- 
mowi Tumasowi. Widać nie byt to 
nieszczęśliwy wypadek skoro Sąd 
Okr. dał mu za to karę — 6 m. wię- 
zienia, a Sąd Apelacyjny karę tę za. 
twierdził, 

K. Karwecki ze wsi Bojary pow. 
Oszmiańskiego ciachnął siekierą po 
ręku sąsiada. Otrzymał za to 4 m. 
więzienia i nakaz zapłacenia poszko- 
dowanemu 200 zł. 

P. Osik ze wsi Bumiany tegoż co 
i poprzedni powiatu też złamał lewą 
rękę A. Piaseckiemu. Wyrok znów 
był skazujący — 4 m. więzienia. Ta- 
kich spraw możnaby przytoczyć dzie- 
siątki. może i setki, atymczasem mó- 
wi się o wsi spokojnej. Była może 
taka, ale było to dawno. Teraz, po 
wojnie, byle co, słeklerę w rękę lub 
kołek i buch w przeciwnika. 

Nie takie czasy, żeby swoją krzy- 
wdę darować, jak powiedział jeden z 
oskarżonych na Sądzie. 

Może i racja. Nie takie czasy. (y) 

lepszą wokandę 

  

— Grypę, kaszeł bronchit uleczysz sy- 
stematycznem piciem szczawnickich wód 

kruszcowych „Stefana* i „Józefiny”. Choro- 

Ly żołądka i przemiany materji usunie Ci 
szczawnicka „Magdalena“ i „Wanda“. Do 

nabycia w aptekach į skladach aptecznych., 

  

E. Bodo wystąpią w Wilnie raz jeden we śro 
dę 19 b. m. w Teatrze Lutnia. Kasa. zama- 
wiań już rozpoczęła sprzedaż biletów. ‚ — 

Koncert Ady Sari w Wilnie. Znakomi 
ta śpiewaczka operowa o sławie wszechświa 
towej Ada Sari wystąpi w Wilnie na koncer 
cie Wil. Tow. Filharmonicznego we wtorek 
18 b. m. w Teatrze Miejskim Lutnia. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywoood — Usta zbyt czerwone. 
Heljos — Dzika Orchidea. 
Słońce — Cyrk Wolfsona. 
Lux — Łódź podwodna. 
Pa о Szeik Fazil. 

anda — Dama pikowa. 
5 — Bitwa morska. 

Kino, Miejskie -— Kapilan Hazard е — й 
Ognisko — Grobowiec miłości. 

WYPADKI : KRADZIEŻE. 
"eZ 

— (c) Wypadki w ciągu doby. W cza. 
ые ой 11 @0 12 b. m. do godz. 9 rano zano 
towano w Wilnie ogółem różnych wypadków 
70. W tej liczbie było: kradzieży 9, zakłóceń 
spokoju publicznego i nadużycia alkoholu 22, 
przekroczeń administracyjnych 26. 

— c) Aresztowanie działacza lewicy P. 
P.S. Wczoraj w nocy został aresztowany 
przez ajentów policji śledczej dawno poszi- 
kiwany przez władze bezpieczeństwa Wulf 
Taboryski, jeden z czołowych «działaczy 
P.P.S. lewicy. Wczoraj Taboryski został osa 
dzony w więzieniu na Łukiszkach. 

— (c) Podpalił dom cjca i sam zgłosił 
się do policji. Wczoraj had Slik ieszkawi 
cy wsi jankowszczyzna gminy Trockiej z0- 
stali zaalarmowani pożarem, który nagle wy 
buchł w zabudowaniach jednego. z tamtej- 
szych chłopów Józefa Maguna. Gdy zorgani 
zowano pomoc ogień objął już dach domu i 
wdart się do środka. Magun w bieliźnie z 
trudem wydostał się z płomieni. Część domu 
udało się uratować. 

jak się okazało sprawcą pożaru byt syn 
Maguna, 18-letni Michał, który po sprzeczce 
z ojcem wyszedł z domu i w nocy podłożył 
ogień pod strzechę. ! 2 

Po dokonaniu tego Magun zbiegł w okó 
liczne lasy i dopiero w kilka godzin zgłosił 
się na posterunek policji w Dolnej (V kom. 

‚ Nabożeństwa błagalne 
Na skutek znanego listu Ojca św. 

Papieża Piusa XI do. J. Em. 

ks. kardynała Pompiłli w sprawie prze 

śladowań religijnych w Rosji J. E. ks. 
arcybiskup Romuald Jałbrzykowski za- 

rządził, aby we wszystkich kościołach 

adchidjecezji w dniu 16 marca r. b. 

odprawione zostały modły błagalne za 

Rosję z powodu okrutnych prześladc- 

wań religii przez czerwonych katów. 

Podczas' nabożeństwa odczytany 

zostanie list ojca św. Po nabożeństwie 

odbędą się zebrania, w celu omówienia 

niebezpieczeństwa bolszewizmu u nas 

i o środkach zwalczania go. Również 

S. M. P. winny wziąć udział gremjal- 
nie w nabożeństwie a na zebraniu list 

ojca św. omówić. S 

Proiest przeciwko gwaliom bolszewlekim 
Chcąc się zjednoczyć z protestem Świata całego przeciwko bluźnierczym prze- 

śladowaniom religji w Rosji Sowieckiej, staraaiem Archiciecezjalnej Ligi Katolickiej, w 
niedzielę dn. 16 marca r. b., niezależnie od modłów w kościołach parafjalnych i na- 
bożeństwa ekspijacyjnego w Bazylice, celebrowanego przez J. E. Ks. Arcybiskupa Me- 
tropolitę w Chrześcijańskim Domu Ludow m, przy ul. Metropolitalnej Nr 1, o godz. 
1-ej po południu, odbędzie się wiec-akademja, o programie następującym: Zagajenie— 
p. prezes Adolf Kopeć, chór „klasło" paraf. Beroardyńskiej, pod batutą p. Jana Żebrow- 
skiego. Przemówienia: p. mecenas, Mieczysław Engiel, p. profesorowa Aniela Otrębska, 
p. Henryk Dembiński -student U. S. B. 

Odczytanie i uchwalenie rezolucji protestacyjnej. Przed rozpoczęciem iprzy koń- 
cu wiecu-akademji grać będzie orkiestra 
tej Polskiej. 

