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SŁOWO 
Redakcja i Administracja, Wilno, Zamkowa 2 i Ad. Mickiewicza 4. Otwarta od g. 9 do4. Telefony: Redakcji 1782, Administr. ej! 

  

PRENUMERATA miesięczna z odnoszeniem do domu lub z 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe PKO. 
Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. 

  

  

  

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

DUKSZTY — Bniet Kolejowy. 

KLECK — Sklep „Jednošė“. 

  

uiszczona ryczałtem, 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzimierow. 
GRODNO —- Księgarnia T-wa „Ruch'”. ‹ 
HORODZIEJ — Dworzec kołejowy — K. Smarzyński. 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
NIESWIEž — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwiūskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerac 

Zagraniczne 50% drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. - z 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Połska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Połskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
STOŁPCE — Księgarzia T-wa „Ruch“. 

DOKOŁA ZNIŻKI CEN KRYZYS POLITYCZNY w HISZPANII 
Możliwość dyktatury generała Saro 

Nadzwyczaj ciężka jest obecnie sy- 

tuacja rolników. Ceny produktów rol- 

nych spadły poniżej kosztów produk- 

cji, wówczas gdy ceny środków pro- 

dukcji przeważnie pozostały na daw- 

nym poziomie. W zależności od tego 

zmniejszyła się zastraszająco zdolność 

nabywcza rolnictwa. Obroty firm, do- 

starczających rołnikom Środki produk- 

Ci, jak narzędzia rolnicze, nawozy sztu 

<zne, smary, żelazo i t.p. zmalały o 50 

. więcej proc. LI nas na Wileńszczyź- 

nie coraz częściej spotkać można rol- 

nika w łapciach, bo nie stać go nawet 
na buty. Rolnik zmuszony jest ogra- 

niczać swoje potrzeby i potrzeby swe- 

go warsztatu pracy poniżej granicy kul 

iuralnego życia i poniżej wymogów 

jako tako racjonalnego gospodarstwa. 

Być może, że taka przymusowa — о- 

szczędność, kiedy naprz. nawet 

większy właściciel nie kupuje już gwoż 

dzi iecz skrzętnie zbiera stare żela - 

stwc, będzie dla rolnika dobrą lekcją 

albo nauką na przyszłość. Tem nie- 

mniej świadczy to o wyjątkowem zbied 
mieniu szerokich warstw producentów 

-rolnych — i jeżeli nie nastąpi wkrótce 

poprawa pod tym względem, należy o- 

czekiwač daleko idących, wprost ka- 

tastiofalnych załamań w сафет życiu 

gospodarczem, a nie tylko w  rolnict- 

wie. Głownym konsumentem wyrobów 

przemysłowych, jeżeli pominiemy eks- 
port, jest rolnictwo, zatrudniające więk 
Szość ludności Państwa. Przeżywany 

kryzys w rolnictwie powoduje. zmniej 
szenie się konsumcji wyrobów przemy- 
słowych, kurczenie się obrotów han- 
dlowych. Kryzys w rolaictwie pogłębia 
kryzys w handlu i przemyśle. 

Nie będziemy zastanawiali się nad 

tem jakie są przyczyny obecnego prze- 
siłenia gospodarczego. Nie są one je- 
szcze ostatecznie ustalone. Jedni skłon 
ni są upatrywać je w rozstroju produk 
cji spowodowanej warunkami wojny, 
mni ekonomiści dostrzegają tu wpływ 

złota, inni znów zwracają uwagę na 

skutki t.zw. prohibicyjnej polityki 
państw przemysłowych wobec krajów 
© mqybłtnie rolniczej produkcji i t.d. 
s6ttno nie ulega wątpliwości, że kryzys 
uła charakter światowy, a ponadto, że 
jest to kryzys cen. Ten światowy cha- 
rakter przesilenia gospodarczego wska 

zuje na to, że kryzys nie powstawał w 
załeżności od tej lub innej polityki go- 
spodarczej rządu danego państwa, bo 
tym kryzysem dotknięte są wszystkie 
niemal kraje. Z drugiej strony jasne . 
jest, że skoro światem rządzi niezba- 
dane jeszcze żelazne prawo koniecz- 
ności kryzysu, żadne państwo nie jest 
w stanie własnemi siłami, działając w 
oderwaniu od poczynań innych państw 
opanować u siebie kryzysu. Nie jest 
do pomyślenia, by naprzykład u nas, 
Czy gdzieindziei ceny produktów rol- 
nych powróciły do normalnego pozio- 
inu, wówczas, gdy w innych państ- 
wach pozostałyby bez zmiany. Warun- 
kiem powrotu cen do normalnego po- 
ziómu jest ustanie działania przyczyn 
zyzysu i nie będzie to zasługą po- 

szczególnych państw lecz w пайер- 
szym wypadku wspólnego ich wysił- 
ku. Tembardziej trzeba o tem zawsze 
pamiętać, że są u nas ludzie co wa- 
żą się, z ubocznych pobudek, właśnie 
iząd oskarżać i czynić go odpowiedzial 
Nym za powstanie kryzysu. 

Żaden rząd bynajmniej nie stawia 
sobie zadania likwidacji kryzysu wła- 

Snemi siłami. Chodzi o co innego, o 

bardziej skromne zamiary: o złagodze- 
Vie przejawów kryzysu i stworzenie 
Warunków umożliwiających jego prze- 
trwanie. 

Do tego zadania, wobec wyraźnie 
Występującego zjawiska kryzysu cen, 
podchodzić można bądź od strony 
zwyżki cen na produkty rolne, bądź od 
strony zniżki cen wyrobów przemysło- 
wych, bądź jednocześnie od tej i dru- 
Blej strony, - 

Rok 1930 był próbą podchodzenia 

od tej pierwszej strony. Pomimo cięż- 

ką sytuację finansową i budżetową, 

rząd nie wahał się przed poważnemi, 

jak na nasz stan, ofiarami, które wy- 

1az swój znalazły przedewszystkiem w 

realizacji uchwalonego w lutym 1930 

i. przez Komitet Ekonomiczny  Mini- 
strów t.zw. planu doraźnej pomocy rol 

nictwa. Zabiegi w tej mierze nie dały 
większego rezultatu — jak nie dały 

one przy większych jeszcze oświadcze 

niach skarbu w innych państwach 

W roku 1931 rząd polski zaczyna 

podchodzić do zadania jednocześnie i 

od strony zniżki cen na wyroby prze- 

mysłowe, nie cofając zabiegów podję- 

tych przedtem celem zwyżki cen na 
produkty rolne. 

Inicjując akcję obniżek cen wy- 

robów przemysłowych rząd całkowicie 

wykluczył możliwość jakiej kołwiek 

ingerencji administracyjnej, jakiegoś 

nacisku policyjnego. Rząd wychodzi z 

założenia że już się zarysował wyraż- 

nie naturalny proces zniżki cen w prze 

myśle, że chodzi tylko o przyśpiesze- 
nie tego procesu, o przynaglenie maru 

derów, by nie ociągali się z wprowa- 
dzeniem zniżki, do której zmusza ich 

samo życie oraz o dopilnowanie, by 

zniżka ta nie odbyła się wyłącznie ko- 
sztem robotników, bo wówczas rzeczy 

wiście poniósłby ofiary tyłko robotnik, 

konsumcja zaš—o co najwięcej chodzi 

— bynajmniej nie wzrosłaby. Z dru- 

giej strony ważne jest, by w miarę 

zniżki cen w sprzedaży hurtowej od- 

powiednio obniżały się ceny w detalu. 

Jeżełi jednak mówimy o naturalnym 

procesie zniżki cen artykułów przemy- 

słowych, © dopasowaniu się tych cen 

do cen w irinych państwach, gdzie one 

spadły 0 wiele znaczniej, niż u nas — 

to musinty zdać sobie sprawę z tego, 
gdzie kończy. się możliwość dalszej u 

nas zniżki a zaczyna się bankructwo. 

Niewątpliwie racjonalizacja  warszta- 

*ów pracy odegra tu doniosłą rolę. Do 
tego jednak nie można dojść odrazu. 

Należy zatem zwrócić uwagę i na in- 

ne czynniki decydujące o kosztach pro 

dukcji, a przedewszystkiem na robo- 

ciznę i świadczenia socjalne. 

Płace robotnicze w Polsce, w po- 

równaniu do innych państw, są stosun 

kowo niskie. Zdaniem komitetu ekono- 
micznego przy radzie ministrów stoją 
one na granicy biologicznej potrzeby. 

Jednak zniżka cen przedmiotów. pierw- 
szego użytku przyczyniła się już do 
znacznej poprawy sytuacji robotnika. 

Zniżka płac robotniczych staje się rze- 

czą dziś całkiem aktualną. Tendencja 

w tym kierunku jest całkiem wyraźna-— 

i trzeba zaznaczyć, nie posiada jedno- 
stronnego charakteru dążeń pracodaw- 

ców, bowiem zatargi pracodawców z 

robotnikami powstają o stopień zniżki 
a nie na tle zasadniczym samej zniżki. 
Na proces naturalny zniżki płac roboi- 

niczych wskazuje również ta okolicz- 
ność, że właśnie w okresie zniżki płac 
najmniej mamy strejków. 

Dalej samo życie zmusi wcześniej 
czy później do rewizji naszego zbyt 
rozbudowanego ustawodawstwa socjal 
nego. W obecnym wyścigu zniżki cen 
nie możemy dotrzymać kroku innym 
państwom, ponieważ świadczenia so- 

cjalne zbytnio obciążają koszty naszej 
produkcji. Pozostając w tyle, osłabia- 
my swoją zdolność konkurencyjną 1 
zmniejszamy możliwoci eksportowe. 

H—ski. 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 16 
h. m. odbyła się u p. ministra przemy- 
słu i handłu konferencja w sprawie 

zniżki cen, w której wzięli udział przed 
stawiciele zainteresowanych min. 

Po zazpoznaniu się z rezultatami 
podjętej przez iząd akcji, dotyczącej 
zniżki cen Oraz po rozważeniu ma- 
terjalu, wynikającego z powyższej ak- 
cji, uczestnicy konferencji  skonstato- 
wali istnienie dalszej zniżki cen w od- 
niesieniu do szeregu artykułów, jak 
również dali wyraz nadziei, że zniżka 
ta rozciągnie się również i na inne ar- 
tykuły. 

Guerra zrzekł się formowania rządu 
MADRYT. PAT. Sanchez Guera zrzekł się misji tworzenia gabinetu. 

Stan wojenny w kraju 
MADRYT. PAT. — W związku z zapowiedzianym na środę wybuchem 

strajku generalnego, wydano szereg zarządzeń wyjątkowych. 

W ciągu wieczoru we wtorek zostanie przypuszczalnie ogłoszony stan 

wojenny. Możliwe jest powstanie rządu z Berenguerem na czele, przyczem 

w skład tego rządu weszłoby kiiku członków obecnego gabinetu. Możliwą 

rzeczą jest powstanie nowej dyktatury pod wodzą gen. Saro. 

Krążą pogłoski o ruchu wojskowym w Kordobie, brak jednak wszet- 

kich szczegółów. Oddziały wojska miały wyruszyć do Kordoby. 

Wprowadzenie cenzury 
MADRYT. PAT. — W całej Hiszpanji wprowadzono ponownie cen- 

zurę. 
— — —- 

Przed spotkaniem Gandhiego 
zvicekrėlem Indyj 

NEW-DELHI. PAT. -— We wtorek rano Gandni konferował z wy- 
bitnymi przywódcami indyjskimi Sapru, Sastrii Yayahar, którzy w tym ceiu 
przybyli do jego rezydencji. Po południu nastąpić ma spotkanie' Gandhiego 
z wicekrólem Indyj. 

LONDYN. PAT. — Ze źródeł miarodajnych komunikują, iż nie po- 
wzięto żadnej decyzji w sprawie wysłaria delegacji parlamentarnej do ln-- 
dyj dla kontynuowania pracy, rozpoczętej rrzez konierencję Okrągłego Stotu. 
Na zadane mu pytanie sekretarz do spraw Indyj odpowiedział, iż przewi- 
dziara jest konferencja pomiędzy wicekrólem a Gandhim. 

Udzielając wyjaśnień o obecnym stanie rzeczy w Birmie, sekretarz sta- 
uu Benn poinformował Izbę Gm., że powstanie zostało stłumione, ale pewna 
ilość powstańców znajduje się jeszcze w lasach, rozbita na małe grupy. 
które są powoli likwidowane przez władze. 

Arabowie niezadowoleni z listu Mac Donalda 
JEROZOLIMA. PAT. Członkowie egzekutywy arabskiej byli przyjęci 

przez wysokiego komisarza, któremu wyrazili swe niezadowolenie z powo- 
du ostatniego pisma Mac Donalda, dodając, że Arabowie zostali. gorzko 
tym listem rozczarowani i odtąd nie mogą żywić zaufania dla rządu. 

Komunikacja autobusowa 
Warszawa — Berlin — Paryż 

PARYŽ. PAT. Dziennik „Paris Midi“ donosi o podpisaniu umowy 
połsko-francuskiej, mającej na celu zorganizowanie stałej komunikacji auto- 
busowej między Waiszawą, Berlinem i Paryżem. Autobusy wyposażone mają 
być w siedzenia, które dają się zmieniać na wygodne łóżka, jakie posia- 
dają wagony sypialne. Ruch na tej linji rozpocząć się ma 27 kwietnia. Pier- 
wszy wyruszy autobus, wiozący turystów na wystawę kolonjalną w Paryżu. 
Koszt przejazdu będzie niższy niż na kolejach. 

Proces b. posła Kohuta we Lwowie 
LWÓW PAT. — Przed tutejszym sądem przysięgłych rozpoczął się w dniu 17 

„bum proces przeciwko Włodzimierzowi Koh:rtowi, rolnikowi z Janowiec w pow. Sokał, 
posłowi na Sejm poprzedni i obecny, wybitnemu działaczowi ukraińskiej partji Undo, 
oskarżonemu o zbrodnię zdrady stanu, zakłócenie spokoju publicznego, oraz występki 
i przekroczenia natury politycznej. 

Aresztowanie pos. Kohuta nastąpiło, jak wiadomo, po rozwiązaniu poprzedniego 
Sejmu. Na wstępie rozprawy odczytano akt oskarżenia, obrazujący wywrotową działal 
ność pos. Kohuta w latach 1928 — 1829. Akt oskarżenia zaznacza m. in. że pos. Kohut, 
nadużywając swej "gwarantowanej konstytucją niety.kalności poselskiej, objeżdżał w 
czasie mandatu w poprzednim Sejmie ró'żne miejscowości powiatu Rawskiego Sokal 
skiego, gizie przy sposobności wieców sfarawozdawczych, czy też obchodów i uroczy- 
stości religijnych, wygłaszał do zebranej ludności ruskiej przemówienia, podburzające 
przeriw jego państwu, rządowi i jego władzom. oraz poszczególnym organom. 

Po przesłuchaniu oskarżonego przystąpiuno do badania świadków, których za- 
wezwano około 100. Świadkowie będą zeznawać również we środę. Przewodniczy roz- 
prawie sędzia Jagodziński, oskarża prodkwrator Lipsch 

  

POGŁOSKI O REZYGNACJI KRÓLA 
ALFONSA. 

PARYŻ. PAT — Do „Journal“ do- 
nosi specjalny korespondent tego dzien 

nika: Król Alfons musiał zgodzić się 

na podpisanie dokumentu, który będzie 

ogłoszony i w którym urzędowo zobo- 

wiązuje się zrezygnować z wszelkiej 

inicjatywy w zakresie rządzenia kraju 

aż do powzięcia odpowiedniej decyzji 

przez zgromadzenie narodowe. Król 

Alfons miałby też podobnie zrzec się 

wszelkiej ingerencji w zakresie wybo- 

ru członków gabinetu, oraz. wydawa- 

nia dekretów. 

KURS PESETY MOCNY 
MADRYT. PAT. — Pomimo wydarzeń, 

jakie od kilku dni wstrząsnęły życiem po- 
litycznem Hiszpanii, kurs wałuty  hiszpań- 
skiej jest bardzo mocny. Większość papie- 
A państwowych nawet znacznie zwyżko- 

wała. 

W FINLANDJI 
ŻYCIORYS EVINDA 

SVINHUWUDA 
HELSINGFORS. PAT. Pehr Evind 

Svinhuwud urodził się w roku 1861. 

Jego karjera prawnicza przypada 
na lata 1886 — 1914. Odegrał on wy 
bitną rolę przy organizowaniu oporu 
biernego w Finłandji przeciw ucisko- 
wi rosyjskiemu. 

W roku 1914, pozostając na stano- 
wisku sędziego, protestował przeciwko 
-bezprawiu władz rosyjskich i dlatego 
został wysłany na Sybir. - Zwołniony 
w roku 1917,dzięki zwycięstwu rewo- 
lucii, triumfalnie powrócił do-Finłandji. 

Natychmiast po : powrocie został 
mianowany generalnym prokuratorem, 
a jesienią 1917 r. — prezesem rady 
ministrów. Właśnie jego rząd natych- 
miast przystąpił do energicznej akcji 
wyparcia wojsk rosyjskich z Finlandji 
i uwolnienia kraju od jarzma  rosyj- 
skiego. 

W styczniu 1918 r., aby uniknąć 
uwięzienia przez czerwonych, musiał 
on przez pewien czas ukrywać się. 
Wreszcie udało mu się zbiec na po- 
kładzie jednego z lodołamaczy, na któ- 
rym dostał się do Wazy, ówczesnej 
stolicy białych. Tutaj stanął na czele 
utworzonego w Wazie rządu. Pozosta- 
wał na tem stanowisku aż do ukończe- 
nia wojny o uzyskanie niepodległości 
w charakterze iegenta kraju. 

W lipcu 1930 r. w związku z ru- 
chem  antykomunistycznym utworzył 
obecny gabinet koalicji mieszczańskiej. 
Svinhuwud należy do narodowej partji 
zjednoczeniowej. 

SAMOBÓJSTWO TERRORYSTY 
WIEDEŃ, PAT. Dzienniki wiedeńskie 

donoszą z Białogrodu: Wedle urzę iowego 
komunikatu, azesztowany elektrotechnik za- 
grzebski Poprad podejrzany © sporządzenie 
maszyn piekielny h, użytych w ostatnich 
zamachach dynamitowych, w nocy z sovoty 
na niedzielę rzucił się z okna trzeciego pię- 
tra gmachu policyjnego i poniósł śmierć na 
miejscti, 

i ś-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

h świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

Terminy druku i mogą być przez Administrację zmie 

niane dowołnie. Za dostarczenie numeru dowodowego ŻU gr : 

ST. SWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewžka 
WARSZAWA — Two Księg. Kol. „Ruch“. 
WOLKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

   

    

  

Wzdłuż i wszerz Polski 

LIKWIDACJA P. P. S. LEWICY 
W LUBELSZCZYŻNIE. 

