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WARSZAWA. (PAT). — W dniu 20 bm. 
pod przewodnictwem pos. Radziwiłła odbyło 

„się w obecności p. ministra spraw zagranicz 

nych Zaleskiego posiedzenie sejmowej komi 

sji spraw zagranicznych. Na miejsce prof. 
Krzyżanowskiego, który zrzekł się mandatu, 

Wypadł mi wielki zaszczyt przemawiać 
pierwszemu na sejmowej komisji spraw za- 
granicznych w dyskusji nad ekspose pana 
Ninistra,  wygłoszonem tutaj przed wyja- 
zdem paca Ministra do Genewy. Od tego jed 
nak czasu, gdyśmy tego ekspose tutaj słu- 
chah, miała miejsce już Genewa, potem 
ekspose pana Ministra, wygłoszone na ko- 
misji senackiej w dniu 4 lutego, potem 
bardzo interesująca debata nad niem AA p. 
senatorow, wreszcie odpowiec: pana Mini- 
stra w. dniu 12 Iutego. Z-natury rzeczy wy- 
nika, że zainteresowania nasze garną się 
do tych faktów nowych i że pójdziemy 
za Śladarai myśli pana Ministra, ostatnio 
przez niego wyrażonemi. 

Stały wzrost prestiżu państwa polskie- 
go  przypisujemy przedewszystkiem konso- 
hdacji ycznej w Polsce, silnemu rządo- 
wi w Połsce. Na debacie senackiej mówio- 
mo dość często o czarnej broszurze  roZz- 
dawanej w Genewie, o echach pacylikacji, 
o artykułach w gazetach zagranicznych, O 
naszych wyborach i t. d. Byłem w Genewie 
w czasie ostatniej sesji i widziałm tu robo- 
tę na własne oczy. Zainteresowanie się 
temi wszystkiemi sprawami prasy zagranicz 
nej było znacznie mniejsze, niż się nam tu- 
taj zdaje. Jeszcze mniej można powiedzieć 
© powszechności, czy jednostajności sądów 
Frasy zagranicznej w tych kwestjach. Byly 
wygłaszare właśnie zagranicą, 
właśrie na zachodzie Europy pogłądy, O 
których powiem, że  bardzoby zaskoczyły 
członków tej Komisji, naiežących @0 оро- 
zycji jednak, jeśli broszury, rozdawane 
przez Polaków i Ukraińców przeciw rządo 
wi polskiemu były istotnie akcją , skierowa 
tą przeciw presużowi państwa polskiego, 
to gdyby-w. Małopolsce Wschodniej po 
dzi; dzień szły dymy od podpaleń, w War- 
szawie i Krakowie po. wiicach Spacerowały 
demonstracje i był bałagan, gdyby u steru 
państwa, zamiast rzadu, mogącego sobie u- 

kładać programy polityczne w skali dale- 
kiej nrzyszłości, stał rząd, mogący upaść 
to chwila, zaležnv od kilku giosów w par- 
łarencie. te wtedy położenie Polski nie na 
dyskusyjnych zebraniach w lokalach wynaj 
inowańnych przez osoby prywatne w hote- 
lach Gėnewskich — lecz tam, gdzie opinja 
świata reprezentowana jest przez odpowie- 
dzialnych kierowników potityki międzynaro- 
dowe) państw -- byłoby zupełnie inne. 

INie chcę już więcej gowracać do tych 
spraw, w których poglądy moje będą ex 
officio zwalczane przez część członków tej 
komisji, jakkoiwiex wiem, że są to kwestie, 

najwięcej wywołując u nas zain- 
teresowania nawet wtedy, gdy chodzi o po- 
iitykę zagraniczną, to jest o tyt lub niebyr 
państwą polskiego. Przechodząc do prawdzi 
wej polityki zagranicznej wyrażę radość, że 
awigzek socjalistyczny repntiik rad w dniu 

2 stycznia został zaproszcny do Komisji 
Europejskiej dla wspólnych studjów nad sta 
tem g ym Europy. jak wiadomo za- 
Proszenie to postanowione zostało po dłuż- 
szej dyskusji 1 skonsta'towaniu różnicy 
zdań. Na przeszkodzie stała odmienność w 

h na sprawy socjalne a także na 
‚ sam charakter stosunków międzynarodowych 

dakie zachodzą pnmiędzy poglądanii wszyst 
kich rządów Europy a rządem Związku o. 
cialistycznych Republik Rad. Zdajemy sobie 
dok'adnie sprawę z tych różnic, a również 
Z całej doniosłości skutków tego odmien- 
nego zaj ania . , cządu Związku Socja- 

cznych Republik Rad na to, co w stosun 
kach międzynarodowych uchodzi, a co nie 

tchodzi. uważąmy że niezaprasza- 
nie, pomi, czy lekceważenie Związku 
Socjalistycznych Republik Rad 
się mówi o kwest. 3 3 a 

do żadnego celu nie prowadzi. Stwa 
rza tylko izołację tego Związku od reszt 
Europy. A tu znowu my jesteśmy w cal- 
kiem innem położeniu, niż większość państw 
<uropejskich. My jesteśmy bezpośredniemi 
sasiadami tego olbrzymiego państwa i izo- 
wać się od niego w żaanym razie nie mo- 

zemy Innemi słowy, jeżeli w stosunkach imię 
ynarodewych ze Źw. Socjalistycznych Re 

Bublik Rad tkwią pewne trudności czy na: 
wet niebezpieczeństwo, to my Polacy jesteś- 
My najmnieį powałni, najmniej zdolni, naj- 
- wani aby nad temi trudnoś- 

"Mm przechodzić do porządku dziennego, 
znajdując wyjście ńajłatwiejsze przez nie- 
zapruszarie Zw. Socjalistycznych Republik Rad do Icy. ważnie na wszyst- 
Ke t.udności, które się w tych stosunkach 
sastręczają odpowiadamy naszą polityką 
szczerze wobec Zw. Socjalistycznych Repu- 

Rad pokojową i sąsiedzką, co w każ- 
em swoiem przemówieniu pan minister Za- 

ski podkreśla. W konsekwencji tego wszyst 
ziego raz jeszcze wyrażam swą radość, że 
"w. Socjalistycznych Republik Rad został 

wspólnej pracy zaproszony. 

Ale nie stosunki polsko - sowieckie, tylko 
3 - niemieckie byty 0- 
p koło której toczyła się debata senackiej 
Qmisjj Spraw Zagranicznych. W istocie sto 

įainkow połsko - niemieckich tkwi pewne jaj 
rad Kolumha. To iajka Kolumba polega na 
€m, że w tych stosunkach Niemcy są stro- 

2 ofensywna, my defensywną My jesteśtny 
podowoleni z granicy terytorialnej między 
Olsrą a Niemcami i nie chcemy. jej zmieniać 

2 jeden centymetr. Niemcy wykrzykują, że 
cheą nam nasze ziemie zabrać. My jesteśmy 
kę Owoleni z trawtatów międzynarodowych, 
oe sąsiedzkie między nami stosunki regu- 
Poło Oni nie. My dążymy do normalnych, 

wojowych oai o. — Oni 
: a naszeį granicy wytworzyč stan ja- 
„„iezos „rowzorium, jakiegoś nierozstrzy- 
nięcia. Niemcom więc zależy na tem, aby 

wtedy, gdy 
ch 

ji jest metodą 

calą my gorąco wszyscy zupełni 

Konto czekowe PKO. 
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GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
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LIDA — uł, Suwalska 13 — S. Mateski, 
MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
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A. Laszuk, 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Nuch”. 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK -- Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

NA POSIEDZENIU SEJMOWEJ KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH 
MOWA POSŁA STANISŁAWA MACKIEWICZA 

wszedł do komisji z ramienia BB pos. Ho- 
łyński, który objął referat umowy likwida- 

cyjnej. 

Komisja przystąpiła do rozprawy 

expose p. ministra spraw zagranicznych. 
Pierwszy zabrał głos pos. St. Mackiewicz. 

nad 

stosunki nasze byty możliwie nienormalne, 
wy zaś chcem y stosunków normalnych. Uni 
są więc stroną atakującą, ray zaś broniącą. 

Zdawałoby się, że w tem co nazwałem 
jajkiem Kolun:ba wypowiadan: prawdę zua- 
ną wszystkim w Polsce i nie mogącą wvwo- 
łać żadnego sprostowania, — a więc M aw- 
dę banalną, której powtarzanie jest niepotrze 
bne, Jednakże tak nie jest. Uznając tę praw- 
dę niezawsze potraiimy przemyśleć do końca 
wszystkich jej konsekwencyj. W metodołogji 
politycznej, że się tak wyrażę, polityków pol 
skich, przemawiających o stosunkach pol- 
sko_. niemieckich, zachodzą poważne luki. 

Tak naprzykład pan minister Spraw Za- 
granicznych był atakowanv za to, że podpi- 
sał ostatnie traktaty polsko - niemieckie. 
Otóż niezałatwienie tych traktatów zbliża 
nes do stanu stosunków nienormalnych, — 
tak upragnionego przez niektórych polity- 
ków niemieckich. Normalizacja tych stosun 
ków na każdem polu, a więc na tem zawsze 
stanowi nasze zwycięstwo. 

Drugi przykład: Prasa niersiecka stała się 
nerzędziem propagandy zaborczej. Podsyca- 
ne są apetyty zahorcze na ziemie, będące 
naszą własnością. Możemy być o przyszłość 
tych zien: zupełnie spokojni, na straży ich 
przynależności do Polski Stoi ich polskość, 
wzrastająca z roku na rok i bezwzględnie 
„dominująca nad krajem, tutaj czas pracuje 
na nes. Pozatem na Straży ich przynależnoś- 
ci do Polski stoi bitna nasza, oddana swemu 
woczowi atmja polska, ale raczej błędem 
7 naszej strony jest ciągłe odpowiadanie na 
zaczepki prasy niemieckiej, ciągie kontrargu- 
mentowanie, ciagte manifestowanie i powta- 
1zanie tego co bylo įuž kilkakrotnie stwier- 
dzone bardzo wyraźnie, że bez wojny ziemi 
polskiej nie oddaje się. Jestem przeciwnikiem 
tego stanu psyciicznego ciągłego wojowa- 
mia na gęhę z Niemcami, gdyż uważam, ze 
ten sfan psychiczny jest JEŚĆ na rękę tym 
politykom niemieckim, którzy popisują się 
agresywnością wobec nas. Może się on 
przycznić — @0 wytworzenia stanu 
;akiejś niepewności, jednak cos jest tam za- 
grożone, kiedy Pciacy tak ciągle się bronią. 
Nie jest zagrożone, a tylko Niemcy 
dążą do tego żeby Polskę postawić w poło- 
żenia państwa, które musi się bronić, coby 

SE osłabiło naszą aktywność polity- 
czną. 

„ Przykład trzeci: Niektórzy politycy nie- 
mieczy dążą za wszelką cenę do 'tego, aby 
państwa polskie pokłócić z naszą CZ 
cią uiemiecką. Tutaj z wielką  satysiakcią 
przeczytałem, że w expose senackiem pan mi 
niste" Zaleski wyraził się „nie mogę nie zwró 
cić uwagi, że konkluzje petycji Volksbunidu 
hyły węższe i nie szły tak daleko, jak daże 
hia riemieckiego członka rady".  Kłócerie 
mniejszości niemieckiej z państwem polskiem 

podważania państwa polskiego 
od wewnątrz, kto do tego rękę przykłada, 
sobi robote Berlina. Przeciwstawiamy tej ro 
bocie doświadczenia historyczne oparte © 
kilkusetletniego doświadczenia współżycia z 
Niemcami w naszym kraju, a raczej w kra 
jach naszych. Niericy połscy walczyli z na- 
mi w wojnach Polski niepodiegłej. walczyli 
w powstaniach przeciw rosyjskiemu zaborcy. 
W ciągu tych kilku wieków Niemcy dowiedli 
że się asymilują bardzo łatwo i szczerze, a 
ci, którzy pozostają Niemcami umieją poła- 
czyć przywiązanie do swojej narodowości z 
patrjotyzmer» państwowym. Niemcy z by- 
łego Królestwa Kongresowego byli i są 
wobec państwa Polskiego całkowicie lojalni. 
Dowodem tego byty mowy posła Willa, wy- 
głoszone w zeszłym same na tej Kormuisji 
Spraw Zagranicznych, które oklaskiwaliś- 

ie jednomyślnie, 
L naszych kolegów ukraińskich, a ja 0s0- 
iście najgoręcej Oklaskiwałem pasus, itó- 

ry dokładnie pamiętam do dziś dnia, że mniej 
szość niemiecka w Polsce pragnie być nie 
przedrniotem waśni pomiedzy Rzeszą  Nie- 
medis = Polska, lecz łącznikiem zgody po- 
(ADB aimas wielkiemi narodami i wielxie- 

Z tych założeń wychodząc potępiam wszel 
kie podchodzenia do Sab” oko narodowości niersieckiej z presumpcją że 
jest do obywatel nielojalny, takie postępowa- nie jest właśnie na rękę... ina, choć w 
mirn celują właśnie ci, którzy o niebezpieczeń 
stwach, płynących z Berlina_ jaknajgtośniej 
1ozprawiają. Potępiam również te pubiika- 
cje, które mówią © terytorjach niemieckich, 
zamieszkałych przez ludność а, wyra- 
żając się w sposób niezgrabny, mogący dać 
powód do oskarżania Polski, że żywi jakieś 
zamiary rewizji traktatów w odwrotnym spo sób. Takie publikacje są w Polsce nieliczne, 
temniemniej chciałbym wypowiedzieć przeko 
nanie, że poza ich autorami nikt w Polsce tak 
tie myśli. Jesteśmy zupełnie zadowoleni z 
obeczej granicy między Niemcami a Polska, 
jak już powiedziałem nie mamy zamiaru ani 
© jeden centymetr jej zmieniać. 

O działalności wojewody Grażyńskiego 
mówić nie będę, ponieważ ten wyraźnie na- 
leży do Komisji Administracyjnej. Zdziwiło 
mnie ogromnie, zdy w prasie niemieckiej 
fp'zed sesją genewską delegacia niemiecka 
mia domagać się usunięcia wojewody Gra- 
żyńskiego co nawet znalazło częściowe po- 
twierdzenie w przemówieniu doktora Curtiu- 
sa, który znalazł dla pana wojewody Gra- 
żyńskiego określenie „der bose Geits*, Niem 
cy przecież nie są na tyle złymi dyplomatami 
aby nie rozumieć że w ten stabili- 
zuią tylko woiewode Grażyńskiego na jego 
stenowisku, gdyż żadne państwo nie pozwoli 
ra wtrącanie się co personalnej obsad: ы 
izedników administracyjnych. Ż okóżzjj jed- 

nak uazwiska wojewody Grażyńskiego przy- 
jemnie mi skonstatować, że jeden z senato 
iów. należących do opozycji, zabierających 
glos w osiatniej debacie, potępiając wojewo- 
dę Grażyńskiego, CC e jeszcze uwydat 
nił tałenty i zręczność Ministra Zaleskiego, 
który załatwiał w Genewie kwestje, wynikle 
ze spraw sląskich. 

Mówiąc o tem, że Niemcy prowadzą wo- 
bec nas politykę agresji niczem przez nas 
nie sprowokowanej — nie chce tawić 
wrażenia, iż sądzę. że interes polityczny nie- 
miiecki agresji tej wymiaga, czy ją nakazuje. 
Wręcz przeciwnie. Nawet gołem okiem prze- 
ciętnego czytelnika gazet europejskich można 
zauważyć, że Niemcy mają do załatwienia 
wiele spraw pierwszorzędnej wagi z których 
każda jest dla ich interesu państwowego i 
narodowego © wiełe ważniejsza niż ten mi- 
raż „odzyskania korytarza" notabene bezna- 
dziejny. Nie jestem członkiem Komisji 
Spraw Zagranicznych Parlamentu niemieckie 
go, a tyłko polskiego i to muie oczywiście 
krępuie w wypowiadaniu poglądów, co jest 
dla niemieckie| polityki celowe, a co niece- 
:owe. To jednak mogę powiedzieć, że wy- 
stapienia antypolskie zaborcze w stosunku 
do nas polityków niemieckich, zajmujących 
w swojem państwie poważne stanowiska, 
ttómaczę sobie wzgiędami wyborczemi. Pań- 
stwu niemieckie kierowane przez kulejący 
arlament orwołułący się stale do regulo- 

wania życia państwowego przez rozporzą- 
dzenia prezydenta, jest w tak ciężkiem połoze 
niu vod względem partyjno - politycznym, że 
wynrzenią w sprawach polityki zagranicz- 
rej polityków tego państwa są jakąś wypad- 
kown ystosowywania się do nastrojów 
ryżnvch wieców. Cieszymy Się, że u nas tak 
nie jest. 

Wysoka Komisjo! Ad zebrania 
Izby przemawiał nan redaktor Piestrzyński, 
atóry dał wyraz przekonaniu, że rząd polski 
samalo dba 0 wiczy które Polskę łączą z 
Francia. Ręczę Panom, że gdyby ktoś taki 
pogłąd wypowiedział na zebraniu dziennika- 
izy europejskich, zajmujących się polityką 
zagraniczną, spotkałby się z głośnym śtnie- 
chem wszystkich obecnych. W ustach dziea- 
nika-za cudzoziemskiego zarzut taki byłby 
humorystyczny, bo tak dalece jest z prawdą 
niezgodny, w ustach Polaka jest demagogją 
najbardziej niewyszukanego gatunku. 