Natychmiast po wiecu-akademji o godz. 2 m. 15 można wyruszyć, 

Zw. Pracowników P. T.i T. Rzeczypospoli- 

w przygoto” 
towanych na ten cel na ulicy św. Anny autobusach, do Kalwarji, gdzie odbedzie się 
poświęcenie krzyżów wzniesionych ku czci księdza prałata Konstantego Budkiewicza 
i ks. Eugenjusza Swiatopełk-Mirskiego, zamordowanych przez bolszewików. (y) 

  

P. P.) į zameldowat o wszystkiem. Magun 
zeznal ponad to, že po podpaleniu ojcowskiej 
zagrody usiłował powiesić się, lecz w ostat 
niej chwili zabrakło mu siŁy woli i postane 
wił sam oddać się w ręce policji. 

(c) Złodzieje na dworcu kolejowym. 
Przybyłemu do Wilna z M. Solecznik Antonie 
mu Rogoszowi skradziono na dworcu kolejo 
wym bańkę z zawartością 17 klg. karboliny. 
Sprawcy kradzieży, których było dwóch usi- 
łowali zbiec, jecz jednego z nich Wł. Krze- 
niewskiego zamieszkałego przy ul, W. Stefań 
skiej 11 ujęto i skradziony towar odebrano. 

— (c) Zatrzymanie „potokarza*, Na ul. 
Zawalnej został ujęty na gorącym uczynku 
kradzieży wozowej na szkodę Žorela Ogu- 
sza z Podbrzezia zawodowy złodziej Wiktor 
Siwiński zam. przy ul. Trockiej 16. 

— (c) Pożar w garbarni. Z powodu wa- 
dliwej budowy komina wybuchł pożar w gar 
fbarni Jankela Jakobsona przy ul. Nowogródz 
kiej 100. 

Pożar strawił w suszarni skóry sufit i 
część dachu. Według obliczeń poszkodowane 
go straty spowodowane pożarem wynoszą 
przeszło 2 tys. zł. 

— (c) Samobójstwo eksnotarjusza. W 
ubiegły wtorek w godzinach wieczorowych 
popełnił samobójstwo 60-letni Jan Zajączkow 
skj zamieszkały w poŁożonej na krańcu mia 
sta (teren V kom. p. p.) kolonji Zgoda. 

Zajączkowski w ostatnich czasach w 
wysokim stopniu zdradzał podniecenie nerwo 
we, które przybierało wprost charakter cho- 
robliwy. 

W krytycznym dniu Zajączkowski korzy 
stając, że sam został w domu powiesił się 
w swoim nokoju i nim wypadek zauważono 
już niežyt Gdy pomoc lekarska okazała 
się spóźnioną, policja zwłoki tragicznie zmar 
łego zabezpieczyła na miejscu do czasu zej- 
ścia władz sądowowlekarskich.. 

Utrzymują, że: Zajączkowski był przed 
laty notarjuszem. + 

AR PUlecie poszukiwanego. W dniu 
10 b. Mkąpolicja zatrzymała poszukiwanego 
oddawna Piotra Piekarskiego (bez stałego 
miejsca zamieszkania) poszukiwanego przez 
Sąd Grodzki w Jaszunach. 

(c) Kradzież pieniędzy. Do policji 
wpłynęło zameldowanie Walerjana Dowgiał- 
ło zamieszkałego przy ul. Witoldowej 36a 
o kradzieży 1200 zł. gotówka. 

— (c).Nie udało się. Na gorącym uczyn 
ku kradzieży drobiu na szkodę Izaaka Sznaj 
dera przy ul. Zarzecznej 17, został zatrzyma 
ny jan Ktikowski (bez stałego miejsca za- 
mieszkania). 

— (c) Podrzutek. W posesji Nr. 23 przy 
ul. Niemieckiej znaleziono podrzutka płci żeń 
skiej w wieku około 5 tygodni, przy którym 
była kartka tej treści: „Ochrzczona, na imię 
Wanda*. Niemowlę odesłano do przytułku 
„Dzieciątka Jezus“. 5 

— łc) Padła z wycieńczenia, Wczoraj w 
południe na ul. Wielkiej przy zbiegu ulicy 
Sawicz padła na chodnik przechodząca tam 
tędy 18-letnia Weronika Maciejewska. Gdy 
lekarz pogotowia ratunkowego doprowadził 
ją do przytomności, wyjaśniło się, że Macie- 
jewska, która ostatnio była bez pracy i nie 
mając środków do życia, ;dąc ulicą straciła 
przytomność z powodu wycieńczenia. Bez- 
domna przybyła ostatnio z lgnalina i nie 
mogąc nigdzie znaleźć przytułku beznadziej 
nie krążyła po, ulicach, 4 

— (c) P ie. Podczas pracy w 
zakładzie błacharskim uległ silnemu poparze 
niu rąk blacharz Hirsz Mołosznik, zamieszka 
ły przy ul. Sofjannej Poszwankowanego opa 
trzyło pogotowie ratunkowe. 

— (c) Wypadek na przejeździe kole- 
jowym, Na szlaku Wilno—Lida na prze- 
jeździe koło jaszun, który zasadniczo nie 
jest przez nikogo strzeżony, przejeżdzają- 
cy pociąg osobowy wpadł na przejeżdzają- 
cą przez tor furmankę naładowaną długie- 
mi klocami drzewa. Fura uległa zupelnsmu 
zdruzgotaniu, natomiast koń i powożący 
wiesniak wyszli z opresji cało. W lokomo- 
tywie uległo nieznacznemu uszkodzeniu 
skrzydło. 

— (c) Pożar. Z powodu nieostrożnego 
obchodzenia się £ ogniem wybuchł pożar 
w zabudowaniach Dowgiałły w miasteczku 
Podbrzezie powiatu wileńsko-trockiego. 

Ogień zdołano zlokalizować przy po- 
mocy miejscowej strąży tąd Straty 
a 2 pożarem wynoszą 6 tysięcy 
otych. 

RSS VAS ASA TOS TKO I DALIS 

Tel. 17-80 

WILEŃSKA 

7 

Tel. 17-80 

KONCESJONOWANA AJENCJĄ 
POŚREDNICZO-REKLAMOWA I 
HANDLOWO - INFORMACYJNA 

WiLNO, „POLKRES” uikrólewska3. 
"wSABXTOd" t>wofy muszpajaz og 

SPRZEDAŻ I KUPNO 
wszelkich nieruchomości 

miejskich, ziemskich 
i leśnych. 

LOKATY KAPITAŁÓW 
(pożyczki hipoieczne). 

DZIERŻAWY 

INFORMACJE 
handlowe i 7 

PISANIE PODAŃ. 