LUBLIN PAT. -— W związku z roz 
wiązaniem i uznanieni za nielegalną 
PPS lewicy przez ministra spraw wew- 
nętrznych, władze bezpieczeństwa do- 
konały ostatnio na terenie wojewódz- 
twa lubelskiego szeregu rewizyj w lo- 
kalach tego stronnictwa, oraz u wybit 
niejszych członków. 

W wyniku tych re wizyj znajezio- 
no cbfity materjał dowodowy, dotyczą 
cy działalności tej partji. 

ODNALEZIENIE  SKRADZIONEGG 
BRYLANTU KAWECKIEJ. 

WARSZAWA. PAT. W dniu 17 b. 
m. został odnaleziony przez warszaw- 
ski urząd śledczy brylant wartości oko 
ło 4% tysięcy złotych. należący do 
spadkobierców artystki Kaweckiej, 
skradziony w dniu 28 stycznia r. b. 
przez dwóch nieznanych sprawców z 
witryny sklepu jubilera Turczyńskiego. 
jak się okazało, brylant został skra- 

dzo ny przez dwóch zawodowych zło- 
dziei Henryka Olszynę i niejakiego 
Reczkę. Złoczyńcy schowal* brylant w 
ukryciu, w jednym z filarów mostu 
ksiecia Poniatowskiego, gdzie odnałe- 
ziony został przez policję. 

KRWAWA AWANTURA 
W SOSNOWCU. 

SOSNOWIEC. PAT. — W ponie- 
poniedziałek wiecz, 6-ciu pijanych bez 
robetnych zaczepiło na jednej z ulic 
Sosnowca dwóch kupców i poczęło 
bić ich laskami. jeden z zaczepionych 
Stefan Chruściel uciekł przed napastni 
kami do przyległej bramy. 

Napastnicy pobiegli za nim, bijąc 
go w dalszym ciągu. Napadnięty we 
własnej cbronie dobył rewolweru i od- 
dał w powietrze dwa strzały. Gdy i to 
nie poskutkowało, wymierzył do jedne 
go z napastników Kazimierza Iciepki i 
położył go trupem na miejscu. Policja, 
która przybyła na miejsce wypadku, 
aresztowała 5-ciu pozostałych awan- 
turników. Chruściela po spisaniu pro- 
tokułu zwolniono. 

ZNIŻKA KOSZTÓW . UTRZYMANIA 

WARSZAWA PAT. — Na posie- 
dzeniu komisji do badania zmian ko- 
sztów utrzymania w dniu 17 lutego r. 
b. zostałą powzięta opinia, że koszty 
utrzymania rodziny pracowniczej, zło- 
żonej z 4 osób w Warszawie, w mie- 
siącu styczniu 193T roku w porówna- 
niu z miesiącem grudniem 1930 roku 
zmniejszyty się 0 6,1 proc. 

HOKEIŚCI ANGIELSCY O POLSCE 

KATOWICE. (PAT). — P, wojewo 
da śląski przyjął w pigtek wicekonsu- 
la angielskiego w Katowicach p. An- 
dzewsa, który imieniem drużyny hoke- 
jowej angielskiej dziękował serdecznie 
za przyjęcie, jakie zgotowano w Ka- 
towicach Anglikom. 

P. Andrews podkreślił, że członko- 
wie drużyny hokejowej wynieśli ze 
swego pobytu w Połsce jak najlepsze 
wspomnienie, i że w przyszłym roku 
znowu  zainierzają do Polski przyje- 
chać. Najserdeczniejszego jednak przy 
jęcia doznali na Górnym Śląsku Pol-- 
skim, gdzie w czasie meczów, jakie się 
odbyły tam, ludność zgotowała im wiel 
ką owację i kapitanowi drużyny wrę 
czyła od p. wojewody puhar, który 
dla drużyny angielskiej będzie drogą 
pamiątką. 
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Sejm Rzeczypospolitej 
OBRADY SENACKIEJ KOMISJI 
SKARBOWO-BUDŻETOWEJ 

WARSZAWA. PAT. — Senacka komisja 
Skarbowo-budżetowa na posiedzeniu wtor- 
kowcm przystąpiła do obrad nad prelimi- 
narzem budżetowym Ministerstwa Rolnictwa. 
Min. Janta-Połczyński poruszył m. in. spra- 
wę stosunku państwa do organizacyj rolni- 
czych. Oświadczył on, że państwo winno 
ograniczyć się do roli regulatora stosunków 
i tyłko w wyjątkowych wypadkach wkra- 
cząć z własną inicjatywą. Minister oświad- 
czył wbrew  rozsiewanym  pogłoskom, że 
rząd nie dopuszcza, ani nie dopuści przy- 
wożenia do Polski żadnego obcego zboża. 

Następnie minister omówił kwestję wy- 
wozu artykułów hodowlanych, stwierdzając, 
że wskutek niedostatecznie rozwiniętej orga- 
nizacii, rolnictwo nie posiada odpowiednie- 
go wpływu politycznego. 

= Po przemėwieniu p. ministra zabrał głos 
sprawozdawca sen. Rdułtowski z B.B., któ- 
sy w konkluzji referatu wniósł o przyjęcie 

preliminarza w brzmieniu sejmowem, po- czem rozwinęła się dyskusja, w której za- 
2 glos POWIE Godlewski z Klubu 
aroaowego, Pepłowski (N.P.R.) i Pawty- kowad (Kl. Ukr.). Na tem RE TA 
nięto. 

POSIEDZENIE 1ZBY POSELSKIEJ. 
WARSZAWA. PAT. -- Najbliższe  pie- 

narre posiedzenie Sejmu odbędzie się we 
śrocę 25 b» m. o godz. 16. 

BERLIN. PAT. Gabinet Rzeszy roz- 
począł w dniu 17 b m. obrady nad 
przedłożonym przez ministra wyży- 
wienia Schielego nowym programem 
agrarnym, przewidującym dalszą pod- 
wyżkę ceł na produkty rolnicze. 

W związku z temi obradami prasa 
przypomina, że postulaty Schielego 
spotkały z ostrym sprzeciwem w ło- 
nie samego rządu. Ministerstwo gospo- 
darstwa złóżyło gabinetowi memorjał, 
zawierający poważne — ostrzeżenia 

przed kontynuowaniem polityki ceł 
protekcyjnych na rzecz rolnictwa. 
Również urząd spraw zagranicznych 
wniósł protest przeciw żądaniu Schie- 
lego, ażeby rząd Rzeszy przystąpił do 
stopniowego anulowania umów han- 
dlowych, opartych ma konwencjonal- 
nych cłach agrarnych. 

Ministerstwo pracy sprzeciwia się 
podwyżkom ceł agrarnych, podkreśla- 
jac, że uniemożliwiłyby one przepro- 
wadzenie realnej redukcji cen i płac. 

  

Ujęcie bandy fałszerzy weksli 
BERLIN. PAT. — Policja wykryła i aresztowała członków bandy fałszerzy wek 

sli, złożonej z 21 osób. Wśród aresztowanych znajduje się m. in. niejaki Wilhelm 
Ettlinger, rzekomo z Warszawy, występujący pod pseudonimem Heckla. . 

Szajka ta zorganizowana jako konsor cjam miała zakrojony na szeroką skałę płan 
puszczenia w obieg 92 fałszywych wekslina ogółną sumę prawie 2 miłjonów marek. 
Do tego cełu użyte były m. in. dawne weksle firm. 

rady nad programem agrarnym w Niemczeth 
Dalsza podwyżka cełSchile grozi ustąpieniem 

Minister wyżywienia Schiele zagro 
ić miał dymisją, wrazie gdyby projek 
ty jego zostały przez gabinet odrzuco 
ne, lub w zasadniczych pkt. zmienione. 

Dziens:xki wymieniają już ewenta- 
alcych kandyćatów na stanowisko mi- 
nistra wyżywienia w razie dymisji mia. 
Schiełego. Najwięcej szans ma kandy- 
datura prof. Warmbolda, byłego mint 
stra rolnictwa w rządzie pruskim. 

KOMUNIKAT OFICJALNY. 

BERLIN. PAT. — O  wtorkowem | 
posiedzeniu gabinetu biuro Wolffa ko- 
munikuje: Gabinet Rzeszy na wtorko- 
wem posiedzeniu wysłuchał referatu 
ministra wyżywienia i rolnictwa Schie- 
lego o przyszłym programie agrarnym, 
uzgodnionym w toku szczegółowych | 
narad z przedstawicielami kół rolni- 
czych. Nad referatem wywiązała się 
szczegółowa dyskusja. Obrady konty- 
tynuowane będą w ciągu dni następ- 
nych.  
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dek — dwóm pudom żyta. Chłopom, 
pozbawionym w tym 
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ECHA KRAJOWE 
  

PRZEZ MAŁĄ SZYBKĘ 
Czytając w „Słowie'* ogłoszenie o 

otwarciu w Warszawie w dn. 7 b. m. 
wytwornego Cafe - Dancingu, Coctail- 
Baru i Ogrodu Zimowego, „Adrja”, 
przyszły mi na myśl słowa Horacege: 
„ton omnibus contingit adire Corin- 
thium“ — co po polsku znaczy: — nie 
wszystkim jest dane dostač się do Ko- 
ryntu. 

Nie mając narazie możności pozna 
nia Adrji z jej nawytworniejszą salą 
dancingową stolicy, z jej „argentyńską 
orkiestrą, z jei trzema barami: bezal- 
kcholowym, coctaiłowym i szampań- 
skim, z nowoczesnemi elektami šwietl 
nmi, z przepychem i wytwornością”, z 
zapewnieniem dyrekcji o „przystęp- 
nych i ogólnie przyjętych  cenaen'*, 
śpieszę jednak drogą prasową złożyć 
podziękowanie Szanownej Dyrekcji Ad 
rji za łaskawą pamięć o nas, wilnia- 
nach. 

Mile nas pogłaskał po sercu doda- 
tek o przystępnych i ogolnie przyję- 
tych cenach -— dodatek, trzeba oddać 
sprawiedliwość, w dzisiejszych  cięż- 
kich czasach bardzo potrzebny, cito- 
ciaż.. wymagający pewnvch komenta- 
rzy, gdy chodzi o to, co mamy rozu- 
mieč pod „przyjętą“ ceną?. 

U nas naprzyktad przvieto płacić 
w ostatnich czasach za pud żyta 
rynku miasteczkowym 1 zł. 50 gr. — 
„przyjęto nie wypłacać gotówką, lecz 
towarami, za które znów „przyjęto” 
pcbierać ceny wyższe, niż przy za- 
kupie za gotówkę. Ten system zamien 
ny „przyjął” się dość lat vo, gdyż kaz 
dy z rolników, potrzebując gotówki, 
pociesza się starem przysłowiem „Kie 
dv włeziesz między wiony, musisz 
krakač, jak i one“. 

„Dziwuje się ciało — czego nie 
widziało” -- а1е powolutku z biegiem 
czasu „przyjął' się ten zwyczaj i dzi- 
siaj rad jest człowiek, gdy  zawiózł- 
szy żyto miasteczkowemu Beńcikowi, 
sprzeda je po przystępuych i ogólnie 
przyjętych cenach. Gorzej bywa, gdy 
zmachawszy konia, 20-wiorstową. dro 

gą, dowie się — o zmianach, jakie w 
przystępnych i ogólnie przyjętych ce 
nach przez czas -niebytności w mia- 
steczku nastąpiły. 

Na kilka dni przed zaproszenien: 
Adrii do Warszawy na coctail, zięć 

mój. zawiózł do miasteczka 30 p. żyta, 
na pokrycie niezbędnych domowych 
potrzeb. Tranzakcję załatwił u nasze- 
go dawnego, szczeregć : wypróbowa 
nego przyjaciela Beńcika, który prowa 
dzi kramkę kolonjalno - spożywczą, 

" a więc zaimienną, pozatem pośredniczy 
ww tranzakcjach z szewcem, kowalem, 
a nawet z doktorem. Rachunek zamien 
nej tranzakcji 'w towarach za 30 p. 
żyta. przedstawia się tak: 

2 pudy soli 12 zł 
2 pary zełówek dla chłopców 16 zł. 
15 litrów nafty. 11 24 25 
3/10 zapałek В 2Ё 
2 kg. cukru. 3 zł. 60 

Razem: 45 zł. 35 

Mówiąc o przyjętych cenach, mu- 
szę też wspomnieć 0 pawszechnie u 
nas przyjętym zwyczaju wczesnego 
udawania się na spoczynek w mysl 
przyjętego prawa: dziennie dwulitro- 

równa się jednemu 
3 dziesiątki zapa- 

DO NABYCIA 
WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH 

i ADMINISTRACJI „SŁOWA* 

KSIĄŻKA 

„DALEKI WSCHÓD 
w POLITYCE ŚWIATOWEJ" 

WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 

Cena5 zł 

(J i i UM) 
  

  

na społ 

'oku zarobków PC 

wą zredukować snem od brzasku da 
świtu. Z nami jest trudmcj, —- i po- 
mimo zaciskania pasa nie udało się 
zredukować naftożerczej lampy., błysk" 
na lampkę kuchenną i zastąpić książ- 

ki i gazety snem od brzasku do świtu. 
Natura ciągnie wilka do lasu. Sta- 

rą tę prawdę stwierdzils'ny, czytając 
zaproszenie Adrji. Bo gdy Warszawa, 
pomimo ogólnego zaciskania pasa, nie 
może zrezygnować z cociailowego i 

szampańskiego baru, otkiestry argen- 

tyńskiej i dancingów, tak też i my, 
nie awżemy zrzec Się Książki i gazety, 
przechodząc na „kopciikę'. 

Strukczaszy. 

EJSZYSZKi 
— Nadużycie, czy nieprzyzwoitość? Na- 

sze Ejszyszki choć obecnie zapadłe od śnie- 

gu, oddzielone od świata wykazują dużą 

ruchliwość społeczną. Wprawdzie jedne or- 
ganizacje powstają, inne upadają i papie- 

ruwych liczą członków — to mimo wszyst- 
ko ruch jest widoczny. Od pewnego czasu 

najruchliwszą organizacją u nas jest  nie- 

wątpłiwie Stowarzyszenie Młodzieży ‚ Ро!- 

skiei Męskiej i żeńskiej z Patronatem i Ko- 

tem Przyjaciół Młodzieży. SMP same pro- 
wadząc pracę we wszystkich dziedzinach, 

biorą udział wszędzie, gdzie mogą. 

Oto w pierwszych dniach stycznia odbył 

się kurs przysposobienia rolniczego dla ze- 
ów konkursowych z ramienia Woj. T-wa 

Organiz. i Kółek Rołniczych czy to z ramie- 

nia OTO i KR. Kurs przeznaczony dla wszyst 

kich uczestników p.r. Na kurs DY to oko- 
10 50 osėb, w tem 31 osoba 7 5 Ejszy- 

szek, Naczy i t.d., 4 osoby z Kół Młodzieży 

Wiejskiej, reszta zaś to byłi gospodarze sa- 

modzielni z mleczarni Jurele. Kurs prowa- 

dzili fachowcy na czele z p. kierownikiem 
szkcły rołniczej z Berdówki. Cieszyła się 
młodzież gromadnie ze Stowarzyszeń Mio- 

dziezy Polskiej przybyła, cieszyli się starsi 
gospodarze, że będą się uczyć rolnictwa, 

jak lepiej gospodarować. Ale trzeba tego 
wypadku, że na kurs się przypętał niepokaż- 

ny, mały jakiś pan i między fachowemi wy- 

kładami rozpoczął agitację na rzecz Kół Mło 

dzieży Wiejskiej, wymyślając, a DEMA 

mniej ujemnie się wyrażając o SMI „ ktėre 

tak licznie na kurs przybyły. Mówił ten pan 

o ideologii Kół Młodzieży Wiejskiej o ich 

zadaniach i co więcej, kiedy młodzież ze 
SMP zdumiona, że na kursie p.r. prowadzi 

się agitacją na rzecz najsłabszej tu obecnej 

organizacji, pan nie tylko nie zaniechał swej 

inowy, ale jeszcze nie dopuścił do głosu ni- 

kogo z SMP, grożąc, że usunie ich z Sali, 
Dzielna i wcale nie bojaźliwa młodzież z 

SMP gromadnie oswiadczyła temu panu, że 
jeżeli odważy się w dalszym ciągu agitację 
prowadzic — to opuści salę i niech ten pan 
gada do Ścian. Pomogło tu tylko interwen- 
cja p. agronoma, ale ten pan, jak się okazało 
instruktor oświaty pozaszkołnej na pow. 
lidzki przy Inspektoracie Szkolnym w Li- 
dzie — nazwiskiem Bożek — zaczął powo- 
tywać się na autorytet władz państwowych 
па Inspektora Szkolnego, na  Kuratorjum 
Szkolne w Wilnie, że mu kazano, że on musi 
bo inaczej. i t.d. Dokładnie nikt tego Zarzą+ 
dzenia nie zrozumiał, bo p. Bożek pokazy- 
wał zebranym jakiś papier ale... zdaleka. Za- 
chodzi teraz pytanie, czy p. Bożek chciał. 
jak to się mówi, nabrać zebranych, albo też 
rzeczywiście władze państwowe popierają 
jednostronnie przy każdej okazji, z góry, 
ze szkodą dla innej organizacji młodzieży 
Koła Młodzieży St W pierwszym wy 
padku p. Bożek popełnił nadużycie, w dru- 
gim jest to nieprzyzwoitość. Trzeba, żeby 
czynniki miarodajne sprawę tę wyswietliły, 
gdyż w państwie naszem, nie można dzielić 
obywateli na uprzywilejowanych i upośle- 
dzorych. Czekamy. O innych wypadkach na 
terenie naszych kochanych Ejszyszek napi- 
szeruy niebawem. 

Tutejszy. 

BARANOWICZE 
— ©О ceny w restauracjach. Ogólna zniż 

ka cen produktów spożywczych (nawet 
katastrofalna) jesr wszystkim znana, nie 
wiedza o tem tyiko restauratorzy, którzy— 

m'mo tę zniżkę cen — pobierają ceny 
istniejące już od 2 fat. 