Publicyści ze stronnictwa narodowego 
oryginalną sobie stworzyli metodę. Budują 
«mi obraz stosunków, panujących w Europie 
wręcz przeciwnie do tych stosunków, które 
istnieją w rzeczywistości i dopiero wycho- 
dząc z tego fantastycznego obrazu dają po- 
uczeria polskiemu ministrowi spraw zagra- 
nicznych. Tak naprzykład w przemówieniu 
pana Kozickiego, wygłoszonem na posiedze- 
niu Komisji senackiej, a ogłoszonem w „Ga 
zecic Warszawskiej” czytam: 

„Liga Narodów przechodzi kryzys; po- 
wstaje nowy układ polityczny, dzieli się 
świat na dwa odłamy: tych, którzy pragną 
rewizji traktatów i tych, którzy się przeciw. - 
ko tej rewizji m Ы 8 

Qoraz dalej: „W Europie dzisiejszej or- 
ganizuje sie grupa państw, zmierzających do 
iewizji traktatów'* 

Chciałbym się pana senatora Kozickie- 
go zapytać o adres tej grupy państw, która 
się organizuje w obronie traktatów. Po otrzy 
maniu tego adresu niewątpliwie nie pozosta- 
nie nam nic innego, do tej organizacji 
jaknejprędzej przystąpić. Jeśli pan Kozicki 
ma 9а myśli Paneuropę to chyba upatruje 
w Niemczech tego głównego obrońcę trakta 
tów, co przecież wiadomo, że w Paneuropie 
Niericy odegrywać będą pierwszorzędną ro- 
k 0 PB innej grupie państw jakoś nie 
słychać, a stosunki francusko - angielskie i 
irarcusko-włoskie ulegają iluktuacjom, które 
powinne być znane p. Senatorowi Kozic- 
kiemu. Czytelnik artykułów pisarzy z obozu 
si a narodowego ma czasem wraże- 
nie, że ci panowie nie czytali gazet od roku 
1919 i mowy wypowiedzianej przez Cleme- 
ceau podczas poupisania traktatu Wersal- 
skiego. Zmieniło się trochę ua tym świecie 
miału miejsce takie wypadki, jak Locarno i 
polityka francusko-niemieckiego porozumie- 
uda, która aczkolwiek zwalczana przez część 
prasy francuskiej jest jednak rzeczywistą po- 
fityką Francji z którą liczyć się musimy. 
Czy dla nas byłaby lepsza polityka francu- 
sko - niemieckiej niezgody. Wątpię bardzo, 
zresztą zupełnie to nie należy do rzeczy. 
Mówca przemawłając na komisji spraw za- 
granicznych nie ma prawa zastanawiać się 
nad tem coby mogło być, a co nie jest. Jest 

to dyskusja odpowiednia dła seminarjum hi- 
storycznego w uniwersytecie. = 

obiście, — zaznaczam, że mówię tu 
osobiście, wyznaję poglądy, że aljans i przy 
mierze są to wyrazy bynajmniej nie wyrzu- 
cone z dykcjenarza rzeczywistości, chociaż 
w Genewie polityka aljansów uważą się za 
rzecz do pewnego stopnia wyklęta. Przeciw 
nie wyobrażam Sobie, że tak jak przed woj- 
rą aljans i przymierze chowały się w ta- 
jemnicy traktatów tajnych, tak teraz cho- 
wają się w gęszczu takich wyrazów i haseł 
jak Liga Narodów, Paneuropa, pacyfizm po- 
wszechny i t.d. W Paneuropie widzę jeden 
z etapów francusko - niemieckiego zbliżenia 
golitycznego. jestem zwolennikiem francusko 
niemieckiego politycznego zbliżenia. Aby nie 
być posądzonym O to, że jako Połak, robię 
dobrą minę przy złej grze, wyjaśnię, że gdy 
by tego zbliżenia nie było, Niemcy mogłyby 
uprawiać politykę Brockdorif Rantzau ройе- 
gającą na ekscytowaniu Bolszewji do przysz 
łej wojny. — zblżenie francusko - nieniiec 
kie powinno takiej polityce zapobiec. Odpo 
wiada to naszej polskiej polityce, która jak 
to zuwsze sie stwierdza w tej roli i wszę- 
dzie jest pokojową, przedewszystkiem poko 
iewą, pod każdym względem pokojową. Ale 
mówiąc o francusko - niemieckiem zbiiżeniu. 
które jest faktem któremu już nie przeszka- 
dzi p. Kozicki w „Gazecie Warszawskiej", 
jeżeli mu nie przeszkodził p. Pertinax z 
„L'echo de Paris" i p. Bainville z „Action 
Francaise" zawsze wspominam wyraz по- 
życe. Mówimy e otwieraniu się nożyc, gdy 
chodzi o dysoroporcję cen na wyroby prze 
mysłowe i produkty rolne taksamo nożyce 
się otwierają, gdy chodzi o stosunki tego 
małżeńskiego trójkąta: Francja, Polska, Niem 
cy. Ira bardziej się polepszają stosunki Fran 
cji z Niericami tem bardziej są Niemcy agre 
sywne wobec nas. jest to niesprawiedliwe 
i niezasłuzżone, gdyż nałeży pamiętać „za 
wsze, że to właśnie sojusz z Polską i wzgląd 
na naszą wierność danemu słowu umożli- 
wiają Francji prowadzenie tej pokojowej po- 
lityk! wobec Niensiec. 

* -- Powołam się 1u na analogię innego zę 
«ąta politycznego Francja, Angija, Rosja. 
dy Francja dochodziła do porozumienia, po- 
tem do przyjaźni, potem do sojuszu z Cesa- 
rzem Aleksandrem UI i Mikołajem II koope- 
tacja ta była skierowana przeciw Anglii. 
Gdy później stosunki franko - angielskie z 
rywalizacji zamieniły się w kolaboracje nie- 
tylko nie spowodowało to angielskiej agresy- 
wriości przeciw Rosji, lecz przeciwnie i An- 
gija i Francja postarały się o to, aby i sto- 
„unki angielsko - rosyjskie ułożyć przyjaź- 
nie, chociaż Anglję i Rosję dzieliły antagoniz 
my oparte na prawdziwych interesach pań- 
stvowych, a nie urojonych, na których się 
opiera obecna agresja Niemiec przeciw Pol 
sce. 

W itamy wiec radośnie zbliżenie francus<o 
niemieckie, Iecz chcielibyśmy aby  pokojo- 
wość, która stanowi ideologję tego zbliże 
nią stała się także i nami dostępna, aby u- 
stały ataki nieniieckie ciągle przeciw nam 
zwracane. Е 

Przechodząc do samej Paneuropy jako ta 
kiej muszę się usprawiedliwić, że nie poczu- 
wam się do kompetencji ocenienia o ile jej 
powstanie odpowiada naszym interesom go0- 
spadarczym, chociaż przestudjowanie książ- 
žki p. Edwarda Herriot, b. preimjera republi- 
ki francuskiej przekonało mnie, że istotnie 
powstanie Faneuropy leży w interesie wiel- 
Heh karteli przeniysłowych w których zaan 
gażowane są kapitały francuskie, niemieckie 
: amerykańskie. Zadam tylko makabryczne 
pytanie, sadzę że jako Wilnianin jestem upo- 
ważniony do zadania tego pytania, czy sto 
sunki pomiędzy państwami, należąceni do 
Paneuropy mają być takie same jak pomię- 
dzy Polska a Litwę Kowieńską. Wiemy prze 
cież dobrze, że Folska czynia wieloletnie 
wysiłki tylko i wyłącznie ku temu skiero- 
wane, aby pomiędzy dwoma krajami, nieg- 
dyś całkowicie wspólną dolą i niedolą zła- 
czonemi -- zapanowały normalne stosunki 
pomiędzy dwoma sąsiedniemi stwami nie 
zależnemi, Wysiłki te całkowicie odpowiada- 
1y ideologii Ligi Narodów jak i odpowiadają 
ideologii nowej Paneuropy, niestety, nie uda 
ło sie nam tego celu osiągnąć, który prze- 
cież tak skromnie wyglada przy gigantycz- 
nvch zamiarach, które kreślą sobie teoretycy 
Paneuropy. Dobre intencje rozbijały się © 
opór państwa kowieńskiego i stosunki pol- 
sko - litewskie mało zmieniły się na lepsze 
mimo maximum ustępliwości i chęci pogo- 
dzenia się okazanej przez nas. Premjer ko- 

PROGRAM RZĄDU ADMIRAŁA AZNERA 
MADRYT. (PAT) — Po posiedzeniu nowego gabinetu wydano ko- 

murikat, zapowiadający wybory do rad miejskich i przedstawicielstw. pro- 
wincjonalnych. Wybory odbędą się na podstawie głosowania powszechnego. 
Po utormowaniu się municypalności rząd przystąpi do wyborów generalnych 
do Kortezów o charakterze konstytuany. Wybory mają się odbywać w wa- 
runkach, zapewniających zupełną swobodę głosowania. Rząd będzie energicz 
nie zwalczał wszelkie próby zakłócenia spokoju. Rząd z całą energją będzie 
kontynuował politykę uspokojenia, aby następnie przejść do stabilizacji pra- 
wa. Podczas obrad parlamentu, zostanie zbadane dzieło rządów dyktatury, 
by w razie potrzeby stwierdzić kwestję odpowiedzialności. Rząd wypowie 
się w sprawie zagadnienia Katalonii 
jest również mowa o projekcie, omawiającym ogólne warunki, pozwalające 

i rewizji konstytucji. W komunikacie 

ną stworzenie autonomicznych prowincyj 

Protest egzekutywy Arabskiej 
я Z POWODU LISTU MAC DONALDA 
JEROZOLIMA. (PAT), — Egzekutywa arabska ogłasza odezwę, pro- 

tesiującą przeciw ostatniemu pismu Mac Donalda w sprawie polityki rządu 
angieiskiego w Palestynie. Odezwa wzywa naród arabski do zjednoczenia 
się oraz do liczenia na własne siły, na łączność ze światem muzułmańskim. 
Życzi — głosi odezwa — bojkotują Arabów, obowiązkiem więc Arabów jest 
odpłacić im tą samą monetą 

więński wybakał pod wejszeniem oczu pana 
Marszałka Piłsudskiego, że nie wojuje Z na- 
mi i na tem koniec. Nic się nie zmieniło w 
ogólnych linjach nawet teraz w przededuiu 
przystąpienia przez Litwę Kowieńską do ści 
slejs'ej niż Liga" Narodów pokojowej orga- 
nizacji państw eurepejskich. 

Jeszcze jedną sprawę chciałbym poru- 
szyć, która częściowo tylko do tej Komisji 
należy, mianowicie zajęcia stanowiska wo- 
hec akcji Komisj: Pro Russia, ufundowanej 
przy Stolicy Apostolskiej, która to akcja о- 
teimuje nasze terytorja między innenii takze 
Podtasie i Chelmszczyznę. Przemawiam iu 
nietylko jako Polak, lecz może przedewszy- 
stkiem jako katolik. Państwo polskie histo- 
1ycznie jest związane z katolicyzmem. Daje 
temu wyraz Konstytucja 17 marca w swej 
sakre!neį inwokacji, jeszcze żywszy daje te- 
mra wyraz projekt nowej konstytucji posłów 
Łloku Bezpartyjnego, który przewiduje na- 
wet odebranie przysięgi Prezydenta w kate- 
d:ze katolickiej. Kościół katolicki ożywiał 
zawsze orzepiękną myś! pojednania Kościo 
łów. Myśl ta w ciągu wieków niejedne uczy- 
niła doświadczenie złe i dobre. My Polacy 
wierzy о tem najlepiei. Unja Brzeska z 1596 
r. która doszła do skutku storaniem nasze- 
go króla i Wiełkiego Księcia Zygmunta Il 
dała Kościołowi katolickiemu rezultaty śred 
nie. Związała postępy katolicyzmu z grani- 
cami państwa polskiego, a w unitach zyska- 
ło się materiał dość podatny na przecho- 
dzenie z powrotem na prawosławie, czego 
cowodem była nietylko wzgłędna łatwość, z 
którą Moskale zniszczyli unję na obszarach 
t. Wielkiego Ksiestwa Litewskiego w 1853 
r. ale także przechodzenie ua prawosławie 
unitów w rosyjskich obozach jeńców pod- 
czns wielkiej wojny. Obecnie Komisja Pro 
Rusa chce stworzyć jakby nowy” jakiś 
obrządek urijny, jakkolwiek tylko na na- 
szem teryotrjum, gdyż próby te czynione w 
Rumunji, Grecji * wśród  eruigracji rosyj- 
skiej są tak nikłe, że mogą być pominięte. 
Tworzony rowy obrządek iada okolo 11 
tys. wyznawców, pośród których wielu jest 
takich, którzy nie wiedzą, że zmienili wiarę, 
że 7 prawosławia przeszli na katolicyzm. 
Najgorsze fest to -— — a ciągłe pozwalam 
sobie mówić jako katolik, — na co mam 
nadzieję, że mi pozwolą członkowie tej ko- 
misji z lewicowej opozycji — że ta akcja 
utrudnia ogromnie jakiekolwiek  porozumie- 
nie naszego Kościoła z klerem prawosław- 
nym do tego stopnia, kler prawosławny czuje 
się tą akcja dotknięty. 

Sądzę wiec, że minister Zaleski jako kie 
rownik polityki zagranicznej największego 
po Włoszech w Europie państwa katolickie- 
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Wielka debata nad polityką zagraniczną 

go, reprezentujący miljony najszczerszych i 
najgłębszych Katolików, państwa posiadają 
cego w tej kwestii ogromne doświadczenie, 
może się zwrócić do Stolicy Apostolskiej z 
uwagami w tej sprawie, które dyktować po- 
winna troska © wiarę katolicką. 

Minister Zateski będzie miał 0 tyle ułatwio 
1e zadamie, że nasz Konkordat nie uznaje no- 
wego obrządku. Mówię „nowy obrządek* ho 
nie wiem wiaściwie jak się on nazywa. Za 
lat kilka , kilka razy zmieniał nazwę. Pa- 
miętam jak się nazywał wschodnio - siowiań 
ski, potem wsclndnio - bizantyjski, teraz 
wazywa się u nas bizantyjski, a gdzie indziej 
wprost rosyjski. Faktem jest, że ten obrzą- 
dek rusytikuje nam Kresy, kłócąc nas jedno- 
cześrie z Cerkwią prawosławną. Rząd rosyj 
ski zwalczał Kościół katolicki dią rusyiikacji 
nasz jch Kresów, tymczasem trz kinės 
się sytuacja, że my psujemy ie stosunki 
z Cerkwią praw. również dla rusyiikacji na- 
szych Kresów. Jest to zupełnie nielogiczne. 
Rozr'awiałem z panem lem Jaremiczem, 
który w nowym obrządku widział „polską 
intrygę". Jeśliby tak miało być, to my: się 
chętme tej intrygi wyrzekamy. Wątpię 'aby 
wśród ludzi oświeconych na Kresach było 
więcej takich, którzyby  podziełali zdanie 
pana posła  Jaremicza lecz niewątpliwie 
wśród ciemnego ludu prawosławnego istnie- 
je tendencja utożsamiania każdej akcji ka- 
talickiej z państwem polskiem. Polska i ka- 
tolicrzm te pojęcia tam się tak zrosły, że 
ich ksiądz biskup Buczys i ksiądz biskup 
Czarnecki, nie rozczepi. Braliśmy duchową 
siłę od katolicyzmu, a katolicyzm znajdywał 
w nas najwierniejszych żołnierzy. Dziś także 
jako dla katolika, jest dła mnie artykulem 
wiary dążenie do tego, aby jaknajwięcej lu- 
dzi wyrzekało się swych błędów i przyjmo- 
wało religję katolicką, lecz nie wierzę w na- 
wracanie drogą tak zygzakowatą, jak ten 
nowy obrzadek. Sądzę, że przytem Kościół 
vie zyska literalnie nic, a państwo polskie 
poważnie będzie poszkodowane. 

Ponieważ mówiłem o stosunku do Ко- 
ścioła katolickiego, jako katolik i Polak, 
więc teraz już tylko jako obywatel państwa 
polskiego powiem, że cieszę się że siostunki 
nasze z Cerkwią prawosławną rozwijają się 
pomyślnie, Wobec znanego stosunku do 
Cerkwi ze stron Związku Socjalistycznych 
Republik Rad należy Polska do nielicznego 
już rzędu państw, w których Cerkiew pra- 
wosławna znajduje opiekę i pomoc. Także 
jako katolikowi z punktu widzenia dogmia- 
tycznego bliższa mi jest Cerkiew prawosła- 
wma, Kościół o tradycji apostolskiei od ka7- 
dego inaego wyznania  chrześcijańskiego, 
czy niechrześcijańskiego. 2 

PRZEMÓWIENIE POSŁA STROŃSK'EGO 
Pos. Stanisław Stroński z Klubu Narodo 

wego, polemizując z pos. Mackiewiczem za- 
znacza, że Klub Narodowy nie jest przeciw- 
ny porozumieniu francusko - niemieckieniu, 
gdy tak jak pos. Mackiewicz pragnie t 
ażeby to porozumienie nie ośmielało Niem- 
ców do bardziej żywych wystąpień przeciw- 
ko Polsce. Mówiąc o stosunkach Polski ze 
Stolicą Apostolską mówca dopatruje się pe- 
wnych oznak niedość ścisłej współpracy na 
szego rządu ze Stolicą Apostolską. 