  

  

Tel. 17-80 ' 

  

Przed zwiedzeniem Ajencji „POLERES”. 

TAKSACJE LASÓW. 
pomiary. szkice, kreślenia 

PRZEPISYWANIA $ 
5) NA MASZYNIE > 
Ё i tiumaczenia 

NAJEM MIESZKAN 

OGŁOSZENIA. REKLĄ- 
Й MY I PRENUMERATY 

PISM. 

Tel. 17-80 

W obronie famduszn kolłary narodowej 
W związku z wszczętą akcją przez 

T-wa artystyczne i kulturalne całej Pol 
ski w obronie zagrożonego funduszu 
kultury narodowej, niżej podpisane 
T-wa na terenie naszym, rozumiejąc ca 
łą doniosłość tej sprawy, zwracają się 
również z gorącym apelem do Rządu, 
Sejmu i Senatu aby w budżecie pań- 
stwowym na rok 1930—31 przywróco 
no fundusz kultury narodowej. 
Wileńskie T.wo Artystów Plastyków. 

° Ludomir Ślendziński (prezes), 
Michał Rouba (sekretarz) i członkowie 
zarządu: jerzy Hoppen, Bronisław Jai 
mont i Piotr Hermanowicz. 
Związek Zaw. Literatów Pol. w Wilnie 

M. Zdziechowski (prezes) i 
członkowie zarządu, Helena Ro- 
mer Ochenkowska, Witold Hulewicz, 
Tadeusz Turkowski, St. Srebrny i Ka- 
zimierz Leczycki. š 

Bazar Przemysłu Ludowego. . % —» 
1. Turski (prezes), H. Schramówna 

(sekretarz). 
'Pow. Popierania Przemysłu Ludowego 

Wł. Lichtarowicz prezesy i H. 
Schramówna. 
Stow. Techników: polskich w Wilnie 
prezes. : 

POŻYCZKI | 
na spłaty w 12 ratach miesięcznych į 
udziela Sgółaziel- za Kasa Kredytowa | 

DOMINIKANSKA 17. o 

  

RADJO 

Czwartek, dnia 13 marca 1930 r. 

11.55 — 14.00: Transm. z Warsz, Sygnał 
czasu, kom. meteorologiczny, odczyt dla go | 
spodyń i koncert dla młodzieży, 15.00 — 
15.45: Tr. odczytów dła maturzystów z 
Warszawy. 16.10 — 16.15: Program dzien. 
ny. 16.15 — 17.00: L. van Beethoven: V sym 
fonja (płyty „His Master Voice") słowc - 
wstępne Witołda Hulewicza. 17.00 — 17.15: 
36-ta lekcja języka niemieckiego. Prow. dr. 
Wł. Jacobi. 17.15 — 18.45: Transm. z Warsz 
„Wśród książek* i koncert. 18.45 — 19.10: 
Pogadanka radjotechniczna, wygł. M. Gal- 
ski. 19.10 — 19.35: Przepisy szkoły Salerni- 
tańskiej z przed 800 łat o djetyce i ziołąch 
leczniczych” odczyt *wygłosi prof. Jan Mu 
szyński. 19.35 — 19.55 — Kurs Totografji 
dla amatorów: „Barwienie fotogramów* wy 
głosi Aleks. Zakrzewski. 19.55 — 20.15: Pro — 
gram na piątek, sygnał czasu i . rozmaitości. 

.15 — 21.30: Transm. z Warsz. feljeton i 
koncert. 21.30 — 22.15: Słuchowisko: Kon- 
rad Wallenrod Adama Mickiewicza w га- 
djofon. Grzegorza Kowarskiego, ilustr. mu 
zyczna Eugenjusza Dziewulskiego, w wyk. 
Zesp. Dram. Rozgł. Wil. i artystów teatrów 
miejskich. Chór „Echo” pod dyr. prof. W. 
Kalinowskiego. Tr. na wszystkie polskie sta= 
cje. 22.15 — 23.00 Transm. z Warsz. Komu- 
nikaty. 23.00 — 24.00: Muzyka lekka z rest. : 
Bristol w Wilnie. 

  

Ee jest ostatnio tak =: Ę 
nopst ns krem usuwaj włosy 
FE MY? К 

Poniewsž každs Pani, ktėra raz | 
sprobowala idealcy krem 

FEMY 
gorico swcj:j przyjaciółce go poleca. 

GIEŁDA WARSZAWSXA. 

Waluty i dewizy. н 
Dolary 8.90, 8.92, 8.88. Belgja. 124.37, 

124.68, 124.06 Gdańsk 173.35 173.78, 172.92 
Holandja 357.78, 358.68, 356.88, PE 
238.90 239.50, 238.30. Londyn 43,37, 43.48, 
43.26. Nowy York 8.906, 8.926, 8.886. Paryż 
34.91, 35, 34.82. Praga 26.50, 26.36, Szwaj. 
carja 172.59, 173.02, 172.16. Stokhołm 239.50 
240.10, 238.90. Wiedeń 125,59, 125.90, 
125.28. Berlin w obr. pryw. 212,75. 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 128.25, 12850. 
Premjowa dolarowa 74.50, 76, 75.50. 
proc. kolejowa. 102.50, 8 proc. L. Z. Banku 
Gosp. Krajowego i Banku Rolnego, obl. Ban 
ku Gosp. Krajowego 94, te same 7 proc. 
83.25, 8 proc. L..Z. T. K. Przemysłu Polskie 
go 82.50, 4 i pół proc. ziemskie 52,85, 53, 
I proc. ziemskie dolarowe 75, 5 proc. War» 
szawskie 57. 8 proc. warszawskie 75, 74,75. 
8 proc. Kalisza 65, 8 proc. Łodzi 66.25, 8 
proc. Piotrkowa 65, 10 proc. Siedlec 76.50 
8 proc. poż. konw. 'm. Warszawy 56.50. 

Akcje: 

Bank Polski 165.75 168, Bank Zw. Spó 
iek Zar. 78.50. Węgiel 51.50, 52.50. Lilpol | 
25.25, Modrzejów 13.75. Norblin 56. Stracho 
wice 21.50, 21.25, я 

OFIARY. > 
Marja Pietkiewiczowa na przytułek / dla 

ociemniałych zł. 5, na schronisko @а gru- 
źliczych im. Jędrzeja Śniadeckiego. zł. 5. 

St. Toz na remont sal Domu Dzieciątka | 
Jezus zł. 1. у    

105% 
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Na srebrnym ekranie 

„Dzika Orchidea“ w „Heljosie“. 