Już kilka dni temu poruszyliśmy tę spra 
"wę apelem do właścicieli zakładów o zniż- 
kę cen, lecz ci jakoś się nie kwapią. 

Sądzićby należało, iż dła dobra swego 
właściciele zakładów ruszą z miejsca i ce 
ny obniżą. 

A może restauratorzy oczekują na wkro 
czenie w tę sprawę władz administracyjnyci, 
które — jak nam wiadomo — już przystą” 
piły do zbierania materjałów i mają zamiar 
z urzędu przeprowadzić tę zniżkę. $. С. 

POPIERAJCIE L.0.P.P. 

  

Z bleknotu razjaznowo karespandenta 
Sprobujmy coś niecoś z tego „blok- 

notu* wynotować. Taki pan jeździ so- 
bie po naszej Białorusi, boją się go 
wszyscy, a on następnie ogłasza bar- 
dzo tendencyjne relacje na łamach bar- 
dzo tendencyjnej gazety. Ale tak już 

' zupełnie z prawdą mijać się nie może, 
tu i ówdzie obrazek z życia wyłuskać 
się uda, przemknie pomiędzy wiersza- 
mi 10, co go boli, a nas... interesuje. Bo 
jakże tam żyją, jakże żyją? -— Bieta- 
ruś — każe — Sawieckaja, a? 

Ot naprzykład: czamu u wioscy 
- Caraucy nia usio dobra? — A temu, że 
granica połska zaledwie o 40 kilome- 
trów odległa. Rzecz ma się pod Słue 
kiem. Najaktualniejsza- sprawa: Kał- 
gasy. Nie udaje się ich zorganizować. 
Chłopi nie chcą, przeciwstawiają się 
każdej próbie w tym kierunku sowi2c- 
kich ajentów, protestują, zrywają wie- 

ce i „schody* siełsowietu. Stanowisko 
chłopów jest tak wyraźne i zdecydowa 
ne, że niebezpiecznie nawet stosować 

" przymus. Może wyjść awantura. Sam 

„tawariszcz* Gaładzied, przewodniczą 
cy Rady Komisarzy Ludowych BSSR 
przyjeżdżał w tych dniach do wsi, zor- 
ganizowano wiel/“ schod, przemawiał 

komunistyczny. Owszem, 
bardzo uprzejmie go przyjęto. jednych 

_ ajentów GPU pojawiło się odrazu z 
_ dziesiątek. Oczywiście 20-tu co rozu- 

mniejszych chłopów pokiwało głowa- 
_ mi, przyznało mu rację, że Kalgas to 

dobra rzecz, że warto go organizować, 
ale jak tylko Gaładzied za opłotki wsi 
wyjechał — niama, kałgas, każe, nam 
nia patrebny. —- Jednem słowem ciem- 
ny naród! Ty do niego z komunistycz- 
nem słowem, z partyjnem podejściem 
do. sprawy, z Marksem, z prawidłową 
linją, nieskażoną ani prawym oportu- 
nizmem, ani lewem odchyleniem, a on 
tobie w odpowiedzi gada różne bzdu- 
ry: 

-— Budzie wajna, pryduć Pałaki i 
usich kałgasnikau na słupoch  piera- 
wieszajuć! 

Komunistyczni „nastauniki* wście- 
kaja się. Argument ten, to jakby kto 
po łbie dał kołem jakim, czy hołobląi 
Powoli, powoli sączy się propaganda 
komunistyczna, od chaty do chaty, 
próbują przemawiać, nakłaniać, przeko 
nywać. -- Ot ciotka Ahrypina, ta ma 
rację, ta mówi: „Kab nam dobry ki- 
raunik“. — „Prauda ciotka“! — Po- 
iecieli za kierownikiem, ci źli są i do 
niczego. Przyjechał nowy kierownik i 
zaczął organizować kalchoz. Chłopi 
tylko w głowę się skrobią i milczą. Co' 
u djabła! Kierownik biegnie do Jaze- 
pa, ale cóż on może: 

-— A jak Piatro? 
Biegnie do Piotra.. 
— A fak Iwan? | SE 
— Tiu! Iwan milczy, ale ponoć 
i rozeszła się nieczytana rezo- 
ucia: к 
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Šamobėjotyo prof. Inatovekiogo į Janko Kupalį 
Nowe ofiary terroru komunistyczego w Mińsku 
MOSKWA. PAT. —. Według otrzy- 

manych tu informacyj z Mińska, za- 

strzelił się tam uczony białoruski prof. 

Ihnatowski, oraz ciężko ranił się bia- 

< łoruski poeta Jan Kupała. 

Powodem tych zamachów na życie 

były bezustanne napaście prasy komu- 

nistvczneį, ktora przešladowata Ihna- 

towskiego i Kupalę za ich narodowe 

biatoruskie przekonania. 

Według tychże informacyj, prof. 

Ihnatowski i Kupałą ogłosili przed kil- 

ku dniami list otwarty z samooskarże- 
niem i wyrazami głębokiej skruchy. 

Nie wpłynęło to jednakże na zmianę 
ich losu i nie powstrzymało prowa- 

dzonej przeciw nim złośliwej kampanii. 

Jak wiadomo, Ihnatowski niedawno 

został usunięty z białoruskiej akadetnji 

nauk, oraz ze wsżystkich stanowisk, 

jakie dotychczas zajmował. 

  

Orkan śnieżny na Węgrzech 
BUDAPESZT. PAT. — Na skutek burzy śnieżnej ustał ruch kolejowy w Trans- 

danubji. Linje kolejowe pokryte są śniegiemna wysokość 50 — 60 cm. w niektórych 
zaś miejscach 1 i 2 metrów. Również miastu Szeksasei ostało odcięte od świata. 
Ruch tełegraficzny jest przerwany. Autobusy musiano w uicktórych miejscach popro- 
stu wykopywać ze śniegu. 

Na zachodniej stronie jeziora Błotacgo szalał orkan Śnieżny. Koło Dombrora zna 
ieziono zamarźniętego na Śmierć rolnika. 

Jak komunikuje dyrekcja kolei południowych, Dunaj — Sawa — Adria, ruch ko- 
lejowy został w tej dyrekcji całkowicie przerwany. Dyrekcja kolei południowych, wy- 
słała specjalne 
niowym nie odch odz4 Zz dworca budapesztańskiego. Termin wznowienia ruchu 

pociągi celem oczyszczenia linij kolejowych. .Pociągu w kierunku połud- 
na 

linjach kolei połutiniowych nie jest jeszcze wiademy. Spodziewają się jednak, że nastąpi 
to najdalej jutro. 

Minister Sławoj - Składkowski 
w woj. Nowogródzkiem 

INSPEKCJA W LIDZIE 

LiDA. PAT. 17 b. m. po południu przybył specjalnym pociągiem ze 
Szczuczyną na inspekcję tutejszego powiatu p. minister spraw wewnętrz- 
ir nych gen. Sławoj-Składkowski w towarzystwie p. wojewody nowogródz- 
kiego bBeczkowicza, P. minister dokonał w Lidzie inspekcji wydziału wojsko- 
wego w starostwie lidzkiem, oraz piekarni mechanicznej „Jedność i piekar- 
ni wzorojwej. O godz. 20 p. minister spożył kolację w Kole Polek, poczem 
odjechał do Wołożyna na inspekcję tamtejszego powiatu. 

W POWIECIE SZCZUCZYŃSKIM 

NOWOGROÓDEK. PAT. — 17 b. m. w godzinach przedpołudniowych 
p. min. Składkowski w towarzystwie wojewody nowogródzkiego Beczkowi- 
cza przyjechał na stację kolejową Rużanka w powiecie Szczuczyńskim, gdzie 
powitany został przez starostę szczuczyńskiego Sielawę, oraz komendan- 
tów wojewódzkiego i powiatowego t.P. 

Stąd udał się p. minister do Szczuczynia, gdzie przeprowadził szcze- 
   gółowa inspekcję 

du starościńskiego 
Po dok 

   cję szczuczy! 

ę starostwa, zapoznając się ze wszystkiemi agendami urzę- 

niu inspekcji tego urzędu p, minister przeprowadził inspek- 
kiego urzędu gminnego, a następnie zarządził zbiórkę ochot- 

iiczej straży ogniowej, wyrażając przytem niezadowolenie z powodu braku 
podstaw organizacyjnych straży. Wieczorem p. min. Składkowski udał się 
do powiatu Lidzkiego. Na stacji Lida powitany został przez starostę lidzkie- 
go p. Bogatkowskiego, burmistrza miasta dr. Ordyłowskiego i władze ko- 
icjowe. W Lidzie p. min. Składkowski, podobnie jak w Szczuczynie, prze- 
ptowadził inspekcję urzędu starościńskiegc, dalej zwiedził piekarnie mecha- 
niczne, przedsiębiorstwa municypalne i gmachy szkolne. Po krótkim odpo- 
czynku późnym wieczorem p. min. Składkowski wyjechał na stację Horodź- 
ki, skąd o godz. 8 rano uda się na inspekcję powiatu Wołożyńskiego. 

'7,000.000 POLAKOW MIESZKA POZA GRANICAMI 
” KRAJU. NIE MAJĄ SZKÓŁ..I 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiego Szkolnictwa zagranicą”, 
na konto P, K. O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walki 

o Szkołę Polską, 

Magistrat 
zgłoszeń, kart meldunkowych, 

przy ul. Końskiej 1. 

M WIELKA ZNIŻKA CEN 

w, NOWIEK 
(polska wytwórnia obuwia i skład koniek. galant. i trykotaży) 

UDZIELA RABATU 

od dnia 10 
lutego firma 

NA OBUWIU MODNEM 
kaloszach i šniegowcach 10% 

-— Paczakaj iści. Pryduć . moża 
Palaki, a tady jany pawiesiać raniej 
tych, kto pierwszy paszou u kałgas. 

Ale sowieckie władze nie ustępują. 
Kałyas musi być i koniec. Jad komuniz 
mu sączy się dalej i szuka nowych 
dróg. Oto droga godna zaiste bołsze-. 
wickiego regime'u: przez szkołę, przez 
podżeganie dzieci przeciwko  rodzi-- 
com. Z dumą powiada korespondent 
sowiecki, że: (dosłownie) „,sapraudy 
heraicznaj* robocie kierownika za- 
wdzięczać należy, iż na jednym z wie- 
ców, dzieci po lat 10 i 12 wystąpiły ot- 
warcie, piętnując własnych rodziców 
jako „padkułacznikou”.. W dawnych 
czasach dostałby taki smarkacz od oj- 
ca „dziażko”, ażby siedzieć nie mógł 
przez tydzień — dziś... ech ty Biełaruś, 
ech ty Baćkauszczyna! Strach pomy- 
śleć, własnego dziecka trzeba się bać, 
matka go piersiami wykarmiła, a on 
po 10-ciu latach szpieg i prowokator, 
własnych rodziców do turmy chce wsa 
dzić! Ponuro wracają chłopi z takiego 
„schodu“, zębami zgrzytają. Nic nie 
poradzisz. Takie dziś czasy. Chciałoby 
się zapytać tego korespondenta, czy 
go to naprawdę dziwi, iż mówią w 
wiosce i czekają „kali pryduć — Ра1а- 
lap. 

Ale jest w tej wsi człowiek odważ- 
ny, nazywa się Stocki i zachowuje się 
w ten sposób jakby się bolszewików 
wogółe nie bał. , Był członkiem par- 
tji komunistycznej, brał udział w 
wojnie domowej po stronie bolszewi- 
ków. Otrzymał nadział ziemi. Dziś jest 

podaje do wiadomości, że sprzedaż książek meldtnkowych, 

wskazówek dla osób, prowadzących meldunki, odbywa się od 

godz. 9 do 3 pp. i od 5 do 9 wiecz. 

NA OBUWIU 
i towarach wysortowanych 

przy zakupach od cen oznaczonych żądać powyžszego rabatu, 

m. Wilna 
ankiet, arkuszy zbiorowych, 

w Biurze Meldunkowem 

Magistrat m. Wilna 

Wilno, 
ul. Wielka 30 

NA KONFEKCJI 
galanterii i trykotażach 20° 

„kutakiem“.: Ziemi jak ziemi, niema ty- 
ie, ale zato sad piękny. W roku bieżą- 
cyn! według własnego zeznania eksplo 
atował 200 dni roboczych, a sielsowiet 
naliczył mu 300 i jednego tylko podat- 
ku dochodowego miał płacić 135 rub- 
bli. W jaki też to sposób się stało, że 
Stocki zapłacił tylko 357...  Byuszyj 
krasnaarmiejec. Zadufany w sobie. Tro 
chę widział Świata, otrzaskał się, po- 
noć nawet czytał, jednem słowem, 
dawny komunista, dawny krasnoarmie- 
jec, dawny partijec — dziś w obronie 
zasady indywidualnej gospodarki, 
zwalcza „kalgas“... Darwinem. Tak 
jest" wytrzasnął sobie skądziś książkę 
Darwina 6 powstaniu gatunków, ą chło 
pi go słuchają i całe Caraucy więcej 
mają do niego zautania, niż do wszyst 
kich nastaunikou. Siedzi więc Stocki u 
siebie w sadzie, na ławeczce gdzieś, 
patrzy na grusze i jabłonie, a wokół 
chłopi co przybyli kupić młode drzew- 
ka. Stocki mówi tak: 
— Nawat u pryrodzie niama  rou- 

naści. Heta dakazana wydatnym uczo- 
nym Darwinam, , jakoha kamunisty nia 
abwiargajuć. Sawieckaja ułada robić 
pamyłku, prapawiedajuczy  rounaść 
siarod ludziej. Nia moża być ' rounych 
ludziej, jak niama rounaści u pryrodzie. 
Ja heta baczu kożny dzień na wopycie 
swejho sadu. Mocnyja i zdolnyja wy- 
żywajuć, słabyja i małamocnyja paki- 
nuty na pahibiel. 

Takie argumenty druzgoczące prze- 
konywują nawet  „sieredniakou* 
jak twierdzi korespondent sowiecki — 

  

Rozpaczliwy krok prof.  Ihnatowskiego, 
byłego prezesa Białoruskiej Akademji Um:e- 

iętności (tk. zw. BAN) i Janko Kupały, któ 

rego poetycki jubileusz obchodzono w Miń- 
sku, jest jeszcze jednym dowodem, który 

powinien otrzeżwić tych wszystkich Biało- 
iusinów, którzy żywią nadzieje rozwoju 
swej kułtury narodowej w oparciu o So- 

wieży. 

Historja ostatnich miesięcy jest nieprzer- 

wanym łańcuchem  gnębienia narodowego 

ruchu białoruskiego w Mińsku. Aresztowa- 
nie i osadzenie w więzieniu kilkunastu czo- 

łowych przedstawicieli inteligencji białoru- 
skiej, zasłużonych na połu budzenia kultury 

narodowej, przygotowywanie rozprawy na 

wzór ukraińskiego procesu tk. zw. „Związku 

Wyzwolenia Ukrainy", utworzonego przez 
prowokatorską działalność G.P.U. i wreszcie 

rozpaczliwy krok Ihnatowskiego i Kupały, 
którzy nie znieśli systematycznych, wyrafi- 

nowanych napaści, szykan, tortiw moralnych 
i materjalnych, jakie im zadawano i targnęli 
się na swe życie — oto krótkie zestawienie 

wydarzeń, które dowodzą, że centralizm 
moskiewsko-komunistyczny postanowił  zli- 
kwidować nawet pozory niezależności bia- 
łoruskiej w Mińsku. 

Gdy po aresztowaniu przed paru miesią- 
cami w Mińsku Łuckiewicza, Żyłunowicza, 

Goreckiego, Cwikiewicza i innych, prasa ko- 

munistyczna w Mińisku rozpoczęła kampanię 

przeciwko niedawnemu  jubilatowi Janko 
Kupale i Ihnatowskiemu, ogłosili oni list, 
w którym wypierałi się jakiejkolwiek łącz- 
ności z aresztowanymi, surowo _ potępiali 

swoje „omyłki* i przyrzekali poprawę. 

To samobiczowanie mało pomogło. Dla 
Moskwy, której w swoim czasie oddali pier- 
wszorzędne usługi, obecnie obaj stali się 

nieużytecznym balastem i dlatego kampanja 
prasowa, która doprowadziła do tragicznego 
finału ani na moment nie została ukrócona, 

Krew Ihnatowskiego i Kupały to jeszcze 

jedno ostrzeżenie narodu białoruskiego przed 
hypnozą sowiecką. 

КОСО SE ITV II ES TAI SAT) 

NIEPOWODZENIE 
„PIATILETKI“ 

KARA ŚMIERCI NA NIEWINNYCH 
KOLEJARZY 

Centralnv Komłtet Wykonawczy i 
Rada Komisarzy Ludowych wydały 
ustawę, mocą której zmienią się po- 
stanowienia o zbrodniach przeciwko 
państwu. 

Ustawa ta mówi: Naruszenie dyscy 
pliny pracy, o ile to spowodowało, al- 
ho mogło spowodować zniszczenie 
wagonów, kołei, urządzeń kolejowych, 
dalei katastrofę, opóźnienie się pocią- 
gu it. p. przewinienia, które mogłyby 
powstrzymać rozwój planu  pięciołet- 
niego, karane będzie  10-cioletniem 
więzieniem, a o ile przestępstwa te 
dokonane zostały rozmyślnie, przestęp 
ca podlega karze śmierci przez roz- 
strzelanie, a majątek jego zostaje skon 
iiskowany. Ustawa ta jest jedyną tego 
'odzaju w świecie. . Władze sowieckie 
mają obecnie możność najniewinniej- 
sze przewinienie ukarać śmiercią. Do 
wydania takiej ustawy skłoniły rząd 
sowiecki niepowodzenia w realizowa- 
niu planu pięcioletniego, przedewszyst 
kieri zaś w kolejnictwie, mimo, że tej 
gałęzi gospodarstwa państwowego po- 
Nięca najwięcej uwagi. Władze przy- 
uszczają, że przez wydanie powyż- 
szej ustawy "da się usunąć wszelkie 
niedomagania ; skutecznie prowadzić 
plan „piatiletki* do celu. 

Nowe ministerstwo 
\м 7.5.$ В. 

KOMISARJAT KOMUNIKACJI 
WODNEJ. 

Trudności komunikacyjne i wyni- 
kające z tego potrzeby należytej orga- 
nizacji transportu zmusiły władze so- 
wieckie do oddzielenia administracji 

   

a w połączeniu wiecznego oczekiwa- 
ńią Połaków wytwarza się sytuacja naj 
raniej przychylna dla organizacji kał- 
asu. 