Dalej pos. Stroński omawia zagadnienie 
katolicyzmu i innych wyznań na Wschodzie 
Polski, specjalnie zaś sprawę t.zw . obrząd- 
ku wschodnio - słowiańskiego, przyczem za- 
vważa, że trwałe postępowanie katolicyzmu 
na Wschód odbywa się tylko przez obrządek 
rzynisko - katelicki, a wszelkie _ postacie 
pizejściowe nie dają dobrych wyników: 
Móweo ubolewa, że sprawa wykonania kon- 
kordatu nie jest rozwiązana w zupełności. 

Przechodząc do stosunśów  połsko-gdań- 
skich, pos Stroński wskazuje, że polityka 
wobec Gdańska jest zupełnie prawidłowa, bo 
cierpiiwa i rzeczowa. Jeżeli ze strony Gdan- 
sza po kilku latach uspokojenia spotykamy 
się znowu z ożywieniem jego dawnego nie- 
przyjaznego stanowiska, to jest to wynikiem 
tylko rachub Gdańska na to, że dziś może 
sobie pozwolić na takie stanowisko. Litwa 
zachowuje się wobec Polski obecnie bardziej 
zaczepnie, niż dawniej, mimo że i tutaj po- 
lityka polska jest wybitnie cierpliwa, a przez 
to słuszna. у ; 

Pizechodząc do stosunków z Sowietąmi, 
mówca podkreśla, że stosunek między Polską 
a Związkiem Sowietów powinien się opierać 
na <zemś mocniejszem, niż pakt Kelloga. 
Zdaniem mówcy, należy zrobić wszystko, 
ażeby odgrodzić się od tego ustroju wew- 
nętrznego, który jest urzeczywistniony w Ro- 
sii, a dalej należy wczynić wszystko, aby na 
świecie nie było tego przekonania, że wy- 
buch zatargu wojennego między Polską a Šo 
vietami jest w każdej chwili możliwy. 

„ Z kolei pos. Stroński zwraca uwagę ra 
tendencję rewizjonistyczne w stosunku do 
naszych granic, przyczem zaznacza, że nie- 

    

   

    

    

P.P.S. W OBRONIE VANDERVELDE 
Pos. Niedziałkowski (PPS) opierając sie 

na tekście ostatecznym artykułu Vandervel- 
de, zaznacza, że nie był to artykuł w sprawie 
Polski i nie żądał rewizji granic, lecz wywo r 
łany był polemiką wewnętrzną grup politycz 
„ych w Belyji. Autor wyraził swój pogląd 
osobisty że mesłuszne było powiększenie tery 

"torjum polskiego o 1/3 mniejszości narodo- 
wej, mając na myśli nasze granice wschod- 
nie. Mówca twierdzi, że nie jest to pogląd 
odosobniony i nie można go uważać za wy- 
raz zasadniczo wrogiego stosunku do Pol- 
Ski oraz nie można go uzależniać od rzeko- 
mych wpływów PPS. Poruszając kwestję pa 
cyfikacji Małopolski Wschodniej pos. Nie- 
działkowski zauważa, że problem ukraiński 
iest zagadnienieni międzynarodowem i wyr 
wanie tego problemu z terenu międzynarodo 
wego jest niemożliwe. Przechodząc do zagad 
nienia tzw. obcych  interwencyj mówca 
twierdzi, że jest rzeczą niewykonalną za- 
chowanie w tajemnicy pewnych zjawisk ży- 

„, albo 'Vandervelde. 

pokojącą jest rzeczą, że w ostatnich czasach 
także i z poza Niemiec odzywają się głosy 
© zmianie naszych granic, jak głosy naszego 
niewątpliwego przyjaciela p. Painleve 'go, 

Mówca z ubolewaniem 
stwierdza, że ten polityk socjalistyczny ułega 
tardziej wpływom swoich. niemieckich przy 
jaciół w drugiej mmiędzynarodówce, niż pol- 
sk'ch. Dalszy ciąg swego przemówienia po- 
świeca pos. Stroński ostatnim obradom Rady 
! w Genewic. Rząd polski wysunął w (ie 
newic słuszuą tezę, że główną przyczyną 
niepokoju na pograniczu polsko - niemiec- 
kiem są wichrzenia Niemiec w sprawie zmia 
ny granic. Rzeczywiście w tym sporze cała 
słuszność jest po naszej stronie. Nota połska 
w sprawie skargi Volksbundu stwierdza wy- 
ražnie wine Niemiec i sam min. Curtius, mó- 
wiąc o tej nocie, oświadczył, że korzysta z 
*ej sposobności, aby raz jeszcze podkreślić, 
że stanowisko rządu niemieckiego i Niemiec 
w tej sprawie nie było wątpliwe. Min. Cur- 
tius mówił: „Niczego się nie zapieramy z 
tych stałych dażeń rządu niemieckiego”. Min. 
Zaleski słusznie to przygwożdził mimo to 
min. Curtius później jeszcze raz to samo 
„potwierdził. W uchwale Rady Ligi Narodów 
niema ani słowa wzmianki 0 tym głównyin 
motywie niemieckim i to uważa pos. Stroński 
za główne nasze niepowodzenie w Genewie, 
bowiem przeniosło to sprawę na niesprawie- 
zj A grunt, na szukanie winy tylko po stro- 
nie Polski z całkowitem pominięciem zasad 
niczej winy Niemiec. Mówca w dłuższym wy 
wodzie analizuje sprawozdanie Rady Ligi Na 
rodów podkreślając, że wypadło ono niepo- 
myślnie dia nas. Pos. Stroński porusza dmej 
skaryę, wniesiona do Ligi Narodów w spra- 
wie pacyfikacji Małopolski Wschodniej, któ 
ra wejdzie pod obrady komitetu trzech w Lon 
dynie. Zdaniem mówcy, polityka powinna 
zmierzać do tego, ażeby"'my pod względem 
spraw mniejszościowych byli zrównani z in- 
nemi państwami i aby obowiązki wszystkich 
państw w stosunku do mniejszości zawarte 
były nie w osobnych układach, lecz w pakcie 
Ligi Naridów. 

  

  

cia wewnętrznego, lecz tego że wychodzą 
one na zewnątrz nie można uważać za ob- 
cą *pterwencję. Mówca podkreśla, że trud- 
noś jakie się przed nami piętrzą, mają 
swoje główne zródło w polityce wewnętrz- 
nei i że rzekomo rośnie wśród państw zach. 
fala niechęci do stosunków wewnętrznych 
w_ Polsce. 

Pos. Oleśnicki (Kl. Nar.) przyklaskuje 
wywodoni p. ministra w sprawie utrzynia- 
nia pokoju i rozbrojenia. Dalej skarży się 
na traktowanie mniejszości ukraińskiej w 
Polsce i zaznacza, że jakoby żaden jeszcze 
тоай stanu w Polsce na serjo nie przystąpił 
do rozwiązania spraw 
stwierdza że ani posłowie, ani ludność nie 
ma i nie będzie mieć mic wspólnego z akcją 
sabotażową. : 

Na tem doyskusję przerwano Następne 
pcsiedzenie komisji w sobotę o godz. 10.30. 
Na porządku dziennym dałszy ciąg dyskusji Я 

ukraińskiej, wreszcie |     
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CHOCIENCZYCE 
(Pow. Wiiejski) 

— Praca Domv Ludowego Rady  Opie- 
° kuńczej Kresowej. „Cierpliwość i praca — 

narody wzbogaca”, a „Wiara niezłomna U- 

żywią kamienie" — powiadają przysłowia i 

słusznie,; przysiowia te w całej rozciągło- 

ści można zastosować do m. Chocieńczyc. 
Chocieńczycka gmina, położona jest na sa- 
mej rubieży kraju naszego i jedynem więk 

szem osiedlem jej jest nieduże miasteczko 

cerkiewne Chocieńczyce, centrum duchowe 

__ tej gminy. Oddawna założyła ognisko swej 

: pracy społecznej i kulturalno - oświatowej 

Rada Opiekuńcza Kresowa, która zorganizo 

wała tu koło gminne ROK. i dom ludowy. 
Początki tej pracy były ogromnie trudne 

i cierniste. Czynniki bowiem wywrotowe, 

| knrzystając z ciemnoty tutejszej ludności, 

" miały podatny grunt, do  zaszczepienia 

swych nikczemnych, a w rezultacie tak 

'_ szkodliwych haseł Rodzimą ziemią tych ha 

| seł + agitacji jest Rosja sowiecka, która 
specialną opieką otacza naszych ciemnych i 

biednych mieszkańców wiosek kresowych. 

Nic więc dziwnego, że ludność w Cho- 
cieńczycach na tak szumne i obiecujące !'m 

(fikcyjny) dobrchyt w przyszłości hasła, 

zapatrywała się bezkrytycznie i nieufnym 

wzrokiem patrzyła na wszelkie poczynania 
- oświatowej 0 

    

"_ zdrowe pracy kulturalno 
__ podłożu państwowem. 

I gdyby wówczas ślepy los zarzucił czło 

wieka do Chocieńczyc i zechciałby on zaj- 
__ rzeć do życia cndziennego poszczególnych 

— — mieszkańców tego miasteczka, nie mówiąc 
już o życiu duchowem i społecznem, o 

| «tórem nie wiedziano, że takowe istnieje, 

to przedewszystkiem, co go by uderzyło, to 
wiek myśli własnej poczucia godności czio 
wek myśli właste, poczucia godności czjło 
wieka, i absolutna nieświadomość przyna- 
leżności państwowej — jednem słowem, cał 
wowita ruina moralna. Z chwilą. gdyby czło 
wiek ów mógłby zajrzeć do jądra niektó- 
trych jednostek, znalazłby tam pod grubą 

warstwą zła i ciemnoty zawiązki dawnej 

Kultury polskiej, której to nasi ciemnięzcy nie 
- dopuścili do rozwoju. Tak, ta ogromna ruina 

-_ moralna jest niemym świadkiem niedawnej 

_ przeszłości historycznej naszego narodu, kie 
dy to bandy dziczy moskiewskiej nietylko 
arabiły mienie polskie, ale przedewszystkiem 
deprawowały duszę i sercą Polaków, wy- 
dzierając nam najswiętsze uczucia, jak wiarę 

_1 milość Ojczyzny, a których jedynym c=- 
dem było burzenie i niszczenie. wszelkiej kul 
iury, wszelkiej idei, Ruina ta jest dowo- 
dem tej cgromnej różnicy, która dzicli 

ie dwa Światy. Świat moskiewski, a obec 

nie bolszewicki, oparty na podeptaniu i za- 
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święte, świat negatywny i dziki, , Świat 
drugi, —świat polski, to świat ideału, świat 
praworządności i porządku _ Społecznego, 

" świat żmudnej codziennej, mrówczej pracy 
dła dobra narodu i jego Świetlanej przyszio 

ści 
I z dumą nalęży stwierdzić,” że smutna 

_ przeszłość. która tak dotkliwie dała się we 
anaki, zwłaszcza wsi kresowej, dzięki nie 

_spcżyiej energji i umiłowaniu pracy dla dob 
ra Ojczyzny garstki miejscowej inteligencji, 
iowoli, lecz stopniowo zaciera się i prze- 

_ chodzi w zapomnienie. 
Garstka miejscowej inteligencji zupełnie 

dobrze rozumie ten olbrzymi obowiązek, któ 
ry na niej ciąży, i w miarę sił swoich z 
całem poświęceniem pracę tę podjęła i su- 
miennie prowadzi. , 

а Mimo różnej natury przeszkód — wyni- 
ki pracy за wprost zdumiewające. = 

Koło gminne ROK. w samych Chocieńczy 
'cach zorganizowało wzorowy dom ludowy 
"w roku 1025. Ludność miejscowa nar: 
"do tego demu ludowego i jego działalności 

  

   

  

Eym — wrogo, lecz po pewnym czasie, gdv 
przekonali sie, że wszystko to robi się dla 
ich dobra, powoli zaczęli się garnąć do pra- 
cy, i obecnie starsi bardza chętnie uczęszcza 
ją do domu ludowego, gdzie w każdą nie- 
dzielę i sobotę odbywają się odczyty, po- 
gadanki, a nawet przychodzą i w inne dnie, 
aby współnie pogwarzyć, lub czegoś poży- 
iecznego dowiedzieć się. Młodzież miejsco- 
wa zostala zrzeszona w  „Spóini Młodzieży 
ROK." i za przykładem miejscowej inteli- 
gencii z całym zapałem oddała się pracy. 

Jėdnem siowem, dom ludo stał się 
obecnie niezbędny w życiu mieszkańców 

_ Chocieńczyc, ponieważ w nim zaspokajają 
swe potrzeby duchowe, oraz znajdują go- 
 dziwe i mile rozrywki, 
przedstawienia, chór, orkiestra, odczyty, au- 
dycje radjowe, i wreszcie zabawy tanecz- 

м 

o 
: 
   

  

   
   

  

     

    

   

     

    

    

   

   

    
     

    

    

    
   
   

  

   

   

    
   

  ne. 
_. Nad całokształtem pracy społecznej w 
Chocieńczycach czuwa koło gminne ROK. 
na cze le którego stoją: p. Helena Wojtkie 
wiczowa, właścicielka majątku Chocieńczy- 
ce, sko prezes, p. Sz ymon Spirydonowicz, 
wójt gminy, jako Skarbnik, p. Jan Karczew- 

_ ski, nauczyciel micjscowej szkoły, jako sek 
__ retarz, i p. Zofja Wojciechowska, kierownicz 
> miejscowej szkoły, jako członek zarzą- 

du 
= Zarząd koła tak dalece posunął się w 

wojej działalności, że przy pomocy Centrali 
ROK. w Wilnie zakupił orkiestrę dętą, skła 

ŚVINHUVUD 1 ŁENIN. 

  

/_ Z okazij wyboru Śvinhuvuda na 
_ prezydenta Finlandji prasa fińska pod- 
kreśla, iż jest to człowiek, który naj- 
więcej przyczynił się do uzyskania nie 
podłegłości państwa. Bolszewicy temu 
przeczą, bolszewicy twierdzą, że Fin- 
landji wogóle nie uzyskała samodzie!- 

_ mie niezależności państwowej, a otizy 
mala ją z rak i łaski Lenina. — Tym- 

_ czasem wiadomem jest, że w chwili 
— wybuchu rewolucji komunistycznej, w 

Finlandji utworzył się  natychiniast 
rząd prowizoryczny, na którego czele 
stanął właśnie Svinhuvud. Rząd ten 
proklamował niezależność i bolszewicy 
musieli się jedynie liczyć z faktem do 
konanym. Nie niając innego wyjścia 
oficjalnie uznali oderwanie Finlandji.od 

imperjum rosyjskiego. -— Ist ieja 
_ pamiętniki Sztejnberga, lewego esera, 

który wówczas zajmował stanowisko 
ludowego komisarza sprawiedliwości, 

_ w koalicyjnym rządzie bolszewieko - 
lewo - eserowskim. W książce p.t. 
„Kiedy byłem komisarzem ludowym*, 
autor w ten sposób opisuje history- 

nv moment oderwania finlandji 0d 
- Rosji: 

Działo się w końcu grudnia 1917 r. 
Siedzieliśmy wszyscy, komisarze ludo 
wi, w Smolnym Instytucie wokół о- 

 gromnego stołu, na którym leżał nie- 
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ładzeniu wszystkiego, co wielkie, piękne i | 

adnosiła się nieufnie, a nawet — powiedział ; 

jak naprzykład: į o 

ECHA KRAJOWE Rokovan 

  

dającą się z 12 instrumentów, oraz rozpo- 
czął budowe własnego domu ludowego, 
pod który fundamenty zostały już załozone 
z wydajną pomocą na cel budowy domu lu 
dowego przyszła Rada Gminna, która zao- 
fiarowała płac i materjał budowlany w ilo- 
ści 184 kłoców o przeciętnej długości 7 m. 
Oprócz tego Rada zakupiła dla domu iudo 
wego 5-lampowy  radjo-odbiornik. 

Pani Helena Wojtkiewiczowa ofiarowalą 
dla domu ludowego fortepian w dobrym sta 

re. A więc, zawdzięczając ofiarności i bez 

interesownej pracy członków zarządu, jak 
również i poparchi czy to materjalnie, czy 

to pracą miejscowej inteligencji — praca 
społeczną i kulturalno - oświatowa posuwa 
się naprzód, a owoce jej są wprost zdumic 

wające. 

Pracują ci ludzie codzienną żmudną | 
mrówczą pracą nad uświadomieniem i uspo 

iecznieniem ludu miejscowego, a celem ich 

pracy jest promienna, jasna, wielka i mo- 

carna — Polska. 