Są w obrazie, wystawionym świeżo w 
Heljosie, dwa momenty, które czynią zeń 
widowisko ciekawe, a bez których stałby 
się on filmem niewartym: 

Jeden z momentów, o których wspom- 
niałem,—to pierwszorzędne kreacje aktor= 
skie, drugi—to wspaniała wystawa i piękne, 
egzotyczne i naturalne tło akcji. 

Mamy w „Dzikiej Orchidei" taki zespół 
artystów: Greta Garbo, Levis Stone i Nils 
Asther. 

O Grecie Garbo niejednokrotnie pisa- 
łem na tem miejscu. Jest to bezsprzecznie 
jedna z największych i najwspanialszym 
blaskiem świecących, gwiazd ekranu. Arty= 
stka rozporządza wybitną inteligencją, umie 
swe sylwetki tak ślicznie i tak wspaniale 
cieniować, takie z nich barwy i nastroje 
wydobywać, jak chyba nikt inny w filmie. 

Greta Garbo swe blaski na ekran rzu- 
ca od lat kilku zaledwie i to co ozląda- 
my, jest niewątpliwie dopiero początkiem; 
dopiero zapowiedzią, tych wrażeń, które 
artystka niejednokrotnie jeszcze, w przysz- 
łości, wywoływać będzie. 

Levis Stone ma za sobą, w swym ar- 
tystycznym dorobku taki majstersztyk, jak 
gostać Hr. Pahlena w „Intrygancie*. Arty- 
sta należy do rzędu *aktorów filmowych, 
którzy nigdy nie zawodzą. Cechuje go da- 
leko idący umiar w wywoływaniu efektów. 
Cechuje go opanowana mimika, co bynaj- 
mniej nie przeszkadza patrzącym odczu- 
wać i rozumieć przeżycia aktorskie Stone'a. 

Pod tym wzgiędem ma on dużo podo- 
bieństwa z Gretą Garbo: którą także ce- 
shuje duży umiar pod względem mimiki i 
zestu.ż 

W „Orchidei* jest jedna scena, w któ- 
rej wymowa, pozornie mało mówiącej ma- 
ski Levisa Stone, jest ogromna. Scena ta 
—to moment gdy, przy końcu obrazu, Sto- 
ne siada do samochodu, decydując się na 
opuszczenie żony i gdy w tym samccho- 
dzie niespodzianie tę żonę zastaje. Zwra- 
cam ną ten moment uwagę. Gra twarzy 
Stone'a jest w nim ;czemś zupełnie skóń- 
czonem. 

Nils Asther, któremu jego niewyraźny 
profil pozwala odtwarzać rolę jakiegoś cy” 
wilizowanego książątka z Jawy, w roli 
egzotycznego usodziciela pani Grety jest 

  

dobry. 
Jego daleko idącą przedsiębiorczość i 

pewność swych wdzięków i uroku oraz ich 
oddziaływania na płeć piękną, robią go na 
wschodni sposób zupełnie prawdziwym ifna 
miejscu. 

Wspomniałem o wystawie obrazu. Jest 
ona zaiste wspaniałą, przebogatą i cudow= 
nie gustowną. Tło egzotyczne wyobraża 
Jawę, która, kto wie, czy nie jest naprawdę 
autentyczną.! 

l jedna uwaga, po tem wszystkiem, co 
napisałem, mimowoli się nasuwa, mianowi- 
cie, że w stosunku do zespołu aktorskiego 
w stosunku do oprawy danej obrazowi, treść 
„Dzikiej orchidei* jest dość mało uroz- 
maicona. 

Fabuła—to wiecznie aktualna, ale teź 
i banalna odpowiednio historja małżeństwa, 
w którem mąż w swej święlej naiwności, 
robi wszystko, aby gwałtem pchnąć własną 
żonę w ramiona „tego trzeciego*. Nie brak- 
nie oczywiście „Orchidei* Bporej ilości do- 
datków do tego kośćca fabuły, nie przyno= 
szą one już jednak specjalnego jakiegoś 
zainteresowania. 

Tak samo mam za złe pewne niedociąg- 
mięcia reżyserji. Czy nie zą dużo np; ma 
skłonności do spania w najaieodpowied- 
niejszych chwilach Levis Stone, jako mąż? 
Czy życiowo prawdziwem może być przy- 
wiązanie do męża sentymentalnej i wrażli- 
wej kobiety, do męża, który myśli prze” 
dewszystkiem o tem właśnie spaniu i jesz- 
cze pozatem 0 interesach? 

Momenty te, mcjem skromnem zdaniem 
wymagały subtelnego retuszu, którego re- 
żyserja nie zrobiła. 

imo te zastrzeżenia, całość uważam 
za ciekawą, ciekarą ze względu na występ 

_ dawno już w Wilnie nieoglądanej Grety 
Garbo i dlatego „Dziką orchideę" kinoma= 
nom naszym, z czystem sumieniem, po- 
lecam Omega. 

Inna wróżka Chromartka 
Przepowiada przyszłość, sprawy Są 
dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od 

10-ej do 7-mej wieczór. Adres; ui. 
3 naprzeciw 
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Młynowa Nr 9 m. 6, 
Krzyża, w bramie na prawo schody. 
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: GEORGE GIBBS, 

> Žoity ptak 
Żołnierz znów usiadł 1 Hammer- 

slay powtórzył poprzedni manewr. 
— Ależ z pana palacz! — zauwa” 

żył Zenf. 
Sądzę, że tak samo paliłby każdy 

- aa mojem miejscu. 
Zenf posiedział chwilę, ale niespo” 

kojny znów zajrzał za poręcz łóżka. 
— Dziwny tytoń! — mruczał oglą- 

dając podejrzliwie więznia. 
Ręce Hammerslaya bolały od opa- 

rzenia, ale leżał spokojnie, pogrążony 
w czytanie. Zenf uspokoił się. 

Stalowe (mięśnie Hammerslaya od- 
czuwały, że sznur osłabł. Jeszcze raz 
mignął płomień świecy. — Наттег ау 
natężył sły i ręcy jego zostały uwolni: 
ne z więzów. Serce biło mu gwałtaw- 
natężył siły i ręce jego zostały uwolnio 
na A bojąc się, że ten zauważy 
rumieńce, które pokryły (jego policzki, 
mogłoby to wzbudzić podejrzenia. 