: Ale ia dowiedzia- 
y Sie O „Wykladach“ Stockiego i prz 
szedł dzień w którym mu Powiedalkno. 
— Za minułyja zasługi dziakujem, 

ale za antysawieckaju rabotu zaraz 
dazwolcie niaści pierad uładaj adkaz. 
„ Co się w tej chwili ze Stockim dzie- 
je, nie wiemy, tego korespondent w 
swoim notesie nie zanotował, ale gro- 
zi mu wielkie niebezpieczeństwo i nie 
wiadomo czy długo się bedzie jeszcze 
cieszył ze swego sadu... 

* 

Rzecz dzieje się w Kopylu koło 
Mińska. — Ale, przepraszam, czytel- 
nik nie wie może co to jest „kantrak- 
cia“? — jest to umowa pomiędzy in- 
dywidualnemi gospodarkami  chłop- 
skiemi, czy też kałgasami, a poszcze- 
gólnemi rządowemi trustami o dosta- 
wę produktów. Chłop deklaruje na- 
przykład dostawę na jesieni pewnej 
ilości zboża i otrzymuje na wiosnę już 
zaliczkę. Jeżeli zadeklarowanych pro- 
duktów nie dostarczy — musi zwrócić 
zaliczkę. — Jak potwornie, wszech- 
władnie, strasznie panuje biurokratyzm 
na Białorusi, dowodzi następująca spra 
wa. W dniu 12-1 ma się odbyć sąd 
w Kopylu przeciwko 167 włościanom, 
tóizy rzekomo nie zwrócili zaliczek za 

— zadeklarowaną ilość świń. Wszyscy, 
167 chłopów idą i jadą w wielki mróz, 

W_WIRZE STOLICY. 
Mmm. 

CZARNA MAGJA ZAWODZI. 
Miarta Pestkówna, grubachna, dobrze 

cdkarmioua kucharka uczuła powołanie do 
stanu małżeńskiego. Nieprzepartej chęci 
dczgonnego połączenia się z kimkolwiek 
stało tylko jedno na przeszkodzie: nie mo- 
gła znaleźć partnera do Ślubu. 

Zwątpiwszy w moc Swych wdzięków i 

kotletów panna Marta zawołała cygankę - 
wróżbiarkę i poleciła jej „zamówić" narze- 
czonego. Biegła w czarnoksięskiej sztuce 

cyganka nie dała się prosić i naprzód z 

Łart, potem ze szklanki wody z sokiem, 

wreszcie z pół kila masła usiłowała wywołać 
obraz przyszłego ukochanego. Wszystko na 

nic. Ideał męskości nie nojawiał się. Panna 
Marta omdlewala z rozpaczy. czyżby niz 
była nawet grzechu warta... 

Trzeba się uciec do wielkich Środków, 

oświadczyła 'wróżbiarka, dawaj pani co tyl- 

ko masz cennego w domu -— zaklnę te 
przedmiotów i zaraz stanie narzeczo:ty. 

Gorliwa amatorka małżeństwa niezwto- 
cznie położyła na stole 250 złotych, cały 
swój majątek, srebrny zegarek i sznur <orali. 

Cyganka przykryła wszystko chustką, pole- 

cia pannie Marcie stanąć na czworakach w 

kącie twarzą do ściany * póty głośno wy- 
krzykiwać „Amen”, „Alleluja”, aż ujrzy obłu 
Łieńca. 

Pestkówna usłuchała i rozpoczęła inten- 
sywnie powrzaskiwać. Gdy ją 'wreszcie za- 
bołało gardło, odwróciła się i nie ujrzała w 
kuchni ani cyganki, ani pieniędzy, ani ze- 
garka, ani korali. 

Zamiast za$ narzeczonego zjawił się w 
kuchni par Ajzyk Trokenbaum, poważny ku 
piec. który przyszedł odebrać drugą ratę od 
panny Marty za zimowe palto Wyslucha + 
wszy smutnej historji swej dłużniczki o ma- 
ło jej nie pobił ze złości. 

W ROZKOSZNEJ ADRJI. 
Nowy bzik Warszawy. Kto żyw leci do 

olbrzymiej kawiarni w podziemiach, gdzie 

iest dancing, przeraźliwy zaduch i tłok ni- 

czem na Kercełazu. 
Są też ceny odpowiednie. Za stereotypo- 

we półczarnej płaci się:2 -złote, by zaś róż- 

ni spryciarze nie próbowali wykręcać się 
sianem, ti. nie pili poprostu herbaty  ztó- 
wnano ceny: taxże 2 złote. lle kosztuie 
ciastko narazie niewiadomo — kawiarnia 
tunkcjonuje doviero od tygodnia i jeszcze 
się n'e znalazł śmiałek, któryby zaryzykował 
taki: zamėwienie. 

Ale tłok! Stolik można dostać tvlko przez 
trotekcję, albo przez wytrwałość. Słusznie 
vowiada przysłowie: kto rano wstaje temu 
Pan Bóg daje: wiele osób pędzi do Adrii o 
9-ej rano, by móc w południe siedzieć przy 
stoliku, miast stać w przejściach, a znowu 
ci co zamierzają spędzić tam wieczór, wy- 
ruszają już o 3 pp. 

kelnerzy też coś znaczą. Wypada ich 
mniejwięcej po półtora na każdego gościa. 
Ponieważ są młodzi, przystojni i w nowych 
trakach, wiec panie pożerają ich oczyma -— 
żałuja, że nie uchodzi tańczyć z nimi; głu- 
pie przesądy —- dlaczego? Tańczyliby napew 
no cudowrie, a starsi panowie, w towarzy- 
stwie których przyszły, mogliby sobie sami 
usługiwać. Trochę ruchu tym grubasom nie 
zawadzi. 

Narzeka się w Polsce na brak gotówki. 

Giupstwa — trzeba zobaczyć jakie bezmier 
ue kapitały gromadzą się w Adrji, przecie 
tam ten co się spieszy, co nie ma czasu, 
to interesy — taki pośpiesznik siedzi 4 go- 
dziny. Inni siedza po siedem, osiem godzin 

— po południu, bo te.ranne dwie, trzy się 
nie liczą. K. 

iansportów wodnych od lądowych. 
Wobec tego, Centralny Komitet Wy- 
konawczy i Rada Komisarzy Ludowych 
postanowiły utworzyć nowy  komisa- 
rjat żeglugi, któremu podłegać będzie 
administracja portów i administracja 
komunikacji wodnej. Komisarzem że- 
glugi _ mianowany został N. M. Jan- 
son. Nowy sowiecki minister, estoń- 
skiego pochodzenia, jest synem lenin- 
gradzkiego lekarza. Od roku 1918 był 
Janson komisarzem sprawiedliwości w 
R.S.F.S.R. a od roku 1930 sprawował 
obowiązki zastępcy przewodniczącego 
Rady Komisarzy Ludowych R.S.F.S.R., 
zatrzymując tekę komisarza sprawie- 
Aliwošci. 

(o RAIN IE SYP TS ИПр ВЛО Кн 

nieraz po kiłka setek kiłometrów. Ale 
nie zjawia się odpowiedzialny urzęd- 
nik, który poprostu prosi o odłożenie 
sprawy. 167 chłopów wraca do do- 
mów, z tem wszakże, ażeby 6 lutego: 
zjawić się ponownie. — Zjawia się 
pełnomocnik Biełdziarżhandiu, towa- 
rzysz Encin i stwierdza najzupełniej 
lojalnie, że tyle to, a tyle włościan 
oskarżonych zostało niewinnie... Je- 
den z oskarżonych jest o to, że nie 
zwrócił 50 kopiejek z ogólnej liczby 
6 rubli. Dlatego chodził dwa razy po 
100 wiorst. Inni chłopi przedstawili 
kwity już zapłacone, które „przez nie- 
uwagę dotychczas nie zostały wciąg- 
niete do buchalterji“. Długo trwała 
rozprawa, wreszcie okazało się, że z 
pośród 167 oskarżonych 164 ma ra- 
cję i tylko trzech należy pociągnąć do 
odpowiedzialności sądowej, reszta ject 
niewinna. Proces masowy przeistoczo 
ny został w oskarżenie współpracow- 
ników sowieckich instytucyj rządo- 
wych, ale ponoć wykręcili się oni sia- 
nem i rzecz idzie w zapomnienie. Tak - 
się skończyła niestychana sprawa, 
gdzie na ławie oskarżonych zasiadło 
167-miu „sieradniakow* i „biednia- 
kow““, dotychczas trzymana w wiel- 
kiej tajemnicy i do prasy nie dopu- 
SZCZONA. 

Chłop wogóle niema żadnego gło- 
su, żadnego znaczenia, jemu mówiąc 
po rosyjsku! „szto wasze dieło maleń- 
koje — cham, cham i w budku“... 

Tak 

łarusi. m. 
to się dzieje na naszej Bie- 

ai
da
i        



nrjer Gospodarczy Ziem Wschodni 
Na posiedzeniu Rady Związku Or- 
izacyj Rolniczych Rzplitej Połskiej 

w dniu 30 stycznia b. r. omawiana by 
ła obecna sytuacja rolnictwa w związ 

z kryzysem, przyczem uchwalone 
zostały następujące rezolucje: 

liże przywrócenie światowej rów 
nowagi pomiędzy produkcją rolniczą, 
4 konsumcią produktów rolniczych bę 
dzie wymagało dłuższego czasu, 

+ 2) že zdeprecjonowane ceny pro- 
Guktėw rolniczych nie pokrywają kosz 
łów produkcji i są niepfoporcjonalnie 
niskie w stosunku do cen wytworów 
Produkcji przemysłowej, 

J)że środki , jakiemi rozporządza 
Polityka gospodarcza dla podnosze- 
nia cen produktów rolniczych do po- 
ziomu zapewniającego opłacalność 
Produkcji wymagają znacznych wydat 
ków pieniężnych ze strony państwa, 

4) że środki te wobec realnych 
możliwości naszego budżetu państwo- 
wego nie mogą być stosowane w ta- 
Kiej skali, aby doprowadzić w swych 
|konsekwencjach do opanowania kryzy 

SU, 
Rada Związku wypowiada opinię, 

że walka z kryzysem rolniczym pole- 
gać musi, nie zaniedbując środków, 
zinierzających do podniesienia cen 
Brzedewszystkiem na obniżeniu kosz- 
tów produkcji i zmniejszeniu wszel- 
kich wydatków, obciążających budżet 
gospodarstwa rolnego i rodziny rolni- 
czej. 

Wychodząc z tych przesłanek, xa- 
da Związku wzywa zarówno zrzesze- 
Nia rolnicze, jak i poszczególnych rol- 
ników do konsekwentnej pracy nad od 
powiednią reorganizacją warsztatów 
rełnych i przystosowaniem kierunku i 
jakości produkcji do sytuacji rynko- 
wej. Praca ta winna zmierzać nie Jo 
Tyczałtowego zmniejszenia globalnych 

ztów produkcji, lecz obniżenia ko- 
sztów własnych, przypadających na 
jednostkę wytwarzanego produktu. 
Zostosowane dla osiągnięcia tych ce- 
6 środki muszą być ściśle dostoso- 

are do właściwości poszczególnych 
warsztatów i nie powinny (o ile to 
Jest możliwe) prowadzić do obniżenia 
Poziomu kultury i potencjalnej zdolnoś 
<i produkcyjnej tych warsztatów. Stąd 

| eż, gdy w pewnych warsztatach wska 
zane, będzie przejście do mniej inten 
Sywnych i kosztownych metod  рго- 
vukcji, to w innych znów przeciwnie 

_ Pewne zwiększenie nakładów  kapita- 
|lu, a zwłaszcza pracy może doprowa- 
dzić najłatwiej do zmniejszenia  roz- 
biętości pomiędzy cena, a kosztami 
Produkcji. 

Na wysokość kosztów produkcji i 
wydatków związanych z utrzymanie:n 
*Gdziny wywierają silny wpływ ceny 
wyrobów przemysłowych nabywanych 
Drzez rolrika oraz ciążące na warszta- 
tach rolnych świadczenia pieniężne na 
-Zecz państwa instytucyj komunalnych 
1 ubezpieczeń społecznych 

Przystosowanie wysokości świad- 
<zeń do zmniejszonych wybitnie na 
skutek kryzysu rozmiarów dochodu 

| Społecznego jest jednym z niezbędnych 
Warunków powodzenia akcji mającej 

E celu opanowanie przesilenia. Stwier 
dzony ostatnio przez p. ministra Skar- 
"U deficyt w budżecie państwowym 
nakazuje zastosować najdalej idące 
Stocki, by nie dopuścić do rozstroju 
w gospodarce skarbowej, co nieuchron 
nie musiałoby doprowadzić do zała- 
manią naszej waluty ze  wszystkiemi 
zabójczeini konsekwencjami. — W u- 
znaniu całej powagi sytuacji, Rada 

flązku zwraca się do władz państwo 
wych z usilną prośbą o podjęcie sta- 
newczych wysiłków dła osiągnięcia 
laknajdalej idących oszczędności w go 
Spodarstwie państwowem, wydatnego 
zmniejszenia budżetu instytucyj komu 

 lalnych i ubezpieczeń społecznych 0- 
| "az o przystąpienie do gruntownej re- 

*Ormy ustawodawstwa, dotyczącego 

odciążenia produkcji i wymiany. —, 
€alizącja 'tych postulatów nietylko 

zmniejszy - bezpośrednio obciążenie roł 
nika lecz również zmniejszy obciąże- 
35 przemysłu, rzemiosła i handlu, co bę 
„gle poważnym czynnikiem w szeregu 
gy ków, prowadzących do obniżenia 
„Iły wyrobów przemysłowych przez 
mlnika nabywanych. 
: Najdalej nawet idące obniżenie ko- 
ztów produkcji nie może doprowadzić 

Przy obecnym poziomie cen produktów 
„łtych do przywrócenia zachwianej 

nie powagi poriędzy przychodem a 
m. Zbednemi wydatkami warsztatu rol- 
st Zachodzi zatem konieczność 
tworzenia dla rolnika źródeł kredy- 

= niezbędnego na pokrycie wywoła- 
"Vch przez kryzys przejściowych nie- 
soborów gospodarczych. Wobec nie- 

: "atpliwego przeciążenia warsztatów 
„„odytem krótkoterminowym, zagadnie 
nie to może być rozwiązane na drodze 
quchomienia systemu kredytu średnio 

| miilowego. Niemniej konieczne 
KSE uruchomienie kredytu długotermi- 
owcgo, beż którego będzie niemożli- 
= Sprzedaż i parcelacja wielu war- 
złatów rolnych. które na skutek kryzy 

*U rolnego będą musiały przejść w rę- 
s nowych właścicieli. Przytem  nie- 
dędna jest zmiana obowiązujących 

R kizepisów o prowadzeniu parcelacji w 
4 tku przywrócenia wolnego obro- 
U ziemią. х 
aa Zwiazku Organizcyj 

— 5К 
nie 

|   
       

   
   

     

Rolni- 
Rzplitej Połskiej z całym na- 

em podkreśla, że ani wprowadze- 
moratorium, ani przeprowadzenie 

  

Organizacje rolnicze wobec kryzysu 
przymusowej konwersji zobowiązań 
rolniczych, ani inflancja na cele gospo 
darcze nie są w stanie rozwiązać syiu- 
acji finansowej rolnictwa, natomiast 
przeciwnie zagmatwałyby i utrudniły: 
by jej rozwiązanie jeszcze bardziej. 

Piorąc pod uwagę, że w chwili 
bieżącej trudno liczyć na niezwłoczne 
zaciągnięcie długo lub średniotermino- 
wej pożyczki zagranicznej na cele rol- 
nicze. 

Rada Związku uznaje za koniecz- 
ne podjęcie wszelkich wysiłków dla 
wyszukania źródeł kredytu na rynku 
wewnętrznym, przeprowadzając jedno 
cześnie konwersję krótkoterminowych 
zobowiązań rolniczych wobec państwa 
i instytucyj puhliczno - prawnych na 
zobowiązania średnio lub długotermi- 
nowe oraz stosując przejściowe w mo- 
Żliwie szerokim zakresie przedłużenie 
terminów płatności dla bieżących zo- 
bowiązan krótkoterminowych. 

Rada Związku oświadcza w pełnem 
poczuciu odpowiedzialności, że bez 
szybkiego rozwiązania zagadnienia kre 
dytowego ujemne konsekwencje kry- 
zysu, jaki dotknął rolnictwo nasze, 
wzrosną do rozmiarów katastrofy, rui- 
aującej nietylko rolnictwo, lecz całe ży 
«ie gospodarcze Polski. 

DO PANA STAROSTY 
POSTAWSKIEGO 

w Postawach 

MEMORJAŁ ODDZIAŁU POSTAWSKIEGO 
KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIAN. 

Mija rok 11-ty od chwili powrotu, po woj 
nie światowej, właścicieli gospodarstw rol- 
nych do swoich spustoszonych siedzib. Wła 
ściwie siedzibami nie można już było na- 
zwać, tych miejsc, gdzie niegdyś prowa- 
dziło się gospodarstwo, gdyż pozbawione o- 
ne było wszełkich atrybutów siedziby: spalo 
ne budynki, wyrąbane sady, zrabowany 
wszelki inwentarz. Na tem pustem polu właś 
cicieł musiał odnowa tworzyć warsztat swej 
pracy. Czy miał jakieś po temu zasoby? Żad- 
nych, gdyż jeżeli miał w bankach złożone 
oszczędności, to zostały one przed okupa- 
cją niemiecką wywiezione do Rosji i tam 
zaginęły; jeżeli trzymał przy sobie i jednak 
uszedł z życiem, to w każdym razie był do- 
szczętnie obrabowany bezpośrednio przez 
hardy bolszewickie Zdawało się, że wyj - 
ścia z tej sytuacji niema. Slabsi špieszyli roz- 
przedać te puste ziemie i uciekali do miast. 
Sprawozdanie Grodzieńskiego Oddziału Kre 
sowego Zwiazku Ziemian stwierdza, że w 
powiecie Grodzieńskim do roku ubiegłego te 
ren posiadania średniej i wiekszej własnoś- 
ci ziemskiej skurczył sie o 35 proc. 

My tej statystyki nie mamy; sądzimy je- 
dnak, że w powiecie Postawskim, jak i w 
innych po wiatach cyfra ta dla średniej i 
większej własności, nie jest korzystniejsza. 