Należy więc życzyć, aby wysiłki prowa 
dzone z takim rozmachem w kierunku po- 
dźwignięcia młodzieży ze śpiączki, oraz tej 

bezprogramowej pustki duchowej i bezczyn 
ności społecznej , w której ona przebywa, 
stale wzrastała, 

Aby młodzież miejscowa pod kierunkiem 
ludzi bardziej doświadczonych społecznie i 
żvcicwo, znalazła dla siebie prawdziwy i 
"wictki cel. do któregoby stale, a wytrwale 
zmierzała, a konsekwentnym winikiem tego 
będzie typ prawdziwego obywateła - patrio 
zy o wielkiem, czystem i ofiarnem Sercu. 

KRZYWICZE 
(Pow. Wilejski). 

—- Jak w bajce. 9 lutego odwiedził Krzy- 
wicze wizytator szkół pan Gryglewski.. 

Dawno b. dawno, spotykał Krzywicze taki za 

szczyt... a "więc sensacja wśród szkolnego 

świata... 

Zadziwia wiełkie poświęcenie p, Gryg- 
lewskiego, bo obecnie temperatura sięga и 
żej 20 stopni, a do tego w Krzywiczach 
brak znośnego hotelu i p. Gryglewski spędził 
trzy noce w zatechłym, zimnym, i brudnym 
a obfitym w domowe owady . w jedynym 
pokoiku, obok kuchennego pieca, jedynego 
uiecklnjnego, i z tego słynnego hotelu krzy- 
wickiego. 5 

11-go zaś zrana przy 14-stopniowym тго 
ze * zadymce na połu p. Gryglewski odje 
chał w strone - Dolhinowa, mając wiatr 
północno - wschodni w oczy. 

Dzieci szkolne z dumą i zachwytem opo 
wiadają o dobrym i miłym Panu... 

Nauczyciełstwo oczekuje nowej ery. 

Szczęść Boże zacnemu p. wizytatorowi! 

  

   

BIENIAKONIE. 

W dniu S$ łutego b. r. odegrane zostały 
przez dzieci szkolne w sali kooperatywy — 
Zorza — lasełka p t. Łułajże Jezuniu — E. 
Szelburg. już od dłuższego czasu bywam na 
przeżstawieniach dziatwy z tutejszej szkoły 
i muszę przyznać, iż nawet zostałem sympa- 
tykiem tvch małych amatorów, gdyż naj- 
częściej sztuczki wystawiane są bardzo sta- 
rannie dobrane, czy to jako okolicznościo- 
we, czy też o wysokiej wartości artystycz- 
nej, lub głębokiej myśli przewodniej. 

C ostatniem przedstawieniu pozwolę 50- 
bie nieco dłużej wzmiankować. 

Jasełka te są w 3-ch odsłonach; I-sza 
cena przedstawia «arczmę, do której na- 

zbierało się dużo ludzi, aty smutek „zalač“ 
rozweselić dusze „tańcowaniem'. 

Przepeiniona publicznością sała „trzęsła 
się od śmiechu”, zdy nagle z beczki z wód- 
ką wyskoczył djabeł. Druga scena inna, bar- 
dziej nastrojowa -- droga do Betleem, nrzy 
niej kapliczka, w której stoi Świątek strze- 
сасу pół i chat... wskazuje on drogę 3 kró- 
lom i obwieszcza o Wielkiej Chwili Naro- 
dzenia Bożego. Wreszcie ostatnia scena -- 
to stajenka, do której przybyli wszyscy 
uczestnicy sztuki z darami., 

Całość dobra, nawet bardzo dobra. Gra 
tez zarzutu. 

Trzeba się było przypatrzeč, jak dzieci 
się na scemie, z iakiem  przejecieni 
, aby móc twierdzić, że ci mali ama- 

torzy swe role przeżywaii w głębi serc. 

Kostjuniy i dekoracje bardzo efektowne 
1ównież dzieci same robiły, oczywiście pod 
okiem nauczyciełstwa; na każdym kroku 
widać staranność, dokładność 1 estetykę. To 
też z całen uznaniem jestem dla miejsco- 
wego p. p. natczyciełstwa, a w szczególito- 
ści dla p. kierównika, który zwykle jak i 
tym razera reżyserował. I z całą pewnością 
stwierdzam, że „teatr amatorski dziatwy 
bieniakońskiej" całkowicie spełnił swoje za- 
danie, czego świadectwem były smutne, peł- 
ne ciekawości i rozrzewnienia, to znowu ro- 
ześmiane i błyszczące z uciechy oczęta dzie- 
ci — widzów. Widz.” 

          

   

HISTORYCZNE ROZMÓWKI 
— DZIERŽYN-SKI I PURYSZKIEWICZ.—ARESZTO- 
WANIE AWKSIENTIEWA. 

proporcjonalnie wielkich rozmiarów 
Aokument, zaonatrzony pieczęciami. 
Cóż to takiego być może? — zapytał 
jeden z obecnych. Był to dekret stwier 

  
Prezyden Svinhuvud 

Jzający niepodiegłość Finłandji. Zna- 
ležli się teoretycy prawa, którzy twier- 
dzili, że dekret taki wydać może jedy- 
nie konstytuanta Okazało się jednak, 

5 

CITTA DEL VATICANO. (Patj. 

L wo 

la Watykanu z Grecją 
W SPRAWIE KONKORDATU 

—- Według wiadomości, nadesłanych 
z Aten rokowania o zawarcie konkordatu pomiędzy Watykanem a Grecją, 
prowadzone prze zmsgr. Margotti, rokują dojście do porozumienia. Konkor- 
dat obejmie również kwestje, dotyczące kieru unickiego, któremu rząd ateń- 
ski robił wiełkie trudności w sprawowaniu misji kapłańskiej. 

Zakończenie sesji Komitetu Finansowego 
Ligi Narodów 

GENEWA. (PAT). — Komitet tinansowy Ligi Narodów przyjął tekst sprawozdania 

dia Rady Ligi Narodów, koócząc w ten sposób prace bieżącej s 

mautetu odbędzie się w czarwcu. 

  

sji. Następna sesja ko- 

strzały w kuluarach Reichstagu 
BERLIN. (PAT) — W piątek w godzinach popołudniowych kuluary 

Reichstagu były widownią zajścia, które wywołało niezwywłe poruszenie. 
Przed wejściem do sali obrad zjawił się nieznany osobnik, kióry strzelił trzy 
krotnie przed siebie z rewolweru. Następnie sprawca zamachu celował do by 
łego ministra Kiilza. 

W ostatniej chwili udało się woźnym obezwładnić napastnika i wyrwać 
mu z ręki broń. Zamachowiec oddany został natychmiast w ręce policji. Are- 
sztowany twierdzi, że jest przedstawicielem emerytów w Bawarii. 

KIM JEST SPRAWCA ZAMACHU? 

BERLIN. (PAT). — W związku z incydentem w Reichstagu biuro Wolia 
komunikuje: Sprawcą zajścia jest 72-letni emeryt Jerzy Schmidt z Wiirzbur- 
ga. Od kilku dni widziano go w kuluarach parlamentu, gdzie konferował z 
rożnymi posłami. Zachowanie się jego zwróciło w końcu uwagę byłego mi- 
nistra Kūlza. 

W czasie strzelaniny kuluary roiły się od bawiących tam osób. Strzały 
iue raniły nikogo. Dotąd nie wiadomo, czy broń nabita była nabojami ostremi. 
Schmidt tłumaczy się, że od posłów poszczególnych stronnictw - otrzymał 
wprawdzie przyrzeczenia, że uwzględnia jego prośbv, nie miał jednak pe- 
wności, czy to istotnie nastąpi. Chcąc 
dował się na oddanie strzału. 

więc zwrócić na siebie uwagę zdecy- 

BERLIN. (PAT) — Biuro Wolifa donosi, iż broń, z której aresztowa- 
ny sprawca zajścia w Reichstagu oddał strzały okazała się t.żw. straszakiem. 

Demonstracje antypolskie w Hamburgu 
HAMBURG. (PAT) — Przeciągajac przez miasto wielotysięczny po- 

chód bezrobotnych, demonstrował przed konsulatem polskim przeciwko pał - 
skiemu rządowi i konsulatowi, wyzywając i grożąc pięściami. 

Dookoła afery Oustrica 
PARYŻ. (PAT) — Kierownicy Banku Francuskiego odmawiają jakoby 

sktadania zeznań przed parlamentarną komisją śłedczą w sprawie stosunków 
Banku Francuskiego z bankiem Oustrica, uważając, iż Bank Francuski jest 
instjiucją prywatną, odpowiedzialna przed swymi akcjonarjuszami i swą ra- 
dą nadzorczą oraz że żądania komisj: nie moją prawnego uzasadnienia. 

Kilku komisarzy banku domagało się pozatem cofnięcia pewnych ze- 
ziiań poprzednich m. in. zeznania Moreta. (Ostatecznie komisja ma zbadać tę 
sprawę w dniu 24 bm. z punktu widzenia prawnego. 

  

Entuzjastyczne powitanie 
Malcolma Campbellaw Londynie 

LONDYN. (PAT) — W piątek pizybył do Londynu zdobywca świato- 
wego rekordu szybkości samochodowej Malcolm Campbell, któremu zgoto- 
wano entuzjastyczne przyjęcie. 

Pożar elektrowni w Paryżu 
PARYŻ. (PAT). — W piątek rano wybuchi pożar w jednej z głównych elektrow- 

mi, położonej na przedmieściu St. Ouen. Przybyłe straże ogniowe trzech obwodów zdo- 
łaty w godzinach popołudniowych ogień powstrzymać. Kilka dzielnic zostało do połud- 
nia pozbawionych światła. W piątek wiecz. udało sie częściowo zapewnić tym dzielnicom 
ovsługę światłem. Wskutek pożaru ucierpiało również kilka centrali telefonicznych. Po- 
żer wywołany został krótkiem spieciem. 

Lawina śnieżna zasypała hotel 
BERN. (PAT) — Lawina śnieżna zwaliła się na doline Nedels, zasypując całko- 

wicie hotel w którym znajdowało się 7 osob. 
cji ratowniczej wydobyto 2 trupy. 

3 osoby udało się uratować. W dalszej aic- 

  

Wyrok w procesie komunistycznym 
W LUBLINIE 

LUBLIN. (PAT) — W piątek w trzecim dniu procesu w sprawie 14 
komunistów lubelski sąd okręgowy wydał wyrok, mocą którego skazani 20- 
stali następujący oskarżeni: Pejsach Rybak i Fejwel Sliwka na 8 lat ciężkie- 
go więzienia, Wacław Iwanaszko, Adama Iezior, Jan Dogowela. Fiszel Gold 
blatt, Stanisław Nankiewicz — na 7 lat ciężkiego więzienia, Majer Rubin- 
sztajn, Jojne Erlichman, Władysław Rozwadowski —- ra 6 lat ciężkiego wie- 
zienia, Griinbaum i Stanisław Mankiewicz — na 4 łata ciężkiego więzienia, 
Jan Dybala — na jeden rok domu pop*awy. 

Wiktora, Sordka sąd uwolnił od winy i kary. Wobec skazanych sąd po- 
stanowił utrzymać areszt jako środek zapobiegawczy. Obrona zapowiedziała 
apelację. 

że Finnowie ogłosili już niepodległość 
; Centralnemu Komitetowi Wykonaw- 
czeniu nie pozostawało nic innego, jak 
stwierdzić, że ,,W odpowiedzi na żą- 
damie narodu fiolandzkiego, Rada Ko- 
misarzy Ludowych, stojąc na stanowi- 
sku samostanowienia narodów... i t.d.' 

W tej chwili zameldowano zebia- 
nym, że przybył Svinhuvud. Zjawił się 
on w Petersburgu na czele delegacji 
ńskiej. Wszedi śmiało po schodaci 
smolnego na górę, chociaż wszyscy 
wiedzieli o tem, że jest zdecydowanym 
stronnikiem państwowego ustroju bur 
żuazyjnego i zaciekłym wrogiem bol- 
szewików. -— Prezydent Finlandji cze 
kał w poczekalni. — Wszyscy spoj- 
rzeli na Lenina, ale ten kategorycznie 
odmówił wyjść do Svinhuvuda. Wzru- 
szył ramionami. uśmiechnął się i rzekł: 

— Co mogę powiedzieć temu bur- 
żujowi?... 

Trocki oświadczył, że ze Svinlu- 
vudem rozmawiać nie będzie. Któż w ia 
kim razie? — Oczywiście komisarz 
sprawiedliwości. 

lowarzysze oświadczył 
Sztejnberg — cóż ja mogę powiedzieć 
'emu człowiekowi, chyba w charakte- 
ze komisarza sprawiedliwości areszto- 
wać go... 

Komisarze roześmieli się, padło kil 
ka dowcipów. Lenin wstał sam i wy- 
szedł do pokoju przyjęć. Rozmowa 
trwaia bardzo krótko. Lenin powrócił 
1: z «śmiechem powiedział: —. „No wi- 
dzicie, ja mówiłem, że nie mogę... ze- 

  

   

cząłem od tego, że nazwałem go — 
„Towarzyszn“... 

-— To nie szkodzi — odparł Troc- 
ki — jeżeli trafimy w ręce Svinhuvuda, 
zaliczy to nam na nasz rachunek. 

Trzy miesiące upłynęły załedwie od 
chwili tej historycznej rozmówki, 4 
bolszewicy usiłowali dokonać w Finian 
dji przewrotu komunistycznego. Za- 
mach rewolucyjny zdusił Svinhuvud.- — 
Dziś jest prezydentem państwa. 

+ 1 

„lllustirowannaja Rossija“ zamie 

szcza niezwykle ciekawe rewelacje hb. 
czekisty Dragowa, jednego z bliskich 
współpracownikuw Dzierżyńskiego. 

Pewnego razu Dzierżyński zainte- 
resował się bliżej sprawą Puryszkiewi- 
cza i kazał go do siebie przyprowadzić. 
Puryszkiewicz siedziął wtedy w więzie 
aiu czeki. Sprowadzono go stamtąd 
autem i przeszło godzinę przebywał w 
gabinecie Dzierżyńskiego. 

Dzierżyński mówił następnie,- że 
iczmowa z Puryszkiewiczem wywar- 
ła nań wielkie wrażenie i że Puryszkie- 
wicz był pierwszym ideowym monar- 
chistą, jakiego mu udało się spotkać. 
Puryszkiewicz oświadczył, że skłania 
głowę przed niektóremi tezami socjali- 
zmu ale uznaje, że Rosja istnieć może 
jedynie w ustroju monarchicznym. 
Bolszewizm jest utopją. -— Wreszcie 
Puryszkiewicz zapytał Dzierżyńskiego 
wprost: 

— Dlaczego trzymacie mnie w wię 

-cusko - niemieckiej. W imię 

W_WIRZE STOLICY. 

ODMŁADNIANIE 

Pewien stary doktor warszawski postano 

wił dać wytchnąć swym pacjentom i wyje- 
chał zagranicę — na parę tygodni, Gdy 
wrócił, wszyscy zauważyli niezwykłą rzež- 

kość. aktywność, dziarskość... 

Rozeszła się nawet pogłoska, że blizko 

70-letni doktor omal nie uwiódł młodej 

dziew'cy. Jak wyg!adało to „omal”, trudno do 

ciec, w każdym razie doktór zyskał na 

rozgłosie i wzięciu. Przyznał się też wresz- 

cie. że owe parę tvgodni spędził na kuracji 

u genjalnego Worcnowa, że niema, jak mał 

py! 
Przykład podziałał. Po doktorze wyruszył 

irzęsący się mecenas, po mecenasie zatdze 

wiały dyrektor, a ostatnio ponoć znów zhut 
wiały hrabia. 

Znajomi są zachwyceni, — nie poznają 

powracających, każdy wygląda o 10 lat 
młodszy, a czyny. wedle czynów poubywa- 

ło im ze 30 

Cóż dziwnego, że jednacześnie wzrosła 
popularność małp w Warszawie. llość zwie 
dzających Zoologicum powiększyła się wi- 

docznie, przed klatkami z małpami —. tłu- 

ry: he, he, zwierzęta, niby jak inne, a ja- 

kie pożyteczne! Niejeden starzec , patrzac 

na goryla, skaczącego bezustanku po swym 

trapezie, aż się oblizywał — gdybyż miał 

pieniądze! gdvbyż mógł kupić tego gorylka, 

pojechać z nim do Woronowa —- stuk, puk 

wróciłby po miesiącu. Ale wtedy goryl czta- 

pałby o kijku, a on fikał kozłv na trapezie. 

Swoją drogą odmładnianie winno być 

w Polsce policyjnie zakazane. Co obciąża 
nasz budżet? Enieryci. Ledwó komu wy- 

dzwcni przepisany wiek (albo i jeszcze 

wcześniej), żeby nie wiem jak był czer- 

stwy, zdrów, pełen sił, —- dymisja, na eme 

ryturę! Taki jegomość przestaje pracować 
w państwowym kieracie, zaczyna pobierać 

pełną emeryturę, a że nie chce vrožno- 
wać -— więc bierze prywatna posadę. I po- 

wodzi mu sie znacznie lepiej, a państwu 
znacznie gorzej. 

Przykro myśłeć, że nasze pieniądze idą 
ua opłacanie zdrowych ludzi, którzy mogli- 
by jeszcze pracować, ałe których  wylano. 

Odmłodni się potem taki i będzie jeszcze 

żył Bóg wie ile łat — ileż mu skarb wypła- 

ci tej emerytury? Strach obliczać. 

Drugi mankament. Ciągie słyszymy i 
czytamy, że ten to stary dureń, tamten zra 

molaiy, ów skretyniały. 