Minęły dwie, trzy minuty. Zenf nie 
ruszał się z miejsca. Trudniej było u- 
wolnić nogi, ale Cyryl postanowił za* 
ryzykować. Zwolna i cierpliwie zabrał 
się do dzieła, nie spuszczając oczu z 
z głowy Zenfa. Gdyby się nagle od- 
wrócił, wszystko przepadłoby bezpo 
wrotnie!... Podejrzany szelest zwrócił 
uwagę Zenfa. Podniósł głowę i zajrzał 
przez poręcz. Ze zdziwieniem patrzał 
na więznia. Przez kilka sekund patrzyli 
na siebie. Hammerslay spuścił nogi na 
podłogę i, zanim żołnierz zdążył - się 
zorjentować, Cyryl schwycił go, za gar 
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SPORY 
Petkłlewicz— Garbarnia. 

  

Po szeregu telegramów, obwieszcza- 
jących nam zwycięstwa Petkiewicza w 
Ameryce, zresztą zwycięstwa nie za- 
wsze pełnowartościowe gdyż przeciw- 
nikami naszego superasa byli mało 
znani biegacze, przyszła wiadomość 
conajmn ej niepomyślna. Oto amery- 
kański Związek Lekkoatletyczny skre- 
ślił Petkiewicza z listy dalszych star- 
tów w Stanach Zjednoczonych i to 
podobno na skutek depeszy radjowej 
prezesa Międzynarodowego Zw. Lek- 
koatletycznego p. Edstrolma* 

Wiadomość ta jest lakoniczna i 
nie podaje powodów dyskwalifikacji 
Petkiewicza, któremu uniemożliwiono 
w ten sposób start w wyznaczonych 
za kilka dni zawodach „Rycerzy Ko- 
lumba“. 

Coś w tem jest, ale co? 
Początkowo władze sportowe nie 

zezwalaly na start, następnie nomina- 
cja Petkiewicza na „kurjera dyploma- 
ze otwiera mu wstęp na bie- 
żnie. 

Po kilku startach wyznaczony zo- 
staje dzień powrotu, gospodarzę or: 
gan'zują bankiet, po ktorym wyjeżdża... 
tylko opiekun, natomiast Petklewicz 
pozostaje. Na jak długo niewiadomo 

Obecna wiadomość jest jeszcze 
jedną sensacją. 

Pech prześladuje nie tylko Petkie- 
wicza. Niedoszły mistrz piłkarski Pol- 
ski-— Garbarnia straciła ostatnio 38 
graczy, gdyż tylu udzieliła zwolnie- 
nia. Wprawdzie klub ten miał około 
80 zgłoszonych piłkarzy jednak tak 
poważne przetrzebienie musi się od 
bić niekorzystnie na całości, A tu 
rozgrywki tegoroczne zbliżają się i 
drużynka musi być w komplecie. (y) 

[A] 7. m.m a a a a S Sa ma sa m pa 
8 NIE NAZWĄ lecz JAKOŚCIĄ zdobył 

moj napoj KOLOSALNV SUKCES! 
s PREGZ z FALSYFIKATAMII 

W celu ochrony przed falsyfikatami 
mego słynnego orzeźwiającego na- 
poju znanego dotychczas pod nazwą 
„SINALCO* ten sam napój ukaże się 

į 

: (PUB „O, 
8 
a 

Żadaicie FRUID* Bornsztojoi tylko 
z oryginalną etykietą i kapslem 

    

CENY W WILNIE 

z dnia i1.III 1930 r. 

Ziemłopłody: pszenica 30 — 36, żyto 18 
—19, jęczmień na kaszę 19.50, 20, browaro 
wy 20 — 21, owies 18 — 19, gryka 25 —30 
wyka 29 — 30, otręby pszenne 17 — 19, 
żytnie 15 — 16, ziemniaki 7 — 8, siano 8 
— 10, koniczyna 12 — 13, słoma 7 — 8, ma- 
kuchy Iniane 39 — 40. Tendencja w dalszym 
ciągu bardzo słaba. Dowóz dostateczny, Za. 
potrzebowanie minimalne. 

Mąka: pszenna 70 — 90, żytnia razowa 
25 — 27, pytlowa 36 — 38. ł 

Kasza: jęczmienna 50 — 65, OE. 
— 85, gryczana 80 — 90, owsiana 85 й 

1 kig. perłowa 60 — 80, pęczak 50 — 60 za 
manna 100 — 140. й 

Mięso: wołowe 180 — 220, cielęce 160 
200, baranina 240 — 250, wieprzowe 260 — 
320, słonina Świeża 380 — 400, solona 380— 
420, sadło 380 — 400, smalec wieprzowy 
420 — 440. R PAC 

Nabiał: mleko 35 — 40 gr. za litr., śmie- 
tana 200 — 220, twaróg 120 — 140 za 1 klg. 
ser twarogowy 160 — 180, masło niesolone 
600 — 650, sołone 500 — 550. 

aja: 140 — 160 za 1 dziesiątek. 
arzywa: groch polny 40 — 60, fasola 

biała 100 — 120, kartofle 9 — 10 kapusta 
świeża 9 — 10, kwaszona 25 — 30, marchew 
15 — 20, (za klg.), buraki 10 — 15 (za 
kilogram) brukiew 15 — 20, ogórki 10 —12 
zł. za 100 sztuk, cebula 40 — 50, 

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

Ryby: liny żywe 500 — 550, śnięte 380 
— 450, szczupaki żywe 550 — 600, śnięte 
350 — 400, leszcze żywe 500 — 520, śnię- 
te 380 — 400, karpie żywe 500 — 550, śnię- 
te 380 — 400, karpie żywe (brak), Śnięte 
(brak), okonie żywe 480 — 520, śnięte 380 

400, wąsacze żywe 500 — 550, Śnięte 
380 — 400, sielawa 320 — 350, sumy 300 — 
350, węgorze 600 — 700 miętusy żywe 350 
— 380, śnięte 250 — 280, stynka 170 — 200 
sandacze mrożone 380 — 400, płocie 200 — 
220, drobne 80 — 100. 

Len: Len włókno surowe I gat. 2.30 — 
2.40 dolarów amerykańskich za pud, len trze 
pany 3.30 — 3.40 dol. am. za pud. Siemię 
Iniane o czystości 87 i pół proc. 1.22 — 1.25 
dol. za pud. (n) 

    Dan s—-———— su 

PDBEZPIECZENIA M ŻYCIE 
BEZ BADANIA LEKARSKIEGO 

w P. K. O. 

Korzystne warunki, udział w zyskach, 
podwójna wypłata w razie śmierci 

wskutek nieszczęśliwego wypadku, 
wypłata złotych w złocie, składki 
miesięczne począwszy od 3 złotych. 