Silniejsi jednak pozostali przy swoich ob- 
jektach i jeżełi trwają dotąd, to można to 
chyba wytłomaczyć tą nieprzepartą siłą ży- 
cia, która przemaga wszełkie przeszkody, że 
by nie poddać się Śmierci. Musieli oni je- 
dnak od pierwszego dnia swojej decyzji za- 
ciągać kredyt, gdyż kupno pierwszego ko- 
nia * pierwszej krowy odbywało się na kre- 
dyt, a dalej tak szło. że im więcej gospodarz 
dbał o swoje gospodarstwo, im _— więcej 
chciał podnieść i ulepszyć, tem większe za 
ciągał zobowiązania. Przeważnie robiło się 
to z pełną wiarą, że przvszłe płony dadzą 
nrożność spłacić długi. Tymczasem przyszły 
nieurodzaje rok po roku i spłacało się tviko 
procenta, a z wielka trudnością — niewiel- 
kie ratówki. Czekało się lepszych czasów i 
one przyszły: rok 1929, a szczególnie 1930— 
dały bardzo dobre urodzaje. Stodoły mamy 
pełne, ale to nas wvratować nie może, bo 
za produkta swoje jak zbożowe tak i hodo- 
wlane możemy otrzymać 30 proc. własnych 
kosztów produkcji. 3 ы 

Znaleźliśmy się w sytuacji o wiele gorszej, 
niż tu z przed il-tu laty, kiedyśmy pracę 
swoją rozpoczynali. Wtenczas mieliśmy tylko 
puste poła, ale nie mieliśmy żadnych dłu- 
gów. Teraz mamy budynki i inwentarz, ale 
ło w dziesłatej części nie pokryje tych zo- 
bowiazań, jakie na nas ciążą. 

Tylko podniesienie cen na produkty rol- 
ne do normalnego poziomu — mogłoby nas 
uratować. Ale akcja ta leży poza możliwoś- 
ciami państwowemi, więc na 
zwrot liczyć nie można, a stan finansowy 
średnich i większych gospodarstw jest ta- 
ki, że nawet spłata procentów, jak również 
opłacenie podatków —. staje się niemożli- 
we 

Na dowód, że tak jest, przytaczamy 
jako przykład obciążenie 2-ch z naszych go 
spodarstw średnich: 1) ogólny obszar 500 
ha, w tem: użytków rolnych 219 ha, lasów 
— 72 ha, pod budynkami, drogami i nien- 
żytrów — 200 ha. Obciażenie: długotermi- 
nowe — 90000 zł. krótkoterminowe 
82000 zł. podatki 5280 zł. razem 177.280 zł. 
?) obszar użytków rolnych około 320 ha., 
obciążenia: długoterminowe z obowiązkową 
amortyzacja :-- 1200) złotych. krótkoter- 
minowe i zaległe podatki — 30000 złotych. 

Takie więc folwarki muszą rocznie wypła 
vač *viko samvch procentów koło 20000 zł. 
Jeżetłi dodać do tej sumy, wszystkie świad- 
czenia, podatki i robociznę, to cyfra koniecz- 
nych wydatków © wiełe przekroczy 30000 
złotych i staje sie wprost fantastyczną dla 
e. o około 200 — 300 ha ziemi upraw- 

ne 

  

Przykłady te nie są wybrane z najgor- 
szych, a tylko z tych, którzy na zapotrzebo 
wanie Zarzadu już nadesłali swoje sprawo- 
zdania statystyczne. 

Biorąc to wszystko pod uwagę, Walne 
Zgromadzenie Zwiazku Ziemian powiatu Po- 
stawskiego, na nosiedzeniu ży dniu 15 lu- 
tego rb., uchwaliło: 

zwrócić sie do Pana Starosty Postawskie 
go, jako gospodarza powiatu i najbliższej 
władzy rządowej. przedstawiając faktyczny 
stan finansowy Ziemiaństwa naszego powia 
tu i prosić o poparcie u Władz Wyższych 
następujących dezyderatów: 

1) spłatę wszystkich ratówek z kredytów 
nawozowych, siewnych, meljoracyjnych, po 
żarowych i innych, przypadających w róż- 
nych terminach bieżącego roku, odłożyć do 
tvch samych terminów 1932 roku z obniże 
niem procentów za czas przedłużenia; 2) przy 
zatwierdzaniu budżetów gmin. i sejmiko- 
wego, mieć na względzie zupełną utratę zdol 
ności płatniczej przez średnią i większą wła 
sność ziemską i odpowiednio budżety te zre- 
dukować; 

3) wobec wielkich trudności przy wypła 
caniu bieżących podatków, niema żadnych 
wideków na wiszczenie przez płatników po- 
datków zaległych, — pozostaje więc odro- 
czenie bezprocentowe wszystkich zaległych   

pomyślny akį 

st owo 

Mąż zaufania Taraszkiewicza 
UCIEKŁ PO ZDEMASKOWANIU DO SOWIETÓW 

wieńcem Mostowiczach zajmował konspiracyjn: 
Jorei, jak się |. okazuje az przywódców barcy dywersyjnej grasującej ko 

przed 7 laty. 

dy*. Kilkakrotnie udawał się on 
mł wywiadu sowieckiego. 

zdołał say o ona sit 
ja 

ma 

zbiec. 

alenk prowadził agitację wśród chłopów i 
ah й Mińska, as w kontakcie z wysłannika- 

wkroczyła do jego mieszkania, ujawniono tam podręczną 
ia ulotek o treści dywer-syjnej. 

ly łokal niejaki Kowalen- 

mężem zaufania b. „Hroma- 

  
  

KRONIKA 
ŚRODA 

18 > W. słońca o z, 6 m 40, 

Popielec 
jutro 

Konrada 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGji U. S. B. W WILNIE. 

4 dnia 16 IL. 31 1 

słańca 6 godz. 4 m. 28 

Ciśnienie średnie w nun. 751 

Temperatura Średnia + 2 

Temperatura najwyższa — 0 

Temperatura najniższa — 7 

Opsd w mm. — 2,7 

Wiatr: południowo wschodni 

Tendencja: spadek 
Uwagi. półpochmurno, śrieg 

  

URZĘDOWA 
— Wizyty i aadjencje u p. wojewody. P. 

wojewodzie wileńskiemu złożył w dniu wczo 
rajszym wizytę b. minister prof. Witołd Sta 
nicwicz, jako przewodniczący Komitetu Ob- 
chodu 500 rocznicy zgonu W. Ks. Witołda. 
W tym samym dniu p. wojewoda rewizy- 
tował p. ministra Staniewicza. 

P. wojewoda  Kirtiklis przyjął w dniu 
wczorajszym p. redaktora Kazimierza Okuli- 
cza w sprawach Kcmitetu Obchodu 500 rocz 
nicy zgonu W. Ks, Witołda, p. starostę 
grodzkiego Iszorę w sprawach reformy spo- 
subu meldowania mieszkańców m. Wilna, p. 
prezesa lzby Rzemieślniczej p. Szumańskie- 
go, i dyr. Łazarewicza w Sprawach budże- 
tu Izby, inż. Kuncewicza, przedstawiciela fir 
my Arbon w sprawach ruchu autobusowego 
w m. Wilnie. 

MIEJSKA 
— Prace nad usprawnieniem Biura Adre- 

sowo - Mełudnkowego. W związku ze skar- 
gami ludności na utrudnione załatwianie spo 
sobu meldowania mieszkańców wedłu, no- 
wych przepisów, w dniu 17 bm. udała się 
do nowej siedziby Biura Adresewo - Meldun 
kowego przy ul. Końskiej specjalna komisja 
złożona z p. starosty grodzkiego Iszory,, in- 
spektora samorządowego p Żyłki i komen- 
danta P.P. insp Izydorczyka, 

Komisja ta zbadała na miejscu faktycz- 
ny stan sprawy. Następnie Pp. starosta Iszora 
udał się do p. wojewody i zreferował mu 
wyniki badań komisyjnych. Na podstawie 
tego referatu p. wojewoda wydał szereg za- 

rządzeń, BCh na celu usprawnienie 
funkcjonowania Biura Adresowo - Meldun- 
kowego tak, ażeby nie było żadnych narze- 
kan 'udnošci 

— Nowy cennik obowiązujący.  Staro- 
stwo Grodzkie Wileńskie pati ogółnej 
wiadomości, iż ceny na chleb żytni oraz pie- 
czywe z mąki pszennej od dn. 17. II. 1931 
r. obowiązują następujące: 
Ch'eb_żytni 70 proc. za 1 kg. 36 gr.; chleb 
żytni 75 proc. za 1 kg. 30 gr.; chle. b razow: 
szatrowany 80 proc. za i kg. 24 gr.,; chleb 
żytni nieszatrowany 97 i spół proc. za 1 
kg. 22 gr 

Kajzerki, rogalki, а solanki i td. za 1 kg. й! kajzarka za 1 sztukę wagi 50 gr. ‹5 @&) 5 gr francuska bułka za Uk PJ. irancuska bułka za 1 sztukę 100 gr. wagi 10 
2r.; francuska bułka za 1 sztukę 200 gr. wa- gi 20 gr.; Półkilowe bułki pszenne t.zw. „poł a a, 1 Li S ES S pszenne II-z0 
gatunku za "© iż rzanki - ne za 1 ky. zł. (1.00, Ё ZE . 

„— Rejestracja rowerów. Magistrat m. Wilna zamierza przystąpić wkrótce do po- wszechnej rejestracji rowerów, 

WOJSKOWA 
—że stowarzyszenia rezerwistów i byłych 

wojskowych. W dniu 15 bm. odbyło "e 
zwyczajne walne zebranie członków Koła 
Wileńskiego, z następującym _ porządkiem 
dziennym: |) wybór przewodniczącego, 2. 
wybór delegatów na zjazd okręgu, 3. spra- 
wozdanie z działalności zarządu koła i 4. 
wolne wnioski, Zebranie zagaił p rezes koła 
kol. Kaczmarek, który na przewodniczącego 
zaproponował kol. inż. Zdrojewskiego. Przez 

lamację kol. inž. Zdrojewski został wy- 
brany przewodniczącym zebrania, na sekre- tarza kol. Nowicki. Kol. Zdrojewski obejmu- 
jąc przewodnictwo w krótkich słowach zo- brazował znaczenie organizacji 4 potrzeb: wśród byłych wojskowych. Następnie przy- - stąpiono do wyborów delegatów na zjazd Qkręgu, który się odbędzie w dniu I. H Na delegatów zostali wybrani: 1, kol. Ir czmarek Bolesław, 2 Bukowski Jan, 3. Boń- kowski Stefan, 4. Fritz Oitokar i 5, Szturma. Po dokonaniu wyborów, kol. Kaczmarek w krótkich słowach złożył wyczerpujące spra- wozdanie zarządu z postępu prac organi- zacyjnych i przedstawił płan działalności na przyszłość. Na wniosek prezesa koła kol. B. Kaczmarka, zostali wybrani (dodatkowo) na 
członków Zarządu: Wójcicki Kazimierz i 
Zachara Antoni. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Walne Zgromadzenie Związku Zaw. 

Literatów Połskich w Wilnie. od ie się 
dzisiaj o godz. 17.30 w siedzibie Związku, 
Ostrobramska 9. Na dorocznem tem zebra- 
niu zarząd zioży sprawozdanie za rok 1930 
—- 31, poczem odbędą się wybory władz 
związkowych. W razie braku quorum wal- 
ne zgromadzenie odbędzie się w drugim ter 

OL LLS 
podatków sejmikowych i gminnych do cza- 
su poprawy sytuacji gospodarczej; 

4) wobec wyjątkowej sytuacji finansowej, 
Prosimy zawiesić na rok bieżący pobieranie 
celowego nodatku drogowego. 

4, Oodraczyć wykonywanie Ustawy © ru- 
chu Iudności, ponieważ czynność ta wymaga 
nakładów pieniężnych przez gminy oraz 
przejąć na koszt Skarbu nowe Świadczenia 
gmin na rzecz nauczycielstwa. 

Rozumiemy bardzo dobrze, że te nasze 
dezyderata są duże z punktu widzenia wy- 
konania ułożonych już budżetów. Robimy 
toe jednak z całą świadomością, że zadość 
uczynienie ich będzie złem koniecznem i 
najmniejszem, gdyż włożenie budżetów po- 
nad możliwości płatnicze tych co płacą, mo 
że załamać nietylko same budżety, ale i ca- 
łe życie gospodarcze powiatu. 

Z poważaniem 
prezes: dr. |]. Kurkowski, 

Członkowie Zarządu: 
K E. Busz, A. Siemaszko. 

m. Postawy, dnia 16 lutego 1931 roku. 

minie, prawomocnym bez wzgłędu na ilość 
obecnych, > dnia w tym samym lokalu 
c godz. 18. 

Środa Literacka w dzisiejszą, Popiel- 
cową środę — nie odbędzie się. O następnej 
„Środzie" ogłoszone zostaną komunikaty 
csobne. 

—Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 
VI posiedzenie naukowe odbędzie się we 
środę dnia 18 lutego 193! r. o godz. 20-ej 
w = Towarzystwa przy ulicy Zamkowej 
nr. 24. 

Porządek dzienny: 
1. odczytanie protokułu z ostatniego po- 

siedzenie, 2. dr. H. Rudziński: W sprawie 
roli lekarza w akcji społeczno - sanitarnej, 
3. dr. C. Szabad: Przyczynek do zagadnie- 
nia umieralności na raka i gruźlicę, 

— Związek Hodowców Drobiu z. Wi- 
ieńskiej podaje do wiadomości członków i 
sympatyków Związku o mającem się odbyć 
zebraniu w dniu 21 lutego br. o godzinie 
17, w lokalu Związku Ziemian w Wilnie, Za 
w 9. w 5 й = 

a porządku dziennym wybór 
tów na Zjazd WTO i KR, sprawa organiza- 
cji zbytu produktów drobiowych i referat 
p. inż. Alfreda Terieckiego „Warunki roz- 
woju zwierząt futerkowych ua Wileńszczy- 
žnie“. 

—- Klub Sportowy „Rodzina Wojskowa“ 
w Wilnie zawiadamia swe członkinie, oraz 
sympatyczki K. Sp. RW. że uruchomiona 
została gimnastyka plastyczna dla dorosłych 
1 dzieci. 

Ćwiczenia dla Pań we czwartki i soboty 
od g 5 — 6 po poł. Zapisy przyjmuje se- 
kretarjat KSRW we czwartki od g. 5—6 po 
pqł w domu oficera polskiego ul. Mickie- 
wicze 13. (lewe skrzydło). 

AKADEMICKA 
— Z Koła Połonistów Słuch. USB. W 

czwartek, dn. 10. Il. br. w sali Śniadeckich 
"JSB odbędzie się odczyt p. prof. Pigonia p.t. 
„Wzloty i upadki towianizmu Mickiewicza”. 
Początek o godz. 19. Wstęp I zł., dla mło- 
dzieży 50 groszy. 

TOWARZYSKA 
— Zaślubiny. Wczoraj w kościele po-Do- 

minikańskim ks. dziekan Ejdzitowicz pobłogo 
sławił związek małżeński p. Jadwigi Augu- 
stowskiej, siostry właściciela znanej w Wil- 

ne apteki, z p. Andrzejem Zaleskim, praw- 
nikiem. Młodej parze, szczęść Boże” ! 

POCZTOWA 
— Nowa agencja pocztowa. Dyrekcja 

Poczt i Telegrafów zawiadamia, że z dniem 
25 lutego rb. uruchamia się agencję pocz- 
towa jeremicze n-Niemnem w pow. Stoł- 
peckim, wojew. nowogródzkiego. 

RÓŻNE 
— Gutenberg dwojako oceniony. W do- 

łączonym do N-ru „Dziennika Wileńskiego" 
z medzieli 8 b. m. dodatku p.t. „Žycie“ zna- 

y lezliśmy astykuł wstępny, omawiający Ency- 
«lopedję, wydaną przez wydawnictwo „Gu- 
tenberga" w Krakowie i określający to dzie- 
ło, jako wydawnictwo niemieckie oraz sta- 
wiaiący mu poza szeregiem zarzutów, także 
zarzut, iż stanowi druk propegandowy nie- 
miecki, obliczony na czytelnictwo  polskie. 

N-rze „Dziennika” z ostatniej niedzieli 
ukazało się polstronicowe EE: wy- 
dawnictwa „Gutenberga" w Krakowie, wy- 
Juśniające momeniy poruszone we wspomnia 
nej, na naczelnem miejscu zamieszczonej 
recenzji „Życia”. 

Chcielibyśmy wiedzieć, czy Redakcja do- 
datku p. t. „Žycie“ zechce nadal swe za- 
rzuty, pod adresem  Encyklopedji Guten- 
berga wypowiedziane, podtrzymywać, czy 
też poprzestanie na przyjęciu do wiadomo- 
ści treści płatnego ogłoszenia, zamieszczo- 
nego przez Wydawnictwo „Gutenberga* w 
nieaziełnym „Dzienniku?! 

— Zajście w szpitalu Sawicz. Sprawa, o 
której będzie mowa, należy do kategoryj 
niezwykle drażliwych i nieprzyjemnych, mi- 
mo ro, kierując się pobudkami humanitarne- 
ni, zdecydowaliśmy *, ją poruszyć. 

Chodzi tu o sposób, w jaki ordynator 
szpitala Sawicz dr Pawłowski potraktował 
obłożnie chorą. Wypadek może odosobnio- 
ny, jednak rzucający wyraźne światło na 
stosunki, panujące w tym szpitalu. 

dniu 56 b.m. zachorowała niezamoż- 
na krawcowa Józefa P. (Zauł. Więzienny 
7 m 5) osoba starsza, obciążoną obowiąz- 
wór karmienia kalekę — syna (bez obu 
rąk). 
o Zawezwanv dr. Sztolcman skonstatował 

cięžkie zapalenie pluc. ‚ 
Mimo pomoc okazywaną chorej przez 

st. fełczera Bejlina (bańki), stan zdrowia 
iej pegorszył się : w noc na 13 b. m. chora 
zaczęła majaczyć. 

Z racji nieobecności dr. Sztołcmana, cór- 
ka chorej zawezwała dr. Legiejkę, który 
potwierdził diagnczę swego kołegi i skiero- 
wał chorą do szpitala Sawicz. || | 

Corka powiozła chorą do szpitali: Św. 
Jakóba, wojskowego (sama jest żoną woj- 
skowego), i kliniki U.S.B. lecz nigdzie nie 
było miejsca, a wówczas dopiero do szpita- 
la Sawicz ; Ę 

Dr. Kudrewicz chorą osłuchał i przyjął. 
Wzięto od niej opłatę za 6 dni (zresztą 
zwróconą nazajutrz). 