Na dobrą sprawę nie słychać, by  kto- 
kolwiek był w Polsce przydatny do  cze- 
gokolwiek. Taki już matoli naród. No i 
zamiast czemprędzej wymierac, zamiast za- 

trać z tego skrawka mądrej ziemi swoje 

glupie gnaty — ci zaczynają się odmład- 

niać Niema człowieka u nas, któremuby 

nie życzono, by zo szlag trafił, a tymcza- 
sem trzeba będzie na ten radosny moment 

<zekać coraz dłużej. Karol, 

ANGLJA ŻĄDA 
OBNIŻENIA CEŁ 

Rząd angielski zwrócił się do Bex- 
lina, Paryża, Rzymu, Warszawy, Oslo 
z notą, w którci proponuje obniżenie 
taryfy celnej a 25 proc. lednocześnie 
rzad angielski komunikuje, że angiel 
ska delegacja w Lidze Narodów  po- 
stawi odpowiedni wniosek, Rząd an- 
gielski pragnie, by ogólne obniżenie 
ceł rozpoczęło się od obniżenia ceł 
na maszyny i wyroby włókiennicze. 
Dotychczas jeszcze nie wiadomo, jaki 
ekwiwalent Anglja odnośnym pań- 
stwom ma zaproponować. 

Gustaw Hesve, podając mowę Сиг 
tiusa, zaznacza, że polityka franciu- 
skich nacjonalistów w sto- 
sunku do Niemiec jest -— 
katastrofalna. On pragnie polityki, któ 
ra jeżeliby całkiem nie usunęła niebez 
pieczeństwa wojny, to zmniejszyłaby 
io niebezpieczeństwo i polepszyłaby 
połeżenie Francii o 80 proc., gdyż usu 
nęłaby niebezpieczeństwo wojny tran- 

patrjo- 
tyzmu wzywa Francja de ugody z 
Niemcami |; rewizji traktatu w Wersa 
tu. 

  

zieniu? Nie zmienię swych przekonań, 
x przekonany jestem, że każda rewoiu- 
cja doprowadzi wreszcie do restaura- 
cji monarchii. 

Dzierżyński nic nie odpowiedział, 
popatrzał uważnie na Puryszkiewicza, 
puścił kłęb dymu z papierosa i kazał 
go odprowadzić do celi. 

Po kilku dniach wydał polecenie u- 
wolnienia Puryszkiewicza, który w na 
stępstwie, jak wiadomo, wyjechał z 
Rosji. 

+—>7 8 

Dragow opisuje jak aresztował 
esera Awksientiewa, który stał na cze 
le jedynej wówczas partji włościan 
skiej I który przeszedł do stanowczej 
opozycji wobec boszewików po 2-gim 
zjeździe robotniczych i żołnierskich 
deputatów. Było to w r. 1918. Awksien 
tiew utrzymywał bliższy kontakt z wiel 
ka „aferą junkrów”, którzy szykowali 
zamach stanu. — Bolszewicy przez 
czas dłuższy nie decydowali się na a- 
sesztowanie wpływowego człowieka. 
Ale Lenin uznał za konieczne usunięcie 
go z widowni. Po dłuższej konferencji 

z Dzierżyńskim wydany został rozkaz 
aresztu. Dokonać tego miał Dragow. 
Auto zajechało w nocy przed dom, w 
którym zamieszkiwał wybitny eser. 

Stróż przez czas dłuższy nie otwie- 
rał bramy. Dragow wyjął mauzer z ka 
bury i lufę wytknął w sztachety. 
Stróż ujrzawszy rewolwer ziąkł się je- 
szcze bardziej i rzucił do ucieczki. 

— Strzelam! — zagrzmiał głos z 
uiev. To poskutkowało. 

SENSACYJNA AFERA 
OSZUKAŃCZA 

WIĘZIEŃ WYPUSZCZONYna URLOP 
ZDROWOTNY PROJEKTUJE MILJO- 

NOWĄ AFERĘ 
Przed kiłku laty głośna byla sprawa 

oszustwa, dokonanego pr<ez niejakiego Józe- 
fa Kolińskiego, który wraz z kilku  innemi 
osobami „spizedał* za 25 tysię.y dolarów ka- 
mienicę przy ulicy Próżnej, nie należącą do 
niego. Oszustwo to z trudem ujawnione, 
K liński i jego wspólnicy, zasądzeni na wie- 
loietnie więzienie, znaleźli się +a kratą. 

Latem roku ub egłego Koliński otrzymał 
urlop zdrowotny i znalazł się na wolności. 
Z właściwego celu swego urlopu (poratowa- 
nie zdrowia) Koliński skorzystał zgoła sen- 
sacyjn e. Uciekł do Karlsbadu, podleczył się, 
a następnie wypoczęty  zainiijował nową, 
śmiałą aferę. W tym celu poznał sięon z dy- 
rektorem wielkiej wytwórni maszyn  rolni- 
czych p. t. „Agro-Umon* w Pradze Czeskiej. 

Tu występuje już jako Jan Vrszecky, ge- - 
neralny zastępca i repre entant akcyjnego 
tow. w Warszawie, prowadzącego wyłączny 
handel na wielką skalę z Sowietami i będą- 
cego jedynym dostawcą Z. S. S. R. 

Pewnego dnia Vrszecky oznajmił dyrek- 
torowi f-my „Agro Union“ iź dostał od czą- 
du sowieckiego korzystną propozycję na do- 
stawę maszyn rolniczych na sumę 6 miljo- 
nów dolarów. Po kilkumi-sfęcznej korespon- 
dencji „Agro-Union* zgodziła się na zawarcie 
tranzak ji na sumę 4 000.000 dol. am. 

Znów idą pertraktacje. 
Vrzecky rozmawia przez telefon z War- 

szawy, z telefonu dyrekcji banku z firmą 
„Agro-Union* w Pradze. 

Zapewnia, iż bank zgodził się na żyro i 
skrócenie terminu spłat. 

Gdy jednak zarząd Banku Legjonów Cze- 
chosłowackich w Pradze porozumiał się z 
bankiem w Warszawie, plan zgóry obmyślo- 
nego oszustwa został zdemaskowany. 

Tranzakcja z maszynami roln czemi dla 
Sowietów okazała się sprytnym wymysłem. 

Pokaz samolotu „„P.6'' 
WARSZAWA. (PAT). — Departa- 

ment aeronautyki Ministerstwa Spraw 
Wojsk. urządził w dniu 20 bm. kon- 
ferencję prasową, połączoną ę poka- 
zem samolotu myśliwskiego „P 6*. 
zwiedzeniem Państwowych Zakładów 
„otniczych i Polskich Zakładów Skody 

Po pokazie samolotu myśliwskiego 
„P 6“ i wykonanym przez kpt. Orliń- 
skiego brawurowym locie pokazowym 
nastąpiło zwiedzenie Polskich Zakła- 
dów Lotniczych. Specjalną uwagę zwró 
сНа па siebie konstrukcja pierwszet: 
jłatowca komunikacyjnego. wykonane 
90 całkowicie z siak 

Następnie uczestnicy konferencji u- 
dali się do Polskich Zakładów Skody 
na Okęciu, gdzie zwiedzono fabryke 
silników lotniczych, kabli, produkowa 
nych dla PAST-y i Ministerstwa P. i 
Tel. oraz fabrykę silników elektrycz- 
nych. Po kiłkugodzinnem zwiedzaniu 
Zakładów Skody odbyła się konferen- 
cja prasowa, w której wzięli udział 
m. in. dyrektor Polskich Zakładów Sko 
dy Heine, szef departamentu aeronauty 
cznego Rayski oraz szef inżynierji woj 
skowej płk. Abczyński. 

Dyr. Heine przedstawił w krótkicin | 
przemówieniu zarys Polskich Zakła- | 
dów Lotniczych Skody. Po przemówi” 
niu dyr. Heinego zabrał głos szef depar 
tamentu aeronautycznego płk. inż. 
Rayski. Stwierdził on, że jedną z do- 
brych stron braku dłuższego kontaktu 
z przedstawicizlami prasy jest to, że 
może im teraz przedstawić wynik pra- 
cy ostatnich lat w tej dziedzinie. 

Na zakończenie szef inżynierji woj 
skowej płk. Abczyński wspozniał o nie 
słychanych trudnościach, na jakie nara 
Żona jest wytwórczość samolotów pol- 
skich, o ile chodzi o dostawę mater- 
jałów. Dzięki niezmiernie surowej kor 
troli udało się jednak podnieść jakość 
dostarczanych materjałów do produk- 
cji samolotów. Płk. Rayski udzielił 
wreszcie szeregu wyjaśnień, dotyczą- | 
czych łotnictwa, jak również produkcii 
samolotów. 

  

   

  

  

     

  

DO NABYCIA 
WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH 

i ADMINISTRACJI „SŁOWA* - 

KSIĄŻKA 
„DALEKI WSCHÓD 

w POLITYCE ŚWIATOWEJ" 
WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 

Cena5 zł 

  

  
    

Dokonano ścisłej rewizji w całym 
domu i sprawdzono dokumenty wszyst 
kich łokatorów. Awksientiewa nie by- 
io. Ajenci byli przekonani, że go już 
nie znajdą. Nagle otworzyły się drzwi 
i pewnym krokiem, do korytarza, skie- 
rował się jakiś człowiek. Tylko ten, kto 
go dobrze znał mógł poznać, że to jest 
Awksientiew. Ogolił brodę i wąsy. 

— Dzień dobry towarzyszu Aw- 
ksientjew — powiedział Dragow. Ale 
poszukiwany z najzimniejszą krwią 
zmierzył Dragowa od stóp do głów, 
uśmiechnął się banalnie i odrzekł naj 
spokojniej w świecie: 

-— Pan się myli, pierwszy raz w 
życiu widzę pana. 

— Nu, nu broś!.. . Pracowaliśmy 
przecież razem w Ispołkomie, nie pa- 
mietacie, jak występowaliście przeciw- 
ko mnie w związku z wypadkami 3 lip 
cą? * 

Awksientiew uznał, że stawka je- 
$0 przegrana, zmienił ton i rzekł ró- 
wnie spokojnie: Э! 

—Tak, pamiętam was towarzyszu.” 
Bvliście przedstawicielem 8-mej armii. 
anarchista, co tobisz tutaj? 

— Z rozporządzenia Czeki obarczo 
ny jestem przykrą misją: muszę was 
aresztować! 1 

— Cóż zrobić... —- 
wzruszył ramionami. 

Auto zadygotało motorem, ruszyło 
z miejsca, kierując się do Pietropawło | 
wskiej fortecy. až. 3 

  
      

    

Awksientiew



   

     

      

Urjor Gospodaray Zien Wt 
Handel wytworami rolnemi z Litwą 

Rosją i Łotwą 
3. ŁOTWA. miejsce w przywozie (z przeciętną cy- 

Bardziej ożywione są nasze stosun- lrą 3299 tysięcy zł. rocznie za pię- 
z Łotwą. Dość znaczny jest obrót ciolecie 1924 — 25, - 1028 — 29) i 
Miemieniem Iniasem. Wywozimy po- 7-me w wywczie (przeciętnie 32861 

ażne ilości drzewa. W odniesieniu do tysięcy złotych). W poszczegėlnycn 
inych wytworów rolnych, obrót jest iatach przywóz — wywóz kształtował 
briejszy i mniej regularny. Według się następująco: 
lejności państw, Łotwa zajmuje 10 

  

    

     

  

Przywóz 1924/25 1925/26 1926/27 1927/28 1928/29 
przywóz ogółem w 1006 zł. 365546 5266 12541 22260 15111 
? У % L] 04 0.5 0.7 01 
w tem wytworów rolnych w 1000 #1. — 27691 3299 6169 5720 3605 

З У % 758 62.6 40.3 25,7. 239 

Wywóz 
Wywóz ogółem w 1000 zł. 18045 50475 45808 50891 16466 

в w % 22 2.8 19 20 29 
| w tem wytworów rolnych w 100 zł. 29224 42885 19335 23848 49013 

У % 6C.8 721 42.1 46.9 64.1 
  

Saldo obrotów kształtowało się za- Nadwyżka wywozi: nad przywozem 
iem w rozważanym okresie stale na Rok ogółem wytworów rołnych 
асга korzyść tak w odniesieniu do 1924/25 | 11509 1533 
Wszystkich obrotów jak i specjalnie 1925 25 " 0 
wytworami solnemi wynosiło mianowi- 1027/28 — 23631 18119 
Cie w 1000 złotych: 1828/29 61355 45408 
  

SŁ UC мо 

jith Odpowiedzialność Sowietów 
przed sądami polskiem 

ECHA ZABÓJSTWA KUCHARKOWSKIEGO 
Na wiosnę 1929 r. na dworcu kołejowy:n 

Baranowicze przedstawiciel sowieckiego oł 
przedstwa w Berinie, niejaki Apanasewicz za 
strzelił referendarza tamtejszego starostwa 
Kucrarkowskiego, pełniącego wówczas funk 
cje zastępcy starosty. 

wdowie po tragicznie zmarłym Kuchar- 
kowskim, p. Kamilji Kucharkowskiej, rząd 
polski przyznał emeryturę. 

Niezałeżnie od.tego p. Kucharkowska wy 
teczyła rządowi sowieckiemn powództwo cy 
wiłne. 

Pienipotent powódki adwokat wileński p. 
Jatmentt, zwrócił się w tej sprawie do po- 
sełstwą sowieckiego w Warszawie, które je- 
dnak odrzuciło nawet próbę pertraktacji w 
Ki sprawie. Wówczas adw. Jamontt wyto- 
czył sprawę w sądzie polskim, opierając się 
na odnośnych paragraiach prawa cywilnego. 

  

Dwie katastrofy 

Sąd okr. w Worszawie decyzją z dnia 
26 września 1930 r. uznał sprawę za niepod- 
legła jego właściwości i skargę powodową 
oddalił. 

Sąd okręgowy wyszedł z założenia, iż 
zgodnie z zasadą prawa :niędzynarodowego, 
żadne państwo nie może być pozywans 
przez sąd obcego państwa gdyż jako pod- 
miot władzy suwerennej nie podiega obce- 
mu sądownictwu, o ile nie wyraziło na nto 
swej zgody. 

Adw. Maciej Jamontt z Wilna zaskarżył 
tę decyzję do sądu apelacyjnego w Warsza- 
wie, 

Wczoraj na rozprawie obrońca zaatakowsł 
rogłąd sądu okr. co do niemożności pozywa 
nia państwa przez sąd drugiego państwa, 
zaznaczając iż sąd Okr. pomieszał pojęcie 
pubłicznego i prywatnego prawa międzyna- 

lotnicze pod Lidą 
LIDA 20. II. (tel. wł. Słowa). W dniu dzisiejszym z Lidy wy- 

startował w kierunku Szczuczyna samolot typu „Potez” piloto- 
wany przez plut.—pilota Zawadzkiego z obserwatorem ppor. Pa- 
szkiewiczem. Wskutek gęstej mgły samoiot uległ katastrofie, w 
której ppor. Paszkiewicz poniósł śmierć, a pilot — plut. Zawadz- 
ki został ciężko ranny. Ciało ppor. Paszkiewicza przywieziono do 
Lidy i złożono w kostnicy Szpitała powiatowego, rannego zaś 

Przeciętne sałdo dodatnie obrotów 
wytworami rolnemi wynosiło za 5-cio- 
lecie 23562 tys. zł. 

Według poszczególnych grup wy- 
tworów rolnych przywóz — wywóz 
przedstawiał się następująco: 

  

aPrzywóz 
| wytwory roślinne w 1000 zł. 

1924/25 1925/26 1926/27 1927/28 1928/28 
7523 2628 3603 2441 1521 

  

     
  | Widzimy, że największe saldo dodatnie 

dotyczy pierwszej grupy, lo jest wy- 
iworów roślinnych, których  przecięt- 
lie za 5 lat wywoziliśmy o 12447 tys. 

  

—
 

PO DOKONANIU INSPEKCJI 

Na stacji w 
Włądz, W drod'e 
Wojewoda _ Beczkowicz. 

Słonimie witał p. ministra 

m 

| zgodzą się na rozszerzenie komunikacji 
będą 
W iatach ubiegłych. 

i„Mereczance. 

, Wczoraj w dzień lokał wydziału 
Opieki społecznej Magistratu był te- 
ienem godnych pożałowania zajść, 
wynikłych na tle zatargu kierownika 
tego urzędu Majewskiego z kilku 

zzobotnymi. 
Do awantury wmieszali się inni 

zrobotni, co spowodowało, że całe 
zajście przyjęło szersze rozmiary. 

Kierownik Majewski został  znie- 
Wążony czynnie a następnie zraniony 
W głowę kamieniem. Również został 
Boturbowany woźny urzędu. 2 

ejrzany o pobicie urzędnika 
bezrobotny Zygmunt Kuźmiński, 

bezdomny. 

Г w 
99 м Wilnie Towpeko, który 

Przybył na teren Słoni 
'wnież, jak następnie się okazało ss. 
esięczmi zostali aresztowani I   

| 50 więzienia. 