. Zgłoszenia przyjmują i informa- 
cyj udzielają: Oddział P. K. O. w 
Wilnie (ul. Mickiewiczą 7), wszystkie 
urzędy pocztowe Oraz upelnomoc- 

gari zastępcy. 

ARTERINIS ATA EET TRS za 

WARSZAWA 

dło i odciagnał jak nadalej od stojące- 
go przy ścianie karabina. Nie zdążył 
jeszcze uwolnić nóg i więzy przeszka” 
dzały mu się poruszać. Z rozpaczliwym 
wysiłkiem runął całym ciężarem na Zen 
fa i rzucił go o ziemię. Zenf chrapał 
pod nim, usiłując się uwolnić i wyr- 
wać ściśniętą jak w kleszczach prawą 
dłoń. Hammerslay poczuł ma swem gar 
dle żylaste jpalce i ledwie się nie udur 
s** mimowoli icoinął się, a wróg skorzy 
stał z tego i potoczyli się po podłodze. 
Z trzaskiem spadła świeca i zgasła. 
Rozpaczlwa walka trwała dalej w ciem 
nościach. Hammerslay widział, jak ot- 
worzyły się drzwi i ktoś wszedł. Oczył 
wiście, musiał ta być Ventz. Gra była 
przegrana, wszystkie 'piany na nic. 

Żenf dusząc się jęczał: 
— Przepalii sznury... Pomożcie mi. 

on mnie zadusi. 
Ciemna postać stojąca ma progu, 

rzuciła się gwałtownie ku walczącym. 
Hammersiay widział, jak coś błysnęło 
w ręku nachylonego nad niemi człowie- 
ka. Nóż!... Rozległ się jęk i Cyryl uczuł 
że uścisk dławiących go rąk osłabł i 
ciało wroga opadło na bok. Z wysił- 
kierw podniósł się i ujrzał nad sobą 
piegowatą 'twarz Lindberga. 

— Pst... — szepnął. — To ja. Nie 
było innego -sposobu. Czekałem w ko 
rytarzu i słyszałem wszystko. 

Hammerslay chciał odpowiedzieć ale 
wzruszenie ścisnęło go za gardło. 
Chwiejąc się Stał i patrzał, jak Lind- 
berg nadsłuchiwał za drzwiami. 

— Wszystko w porządku! — szep- 
nął strzelec. — Oni nic nie słyszeli. 

— Czy jesteś tego pewien? — py-   

tał niespokojnie Cyryl, podczas gdy 
Lindberg przecinał sznury na jego no- 
gach. 

— Zenf był tak pewny, że da sobie 
z jpanem radę, że nie przyszło mu do 
głowy strzelać, lub wołać głośno 
pomocy. 

—bDrogi Lindbergu, —szeptał Ham 
merslay, obejmując go za szyję — przy 
jacielu kochany, gdybyś mi nie pomógł 
zginąłbym. 

— Czekałem aż odniosą  żołnie 
rzom: piwo. Teraz oni piją i nic nie 
słyszą. Teraz... obejrzał się niespakof- 
nie po pokoju. 

— Teraz musi pan uciec. 
— Naturalnie, a ty?... 

" — ja zostanę. 
— Nie, nie przyjmę nigdy 

ofiary! 4 
— Proszę się nie obawiać, ja już 

obmyśliłem plan. 
— Ależ ciebie rozstrzelają! 
— Nie rozstrzelają. Mówię panu, 

że mam plan gotowy. | 
— Powiedž mi ten plan. 
Tymczesem Lindberg wyjął z kie” 

szeni rewolwer i położył na stoliku. 
Hammerslay, spog lądał niespokojnie 
na drzwi. 

— Mów prędzej, lada chwila mo 
że tu ktoś przyjść. 

— Niema obawy, teraz już nikt się 
tu nie pokaże. 

— Ale jeśli ktoś się zjawi i zobia- 
czy, że jestem wolny, oboje będziemy 
zgubieni. 

—Herr Hammerslay, pan powinien 
wiedzieć już, że ja nigdy nie mówię na 
wiatr! Czyż nie mówiłem, że mam już 

takiej 

` 

Wydawca St. Mackiewicz. Redak or odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

з со ое 

  

JEDYNA NOWOCZESNA PRALNIA PAROWO-MECHANICZNĄ 

nt „Pierwsza parowo-mechaniczna pralnia hlelizny 
wykonuje: pranie bielizny, pranie i czyszczenie chemiczne oraz farbowanie, 

Dla pp. Urzędników-czek, Oficerów, Studentów, Młodzieży szkolnej, Podoficerów, 
Strażaków, Kolejowców za okazaniem legitymacji 14 proc. zniżki. Odpowiedzialnym Stowarzyszeniam pierzemy na ordery. 

Centrala: Wilno ul. Cicha 3. obok placu Orzeszkowej (zauł. Gazowy) tel. 14-72. 
KANTORY PRZYJĘCIA: Trocka 20, Mickiewicza 37, Antokolska 36, SE "See 16, Cicha 3. Zamówienia telefoniczne 
prosimy kierowąć pod Nr. 14-72 od godz. 9—3 które zabieramy od Sz. Kii entów i po upraniu dostarczamy do domu. 

Szeregowych, Policji Państwowej, 

  

    

Kino Miejskie 

SALA MIEJSKA 

ul. Qstrobramska 5. Dramat 

Od dnia 12 do 16 marca 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

„KAPITAŃ HAZARD” |; 
w 8 aktach. W roli głównej TIM MC COY. 

Nad program: 

. „Raid Pani Dawidsen* 
Farsa w 2 aktach. 

„ „Kronika flimowa P.A.T-$ 
w 1 akcie. 

Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: „GWIAZDA MORZA* 

  

Dziś! Super-przebój! Bogini ekranów, zmysłowa, kusicielska GRETA GARBQ w swej najnowszej 

  

  

t falnej Wielki d KINO-TEATR | "ec BZŽIKĄ ORCHIDEA. cosy, któr: jes wiecznym 
HELIOS" sfinksem i wieczną tajemnicą. W rylach głównych: uwodzicielskiego księcia słynny amant NILS 

э ASTHNER, zdradzonego małżonka LEWIS STONE. Przebój który wzbudził zachwyt całego 
Wileńska 38. świata. Wstrząsająca, porywająca gra. Rewelacyjna treść. Bajeczna wystawa. 

Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

Dziś premjera! 