Rano 14-go, kiedy córka przyszia, aby 
dcwiedziec się o zdrowiu chorej matki, spot 
kał ją ordynator dr. Pawłowski i w brutal- 
ny sposób, pozwalając sobie na kpiny, czy- 
mł wyrzuty, że przywieziono mu warjatkę. 
Zdaniem dr. Pawłowskiego chora nie miała 
wcałe zapalenia płuc, a jest umysłowo cho- 
ra, co w kcnsekwencji pociągnęło za sobą 
włożenie jej.. kaitanu bezpieczeństwa. 

Jako warjatkę (chora rzucała się w go- 
rączce) chnra związano i co jest najgłów- 
niejsze, obchodzono się z nią brutalnie. | 

Na tem nie skończyły się niedole chorej, 
gdyż dr. Pawłowski kazał córce niezwłocz- 
nie zabrać chorą matkę, grożąc, że w razie 
sprzeciwu wyrzuci ją (chcrą) ze szpitala. 

Chorą, nieprzytomną, rzucającą się w 
gorączce przewieziono do szczupłego miesz- 
kania córki. Jak się okazało następnie kry- 
tycznv dzień był właśnie dniem przesilenia 
(co przewidział dr. J.egiejko) gdyż następ- 
nego dnia rano gorączka spadła i chora 
wróciła do przytomności. 

Svrawa jest jasna. с 
Dr. Pawłowski chorą, u której dwaj po- 

ważni i powszechnie znani lekarze Sztolc- 
man i Legiejko skonstatowali ostre zapale- 
nie płuc, majaczącą i rzucającą się w qo- 
fączce potraktował jak chorą umysłową, 05- 
chodził się z nią brutalnie i grożąc wyrzt- 

deleg2- ty 

Co ciekawego znajdu- 
jemy w czasopismach? 

Nasza przyszłość t. VIII. Redaktor dr. 
Jan Bobrzyński w artykule p.t. „Najwięk- 
sza zdobycz XX w.* rozwija myśli St. 
Meyera, wypowiedziane w artykułe „Duch 
współczesnego przełomu”. Por. Karol Kož- 

miński zastanawia się nad niezmiernie waż- 
nem zagadnieniu obrony państwa. Hr. Jó 
zef Tyszkiewicz mówi o „Tej trzeciej", czy 
Ji Ameryc e. J. Czarnecki daje artykuł p.t. 
„Katolicyzm a polityka", W. Zborow ski -— 
„Droga do kryzysu”, A. hr. Romer — „Poł- 
ska a Światowe przesilenie ustrojowe”, J.K. 
Paygert „Probłem ruski na wsi”, dr. A. Li- 
lieu - Borozdowiecki „Paneuropa a zagad- 
nienie granic połsko - niemieckich", „Stań- 
czyk* — „Bunt inteligencji" 
LSL i ad 

ceniem chorej, zmusił córkę do niezwłoczne- 
go zabrania ze szpitala. Е 

— Artyści Malarze i Rzeżbiarze wileń- 
scy! Niniejszem komunik. się, że dnia 1 mar 
ca r b. nastąpi otwarcie II Wystawy Obra- 
zów i Rzeżb Artystów Wileńskich. 

Życzący przyjąć udział w tej wystawie 
mogą się zgłosić po informacje do Stałej 
Wystawy Sztuki przy ul. Wielkiej 14, od 
10-ei rane da 7-ej wiecz. 

Ostatni termin wypełnienia deklaracji na- 
stąpi 22 b. m. 

Prace przyjmują się na Stałej Wystawie 
Sztuki od 20 — 25 b. m. 

Ocena prac przez Radę Artystyczno-Nad 
zorczą nastąpi 25 b. m. 

— Nowy gmach Kurji Metropolitalnej. 
jak się dowiadujemy Kurja Metropolitalna 
zakupiła od Urzędu Wojewódzkiego dom, 
mieszczący się przy ul. Magdaleny nr. 4. 

Kurja zapłaciła za ten dom 970.000 zł. 
jakkciwiek jeden z reflektantów, mający chęć 
nabyć dom dla celów zarobkowych, propo- 
nował cene wyższą. 

Kurja nosi się z zamiarem przeniesienia 
do nowonabytego domu swej  kancelarji, 
mieszczącej się obecnie w lokalu zbyt ma- 

m. 
— Kursy straży leśnej dla inwalidów 

wojennych. Starostwo Grodzkie Wilenskie 
podaie do wiadomości, że z dniem 1 wrzeš- 
nia 1931 r. rozpocznie się w Niepołomicach 
toczny kurs straży leśnej i połowej dla in- 
waliżów wojennych. 

Inwalidzi, CY się świadectwem 
kursu, mają pierwszeństwo do objęcia po- 
sady gajowych na nadleśnictwach państwo 
wych. Warunki przyjęcia są następujące" 1) 
zaświadczenie odnośnego referatu inwałidz- 
kiego. że kandydat jest inwalidą wojennym 
z podaniem powodu inwalidztwa oraz proc. 
niezdolności zarobkowej., 2) świadectwo le- 
karskie, że podoła pracy w lesie i na roli, 
3) świadectwo szkolne co do ogólnego wy- 
kształcenia) ukończona 4-ro klasowa szko- 
ła ludowa), 4) nienaganne zachowanie się. 
kandydata pod wzgledem moralnym i po- 
litycznym, 5) zobowiązanie się przy przyję- 
ciu do zakładu do ścisłego przestrzegania re 
gulaminu zakładowego, 6) zaświadczenie, 
że dotąd ze szkolenia się na koszt Skarbu 
Państwa nie korzystał. 

Wszystkie załączniki winny być dołączo 
ne do podania. Kandvdaci pragnący być przy 
jęci na kurs winni wnieść drogą służbową 
przez przynależny referat inwalidzki podania 
najpóźniej do końca maja 1931 roku do 
iirakowskiego Urzędu Wojewódzkiego. O 
estatecznem przyjęciu na kurs rozstrzyga ko 
misja porady zawodowej po przybyciu kan 
dvdaia na miejsce w Niepołomicach w dniu 
1 września 19031 roku. Kandydaci zyłasza- 
jący się na kurs winni przynieść z sobą do 
Niepołomic obuwie oraz ubranie robocze do 
pracy w polu i w lesie. 

Wychowankowie kursu otrzymają bez- 
płatnie utrzymanie, opiekę. lekarską, ubra- 
nie i jedną parę butów, z prawem napra- 
Wy na koszt Skarbu Państwa. 

— Komunikat związku pań domu. Ko- 
munikujemy, że zapisy na członków związ- 
ku pań domu przyjmuje sekretarjat od dnia 
19 b. m. w godz. Cd 17 -— 19 za wyjątkiem 
niedziel. Adres sekretarjatu: Arsenalska Nr. 
6 m. 1." Opłata członkowska wynosi mie- 
sięcznie 50 groszy. 

„Zawiadamiamy również że Il zebranie 
związku pań domu odbędzie się w niedzielę 
dnia 22 b m. o godz. 17 w Sali Miejskiej 
Małej ul. Hetmańska Nr. 1 Program nastę- 
pujacy: 

1) Słowo wstępne. Il) Odczyt p. t. „Miłość 
syna do matki" z cyklu „Ognisko domowe" 
w literaturze i poczji, wygłoszone zostanie 
przez prot. U.S.B. na następnem zebraniu 
dnia £ marca. III) Odczyt: „Znaczenie ia- 
rzyn i ich przyrzączanie”, wygłosi dyr. Će- 
lina Dąbrowska. IV Feljeton: „Więcej hu- 
moru i troche robótek" wygłosi p. Aleksan- 
ZZ an). .1. odczyt: 

„Polskie tkaniny jedwabne" i Iren. 
Łubiakowska, ах Z 

Część II. I) Pakaz mniej znanych wa- 
rzyw. ID pokaz niektórych urządzeń i udo- 
godnień gospodarczych. III) Pokaz próbek 
polskich jedwabi. IV) Dyskusja, 

QOdczyty zaczną się z punktualnošcia co do sekundy. х 
Panie należące do związku mają wsi wolry, dla chcących się zapisać okre 

dt: „podzie czynny na miejscu już od godz. 

Obecność 
szanie 
bardzo 
50 

panów ze względu na poru- 
spraw  gospodarczo-ekonomicznych 
pożądana. Bilet wejścia dla panów 

groszy. 
Za przewodniczącą sekretarka 

‚ SĄDOWA 

— Nominacja w sądownictwie. dzi 
Sąau Powiatowego w Dziśnie oe 
został dotychczasowy sędzia Sądu Powia- 
w w Łachwie p. Reder Abdon - Wik- 

or. 
—-Komunikat Zarządu Zrzeszenia Sędziów 

i Prokuratorów. Stosownie do par. 4 art. 12 
j art, 15 Statutu Zrzeszenia Sędziów i Pro- 
kuratorów Rzeczypospolitej Polskiej, zarząd 
Koła Wileńskiego powiadamia członków, że w dniu I marca 1931 roku w Gmachu Są- du Ckręgowego w Wilnie o godzinie 12-eį ma T PE gromadzenie człon 

iego z ł i 
«ro krecie g porządkiem dzien- 

Zagajenie, wybór przewodnic: cego i kretarza, zatwierdzenie porządku dziennego, Odczytanie protokułu poprzedniego Zgroma Gzenia Kola, . Sprawozdanie z działalności Koła (ogólne i kasowe) Sprawozdanie konii sji Rewizyjnej, Zatwierdzenie preliminarza ola na 1931, wybór ustępujących człon ków zarz. Koła, wyhór delegatów na Wal- re Zgromadzenie Žrzeszenia, Wybór człon- vów Komisji Rewizyjnej, Wybór członków „Sadu Honorowego, Wolne wnioski. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohułance. Dziś po 

raz drugi „Bankiet" i „Raz, dwa, trzy” Mol- 
nara. dwie świetne komedje jednoaktowe, 
które zyskały na premjerze gorące a zasłu- 
żone przyjęcie. Publiczność oklaskiwała za- 
równo reżysera dyr. Zetwerowicza, jak i ca- 
ły zespół, odtwarzający szereg kapitalnych, 
komicznych ról. Roła dyr. Zełwerowicza w 
„Raz, kę, trzy” stanie się niewątpliwie nie- 
małą atrakcją, ze względu na błyskotliwy 
dowcip djalogu i brawurowe wykonanie. 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś o godz. 
8.30 odbędzie się drugi i ostatni występ zna 
komitego artysty i konferansjera teatru 

„Qui pro quo" w Warszawie — Fry- 
deryka Jarosy“ego. Produkcje świetnego ar- 

(dalszy ciąg kroniki na str. 4-eį) 
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Sędzia Miłaszewicz 
W styczniu wypadły w Wilnie po- 

ważne procesy sądowe. Wobec tego 
nasz sprawozdawca sądowy  ilustro- 
wał swe sprawozdania  karykaturami 
z sali sądowej. Nie było to nic nowe- 
go w prasie. Prawie każde sprawozda- 
nie sądowe, zamieszczone w prasie 
'varszawskiej, jest ilustrowane mniej 
lub więcej karykaturalnemi szkicąmi 

  

Karykatura, która nie miała szczęścia 
się podobać p. sędziemu Miłaszewiczowi 

rysunkowemi. ; 
chociażby w ostatniej sprawie Jago- 

Mieliśmy tego dowód 

dzińskiego. Karykatura zamieszczona 
w dzienniku wogóle, nigdy nie jest 
dowodem niechęci do skarykaturowa- 
nej osobistości. We wszystkich parla- 
mertach, radach Ligi, wspaniałych 
irybunałach, zasiadają w pierwszych 
rzędach ławek dla publiczności kary- 
katurzyści i nikt się o to nie obraża. 

Nieszczęście chciało , Że karykatu- 
rzysta nasz F. D. zrobił do „Słowa* 
z dnia 31 stycznia rysunek p. sędziego 
Miłaszewicza nie znając charakteru 
tego pana, bo gdyby go znał, napew- 
noby tego nie uczynił. 

Skutek był ten, że w kilkanaście 
dni potem, w dniu 13 lutego do sie- 
dzącego na ławie dziennikarskiej na- 
szego sprawozdawcy podszedł wożny 
sądowy i wyprosił go za drzwi. 

Jeszcze kilka dni później, inny nasz 
sprawozdawca sądowy usłyszał od 
woźnych sądowych zapewnienie, że 
woźri sądowi dostali zarządzenie: nie 
wpuszczać wogóle do sali sądowej 
„ryżego sprawozdawcy „„Słowa”. 

Nie wnikamy tu już w język powy- 
żej powtórzónego zdania. Czy to jest 
iszyk prawniczy? czy to jest język, 
którym posługiwać się powinien sędzia 
w rozmowach urzędowych. Pozosta- 
wiamy kolegom pana sędziego Miła- 
czewicza z sądownictwa wiłeńskiego 
do rozstrzygnięcia to pytanie, nasuwa- 
iące się chyba każdemu kulturalnemu 
człowiekowi. 

Poiniormowano nas ze strony, lecz 
„cm niereniej ze strony dobrze uświa- 
domionej, że po-pierwsze przyczyną 
tego ,„zarządzenia* ze strony sędziego 
Miłaszewicza jest jego oburzenie na 
iego karykaturę wydrukowaną w „Sło- 
wie”, przytem p. sędzia Miłaszewicz 
oświadczył, że na tej karykaturze „po- 
Unbny jest do šwini“. (cytujemy jego 
własne słowa). 
Nie biorąc znów odpowiedzialności za 

sposób myślenia i wyrażania się p. sę- 
dziego Miłaszewicza, zwłaszcza jeśli 
ten sposób dotyczy własnej jego oso- 
by, ograniczamy się tylko do przedru- 
ku tej nieszczęśliwej karykatury, któ- 
rą p. Miłaszewicz poczuł się tak dot- 
knięty. Nietylko nie zawiera ona żad- 
nych aluzyj do tego przez p. sędziego 
Miłaszewicza wspomnianego zwierzę- 
cia domowego, lecz, jak to słyszeliśmy 
od świadków bezstronnych, jest dość 
wiernem oddaniem oblicza tego sługi 
Temidy na gruncie wileńskim. Zresz- 
tą to do rzeczy nie należy, karykatura 
— zła, czy dobra, złośliwa, czy nie 
złośliwa, nie może być powodem do 
wydawania zarządzeń sprzecznych z 
procedurą. 

Dlatego też oczekujemy ‹ 
wania od p. sędziego  Miłaszewicza. 
Być może cała sprawa polega na złem 
wykonaniu jego rozkazów przez wož- 
nych sądowych. Nie wątpimy jednak, 
że to sprostowanie przyniesie nam od- 
powiedź na pytania, wyjaśniającą sy- 
tuację prawną całego zajścia. Miano- 
wicie: 3 

1) Na podstawie jakiego artykułu 
kodeksu procedury karnej został z sali 
sądowej usunięty p. F. D. sprawozdaw 
ca oz i rysownik „Słowa”. 

2) Jeśli miał to być art. 307 kodek- 
su nowej procedury karnej, to jakim 
sposobem zamieszczenie karykatury w 
piśmie może być uważane za „zakłó- 
cenie porządku”, czy „zakłócenie spo- 
koju“ na sali sądowej. 

3) Jakim sposobem korzystanie z 
art. 307 procedury może być stoso- 
wane w pojęciu systematycznego i sta- 
łego niewpuszczania do sali sądowej — 
przedstawiciela prasy, czyli stosowa- | 
ne wyraźnie i sprzeczaie z całym du- 
chem naszej procedury, przewidującej 
jawność rozpraw sądowych. -: Z 

4) Z jakiego tytułu p. Miłaszewicz 
sprawuje policję sesyjną także w sto- 
sinku do posiedzeń, 
przewodniczy. | A 

Cała historja pachnie Szczedrynem. 
Ale Wilno to nie „zachołustje* mo- | 
skiewskie. Domagamy się wyjaśnienia 
tej sprawy w interesie powagi nasze- 
go Sądu, w interesie prasy i wkońcu 
w interesie charakteru obyczajowego 
Wilna! red.           

na których nie =



tysty zyskały sobie wczoraj gorący pokiask 
pica, ści ż iej udatnie wypadły pio- 

semki Hałiny Rapackiej, rewełersy w wyko- 
naniu trio ich, oraz ce czterech 
Watra Sisters. 

— premjera w Lutni. jutro o 

godzinie 8 ee się w teatrze Lutnia 

premiera najnowszej komedji Krzywoszew- 

skiego: „Noc S! lwestrowa". Reżyseruje dyr. 

Zełwerowicz. rolach głównych wystąpią: 

Niwińska, Sawicka, Szurszewska, Balcerzak, 

Ciecierski, Jaśkiewicz, oraz Wyrwicz - Wi- 

chrowski. ae dekoracje, przenoszące 

widza z cech willi podmieskiej do tęt- 

niących życiem redutowych, skompono- 

wał i wykonał J. Hawryłkiewicz. н 

— Niedzielne przedstawienia popołudnio- 

we. W nadchodzącą niedzielę dnia 28 bm. 

w Obu teatrach miejskich odbędą się przed- 

stawienia popołudniowe po cenach  zniżo- 

nych. 
: 

+*W teatrze na Pohulance ukaże się o go 

dainie 3.30 pp. „Papa - kawaler" Carpentera, 

sztuka która zyskała w Wilnie 3 r 

ie dzięki pomysłowej reżyserji Wyr 

wicza - Wichrowskiego i brawurowej grze 

całego zespołu. с 

\і’асемпе Lutnia o godz. 3.30 pp. ujrzy 

my „Interes z Ameryką"" Francka i Hirsztel 

da, doskonałą komedję współczesną, w re- 

żyserii R. Wasilewskiego, w wykonaniu 

Eichlerówny, Kamińskiej, Severinówny, Cie- 

cierskiego, Jaśkiewicza, oraz Wasilewskiego. 

—Audycja Polskiego Towarzystwa Muzy 

ki iesnej. W najbliższy czwartek, 19 

lutego br., odbędzie się w siedzibie „Związku 

Literatów (Ostrobramska 9) audycja Wilen 

skiego Oddziału Tow. Muzyki Współczesnej 

pizy wspołudziałe prof. Święcickiej (spiew), 

p. Hleb - Koszańskiej (fortepian) i prof. Kon 

terowicza (skrzypce). W programie niezna- 

ne utwory Szymanowskiego,  Poulenc"a, 

Faure“go, Riettiego i innych. Na audycję tę, 

która się rozpocznie o godz. R wiecz. Towa 

rzystwo zaprasza wszystkich miłośników 

mu 
— # \ o Tow. Filharmonicznego 

W sobotę 21 bm. odbędzie się w sali Kon- 

serwatorjumn Muzycznego (ul. Wielka 47 

wejście od ul. Kofskiej) wielki koncert wi- 

ieństiej orkiestry symfonicznej pod dyr. A. 