Minister Składkowski zakończył inspekcję 
dziwszy powiaty: nowogródzki, ldzki, wołożyński, szczuczyński i 
Wczoraiszym odjechał z Baranowicz do Warszawy. 

przez teren woj. nowogródzkiego min. Składkowskiemu 

czynili różnych trudności formalnych „przy spławie, 

agitator wywrotowy. Wymienieni 
się znacznemi funduszami założyli 
zasilając wieś ult tkami i broszurami 

"w ©% д0 80.0 584 42.6 42.2 
li zwierzęta i wytwory zwierzęce 

w 1000 zł. 6320 409 2071 2988 2070 
w 22.9 13.6 33.6 %2 574 

Ml wytwory przemysłu  roinego 
w 1000 zł 13839 222 494 298 10 

У’% 50.0 6.7 8.0 О 0.3 
IV drzewo sturowe i nawpółobrobione 

w 1000 zł. - 0 I pj 4 
® % — 9.0 0.0 0.0 0.1 

b. Wywóz 1924/25 1925/26 1926/27 1927/20 1928729 
t wytwory roślinne w 1000 zł. 12190 20776 6550 5567 30865 

w% 41.7 48.4 33.9 40.1 63.0 
li zwierzęta i wvtwory zwierzęce 

w 1000 zł 4146 5885 3553 3603 3710 
w 65 142 13.7 18.3 14.7 1.6 

HI wytwory przemysłu rolnego 
w 1000 zł 5588 8860 5694 5708 10:79 

\ % 191 26.7 29.4 23.0 20.8 
W drzewo surowe i nawpółobrobione 

w 1000 zł. 7300 7355 3558 5070 4250 
\ % 25.0 17.2 18,4 21.3 „8.6 

Porėwnywui przytoczone cyiry zł. więcej niż importowališmy. Odnos- 
na cyfra dła grupy II wynosi 1374 tys. 
21. dla IM! — 4235 tys. zł. i wreszcie 
Ча drzewa 5507 tys. zł.. — H—=ski. 

  

Odjazd min. Składkowskiego 
WOJ. NOWOGRÓDZKIEGO 

terenów woj. nowogródzkiego zwie- 
baranowicki i w dniu 

starosta p. Koźlacz z przedstawicielami 
towarzyszył 

  

O unormowanie ruchu naNiemnie 
i Mereczance 

W początkach marca na pograniczu polsko-litewskiem odbędą się kon- 
nawigacyjne, mające na celu omówienie sprawy spławu na Niemnie, 

Jakoby na skufak interwencji kupców litewskich władze kowieńskie 
wodnej na rzekach granicznych i nie 

jak to miało miejsce 

Żajście w wydziale opieki społecznej 
W czasie likwidowania zajścia przez 

policję w obronie Kuźmińskiego, któ- 
rego chciano aresztować, stanęli jego 
koledzy, którzy twierdzili, że jest on 
niewinny, Dziewięciu osobników sta- 
wiających opór policja zatrzymała, 
Interesanci wydziału Opieki Społecz. 
nej utrzymują, że Majewski wogóle 
zachowuje Się nieodpowiednio, co 
winno zainteresować Magistrat. Zapo- 
biegnie się w ten sposób tego rodza- 
ju zajściom, jak wczorajsze. 

Dochodzenie 'w sprawie powyż- 
szych zajść prowadzi wice-prokurator 
na m. Wilno. 

Uczeń gimn. białoruskiego w Wilnie 
SKAZĄNY ZĄ NALEŻENIE DO PARTJI KOMUNISTYCZNEJ 

rudniu r. 1929 do Słonima przybył b. uczeń 
odrazu 

miejscowej ludności agltując za wstąpieniem 

gimnazjum białoruskie- 
oczął aktywną robotę wśr. 

m | lo kompartji Ślad a“ = 
ma pewien Żyd z Białegostoku nazwiskiem Rotszul, 

posłu- 
rejonowe komitety kompartji w po- 

wywrotowemi. Obaj przed kilku 
р wczoraj stanąli przed Sądem w Słonimie. 
rzewodniczył rozprawie sędzia Zaniewski, oskarżał 

jako ekspert wystąpił kier. tamt. wydziału 
Rotszul otrzymał 56 lat ciężkiego więzienia, Towpeko zaś—4 lata ciężkie- 

pprok. Kuchuchowski, 
śledczego asp. Kuziel. 

__. Ucieczka wychrzczonej Żydówki przed 
groźbami 

П Mieszkaniec Wiina Michał Jankówski, z zawodu miernik, 

rodziców 
był na robotach 

th na pograniczu polsko-litewskiem w pobliżu Wiżajn. 

thai. 

: Miodzi postanowili pobrač się, lecz przedtem 
<hrzęst, co spowodowało represje ze strony jej rodziny. Dziewczyna, obawiając 

zemsty schroniła się w mieszkaniu narzeczonego, 
się 
žydo 

| ciekła na piebanję chronion: 
i Wii Wobec gróżb, dzlewczyca In 
_ Hllna do rodziców narzeczonego. ‚ 
: 
4 

Е 

gdy na A obległ mieszkanie Jankowskiego żądając wydania neofitki Ginzburgów- uw rzez policję. 
kła z miasteczka i jakoby przyjechała do 

Poznał on tam młodą Żydówkę nazwiskiem Ginzburg, w'której się zako- 

Ginzburgówna przyjęła 

a on gdaj tłum 

Z   

plut. Zawadzkiego przewieziono do Warszawy. 
Co byłe powodem kałastrofy narazie nie zdołano ustalić po- 

nieważ ranny Zawadzki nie odzyskał przytomności. Aparat został 
doszczętnie zniszczony. 

Katastrofa samolo towa pod Różanką 
W dniu 19 b. m., o godz. 17, koło Różanki miała miejsce katastrofa sa- 

molotowa. 

Samolot, wojskowy pilotowany przez por. Dolińskiego z 6 p. lotniczego 
wskutek defektu motoru opadł na pola ulegając strzaskaniu. Por. Doliński 
| obserwator plut. Hukszaniec zostali ranni. 

Na miejsce wypadku udała się komisja wojskowa. 

  
  

KRONIKA 
SOBOTA 

21 Dziś 
job 

Z30NCA w. о & 6 m. 33. 

Feliksa 
jutro 

*1 Wstępna 

SPOSTRZEZENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGII U. S$, 8. W WILNIE. 

z dnia 20 IL 31 r. 

« średnie w mm. 768 
eratura średnia -|- 1 

1 jwyższa -1- 2 
Temperatura najniższa -- | 
Opad w mu. -- 

Wiatr: południowy 

Tendencja: lekki wzrc st 

Uwagi: pochmurno, 

4. złefńica © zgoda. 4 m. 33 

    

      

NABOŻEŃSTWA 
— (k) Rozkład nabożeństw niedziełnycn 

w Katedrze. Suma o godz. 10.15 — celebruje 
ks. prałat Jan Uszyłło, kazarie wygłosi ks. 
kanonik Leon Żebrowski. 

Godz. 16 — тевгрогу uroczyste z kaza- 
niem ks. kanonika Antoniego Cichońskiego. 

URZĘDOWA 

—4Ardjencje u p. wojewody. Pan woje 
woda Kirtiklis przyjął w dniu wczorajszym 
p. prezydenta Foleiewskiego, w sprawie Ra 
dy Miejskiej, posła Wędziagolskiego w spra 
wie uzgodnienia prac Klubu B.B. oraz pre 
zesa Okr. T-wa Rolniczego, p. Śliżnia, i 
członka zarządu T-wa p Sołtana w spra- 
«ie wydawnictwa „Tygodnik Rolniczy” . 

SKARBOWA 
—- Ostateczny termin składania zeznań o 

dockodzie. Izba Skarbowa w Wilnie powia- 
domiona została o tem, że ostateczny ter- 
min składania zeznań o dochodzie w 1020 

r. Pe zestał z dn. I IIL. na dzień 
t Wachełęw 

MIEJSKA 
— Posiedzenie Rady Miejskiej zostało 

odroczone. Wyznaczone na dzień 25 b. m. 
posiedzenie Rady Miejskiej zostało odroczo 
ne do pierwszych dni marca. 

Spowodowane to zostało tem, że dzie- 
sięciu radnych wyjeżdża w tym czasie do 
Krakowa na Zjazd Związku Miast. 

— Zmiana w sprzedaży wyrobów tyto- 
niowych. V dofychczasowynii ai 
sprzedažv projektuje dyrekcja polskiego mo 
no, lų tytoniowego wprowadzenie zmiany, połegającej na przyznaniu detaliście prawa 
zaopatrzenia się w wyroby tytoniowe tam, gdzic to najbardziej odpowiada jego intere- 
som : potrzebom. 

Zmiana ta znosi przywilej hurtownika, 
itóry postadał dotąd zgóry mu przydzie- 
lonych detalistów, miał więc niejako zabez- 
pieczone obroty, pozostające pod opieką 
władz skarbowych. Było to rzeczą bardzo 
wygudną dla sprzedawców hurtowych, któ- 
rych niezaradność otaczana opieką przez 
władze narażała skarb państwa na straty 
wielu miljonów złotych. 

— Zmieniajcie karty mieldunkowe. Do 
dnis 25 b. m. biuro meldunkowe przy ul. 
Końskiej I zamieniać będzie stare karty mel 
dunkowe na rowe. 

„ Pa tym terminie stare karty meldunkowe 
nie będą przyjmowane. 

AKADEMICKA 
-> Koło  Ftnologiczne Stud. U. $. В. 

Dn_23 II. 1031 r. o godz. 12-ej odbędzie się 
w Zakładzie Etnologii USB. (Zamkowa 11) 
naukowe zebranie Koła z referatem kol. M. Piecinkiewicza p, t „Obrzędowość Bożego Narodzenia w powiecie Brasławskim". 

nė rvile widziani. 
reieracie odbedzie si i B 'z8 ads edzie się posiedzenie za 

„„ = Z Koła Prawników stud. USB. Dnia 22 w niedzielę w sali V o 18 godz. p. mec. jundziłł wygłosi odczyt pt. „O zawodzie adwokata" Kwestje i zapytania 
wyłonią w związku z odczytem będzie p. mec. Bagiński, 

Wstęp wolny ala wszystkich. 
ZEBRANIA | ODCZYTY 

—- Poselskie zebranie  sprawozdawe 
BBWR. W poniedziałek dnia 23 bm o go- 
dzinie 19, w lokalu przy ul. Zawalneį 1—-3 

„ jakie się 
wyjaśniać” 

odbędzie się walne zebranie członków i sym 
patyków BBWR, na którem p. poseł dr. Bro 
kowski wygłosi referat sprawozdawczy z 
prac sejmowych. 

Wstęp dła członków i sympatyków wolny 
Towarzystwa Przyjaciół Węgier. 

# powodu śmierci wybitnego polityka 
węgierskiego, a wypróbowanego przyjaciela 

i obrońcy Sprawy polskiej w latach wojny, 
odbędzie się zebranie w niedzielę o godz. 
5 i m. 30 w Seminarjum. 
( Referat wygłosi p. Władysław Studnicki, 
Gioście są mile widziani, 

— # Т-ма  Otolaryngołogicznego. W 
niedzielę dnia 22 lutego r. b. o godz. 11 
odbędzie się posiedzenie sekcji _ wileńskiej 
Polskiego Towarzystwa Otołaryngoiogiczne- 
go 7 pastepującym porzadkien: dziennym: 

1YDr. B. Dylewski: Wpływ inhalacji na 
wrażliwość błony śluzowej górnych dróg 
oddechowych i 2) Pokazy chorych. 

— Chrześcijański Uniwersytet Robotni- 
czy w Wilnie powiadar'ia, że w niedzielę 
dn. 272 lutego r. b. o godz. !-ej po poł. w 
sai Chrz. Domu Ludowego przy ul. Metro 
golitalnej Nr. 1 — odbędzie się odczyt p. t. 
„Duchowieństwo a robotnicy" , który wy- 
głosi p. Konstanty Iwaszkiewicz . 

Wstęp wolny 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— Kary za niemeldowanie nieletnich 

pracowników. Wkrótce Inspektorat Pracy 
będzie nakładał kary na wszystkich właści 
cieli zakładów i warsztatów, którzy nie re 
jestrują zatrudnionych u siebie nieletnich 
pracowników. $ 

„Nieuczciwi właściciele zakładów, mając 
tanią robocza siłę w młodocianych, ukrywa 
Ja często przed władzami fakt ich zatrudnie 
nia_ nieraz pod grożbą utraty pracy zabra 
niają im mełdować o tem inspektorowi. By 
zaradzić temu, Inspektorat będzie karai 
grzywną od 50 do 250 zł. 
,— Rekrutacja robotnic do Francji Wczo 

rai odbyła sie w Święcianach ‚ а dziś od- 
będzie się w Głębokiem, rekrutacja robot- 
nic rolnych do Francji. 

Odjazd przyjętych nastąpi z Wilna 
kilka dni. 

za 

RÓŻNE 
— Powszechny spis ludności W 

zwiazku z przewidywanem przez pre 
liminarz budżetowy na rok 1931 -— 32 
4 miljonów 
powszechnego spisu iudności, Głów- 
ny Urząd Statystyczny zamierza za- 
rządzić powszechny spis w grudniu r. 

Ostani powszechny spis ludności 
dokonany był w Polsce w roku 1921. 

TEATR I MUZYKA 
—- Teatr miejski na Pohulance. Dziś 

o godz. R w. „Bankiet" i „Raz, dwa, trzy” 
Molrara dwie Świetne komedje jednoaktowe 
trySrające humorem i obdarzone subtelnym 
zmysłem satyrycznym. Obie sztuki reżysero- 
wał dyr, Zelwerowicz, który jednocześnie 
adtwarza w „Raz, dwa, trzy“ kapitalną rolę 
„Nomsona, w otoczeniu calego niemal ze- 
społu. 

-- Teatr miejski w „Lutni”. Dziś, o 
godz 8 w. ukaże sie „Noc Sylwestrowa”, 
najnowsza komedja Krzywoszewskiego któ 
ra niewątpliwie cieszyć się będzie równie 
wielkiem powodzeniem, jak w Warszawie, 
gdzie osiągnęła ostatnio wielki sukces. ( 

Nowość tę wyreżyserował dyr..Zelwero- 
wicz: obsadę stanowią: Niwińska, Sawicka, 
Szurszewską, Balcerzak, Ciecierski, Jaśkie- 
wicz, oraz Wyrwicz Wichrowski. 

— Niedzielne przedstawienia udnio- 
we W: nadchodzącą niedzielę a 22-00 

zł. na przeprowadzenie ; 

rodowego. Suwerenność państwa, to jest 
pojęcie publicznego, a nie prywatnege prawa 
międzynarodowego i przysługuje ona państ- 
wat, jako nosiciełowi władzy w pańsiwie na 
własnem terytorium. * 

Stosunek zaś prawny w rozpatrywanej 
sprawie — kształtowałby się wyłącznie w 
sierze prywatnego prawa muędzynarodowe- 
80. W tej sferze panstwo występuje nie jako 
nosiciel władzy, a jako podmiot spraw cy- 
wilnych, jako osoba prawna. 

Sąd okr. niedostatecznie rozróżniał te dwa 
pojęcia. Z jednej strony suwerenność władzy 
państwowej, z diugiej osobowość prawną, 
gdy bierze ona udział w obrocie cywilnym 
shardlowym) drugiego państwa. 

Z jednej strony publiczno - prawna sfe- 
ra — z drugiej prywatno - prawna. 

Nauka prawa międzynarodowego wy- 
rażnie rozróżnia te pojęcia. 

Procedura zna jeden wypadek wyjęcia 
siraw z pod sądownictwa obcego państwa, 
a mianowicie eksterytorjalność. 

Sąd najwyższy w jednem z ostatnich o- 
rzeczeń dał w tej mierze dosyć wyraźne 
wskazania. Z orzeczenia tego uwidocznia się 
ciekawa okoliczność, że same Sowiety zwra 
cały się do sądów polskich, uznając ich cał- 
kowitą dla siebie kompetencję w tych wy- 
padkach, gdy chodziło o ich roszczenia do 
obywateli polskich. Z tego wynika, że nie 
moga się one zasłaniać obecaie brakiem tej 
kompetencji tylko dlatego, że w danym wy- 
padku roszczenia są skierowane nie przez 
nich a do nich. 

Jesśli w o państwa ARA to te- 
go rodzaju procesy są na porządku dziennym 
Weźmy np. ostatni głośn: 
śpiewaka rosyjskiego Teodora pina 
przeciwku Sowietom w Paryżu (sąd handlo 
sh © bezprawne wydanie jego pouinego 
dziennika. W procesie tym Sowiety biorą u- 
fzłał i nie kwestjonują. bynajmniej swojej 
w:ny. 

W konkluzji swychu wywodów adw. 
Jamontt prosił o uznanie tej sprawy za podłe 
gającą rozpoznaniu i odesłanie do sądu okrę 
gowego, celem merytorycznego rozpatrzenia 
Decyzję w tej sprawie — sąd odroczył do 
ARA b. z” Lt 

zaznaczyć należy, iż sprawa ta jest za- 
sadoiczą, gdyż od jej tozwiążonia ustali się 
stosunek dn aż Sowietów przed 
sądn:ni polsi ь 

Jeżeli sąd uzna się za niewłaściwy, to 
wówczas tutejsi kontrahenci Sowietów zmu 
szeni będą dochodzić swych pretensyj na 
terytorjum Federacji Sowieckiej. 