KINO-TEATR R R l G l B A H E L M w swojej najnowszej kreacji, jako 

„miran | „>> KOCHANKA ROZWOL$KIEGO * 
Mickiewicza 22. 

Wielki dramat intrygi i miłości na tle porywających przeżyć tancerki, która nie chciała okupić karjery 
artystycznej pohańbieniem swej czci niewieściej. 

Partnerem Brygidy Helm jest czarujący HENRY STUART. 
Specjalna ilustracja muzyczna. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10,15. Passe-partouts nieważne. 

  

POLSKIE KINO ; 

„Wanda” 
Dziś! Wielki podwójny program! 

Największy szlagier sezonu. РЕКО МА DAĄA 
erotyczny dramat w 10 aktach. W roli gł. MARJA JACOBINI. 

  

  

й 

Wielka 30. « , Nad łna h i dowc 
Tel, 14-81, do godz ion Paf | Pałachon «o straźnicy Gnoty "© koncaa taga | 

a P | d dria 12 , codzienni i Л / 
KINO-TEATR""| wielki film przysposobienia wojskowego DIEWA MOTSKA prLJ WYSPACH FalKIARIKIC (Trapeaje aan a pa ORZO 

„SPO RT%j Wstrząsająca epopea oceaniczna, poruszająca wszystkiemi strunami duszy ludzkiej. Film ten pozatem, 
że znakomicie bawi, wskązuje dowodnie, jak wielkie znaczenie ma wybrzeże dla Polski, jak ważną jest Siłą 
zbrojna na morzu, jak doniosłem jest przysposobienie wojskowe w dziedzinie służby morskiej. Nad program: 

nA 1) „Rozb6jnicy pod lupą czasową*- filmowe studjum biologiczne, 2) Komedja w dwóch aktach, 3) Placówka 
Ligi Morskiej na jeziorze Trockim. — W soboty i niedziele przygrywa orkiestra mandolinistów z muzyka solową na gitarze. 

% © % 

światowej sławy „ARNOLD 

K. Dąbrowska w. 

Zapisujcie się na członków Ligi Morskiej i Rzecznej 
rsekach i jeziorach naszych miejscowych, a równocześnie położycie podwaliny. pod potęgę morską państwa. 

"2 PIANINA | FORTEPIANY & 
nic wspólnego z firmą Bracia A. i K. 
PLEYEL, BECHSTEIN, BLUTHNER, DRYGAS, 

SOMMERFELD etc. 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE 
WEGK BRNA BABE WKM WO KABABZ ARCE RI DAOBOWEKEK 

Ulrod KOBIECĄ 
konserwuje, 

doskonali, odświeża. 
usuwa braki i skazy, 
Regulacje i trwałe 
przyciemnianie brwi. 
Cabinet  Kosme yki 
Leczniczej „CEDIB* 
L Hryniewiczowej. 

ielka 18 m. 9. Przyj. 
м &' 10—1 i 4—7. 

W. Z. P. 26. 

= 
FIBIGER“ (nie mali 

Fibięeri 8 
в 
в 

s Wilno, 
Niemiecka 3, m. Sa 

  

  

Najstarsza 
w kraju wytwórnia sdszonych owoców 
w Wilnie Ma Sienkiewicz w Wilnie 

poleca WŁOSZCZYZNĘ WYBOROWĄ 
niezbędną każdej praktycznej 
oszczędza czas i pieniądz 
łatwa w przechowaniu 
daje smaczne, esencjonalne buljony i sosy. 

Żądać wszędzie w opakowaniu 100 gr. lub z 5 kg. worecz- 
ków firmowych. 

ВС ОНО ЕО 

a ŽĄDAJCIE E 
we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych zńanego 

środka od odcisków 

Prow, A, PEKA. 

оРОН нЫ 

EBESREZZARZKAM 
UPR GALIA 57 оы Иа 00100 

DGŁOSZEKIA 
w „Słowie* i we wszystkich innych 
dzie tnikach zamieszcza fachowo i tanig 

Wil. Agencja Reklamowa 
JAN DYSZKIEWICZ — Wielka 14 

tel. 12-34. 

  

o 

plan gotowy. Oto, co opowiem kapi- 
tanowi Ventzowi: niosłem dzban wody 
do pokoju miss (Mater — dzban stoi 
tam w korytarzu, — nagle posłyszałem 
hałas za drzwiami. Przestraszony, że 
więzień mógł się uwolnić, otworzyłem 
drzwi własnym kluczem i wpadłem do 
pokoju. Na moich oczach pan wyrwał 
nóż z za pasa Zenfa i zabił go. Potem, 
rzucił się pan na mnie, ogłuszył i zwią 
zał... 

— I chciałbyś, żebym. cię zostawił 

na mojem miejscu w tym pokoju! — 
oburzył się Cyryl. Za nic tego nie zro 
bię! Albo uciekniemy obaj albo ja też 
zostanę tutaj. Pomogę ci uciec z Nie- 
miec i doczekać się końca wojny gdzieś 
w państwie neutralnem. 

— Ależ nie, mówię panu, że wszy 
stko naprzód obmyśliłem i przygotowa” 
łem. Rozmówiłem się już z panienką: 
jest przygotowana. IPokój jest narożny 
i okno wychodzi na ogród. Może pan 
dostać się tam wzdłuż balustrady. A na 
dół nie trudno zeskoczyć to tak niewy- 
soko, można ześlizgnąć się po rynnie, 
albo lepiej zwiąże [pan cztery przeście 
radła, są nowe i mocne, sam pomogę 
panu związać je. Jeśli uda się uciec, 
schowajcie się w jaskini Torwaldzkiej. 
Nikt nigdy was tam nie znajdzie... 

— Dobrze, ale ca będzie z tobą, 
Lindbergu? 

— Nie traćmy czasu, panienka cze- 
ka już na pana! Proszę uciekać prędzej 
żeby zdążyć ukryć się, zanim zauważą 
ucieczkę. 