Wyleżyńskiego z ndziałem wybitnej solistki 

p. Emy Bandrowskiej - Turskiej | najlepszej 

l bowej śpiewaczki polskiej. W __pro- 

grarre Dworzak, Opieński, Debileco, Doni- 

zetti i in. Bilety są już do nabycia w biurze 

„Orbis" Mickiewicza 1l-a. Ceny biletów 

znacznie zniżone. Szatnia rozszerzona. 

cO GRAJĄ W KINACH? 
Het - Syn bogów. 
io — Seror Americanu, 

00d — Student ze Sztokholmu 
Światowid — Gołębica. 
Ognisko — Studentka 
Styłowy — Klejnoty Świątyni Opar 

Kino Miejskie — Krzysztof Kolumb. 

Pan — Po zachodzie słońca. ` 
Wanda — Milość hiszpańskiej beduinki. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
w ciągu doby. Od 16 do 17 

bm. zanotowano w Wilnie wypadków 51 w 
tem kradzieży 9, opilstwa 12, przekroczeń 
adnrinistracyjnych 15. 

— Ładne porządeczki. Na terenie 
posesji nr. 3 przy ul. Łukiskiej znale- 
ziono rękę noworodka. Rękę tą znalazł 
Taraszkiewicz Piotr, Połocka nr. 4, wy 
woż. śmiecie z posesji szpitala św. 
Jakóba. Dochodzeniem ustalono, że rę- 
kę tę sprzątaczki szpitalne sali opera- 
cyjnej szpitala św. jakóba wymiotły 
do śmieci. ' ' 

— Kradzieże. Kolpakowi Konstantemu 
(Mickiewicza nr. 28) skradziono garderobę 
męską na 600 zł. 

— Wiechowowi Makaremu, Lwowska 
nr. 11 nieznani sprawcy skradli konia ze 
stajni. Kradzieży tej dokonał Kozikonis Jan, 

inia Góra nr. 12, u którego skradzio- 
nego konia znaleziono. 

—— Z domu nr. 28 przy ul. Beliny skradł 
biachę cykową na szkodę Banku Gospodar- 
stwa Krajowego, Paszkiewicz Adolf, Beliny 
nr. 8, którego ze skradzioną: blachą zatrzy- 
Mano. 

— Bendlerowi Janowi, Ponarska nr. 29 
skradziono zapas węgla. 

-— Podrzutek. W dniu 16 bm. przy ul. 
M. Poliulance nr. 12 znaležiono podrzutka 
płci męskiej w wieku około 6 tygodni, któ- 
rego umieszczono w przytułku Dzieciątka 

-- Zatrzymanie poszukiwane- 
ge W dniu 16 bm. zatrzymany został Gun- 

Jozef - Marjan, poszukiwany przez Sąd 
Okręgowy w W 

— Fałszywy bilon. W dniu 15 bm. Su- 
boe7 Zofja, Niemiecka nr. 17, kupując bilet 
m e |awi m ad Ka usiłowała 

wręczy: 'а jednozłotówkę. 
: By: ы „Rakuė Antoni, Ki- 
jowsm_ u.. 50, kupując artykuły spożywcze 
usiłował wręczyć fałszywą jednozłotową mo- 

netę. 
— Kradzieże, Grycinisowej Antoninie, 

Nedłeśna nr. 67 skradziono kołnierz fntrza- 

„ Tajemnica amuletu 
Dyrektor więzienia poprowadził 

gościa przez dziedziniec i po scho- 
dach. Stróż otworzył drzwi celi. Wię 
zień siedział w kącie, przytulony do 
ściany, jak przestraszone zwierzę i 
nie spuszczał oczu z przybysza Francuz 
obejrzał uważnie, postukał palcem w 
kamienne Ściany, potrząsł kratą i 
drzwiami. Wreszcie zawisnął na prę- 
tach .przy oknie podniósł się i wyjrzał 
na dziedziniec. Potem uwagę jego przy 
kuł tapczan. Tak oglądając wszystko, 
mówił bez przerwy, zabawiając  za- 
chwyconego dyrektora więzienia. 

-— Więzienie wasze nie jest zbyt 
pewne. Gdyby tak trafili tu nasi ka- 
torźnicy, niedługoby tu zabawili. Z 
łatwością można w tych ścianach wy- 
łamać przejście Widzi pan, jak się 
tu wszystko osypuje przy dotknięciu. 
A te kraty! Patrzcie, mógłbym wyr- 
wać pręty, jedną ręką... 

Dyrektor. więzienia roześmiał się: 
-— Nie mamy tu amatorów do 

ucieczki. Jest to więzienie dla krajow- 
ców, a oni czują się w naszem więzie 
niu tak dobrze, że nie mają najmniej- 
szej ochoty do ucieczki. Ubieramy ich 
fu, karmimv, nie przeciążamy pracą, 
cały dzień mogą spędzać na pogawęd- 
kach, mogą spać, ile zechcą! Gdyby 
jeszcze pozwolono im sprowadzić tu- 
taj żony, cała ludność dobrowolnie 
zamknęłaby się w więzieniu! 

— Czyż nie odczuwają hańby, 
wstydu? i 

‚ — Hańby? Co pan. mówi! Krajow- 

rekordowe . 

Z SĄDÓ 
PROCES O PODPALENIE. 

Wczorai rozpoczęła się w Sądzie Okrę- 

zówym rozprawa przeciwko właścicielowi fa 

Erio (mieszczącej się przy ul Subocz 73), 

  

Z POSIEDZENIA WYDZIAŁ U 
WOJEWÓDZKIEGO 

= _ Pod przewodnictwem wojewody wi- 
leńskiego p. Stefana Kirtiklisa odbyło się 50 

z kołei posiedzenie wydziału wojewódzkiego 

na którem: k 5 
Rozpatrzono 31 odwołań od wymiaru po- 

datkow, dokonanego przez organa komunal- 

anklowi Korngoldowi, Samuelowi 1 Szenie nę 

/arangom, Fajnie Korngold i Fajwiszowi 

Anolikowi oskarżonym o wzięcie udziału w 

1ozmyślnem podpaleniu nieruchomości, zaa- 

sekurowanei uprzednio w kilku towarzy- 

stwzch asekuracyinvch. ai : 

Korngold, będąc „właścicielem  tabryki 

farbki do bielizny (sinki) postanowił zbo- 

gacić się i w tym celu, po uprzedniem zaase- 

kurowaniu fabryki w kilku Towarzystwach 

asekuracyjnych — na łączną sumę 20 tys. 

dolarów i 15780 złotych, spalił fabrykę. 
Tak przynajmniej, w skróceniu brzmi о- 

skarżenie. > 3 2 

Do sprawy powołano 31 świadków i 

dwóch biegłych. у : 
Sprawa potrwa kilka dni. : 

- Obronę wnoszą adwokaci: Petrusewicz, 

Engel i Sopoćko. 

CIĘŻKA KARA ZA ZDRADĘ. 
Kwas siarczany jest straszną bronią, któ 

ją niejedna już, zawiedziona Bronia, Kasia 

czy Marysia wymierzała doraźnie sprawiedli- 

wość. Niejeden z uwodzicieli gorzko odpo 

kutował ze swoją lekkomyślność, przez <3- 

łe życie nosząc na tworzy Ślady źrącej sub- 

stancji. : 1, я s 
Podobny wypadek miał miejsce w jednej 

ze wsi pow. lidzkiego. Mieszkanka tej wsi 

Helena Puskowiczćwna kcchała się w swo- 

m sąsiedzie J. Starynowiczu i wkrótce miał 

się odbyć ich ślub. Wszystko szło po myśli 

Puskowiczówny do czasu, kiedy wyszło na 
jaw, że narzeczony w międzyczasie flirtuje 

z jej przyjaciółką n.b. znaną we wsi flir- 

ciarką. 3 
Następstwem tego odkrycia było to, co 

zaprowadziło Puskowiczównę na ławę oskar 

żonych. Zdenerwowana kupiła kwasu siar- 

czanego i chlustneła w = umiłowanego. 
Nie t'udno domysieć się, że Starynowicz 20- 

stał zeszpeconv na całe życie. ZR 

Sąd skazał Puszkowiczówrę na 6 miesię- 

cy więzienia. 

ECHA STRZAŁÓW NA UL. KALWARY]- 
SKIEJ. 

Mieszkańcy ul Kalwaryjskiej zaalarmo- 
wani zostali pewnej nocy odgłosami wy- 
strzałów rewolwerowych oraz krzyków. 

_ Na miejsce awantury udali się przecho- 
dzący ulica policjanci i wówczas wyjaśniło 
się, że ulica stała się terenem walki Henry- 

ke Michałowskiego i K. Kitowa powaśnio- 
nych o narzeczoną. 

Więcej krewki, a może tylko dlatego od- 
ważniejszy, że uzbrojony w rewolwer Micha 
łowski zwyciężył w walce, gdyż Kitom uciekł, 

kiedy mu kula brykneła koło ucha rozdzie- 

rając rondo kapelusza. й : 
Michałowskiego  rozbrojono i osadzono 

- w areszcie, a wczoraj zasiadł on na ławie 
oskarżonych w Sądzie Okręgowym. || 

Sąd po zaznajomieniu się ze szczegółami 

sprawy wyniósł wyrok skazujący niedoszłe- 

gn zabójcę na pięć lat ciężkiego więzienia. 

" Narzeczona” wyrzekla się obu konku- 

  

rentów bojąc się widać o. dalsze  konse- 

kwencje. 

6IEŁDA WARSZAWSKA 

Z dnia 17 lutego 1930 r. 
WALUTY I DEWIZY: 

Lotary i dewizy: Dolary 8.91 — 8.93 — 

5.89. Belgia 124.33 — 124.64 — 124.02. Ho- 

landja 355.15 — 359.05 — 357.25. Landyn 
43.35 — 4346 — 43.24. Nowy York 8.918— 
6.038 — 8.898. Nowy York kabel 8.927 — 
3.947 — 8.907. Paryż 34.984 — 35,07 — 
34,90. Praga 26,43 / — 26.48 — 26.35. Szwaj 
carja 172.18 — 172.61 — 171.75. Włochy 
46.77 — 46.84 46.60. Berlin w obrotach 
prywatnych 212.09. 

PAPIERY PROCENTOWE: 
Pożyczka inwestycyjna 96. 5 proc. kon- 

wersyjna 40.50. 6 proc. dolarowa 70.50. 
7 proc. stabilizacyjna 82 — 80. 10 proc. ko- 
lejov'a 102.75. 3 proc. budowlana 50. 8 proc. 
L.Z.B.G.K. i B. R obligacje B.G.K. 94, te 
same 7 proc. 33.25. Obligacje budowlane 
B.G.K. 93. 4 proc. ziemskie 40. 4 proc. ziem 
sie 52.25. R proc. warszawskie 72 — 72.50 
-—72 40. 8 proc. Częstochowy 62.50. 5 proc. 
Częstochowy 46. Lublina 77.50 10 proc. Ra- 
dom:a 75. 10 proc. Siedlec 73.75. 

AKCJE: 
Bank Handlowy 108. Bank Polski 151.50 

—152. Siła i Światło 72. Modrzejów 8.75. 

ny. Kradzieży tej dokonała Rynkiewiczowa 
Kon*tancja, Przyjaźń Nr. 28 u której w cza- 
sie rewizji skradziowy kołnierz odnaleziono. 

| — W dniu 14 bm. Janiszkiewiczowej Ja- 
ninie zam. we wsi Leowiszki skradziono 24 
zl. z niezamkniętego mieszkania. Kradzieży 
tej dokonał Awłas Antoni, zam. we wsi Le- 

„oniszki. 

cy nie widzą w tem żadnej hańby, 
przeciwnie, uważają to raczej za pew- 
nego rodzaju odznaczenie. Rząd dba 
o niego, utrzymuje go, jest to dosta- 
teczny powód, by po powrocie wzbu- 
dzać ogólny zachwyt w rodzinnej wsi! 

— Czy pan czasem stosuje kary 
cielesne? 

Dyrektor więzienia podniósł 
w pełnym oburzenia proteście: 

-- Skądże znowu! Nie odważył- 
bym się nigdy. Jest to, co prawda je- 
dyna rzecz, której się oni boją i oce- 
niają jako karę. Ale przecież w Anglji 
mamy tysiące towarzystw, dbających 
o krajowców wszelkiego rodzaju. Ci 
ludzie nigdy nie widzieli tubylca, nie 
iaają pojęcia o tem, jak wygląda... A 
jednak kochają ich, jak rodzone dzie 
Zi i nie ufaią białym, którzy mają do 
czynienia z czarnymi. Niech tylko któ 

ręce 

ry z tych łotrów napisze do Anglji, że 
my się z nim źle obchodzimy, a każ- 
de jego słowo będzie święte. Stowa- 
rzyszenia wpadają w rozpacz, depesze 
iecą jedna za drugą, gubernator za- 
rządza śledztwo i nie może się oprzeć 
tym protestom, bo każde stowarzysze- 
nie opiera się na wpływowych poli- 
tykach, a ci boją się swego stowarzy- 
szenia, bo to jest ich siła wyborcza. 
Więc musimy się z nimi niańczyć, a 
sensu niema w tem ani za grosz! W 
Anglji nie rozumieją, że tylko rząd 
silnej ręki może przynieść jakąś ko- 
rzyść w tych krajach! 

„ Dyrektor więzienia mówił ze  zło- 
ścią i z goryczą. Przypomniał sobie 
właśnie raport, który wystosował do 
gubernatora, usiłując przekonać go, 
že nie należy przysyłać do więzienia 

* zatwierdzono uchwałę Sejmiku Brasław- 
skiego w sprawie nabycia placu w Brasła- 

wu pod budowę szpitala sejmikowego, obni 
żono pobieranie dotychczasowej opłaty za 
mirre poczty konne, ustalając je z dniem 

I kwietnia 1931 roku zamiast dotychczaso- 
wych 40 gr. od 1 klm. w wysokości 30 gr. 

Następnie rozpatrzono sprawozdanie Ma- 

gistratu m. Wilna z wykonania budżetu m. 

Wilpa za pierwsze trzy kwartały roku 1930 

.— 31. £e sprawozdania wynika, iż rozcho- 

dy apie dochody Okrągio 0 1./4/531 

zł. Przyjmując pod uwagę wytworzoną w 

dzialc finansów miejskich sytuację i celem 

uniknięcia ewentualnego deficytu przy zam- 

knięciu bieżącego okresu budżetowego, wo- 

jewoda wileński wystosował do p. prezyden- 

ta m. Wilna pismo, w ktorem wskazał na 

konieczność jak najdalej posuniętego oględ- 

nego traktowania częsci wydatkowej w bud 

żecie. Powyższe posunięcie wojewody wileń 

skiego zostało przez Wydział wojewódzki 

zaaprobowane. = 

Razpa zi też 9 uchwał Rady Miej- 

skieś m. Wilna z dn. 29. I. 1931 r. z których 
zasługują na wymienienie  następują- 

ce: a) uchwała о zastosowaniu całego sze- 

regu ulg właściciel nieruchomości w przy- 

musie wodociągowo - kanalizacyjnym b) 

uchwała o modyftkacji taryfy opłat za ener- 
gje elektryczną. Dotąd miasto pobierało о- 
A w wysokošci 75 gr. za kilowat godzi- 

nę, do której to kwoty dodawano 10 gr. 

do jednego kilowat godziny na pomoc bez- 
robotnym i 10 gr. na spłatę t.zw. pionów, 

b czyli że łącznie abonent opłacał faktycznie 

95 gr. za 1 kilowat godzinę. Obecnie ustało- 
no jednolitą opłatę w wysokości 95 gr. od 
kilowat godziny, przyczem sprawa potrące- 
nia dodatku na bezrobotnych i na spłatę 
ionów będzie dokonywana przez rachubę 
agistratu i przestanie wprowadzać w błąd 

abonentów. Uchwała więc powyższa nie 
zwieksza dotychczasowej taryty płaconej za 
świarło, wpłynie natomiast znakomicie na 
uproszczenie rachunkowości w omawianym 
dziale gospodarki miejskiej. S 

Co się tyczy podatku od ošwietlenia elek 
trycznego i gazowego w zakładach rozryw- 
kóvych i restauracjach, to w sprawie tej 
wydział wojewódzki narazie decyzji nie po- 
wziął, postanawiajac poddać tę sprawę do- 
datkowemu rozważeniu na następnem swem 
posiedzeniu. 

W końcu wydział wojewódzki 
trzył i zatwierdził budżet Wileńsko - Troc- 
kiego Związku Komunalnego na rok 1931— 
12. Obciążenie ludności z tytułu przepisów 
podatkowych pozostaje w roku przyszłym 
bez zmiany. Po stronie dochodów i wydat 
ków budżet bilansuje się kwotą 915.051 zł. 

rozpa- 

RADJO WILEŃSKIE 

ŚRODA, DNIA 18 LUTEGO 
11.58 —- Czas. 
12.05 — 12.50 Koncert religijny (płyty) 
13.10 — Kom. meteor. 
15.50 — 16.10 Radjokronika z Warszawy 
16.10 — 16.15 Progr. dzienny. 
16.15 — 16.45 Audycja dla dzieci z War 

szawy. 
1645 — 17.15 Koncert dla młodzieży 
1715 — 17.40 „Piewca życia owadów” 3 

(J.H. Fabre) -— odczyt z Katowic wygł. 
„ Simm. A 

17.45 --- 1845 Konceft z Warszawy. 
16.45 — 19.00 Chwilka strzelecka. 
19.00 — 19.10 Program na czwartek i 

rozmaitości. 
16.10 — 190.25 Kom. roln. z Warsz, 
19.25 — 19.40 Kwadrans akademicki. 
19.40 — 19.55 Pras. dziennik radjowy 

z Warszawy. ; 
20.00 — 20.15 „Rumaki Antinei“ — felj. 

wygł. Zula Minkiewiczówna. 
20.15 — 20.30 „Chopin i Moniuszko“—-0d 

czyt wygł prof. Michał Józefowicz. Tr. na 
całą Połskę. 