СБНБЫБЧБЫНЫА АНАЫАЫА НА НАНА НАЫЕ 
Superfilm dźwiękowy 

POGANIN 

  

"5" Ramon Novarro 
wkrótce 
w kinie 

„CASINO“ 

b. m. w obu teatrach miejskich odbędą się 
przeistawienia popołudniowe po cenach zni- 
żonych. 

W teatrze na Pohulance ukaże się o go- 
dzinie 3 m. 30 p p. „Papa - kawaler" Car- 
pentera, świetna komedja współczesna, cie- 
sząca się niesłabnącem powodzeniem. 

W teatrze („Lutnia”* «jrzymy o godz. 3 
m. 30 p. p. arcydowcipną komedję Francxa 
i Hirszfelda „Interes z Anieryką", w reżyse- 
rji R. Wasilewskiego 

— Najbliższe premjery.. Niezwykłe za- 
"ntercsowanie wzbudzają w Wilnie najnow- 
sze prerijery, nad któreni zespół teatrów 
miejskich pracuje obecnie. 

V teatrze na Pohulance ukaże się wkrót 
ce „Salome“ Oscara Wilde“a; w insceniza- 
cji Eugeniusza Dziewulskiego. 

W „Lutni* ujrzymy sztukę pióra p. Le- 
czyckiego p. t. „Sztuba”. Nie należy wątpić 
że sztuka wilnianina , poświęcona zagadnie 
riom polskiej szkoły, okaże się wielką atrak- 
еа ala Wilna. 

-- Ewa Bandrowska - Turska ‚ fenome- 
nalna śpiewaczka  koloraturowa, przybyła 
już Go naszego miasta i weźmie udział w 
dzisiejszym koncercie symfonicznym pod 
dyr. A. Wyleżynskiego, organizowanym 
przes  Wilenskie Towarzystwo Fiłharmonicz 
ie —- w sali Konserwatorjum Muzycznego 
(J. Wielka 47, wejście od ul. Końskiej). 

W programie Dworzak,  Opieński, Do- 
nizetti, Delibes i in. й 

Ceny biłetów zniżone. Członkowie Tow. 
Filharmonicznego korzystają 7 50-procento 
wej zniżk:  Bileiy sprzedaje biuro „Orbis 
Mick'ewicza 1!-a od godz. 18. Kasa Konser 
watorjum i szatnia znacznie rozszerzone Po 
czątek o godz. 20. 

co GRAJĄ W KINACH? 
Wanda — Milość hiszpańskiej beduimki. 
Światowid — Gołębica. 
Hollywood —- Biedny 

Pan —- Stodycz zwycięstwa. — jycz zwyc a. 
Heljos — Błąd ojca. ( 
Stylowy — Tajemnice d-ra Fu Manchu 
Kino Miejskie — Pies Basker Willow. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od 19 do 

20 b. m. zanotowano w Wilnie wypadków 
44, w tem kradzieży 4, oplstwa 8, przekro 
czeń administracyjnych 18. 

— OQskarżają o kradzież. W @ши 19 
b. m. Brażewicz Konstanty, Kozia Nr. 23, 
zameldował policji o kradzieży desęk na 1 
zł. przez Michejłównę Nadzieję. Świerkowa 
Nr. 16. : : 

Również Szukiel Stanisław, Majowa Nr. 

  

MAGISTRA 

w następujących skwerach Miejskich: 

» 

» » Cieietniku 
Oferty nałeży składać w biurze 

nikańska Nr. 2 pokój 4) do dnia 2-go   
ogłasza przetarg na wydzierżawienie wag doktorskich na sezon letni 1931 r. 

Tm. WILNA 

Na placu Orze szkowej, 
» Katedralnym, 
W ogrodzie Bernardyńskim 

Sekcji Zdrowia (Magistrat uł. Domi- 
marca r. b. w którym to dniu © godz. 

10-tej rano odbędzie się otwarcie ofert i ustny przetarg. : 
Warvnki przetargu na prawo ustawienia wag doktorskich są do przej- 

rzenia w Biurze Sekcji Zdrowia (pokój Nr. 4) 
Magistrat m. Wiina 

  

2. 

Uczony czeski hcrcro 
wym doktorem U.S.B 
UROCZYSTOŚĆ W POSELSTWIE 

POLSKIEM W PRADZE 
W tych dniach odbyła się w posel 

stwie polskiem w Pracze uroczystość 
wręczenia dyplomu . honoris causa 
czeskiemu uczonemu, profesorowi uni 
wersytetu praskiego, d-rowi Luboro- 
wi Niederlemu. W. uroczystości tej 
wzięli udział: czechosłowacki mini- 
ster szkolnictwa, dr. iderer, prorektor 
uniwersytetu Karola w Pradze, _prol. 
dr. Matiega, dziekan wydziału filozo- 
ficznego, profesor M. Weingart, dy- 
rektor słowiańskiego seminarjum prof 
M. Murko, prezes czeskiej Akademii 
Nauk i Sztuk prof. Zubaty, przedsta 
wiciele polsko - czeskich towarzystw 
i liczne grono slawistów. Po odśpie 
waniu hymnów narodowych obu 
państw, przemówił poseł Rzeczypospo 
iitej w Pradze, min. dr. Grzybowski, 
wyrażając radość, że wiekowy uni- 
wersytet wileński skupia w sobie naj 
większe grono uczonych narodowości 
czeskiej, radość tem większą, że wsku 
tek wzajemnego współdziałania kultu 
ralnego, wzrasta współpraca wśród 
bratnich narodów słowiańskich. Na 
stępnie promotor, profesor  Marjan 
Szyikowski, . profesor literatur słowiań 
skich na uniwersytecie Karoła w Pra 
dze przedstawił dzieje uniwersytetu 
wileńskiego, ktćry w drugiej połowie 
AV! stulecia założył król Stefan Bato 
ry, a którego pierwszymi profesoraini 
byli uczeni tej miary. co: wiełki kaz- 
nodzieja ks. Piotr Skarga, Lelewel, 
Grodek, Gołuchowski, bracia Śniadec 
Cy i inm. Uniwersytet wileński utrzy 
mywał oddawien dawna łączność z 
Pragą. Pierwszy stypendysta uniwer 
sytetu Stefana Batorego Bobrowski 
przybył do Pragi i tu wręczył człoa 
kostwo honorowe grona profesorskie- 
go patrarjsze slawistyki, Józefowi 
Dobrowskiemu, za zasługi, położone 
wokół kwestyj słowiańskich. Podobny | 
dyplom przyniósł później profesoro 
wi Hankowi, drugi stypendysta Ma- 
lewski, wreszcie trzecim honorowym 
członkiem uniwersytetu _ wileńskiego 
jest profesor Niederle, który przez 30 
przeszło lat pracował nad oświetle- 
niem dziejów: słowiaństwa i położył 
tundamenty pod monumentalne dzieło 

zakład  etnologiczny. W uznaniu 
tych zasług mianował go uniwersytet 
Stefana Batorego w Wilnie swym bo 
norowym doktorem. Dyplom doktora 
„honoris causa wręczył uczonemu p. 
minister dr, Grzybowski. 

KRYZYS SZKOLNY 
NA WILEŃSZCZYŹNIE 
Trwajacy od r. 1029 prawie w całej Pol 

sce wzmożony przyrost ilości dzieci prze- 
iawie się najsilniej w _ województwach 
wschodnich. W wcjewództwiće  wiłeńskiem 
w latach 1929 — 1932 przyrust ten wynosi 
55.000 dzieci, czy:i 144 proc. w stosunku «lo 
r. 19.8 — 1920. 

Dia pomieszczenia w szkołach tak ol- 
brzymiego przyrostu należało wybudować 
już do tej pory przynajmniej 10.000 izb 

  

szkołnych. Wobec poniechania myśli o bu-- 
dowie. dziś ołbrzymia ilość dzieci wycho- 
wuje się bez szkół. 

Np. w powiecie Mołodeczno — w gmi- 
nie Połoczany brało miejsc w szkołach dla 
210 azieci, w gminie bienieckiej — dla 160 
dzieci, w griinie Krasne —- @ 83 dzieci. 

W powiecie wileńskim w gminie pod- 
brzesziej nie przyjęto do szkół 140 dzieci, 
w gminie Mickunv — 95 dzieci, w gminie 
Niemenczyn i Rudziszki — 132 dzieci, w 
gminie Dorszyce * Lužki pod Dzisną — 110 
dzieci. 

We wszystkicii powiatach stan podobny 
7 w każdej gminie brak izb szkołnych — 
i dziesiątki łub setki dzieci już dziś znaj 
dują się poza szkołą. 

Patunek bezwzględny naieży się Wileń- 
szczyźnie -- 2 jedynym ratunkiem może być 
tyviko budowa szkół. Do podjęcia budowy 
należy jaknajrychlej przystąpić — a  pań- 
stwo musi przyjść z wydatną pomocą. 

HEMOROIDY] 
„от. хоройту 
swęolzemia, 
Akrwowiama 

UsUWA 
HEMORIN 
KLAWE 

' 

10, zameldował o kradzieży 90 zł przez Le- 
guna Jana, Szkaplerna Nr. 22 i Jacuńską Na- 
talję, Beliny Nr. 18, A 

— Nie napad a symulacja. W 
związku ze zgłoszonym w policji na- 3 
padem na ucznia gimnazjum Zygmun- 
ta Augusta, Mikutowicza Władysła- 
wa, Wielka Nr. 38, dochodzeniem 
ustalone, że Mikutowicz z niewiado- 
mych powodów zajście to symuluje, 
gdyż lekarz grodzki nie stwierdził 
żadnych obrażeń, ani uszkodzeń cie- 
lesnych na ciele Mikutowicza oraz 
nie ustalono żadnych śladów na 
miejscu rzekomego wypadnięcia z 
taksówki Mikutowicza na drodze pro- 
wadzącej do Nowej Wilejki i na 
miejscu rzekomego napadu przy ul. 
Wiwulskiego. : 

— Przemyt sacharyny. 
m. u Galperowicz Liby, 
leziono 25 kg. przemyconej sacharyny. 

W. dniu 18 b. 
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Co ciekawego znajdu- 
Jemy w czasopismach? 

„Przegląd yczny*. Podwójny zeszyt, 
za styczeń i luty „Przeglądu Połitycznego” 

poświęcony aktualnym sprawom mniej- 
m i polityce Niemiec. W artykule 

wstępnym znajdujemy syntetyczne i wnikli- 
we ujęcie najważnieszych przekształceń w 
polityce międzynarodowej w ciągu roku tak 
Hłodnego w ważkie zmiany, jakim był rok 
ubiegły. W następnym, obszernym artykule 
znawcy spraw narodowościawych Konstan- 
tego Jeziorańskiego znajdujemy nader cen- 
ne w chwili obecnej omówienie problemów 
uniejszosciowych ze specjalnem  uwzgięd- 
nieniem załarrywania się zagadnień tych w 
płaszczyźnie polityki międzynarodowej. W 
artykułe zaś konsula generalnego Karola 
Ros: — żywe i szerokie omówienie prze- 
kształceń 1 załaniań, jakie w ostatniem dwu- 
nastoleciu przechodziła polityka zagraniczna 

й REŻ republikańskich. 
„Kroniki miesięcznej" znajdu- 

jemy interesujące zestawienia liczbowe, do- 
tyczące rozwoju kryzysu ekonomicznego i 

ia w Niemczech, oraz omówienie 
przesileń politycznych we Francji. 

Załącznik zawiera tekst Konwencji o po- 
inocy finansuwej. Bogata bibłjografja i chro 
nologiczne zestawienie wydarzeń dopełniają 
treści tego zesztu. ( 

Wspėlczesny“ Nr. 106, mie- 
sięcznik wydawany przez d-ra Stanisława 
Badeniego i krakowską spółkę wydawniczą, 
zawiera następującą treść: Kurt  Riezler 
„Człowiek i wiedza”, Wiktor Piotrowicz 
„Cerkiew grecko-wschodnia w Polsce", Jo- 
se Pla Caxcełes „Międzynarodowa misja Hisz 
panji*, Marjan Kukiel „Polskość i niemczy- 
zna w cudzoziemskim autoramencie“, Mie- 
czysław Brahmer „Problem renesansu we 
współczesnej krytyce włoskiej", Adam Hey- 
del „Ceł komercjalizacji przedsiębiorstw 
państwowych”, Jan Żalplachta „Rzut oka 
na połityczny rozwój Rumunji w ostatnich 
trzech latach 

Ruch prawniczy, ekonomiczny i Socjo- 
logiczny. Wyszedł z druku 1-szy zeszyt „Ru- 
chu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjoło- 
gicznego”. Na treść zeszytu Składają się: 
artykuły: „Pacyfizm w Polsce w XVI stu- 
leciu“ — prof. St. Estreicher; „Narodowość 
statków rzecznych i l-sza Międzynarodowa 
Konferencja prawa rzėcznego“ — prof. B. 
Winiarski; „O utworzeniu Sekretarjatu Sta- 
uu“ — sędzia Z. Sitnicki; „Pojęcie prawa 
autorskiego w rozwoju historycznym" 
dr. Józef Górski; „liberalizm wobec poli- 
Baj i sprawy społecznej* — prof. A. Hey- 

; „Przyszłość produkcji złota” — prof. 
E Młynarski; „Studja ekonomiczne we Lwo- 
wie i Lublinie" —- dr. X. Antoni Szyntański; 
„Dualizm produkcji europejskiej a targi" — 
dyr targ. pozn. Stefan Ropp. Przegląd 
piśmiennictwa: 59 recenzyj i sprawo 
zdań krytycznych z zakresu prawa, ekono- 
mji i socjołogji oraz bogata bibłjogralja 
odnośnej literatury polskiej i obcej. 
Kronika ustawodawcza. — Są- 
downictwo: Przegląd _ orzecznictwa 
karnego i cywilnego Sądu Najwyższego Try 
bunału  Adnvinistracyjnego. — Kroni ka 
gospodarcza i socjalna. —- Prze- 
fiąd czasopism obcych. 

Atma Mater Vilnensis, rocznik  Zrzesze- 
nia Kół Naukowych USB. pod redakcja 
Czesława Zgorzelskiego. 

Już się ukazał N 9 
czasopisma akadeników 
jest poświęcony |anowi 
racji  czterechsetlctniej rocznicy urodzin 
wielkiego poety (1530 1930) i zawiera 
hogaty materiał naukowy, literacki i artv- 
styczny. 

Wydawnictwo to omówimy obszerniej 

Wiadomości Literackie Nr. 8 przynoszą 
otszerny artykuł |. Sterupowskiego, zasta- 
naw'ajacego się nad dziełem Alberta Thi- 
baudeta p. t.: „Fiziologja krytyki“, — prób 
kę przekładu |. Tuwima z „Jezdźca Miedzia 
nego" ze wstępem Al. Lednickiego, poważ 
ny . ciekawy przegląd celniejszych wydaw 
nictw ostatniej dohy oraz bogatą kronikę. 

(JM A 

Naležy zapamię- wez „SŁOWA! 
Nekrologi, komunikaty zabawowe, 
ogłoszenia oraz wszelkie bez wyjątku 

reklamy 

najwygodniej umieszczać 
za pośrednictwem 

Biura Reklamowego 

St. Grabowskiego 
ul. Garbarska 1, tel. 82. 

Kosztorysy na każde żądanie 

(17-77) 

rrr 

chłubnie znanego 
wileńskich. Numer 
Kochanowskiemu z 

      

  

ы Tajemnica amuletu 
-- Jest archeologiem, czy czemś w 

tym rodzaju, to mu wystarcza. Ko- 
pie, ogląda, odczytuje napisy, staro- 
zytne, zajmuje się rzeczami, które nie 
źnteresują ani wochę innych ludzi! U- 
sqłuje odtworzyć życie dawnych — ш- 
dów z przed wielu wieków Tak przy 
najraniej tłumaczono mi. Muszę przy 
znać się, że nie mam pojęcia o tych 
izeczach. 

_ — Więc pan jedzie do niego? 
— Wybierałem się, ale widzę, że 

wątpliwe jest, bym mógł mu w czemś 
dopomóc. A i ja w jego towarzystwie 
niewiele skorzystam. Jechałem do nie- 
go, bo nikogo tu nie znałem. Sądzi- 

łem, że on mi dopomoże przy zwiedza 
* niu i poznawaniu kraju. 

Dziewczyna spojrzała uważnie na 
 Traversa i uśmiechnęła się. W głowie 

- Rudolfa szukać 

jej szybko powstawał nowy plan. 
-— Widzi pan, ja jadę nad jezioro 

ojca. jestem o nie- 
go bardzo niespokojna. Zawsze mam 
wrażenie, że beze mnie grozi mu ja- 
kie zriebezpieczeństwo. 

"Travers, tak samo, jak Like, nie 
mógł powstrzymać uśmiechu. Wiele 
słyszał o Ralfie VWestonie, sławnym 
Sirzejcu afrykańskim. Jeśli był w Airy- 
te człowiek, który mógł się niczego nię 
obawiać. to był nim tylko Ralf Ve- 
ston. 1 

‚— Czemu się pan uśmiechnął? — 

zapytała podejrzliwie Tommy. | 
—- Doprawdy nie wiem! — Tra- 

vers przybrał poważny wyraz twarzy. 
«- Proszę o przebaczenie! 