Strzeiec zerwał z łóżka prześcierad- 
ła i zręcznie skręcił z nich linę. Ham- 
merslay wziął, leżący na stole rewol- 

žų 

(założoną 
w 1893 r.) į Jang 

Atarrekišalaliviki 
Gabinet Kosmė- 

z = zmar 
szczki, piegi, wągsy, 
łupież, brodawki, ku- 
szajki, wypadanie wło- 

gospodyni 

Sai 

i ZEK ооа 

Fra M LOKALE A 
REMA AGNI: RAGE sma s KJ 

Gabinet POKÓJ sowiny. z blowany, z 

Racjonalnej Kosme- używalnością łazienki, 
tyki Leczniczej. mogą być obiady, 

Wilno, wydaje się dla samot- 
Mickiewicza 31 ms. 4 nych solidnych. Por- 
|| i kobiecą kon- towa 23 m. 24. Oglą- 
r Ę serwuje, dosko- dać Od 11—T-ej. —0 

je A aga 
Jej skazy ra! х 
Masaż twarzy i ciała Pokój óeboy: 
(panie). Sztuczne opa- „meblowaa y 
lenie cery. Wypada- Sanal šio Ad ali 

nie wlos6w i IU“ sentnej pani. Wilefska 
Nr. 15—2, I piętro. pież. Najnowsze zdo- 

    

bycze kosmetyki ra- 
cjonalnej. 

Codziennie od gi 10—8. 
W. 2. P. 43. 

wer, sprawdził czy nabity i schował do 
kieszeni. 

Myśl o tem, że ma przed sobą wy* 
konanie czynu, dla którego podjął się 
przedsięwzięcia niebezpiecznej podróży 
do Niemiec, dodała mu nowej energji 

i sił nowych. 
— Dobrze, ale musisz uciekać ze 

mną. 
— Nie, — zaprotestował strzelec, 

— mój plan jest lepszy. 
— Ależ nie, musisz uciec ze mną. 
— Nie odstąpię od swego planu, 

— szeptał uparcie Lindberg. — Niech 
pan ucieka. Zaraz wytłomaczę panu 
wszystko. 

Zanim 'Hammerslay zdążył mu prze 
szkodzić, pochwycił nóż strzelecki i 
wbił sobie w, ramię. || 

Hammerslay omato nie krzyknął z 
przerażenia i zdumienia, ale Lindberg 
z uśmiechem wyjął nóż z rany i podał 
przyjacielowi. й 

— To głupstwo, wyleczą mnie z te 
go w ciągu dwuch dni. Ale ta krew u- 

łatwi mii rozmowę z generałem. A te- 
raz czas już! Nie można zwlekać dłużej 

Położył się na podłodze i Hammer" 
slay, mimowosi poddając się jego roz- 
kazom, związał mu ręce i nogi. Gdy 
skończył, uścisnął serdecznie dłoń wier 
nego przyjaciela. 

— Dowi dzenia, przyjacielu, 
rzekł wzruszony, — nigdy nie zapomnę 
co zrobiłeś dla mnie. Niech cię Bóg 
ma w swej opiece! 

Leżąc na podłodze, Lindberg w mil 
czeniu odprowadził go do drzwi swemi 
szaremi, jasnemi oczymą. Hammerslay 
wyczytał w nich tak bezgraniczne przy 

doznacie wielu zachwycających wrażeń żeglując po 

sów. Mickiewicza 46 8. 

+ + 
Nieruchomošė 
miejska z ładnym 
placem i ogrodem 
owocowym Zz do- 
chodem rocznym 
około 20.000 zł. do 
sprzedania b. nie 
drogo, z roztermi= 
nowaniem wpłat i 

BSAWATE 

ŻNE 
SBŻGAAWE 

m 

W. Wileakiz I 5-14 
  

  

Spółka z ogr. odp.j| Przyjęciem długu 
ilno, ul. Tatarska bankowego. 

20, dom własny.|j Wileńskie Biuro 
istnieje od 1843 r. | | Komisowo - Hand 
Fabryka i składj| Mickiewicza 21. 

mebli: tel. 152. p 
jadalnie, sypialnie, Ba: 
salony, gabinety, 

Kwoty pieniężne 
w każdej ilości i w 
różnych walutach 
przyjmaje do ulo- 
kowania na opro- 

centowanie 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 

łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy 
biurka, krzesła 
dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

na raty. 

a     

  

Jaja wylęgowe | Mickiewicza 21, 
kur rasowych zą 12] tel: 152. w 
mame dziesięć zło: 
tych w znanej hodow- 
li Czechowicza, Wilno, EEE Ua "e I US, 
Sapieżyńska Nr. 1—11 ZGU BY 
R. NAA LLS 

ipo- 
Sumy teczne | Unlewažniam 
iwszelkie inne lo- =gabiony index Nr. 
kujemy na_ dobre |, В. па vok 1929-30; 
oprocentowanie na imię Witolda Dra- 

    

D. H.-K. „Zachęta* | nowicza —0 
Mickiewicza 1, tel. 

д —o| ZGUBIONĄ 
  DORA Nr. + 4, 

wydaną przez U. Ś. 
Praktykant B. ma imię Untenów- 
ogrodniczy, kawaler,ny Heleny, uniewaž- 
sumienny, pracowity, nią się. —o 
poszukuje Zajęcia. — 

Zgłoszenia do Admi- 
nistracji 5 

  

  

wiązanie, jakiego nie widział i nie spo 
dz'ewał się znaleźć u ludzi. Wydałó 
mu się, że jego własne ofiary i bohater 
stwa były niczem w porównaniu z tem, 
co robił ten prosty człowiek! 

ROZDZIAŁ XVIII. 

Ucieczka. 

Hammerslay zdjął szybko buty i 
schował je do kieszeni skórzanej kurt- 
ki . Co prawda miały one gumowe por 
deszwy, ale nie chciał ryzykować. Zna- 
lazł zapałki i postawił zapaloną świecę 
tak, jak stała, aby warta w ogrodzie 
nie zawwążyła żadnej zmiany. Następ- 
nie zapiął skórzaną kurtkę, ścisnął pas 
i cicho wyślizgnął się za okno; sunąć 
zaczął wzdłuż balustrady do okna РФ 
koju w którym czekała nań Doris. 

Kroki żołnierza, chodzącego po от 
grodzie, umilkły nagle. Hammerslay za 
marł nieruchomo, zwieszony. pod оК- 
nem. Nie Śmiał spojrzeć na dół i z bir 
jącem sercem oczekiwał, że rozlegnie 
się z dołu krzyk i wystrzał. Wiatr roz 
kołysał gwałtownie drzewa. alei 
trzasnęła gałąź pod czyjemiś nogami. 
Hammerslay |powstrzymał addech, cały 
zamieniony w słuch. Żołnierz tozmh- 
wiał z kimś szeptem. I znów zachrzęś- 
ciał piasek pod czyjemiś ciężkiemi kro: 
kami. Cyryl pochwycił rynnę i zaczął 
się po niej drapać na dach. Gdy zna” 
łazł się na nim, odetchnął z ulgą. 

  

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie* Kwaszelna 23. 
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