20.30 — 22.00 Koncert wieczorny w wyk. 
Zespołu kameralnego im. St. Moniuszki. Prof. 
H. Sołomonow (1 skrz.) M. Szabsaj (II skrz.) 
M. Salnicki (alt) i prof. Tchorz (wioloncze- 
14), oraz chóru „Echa”* pod dyr. prof. Wła 
dysława Kalinowskiego. Tr. na wszystkie 
at 
27.00 — 22.15 „W pociągu" — felj. z 

Warszawy, wygł. Wanda Grabfńska. 
22.15 — 22.23 Płyty gramofonowe. 
2250 — 23.00 Kom. z Warszawy. 

  

TOWARY WiDZEWSKIE 
na bieliznę męską i damską — 

ceny niebywale niskie, oraz: towary 
żyrardowskie w wielkim wyborze, pol ca 
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chustek do wosa i płóciennych  prze- 
ścieradeł. gdyż krajowcy nigdy z nich 
nie korzystają. 

Hrabia słuchał jego przemówienia, 
potakując i wciąż oglądając się po ce- 
li. Raz tylko spojrzał na więźnia, ale 
spojrzenie to było aż nadto wymiowne. 
Oczy więźnia zabłysły, mięśnie twarzy 
drgnęły, z trudem opanował się i coi- 
aął w ciemny kąt Hrabia zaczął wy- 
rażać swoją wdzięczność. : 

— Bardzo, bardzo, jestem panu 
wdzięczny, nie zapomnę wspomnieć o 
panu u gubernatora. Ale gdzież są na- 
sze panie? Już pewnie zniecierpliwiły 
się, czekając tak na nas. 

Dyrektor więzienia wyszedł razem 
ze swym dostojnym gościem, a stróż 
zamknął celę na dwa spusty. Jednym 
skokiem znalazł się więzien przy swem 
iożku, podniósł materac... Ż dziką ra 
dością przycisnął do piersi niewielką 
paczuszkę, którą znalazi w słomie. W 
paczuszce znajdowała się cienka, sta- 
lowa piła, buteleczka # сЧууа i mocna 
drabinka sznurowa. Na dnie paczki le 
żała kartka, Więzień złożył ją drżą- 
cemi rękami i przeczytał pod oknem: 

„Przepiłuj kratę. Wyjdź nocą do 
starej studni. Przyczep drabinkę. i 
zejdź na dół. Kiedy diabinka się skoń 
czy, skacz odważnie wdół. Resztę już 
ja sam zrobię. Znam tajemnicę studni 
AB“. 

III 

— Fatalna historja, 1raversie. 
— Tak, — odpowiedział ponuro 

młodzieniec. — Ta przeklęta maszyna 
psuje nam się. Niema innej rady, tylko 
trzena wracać. 

LO WO 

  

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 3. 

Kasa czynna o g. 3.30. 

Ceny zniżone: Parter 60 gr. 
Od dnia 17 do dnia 20 lutego 1931 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 

„KRZYSZTOF KOLUAB““ 
Aktów 10. W rolach główn: Carola Toelle I Albert Basserman. Nad program Tygodnik filmowy Ne 68—1S36 

Początek seansów od g 4-e, Następav n' v am: 

Balkon 30 gr. 

Niebywaiy film: sensacyjny. 
Osnuty z tle aż A 

„Pies Baskerwiiiów” 

  

Ceny zniżone od 60 gr. 
ы Dziś! 

KINO-TEATR 'Przebój dźwiękowy! 

„HELIOS 
ni. WILENSKA 38. 

Tel. 926. ь 
Wobec wysokiej wartości artystycznej filmu dła młodzież: 

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

„7 BO 6 ė ee Porywający konflikt dwu sas: 
białej i żółtej 

W rol. g. Ryszard BerthelemeSS ; urocza Constance Bennett. 
dozwolone. Nad program: 

Na 1-szy seans ceny zniżone. 
Atrakcyjne dodatki 

  

  

Dźwiękowe Kino 

HOLLYWOOB: 
Mickiewicza 22.   

Dziś! Wspaniała muzyka i śpiew! Pierwszy wspaniały, przepiękuy film dźwiękowo - muzyczno - śpiewny p. t. 

$TUDENT ZE $SZTOKHMOLĄU 
rzają najwybitniejsi artyści teatrów szwedzkich. Nad program: Poraz pierwszy w Wilnie polski dodatek dźwiękowo- 

śpiewny. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

Hymnu prawdziwej miłości mało- 
dzieńczej. Główne role odtwa- 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

C8/INS 
WIELKA 47. 

Dziś! Przebój dźwiękowy! Miłość przystojnego porucznika do czarnookiej hiszpaniji T 

ЗЕНО AĄŃERICAR 
"KEN MAYNARD i płomienna, czarująca KATHRYN GRAWFORD. Akcja odbywa 

pięknych plenerów hiszpańskich. Nad program: Rewelacyjne atrakcje dźwięk we. 

W rol. gł. nieustraszony i beze 
konkurencyjny mistrz sensacji 

się na tle 

  

    
  

== 
KINO Dziś! Poraz pierwszy w Wilnie 3 PAG, |rmetkdikuiy. MQ ZACHODZIE $ŁOŃCA 

э Nietylko największe arcydzieło sezonu, ale największy cud techniki filmowej. Na potężnem i wspaniałem tie raz-. 
Wielka 42. wija się niezwykle subtelna akcja, której treścią są losy dwojga kochających się serc. W rol. gł. fascynująca nie” 

zwykłą urodą MARY DUNKAN oraz męski a naiwny Charles Farrel. Ceny od 40 gr. 

W tych dniach aś podłu łośne owieści KINO „P A N" ANONS! zanaszym <krnie „SŁOdyCZ zwycięstwa” "studentka Chemii" Meteny 
LT 4 W rol. gł. Olga Czechowa, Igo Sym I Ernst Wachbam. 
  

  

Polskie Kino 

WANDA“ 
4 tslka 30, Tel. 14-81 

walki z 

  

Dziś! Monumentalne epokowe arcydzieło! Pierwszy raz w Wilnie! Odpowi+dź na „Braterstwo Krwi". 

oai JĄTŁOŚĆ HISZPAŃSKIEJ BEDU!I 
przepiękny dramat w 10 akt. w roli głównej SANDRP MILOWANOFF (bohaterka Nędzników) i Jose Nicta. 

ай 
  

ZE ŠWIATA 
NOWY TANIEC „NOVA“ — WAR- 
JANTEM POLSKIEGO MAZURKA 

W tych dniach odbył się w Paryżu po- 
kaz rowego tańca, któremu wodzireje wró- 
żą wielką przyszłość. Taniec ten, skompo- 
nowany przez wybitnego tancmistrza fran- 
cuskiego, jest warjantem polskiego mazur- 
ka. 

PODSTĘPNA KRADZIEŻ RZEŹBY 
WŁOSKIEGO MISTRZA 

W Neapolu nieznany dotychczas spraw- 
ca skradł z kościoła świętego Ducha wspa 
niałą rzezbe, przedstawiającą Wniebowstą- 
pienie Pana jezusa, pochodzącą z drugiej 
połowy XVII wieku, dłuta florenckiego 
rzeźbiarza Micchela  Santacrozzea. Święto- 
kradzca wsunął na miejsce rzežby gipsowa 
kcpię. wskutek czego dopiero po długim 

URALA LRLS LAA LS ALSS ES 

ŻĄDAJCIE | 
we wszystkich. aptekach i 

składach aptecznych znanego A 

środka od odcisków = 

® Ргом. А. РАКА = 
UIA KES 

EA L V 

Pianina 
najsłynniejszej 

wszechświatowej fir 
my „ERARD* oraz 
„BETTI NG'i 
„K.iA. FIBIGER“ 

uznane za najlepsze w kraju 
(na Targach Północnych nagrodzone 

Wielkim Złotym Medałem) 
sprzedaje na dogodnych warunkach 

Kijowska 4 Abelow. 

  

     

   

  

  

      

   

ŠV) JM 

Fabryka i skład mebii 

W. Wilenkin i S-ka 
Spółka z ogr. odp 

Wilno, uł Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
' łóżka niklowane i angielskie, kreden- 

sy, stoły, szafy, biurka, krzesła dębo- 
we i t. p. Dogodne warunki i na raty. 

   
  

* Tommy i Travers jechali motorów 
ka środkiem zatoki. Księżyc świecił z 
wysoka, a z morza wia świeży wiate 

-ek, przyjemnie orzeźwiający zmęczo- 
nych upałem ludzi. To też spacer ten 
był śliczną rozrywką, z której młoda 
para przyjaciół cieszyła się szczerze 
gdy nagle motor odmówił posłuszeń- 
stwa. Wysiłki Traversa, który przy 
świetle księżyca czyścił i smarował 
kółka i śruby, były zupełnie bezpłod- 
ne. 

'— Niema rady, — westchnął cięż 
ko, -— trzeba brać się do wioseł. Musi 

my przed świtem wrócić do hotelu. 

Powoli zawrócili łódź i oboje zabra 

1 się do wiosłowania. Po paru godzi 
nach przybili do brzegu wpobliżu for 
tu. 

— Zostawmy ją tutaj, -— rzekł Tra 
wers. — Ta motorówka dokuczyła mi 
dzisiaj. Oho! A tam co się dzieje? 
Tommy chwyciła go za rękę i od- 
ciągając wtył, szepnęła: 

— Proszę się nie ruszać, musimy 
zobaczyć, co ten człowiek będzie ro- 
bił, Nie powinien nas widzieć. 

Gravers zapomniał o nieprzyjemno 
ściach, które mieli z powodu moto- 
rówki, i z zaciekawieniem wpatrywał 
się w ciemności, w kierunku wskazy- 
wanym przez Tommy. 

7. początku nie mógł nic dostrzec 
w ciemnosciach, ale po chwili zauwa- 
żył postać ludzką, która wyrosła nagle 
jak z pod ziemi, na tle muru forteczne 
20. Człowiek ten obejrzał się naoko- 
ło, i zniknął, ale zaraz ukazał się zno- 
wir w towarzystwie drugiego człowie 
ka. I 

Obaj ruszyli wzdluž wybrzeža i 

  

OBWIESZCZENIE 

Na zasadzie art. 1030 PC obwieszcza się, 
*ż w dniu 20 lutego 1931 r. od godziny 10-ej 
rano w majątku Chożów, gminy Mołodeczań- 
skiei należącym do Eugenjusza Chełchow- 
skiego to jest w miejscu przechowania za- 
jętych za długi przedmiotów, odbędzie się 
sprzedaż przez publiczną licytację oszacowa- 
nych na 10500 zł. a należących do Eugenju- 
sza Chełchowskiego maszyn młynarskich i tar 
tacznych: dynamomaszyny, gatru, gonciar- 
ki, cyrkularki, krupierni i walców. 

Komornik sądowy 
Sędziwój Zieliński 

ninkai 

осс 
OGŁ OSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w  Posta- 
wach Stanisław Widawski, mieszkający w 
Postawach, zgodnie z art. 1030 Ust. Post. 
Cvw. ogłasza, iż w dniu 24 lutego 1931 r. 
o godzinie 10) rano w Hołubiei (Huta Szkla- 
na) gminy Woropajewskiej, odbędzie się 
sprzedaż z licytacji publicznej majątku rucho 
mego, należącego do firmy „Braci Irma i 
Lipa Zinger”, oraz Spółka Akcyjna Za- 
kłady Przemysłowe w Woropajewie, składa 

ięcsgo się ze szkła, oszacowanego na sumę 
1.200 zł., na zaspokojenie pretensji Chaima 
Faldmana. 

Komornik (—) St. Widawski. 

    
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie 
Antoni Maciejowsri, zamieszkały w Wilnie 
e ul. Piłsudskiego 6, na zasadzie art. 1030 

„P.C. ogłasza, że w dniu 18 lutego 1931 r. 
od godz. 10 rano w Grzegorzewie, pow. 
Wileńsko-Trockiego odbędzie się sprzedaż 
z przetargu publicznego ruchomości, należą- 
cych do (irzegorza Kureca i składających 
się z tektury, żywego i martwego inwenta- 
rza i urządzenia biurowego, oszacowanych 
na sumę zł 24.100. 

Wiłno, dn. 17 lutego 1931 r. 

Komornik A Maciejowski. 
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przeszli tak blizko ukrytych wyciecz- 
kowiczów, że Travers cofnął się zanie 

pokojony, ściskając mocno dłoń dziew 

czyny. Wyższy z dwóch mężczyzn za 
trzymał się na chwilę i roześmiał się 
cicho. 

—- A co, okazało się łatwiejsze, niż” 
myślałeś, prawda?. 

Miałem wieką ochotę 
rześmiać się głośno, kiedy tak pa- 
tzałem na ciebie dyndającego w po- 
wieirzu na tej sznurowej drabinie! 

— Bałem się, że sznury pękną. 
‚ — Zdaje się, że nikt oprócz mnie 

nie wie o istnieniu tego tajnego przej 
ścia przez studnię na brzeg morza. A 
i ja dowiedziałem się o tem. trzy dni 
temu. To bardzo pożyteczne odkrycie, 
taki pradziadek , który pisał dziennik i 
rysował mapę przed wiekami!. 

— Tak, — potakiwał Larri, nie 
1ozumiejąc, o czem mówił jego wyba 
wicicl. Ale chciałbym już być jaknaj- 
dalej stąd, Chce mi się jeść okropnie. 
Czy możesz mnie czemś poczęstować? 

-- Natugalnie, bracie. Chodźmy 
prędzej. Czy lubisz baraninę z czosn- 
kiem? | 

Larri - Szczur oblizał się, splunął 
i szybko poszli naprzód. 

— Słyszał pan ten głos, Traversie” 
-- zapytała dziwnie wzburzona Tom- 
my. 

— Czyj głos, tego wysokiego? 
— Tak, Czy pan poznał go? 
— Nie, pierwszy raz w życiu sły- 

szałem. : 
— Myli się pan. Słyszeliśmy ten 

głos napewno. To głos hrabiego Ver- 
neuil. To bardzo dziwna historja. Trze 

ba zobaczyć, gdzie oni poszli?. Dob- 

  

mydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Wiłołd Woydyłło : 

  

Dr.Wolfson 2 poko 
choroby skórne, wene- 7 wygodami oje 
ryczne i moczopłciowe jęcj,, Jagielień 
Niu оо ор@ 
4—8 м. tel. 10-67, 

[Akuszerk! 
RKUSZERKA 

i о свснний 

Lokal 
020 šwiattych pokoj; 
ua I piętrze z frontu 
naprzeciw Ostrej Bra 

ŠMIALSWSKA my,  skanalizo wanych, 

ara: (Gabinet Kosme Aa "s 

Ke ao Dowiedzieč się, Tatar“ 
w 

wodadłi, kczjki, wy 3 9936. 
padanie włosów. Mi: 

  
kilewicza 46 R 6 Ž N 3 

KOSMETYKA zer 

GABINET SZAfKOWY 
faroświecki kup €. qacjonainej Kesme- 5 tyki Leczniczej. Wiadomość do Adm 

Wilno, Mics ewicza 31 
  

m * kobiecą _ Miłosierdziu 
Urodę konserwa- taszych Sz. Sz. Czy 
je, doskonali, edświe-telników połecamy b 
ża, msmwa jej skazy Hauczycielkę, роговй 
1 braki, Masażjącą w nędzy, 
iwarzy i ciała (panie) pozbawioną możności 
$z mczne epalenie ce Zarobkowania. | 
ry. Wypadanie włosów Przyjmuje Administr: 
U łupież. Najnowsze cja „Słowa* 
sdobycze kosmetyki ra. naiczycieski, 

cjonalnej 
Cedsiennie od g, 10—8. Wydzierżawia 

2% się majątek 

srodę 
eūje, Żoskonali, oriewice go. Ziemi ornej 1 

rza usuwa braśi i stazy dzies. łąk dobrych 

    

Gabinet „ „dzies. błotnych 
į dzies. Budynki w 

as Ce di rządku. Inwentasz 

/. Hryniewiczowej, wyda as i 
al. WIELKA Jė 18 m.9. ijanowo, poczta 
Przyj.w g. 10-11 4-7 kszyce. 

W. Z. P. № 5. . 

Pianina, 
fortepiany 
nowe, używane sprze- 
daję na raty. Kijowska 

1—10) *be8A Ek, 

  Za 25000 złotych 
sp'zed my 2 domy 
drewniane 6 4 mie- 
szkaniach z ogro- 
dm owocowym. 
Dom H.-K. „Za- 
chęta'* Mickiewi-. 

cza 1, tel. 9-08. '   

  

sze? - 

— Chodźmy, --- zgodził się ira“ 
vers. — teraz możemy się cieszyć, Ź 
łódź zastrajkowała, bobyśmy u 
bardzo ciekawej przygody... 

Oboje zaczęli się skradać wzdłu 
wybrzeża, starając się nie tracić z 0 
czu dwóch ciemnych sylwetek iudz- | 
kich.. 

Dwa cienie zatrzymały się przed 
starym domem, stojącym na uboczu ! 
znikły za drzwiami. Tommy i Traverš 
podkradłi się do tego domu. 

-— Oni są tutaj, -— szepnęła Tom 
my, — niech pan patrzy: drzwi. są 07 
twarte.. Wejdźimy i przekonajmy — 5' 
co to za ludzie. 

I nie czekając odpowiedzi, weszła 
do ciemnej sieni, a Travers podążył 
za nią. 

Słabe światełko, płynące zgóry: 
wskazywało kierunek schodów. Cicho 
zaczęli wchodzić ną pierwsze stopnie 
gdy nagle coś ciężkiego upadło — та 
ich głowy. a silne ręce pochwyciły 
ich ztyłu, rzucając na ziemię. Tommy 
i Travers walczyli | w mikzeniu 2 
wściekłością dzikich kotów. Ale niew? 
doczny wróg był silniejszy od nich, 
spetał im ręce za plecami i z ła 
ścią uniósł po schodach. Więżniowić 
znaleźli się w dużym pustym pokoju 
jedyne umeblowanie którego stano 
stół i dwa krzesła. Blaszana lampk* 
oświetlała niepewnem światłem siedzź 
cyck przy stołe dwóch ludzi w ma“ 
kach. Wyższy z nich roześmiał się: 

— © co chodzi? — zapytał, a Tr3 
vers poznał głos człowieka z wybrze” 

„Słowa* pod S. M. I 
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7   ża, w którym Tommy poznała hrabie 
go Verneuil. В 

"Drukamia Wydawnictwa „Stowo“ Zamkows 7