— O, ja wiem, co pan pomyślał! 
— pogroziła mu palcem. — Ale ja je 

Paryż oazą ciszy? 
W Paryżu powołano do życia spe- 

tjalną komisję komunikacyjną, która 
ma się zająć przeprowadzeniem „refor 
my'' ruchu ulicznego, odznaczającego 
się niezwykłym  zgiełkiem i hałasem. 

Życie uliczne Paryża -- to istne 
piekło w porównaniu z ulicami Berli- 
na czy Londynu, a nawet New-Yorku. 
vzczególny hałas i zamęt sprawiają 
autobusy paryskie: zgrzyt ich przy ha- 
mowaniu kół może wyprowadzić z 
iwnowagi najmocniejsze nerwy. Ruch 
samochodowy w Berlinie — a nawet 
New Yorku —to istny „raj spokoju”. 
w porównaniu z Paryżem. Tam jest 
on uregulowany i wtłoczony w pewne 
normy, tutaj panuje pod tym względem 
zupełny chaos i... hałas. Wprawdzie 
zoferzy paryscyv umieją swietnie je- 

chać (ilość wypadków jest minimal- 
na) i dzierżą na tem polu palmę pier- 
wszeństwa, ale z drugiej strony: rucn 
antomobilowy w stolicy świata pozo- 
"tawia ogromnie dużo do życzenia, je- 
*li chodzi o jego spokój i organizację. 

Teraz właśnie powołano do życia 
„peciałrą komisję komunikacyjną, któ- 
1а zajmuje się opracowaniem retormy 
ruchu ulicznego. Odnośny raport zo- 
stał już przedłożony prefektowi policji. 
Komisja stwierdza, że z ulic Paryża 
należy usunąć setki najrozmaitszych 
dźwięków. Powołuje się przytem na 
opinję wybitnych lekarzy; oświadczyli 
oni, iż zbyteczny hałas w wieikica 
miastach jest jednem z największych 
niebezpieczeństw dla nerwów. 

Komisja uważa, że przyczyna tego 
zbytecznego hałasu ulicznego tkwi 
przeważnie w niedostatecznem przy- 
gotowaniu j zręczności szoferów. Szo- 
ter, któremu hamulec przy każdem 
użyciu zgrzyta i piszczy, nie jest co- 
„tatecznie przygotowany do swojej 
pracy: albo nie umie jechać, albo 
maszyna jego szwankuje. 

Oprócz ruchu samochodowego 
dużo hałasu sprawiaja syreny aut: 
znyt przeraźliwe, lub zbyt często uży- 
wane. Tak samo komisja uważa za 
konieczne ujęcie w pewne normy gra- 
mofonów i głośników radjowych. Ka- 
misja ma nadzieję, że po przeprowa- 
dzeniu tych „reform'* Paryż stanie s1$ 
„oazą ciszy“ na tle piekielnego zgiei- 
ku współczesnej cywilizacji. 

  

RADJO WILEŃSKIE. 

  

SOBOTA, DNIA 21 LUTEGO 
11.58: Czas. 
12.5 — 12.50: Muzyka popularna (płyty) 
1210. Komunikat meteorologiczny. 
15.25 — 15.30: Progzam dzienny. 
15.30 — 15.50: „Mala skrzyneczka“ —- 

iisty dzieci omów. ciocia Hala. 
15.50 — 16.10: Skrzynka 

Warszawy. 
16.15 — 16.45: Koncert życzeń (płyty). 
16.45 — 17.15: Koncert z Warszawy. 
1115 — 17.40: „Rzeczpospolita babiń- 

ska“ — odczyt 2 Warszawy, wygłosi prof. 
R. Mościcki. 

17.45 — 18.45: Audycja 
młodzieży z Warszawy 

18.45 — 19: Komun. Wil. Tow. Org. i 
Kół Roln. 2 

10 —-19.25: Prcgram na tydzien następn! 
19.25 — 19.40: Rozmaitości. 
19.40 — 19.55: Prasowy dziennik radjo« 

wy z Warszawy 
20 — 20.15: „Dworek w Grochowie" -- 

z Warszawy wygł. j. Wroczyński. 
20.15 — 20.30: „Teatr woiny 1731 r-— 

odczyt z Warsz. wygł. pułk. H. Rile. 
2030 — 215. Koncert solistki z War- 

szawy (M. Labia). 
21.10 --- 22: Koncert z Warszawy. 
22 — 22.10: „Piosenki młodopolskie* — 

felj. z Warszawy, wygłosi M. Samozwaniec. 
22.1 22.35: Koncert chopinowski z 

Warszawy (P. Lewieski). 
22.50 — 24: Komunikaty i muzyka ta- 

reczna z Warszawy. 

POPIERAJCIE L.0.P.P. 

  

techniczna z 

i koncert dla 

telj 

stem w wielkiej przyjażni z ojceni i 
kocham go bardzo. Boję się więc 0 
niego, kiedy nie jesteśmy razem. Nie 
mogłabym sobie nigdy wybaczyć, gdy 
hy mu coś w czasie mej nieobecno- 
sci zdarzyło. Chciałam zaproponować 
panu przyłączenie się do mojej ekspe- 
dycji, jeśli to panu dogadza. 

Młody Anglik nie mógł powstrzy- 
mać wybuchu radości. Z błyszczące- 
mi oczyma klaskal w ręce, wołając: 

— Nie mogłem nawet marzyć o 
czemś podobnie miłem! k 

—Niech się pan nie cieszy zawcza- 
su. Że mną niełatwa sprawa. Będzie 
pan musiał słuchać mnie ślepo i nie 
sprzeciwiać się w niczem. Wrazie naj- 
mniejszego nieposłuszeństwa, odeślę 
pana z powrotem. Zgoda? 

Travers przystał chętnie na te wa- 
runki, 

—- Więc doskonale! Widzi pan tego 
tubvlca, który stoi po drugiej stronie 
ulicy? Patrzy na mnie jakby chciał 
mnie połknąć. Niech pan przyprowadzi 
go do mnie. 

Travers przebiegł przez ulicę i za- 
wołał murzyna. Ten skoczył ku białej 
panience i schylił się w pełnym poko- 
jy ukłonie. 

Tommy powiedziała kiłka słów w 
gwarze miejscowej, niezrozumiałej zu- 
pełnie dla Traversa. Murzyn ukłonił 
się i odszedł špiesznie, 

-—Za pół godziny zjawi się tu po- 
łowa bezróbotńych z całego miasta, — 
toześmiała się dziewczyna, — a za 
chwilę wieść o tem, że organizuję eks- 
pedycję obleci całe miasto: Z pośród 
tych ludzi wybiorę sobie tragarzy, 
przewodników, strzelców i kucharzy 
i wszystkich kogo trzeba. Chcę, aby 
pan był przy tem obecny. 

— 7 największą przyjemnością. 

  

ZE ŚWIATA 
KOLEJ NAPOWIETRZNA DORÓWNA 

SZYBKOŚCIĄ SAMOLOTOM. 

Inżynier francuski Archer wystąpił 
z projektem uruchomienia we Francji 
całego szeregu kolejek, które biegły- 
by na linie zawieszonej na masztach. 
Kolejki te składałyby się z wagoni- 
ków, mogących pomieścić pięć osób. 
Szybkość takich kolejek  dochodzi- 
łaby zdaniem francuskiego inżyniera, 
do 220 klm. na godzinę. 

Pierwsza linja tej kolejki  napo- 
wietrznej miałaby połączyć Paryż ze 
słynną miejscowością Deauville. Na- 
stępnie jest w projekcie kolej do 
portu Havr. 

Według obliczeń. inż. Archera pod- 
róż z Paryża do Marsylji (ok. 700 
klm.) wagonikiem napowietrznym 
trwalaby trzy godziny. 

Koszta budowy kolejki napowie- 
trznej wynosiłaby, około 60.000 fran- 
ków na kilometr. Dodać wypada, że 
koszta budowy zwykłej trasy kolejo- 
wej wynoszą przeszło piętnaście razy 
więcej. 

Należy zauważyć, że pomysł ten 
nie jest zasadniczo nowością, gdyż 
został on już zrealizowany koło Gla- 
sgowa przez pewnego inżyniera szkoc- 
kiego, nazwiskiem Bennie.  Bennie 
zbudował na krótkiej linji kolejkę wi- 
sząćą i osiągnął na niej szybkość 
około 180 klm. na godzinę. 

Również i Niemcy pracują nad 
tym problemem. Niedawno wypróbo- 
wali oni motorówkę Śmigłową, która 
osiągnęła również znaczną szybkość, 
a poruszała się na zwyczajnych szy- 
nach kolejowych. 

Czy kolejka wisząca francuska bę- 
dzie miała popęd śmigłowy, nie wia: 
domo. W każdym razie sprawa kole- 
jek o znacznej szybkości, przewyż- 
szającej dwukrotnie szybkość dzisiej- 
szych ekspresów, jest ciągle aktualna 
i zapewne niedługo zostanie urzeczy 
wistniona. 

Z SĄDÓW 
NIESUMIENNY POLICJANT 

Przykrą sprawę karną miał wczoraj po 
sterunkowy policji w Rudnikach pow. Wil- 
Trockiego Michał Siniawski. 

Oskaržono go o przywłaszczenie  nie- 
wselkiej sumki 27 zł. 25 gr., zaińkasowanej 
od jednego z włościan M. Waluka skazane 

  

go przez Sąd na karę grzywny. 3 
Šiniawski pieniąžki zainkasował i przy- 

właszczył. liczył -— widac — na to, że 
w n»wale papierków i wezwań sprawa ta 
zatrze Się. 4 

S'ało się inaczej. Przestępstwo ujawniło 
się i Siniawski znalazł się na ławie oskar- 
„žonych. TA 

Sąd Okregowy skazal go na rok wiezie 
nia, zamieniajacego dom poprawy. Sąd Ape 
iacyjąy wyrok ten zatwierdził. 

W. JUREWICZ 
у były majster firmy 

  

Paweł Bure | 
połera wielki wybór zegarów i bie 
žuterji oraz precyzyjna naprawa 

po cenach przystępnych 

Wilno, A. Mickiewicza 4.    

   
   
    

  

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, 

Ale... co powiedzą nasi znajomi, kiedy 
się dowiedzą, że jadę razem z panią? 

Spojrzała na niego dumnie i uśmiech 
nęła się ironicznie: 

— - Niech pan się zajmie swemi spra 
wami, a reszte prosze mnie pozosta- 
wić. 

2 

— Możecie państwo mówić, co się 
wam podoba, oznajmiła mrs. Dern- 
told-Theesc wydvmając pogardliwie 
vsta — ale ja potępiam to jaknaj- 
ostrzej. Nie potrafię sobie nawet wy- 
obrazić moją Eilv, podróżującą po- 
przez Afrykę z jakimś młodzieńcem! 

Elly siedziała obok matki i słucha- 
ła w milczeniu. Zebrane w salonie ho- 
telowym damy, z oburzeniem dzieliły 
się wrażeniami. dotyczącemi postępo- 
wania miss Veston. Rozeszła się już 
bowiem wiadomość, że młoda panien- 
ka i młody czławiek. cboje przystojni 
* pełni życia, wybierają się razem 
w głąb kraju. 

— Kim jest ta panienka, może pa- 
ni nam to wyjaśni, droga mrs. Theese? 
"— zapytała przymilnie jakaś starsza 
pani. — Może pochodzi ona z dobrej 
rodziny, a w takim razie rzecz się 
prze'istawia zupełnie inaczej. Widzia- 
'am na własne oczy, jak lady Meertl- 
Lelth tańczyła na stole, w czasie pro- 
szonego obiadu, a wszyscy obecni 
klaskali z zachwytem. Być może ta 
panienka należy również do towarzy- 
stwa uprzywilejowanego, a w takim 
razie nie należv jej krytykować! 

— O, niech się pani nie niepokoj, J 
droga pani! Już ja tę kwestję zbada- 
tam. Jest to cćrka zwykłego afrykań- 
skiego strzelca. 

Fily spojrzała na matkę z wyrzu- 
'em i poczerwieniała: 
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KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 3, 

Kasa czynna o g. 3.30. 

Ceny zniżone: Parter 60 gr. Balkon 30 gr. 
Od dnia 21 do dnia 25 lutego 1931 r. włącznie 

PIE$ BA$SKERWILE 
W rolach głównych Aleksander Mursk!, Betty Bird, Livio Pavanelli, C. Biackweli. 

Nad prugram: „„Warjat na wolności'* Komedja w 2 aktach, 
Początek seansó: od g 4ei. Nasteniv program: 

Najpotężniejsza powieść zz” 
ów "D Doyle'a Aktów 3 

    

będą wyświetlane filmy: 

Panienka z barem na kółkach" 

  

Dziś! r rzeboj 
KINO-TEATR dźwiękowy 

„HELiG $“ 
al. WILEŃSKA 38. 

Tel. 926.   BLĄD OJCA P tężny dramat osnuty na tle gorącej miłości 
dwojga młodych ludzi i namiętności ich rodziców. 

W rolach głównych wielka tragiczka ekranu NORMA SCHEARER, Lewis Stone i Belie Bennet. 
Nad program: 1) Komedja dźwiękowa z udziałem znakomitych komików Stana Laurela i Olivera 

2) Uvertura lekka kawalerja w wykonaniu orkiestry symfonicznej w Filadelfji. 
Na 1-szy seans ceny zniżone: Parter 1 zł. Balkon 60 gr. Sea 

  

   
   

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

  

Dźwiękowe Kino śpiewu i 

KOLLYWO0D' | tańca p. t 
Mickiewicza 22,   

Miłość wśród tańca i pieśni! Porywający dramat serc krwawiących ranami miłości wśród blasków 

„„BIEDRY GIGOÓLO" 
najwdzięczniejszym głosie i najpiękniejszych nóżkach, Jack Egan najbardziej rasowy amant filmu dźwięk: 
Nad program: Dodatek dźwiękowe-Śpiewny. Pocz. seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30 Ceny zniżone na 1-szy szans 

    

  

Wielki tilm śpiewno-dźwiękowy. W » 
głównych Marle Saxon — kobiria 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGIINO 
Dziś! Przebój dźwiękowy! Miłość przystojnego porucznika do czarnookiej 

SENOR AĄERICANO 
KEN MAYNARD i płomienna, czarująca KATHRYN GRAWFORD. Akcja odbywa się me 

  

    W rol. gł. nieustraszony £ bez: 
konkurencyjny mistrz seusacji 

  

  

  

  

  

WIELKA 47. pięknych plenerów hiszpańskich. Nad program: Rewelacyjne atrakcje dźwięk 'we. 

KINO Dziś! Poraz pierwszy w Wilsie! Posągowo piękna (Olga Czechowa oraz Igo Sym I Ernst Wachbane 

| aja we wspaniałym B € ‚ „PAN mėn „pAŁODYCZ ZWYCIĘSTWA 
Wielka 42. podług głośnej powieści „„Studentka Chemji'* Heleny W. ....U. Ceny od 46 gr. 

Kino-Teatr ё 5 zyje I a: Największy i najpotężniejszy szlagier Świata pierwszy raz w Wileieł 
+ я -г Mabuza żyje I działa w. e 

„STYLOWY Ameryce w Scotland Jard p. (i AB ERN B SR D ra Paź 3% Ak CH 

WIELKA 36. potężny dramat w 10 akt. Dalsze dzieje D-ra Mabuza. W roli głównej Varner Oland Neli Hamiiton. 
у A Nad program: Humor i śmiech, komedja w 2 akt.   
  

GIEŁDA WARSZAWSKA 

z dn. 21. II br. 
  

WALUTY I DEWIZY 
Dolary 8,91 — 8,93 — j,89 Belgja 124,40 

— 124,1 — 124,09. Holandja 358,14 - 
359,04 Londyn 43,35 i ćwierć — 43,46 
York kabeł 8,928 — 8,946 — 8,908. Parvż 
34,99 i ćwierć — 35,08 i pół — 34,90. Praga 
26, 42 — 26,48 — 26,36. Szwajcarja 172,21 
— 172,64 — 171,78. Wiedeń 125,40 — 125,71 
-— 125,09. Włochy 46,73 — 46,85 —- 46,51. 
Berlin w obrotach pryw. 212.15 

PAPIERY PROCENTOWE 

Pożyczka 5 proc. konwersyjna 49,50. 5 
pioc. kolejowa 46. 6 proc. dolarowa 71,75 
10 proc. kolejowa 103. 3 proc. budowlana 
50 6 proc. LZ BK i BR obligacje BGK 04, 
Te same 7 proc. 83,25. 4,5 proc. LZ ziemskie 
52. 7 proc. ziemskie dolarowe 76,50. 8 proc. 
ziemskie dolarowe 90 5 proc. warszawskie 
56,75. 8 proc. warszawskie 72, — 72,50 — 
11,75. 8 proc. Częstochowy 65. 8 proc uu- 
blina 63. 8 proc. Łodzi 68,50. 10 proc. Ra- 
domia 74,50. 10 proc Siedlec 74,50. 6 proc. 
vbligacje poż. konw. m. Warszawy 50,25—50 

AKCJE 

B. Polski 154. Cukier 31 Węgiel 32,75 
Lilpop 21. Modrzejów 88,35. Ostrowiec s. 
B. 45 Starachowice 11.40. 

SRARRRRARRRSRYC 
B MAD AGGIE ś 

tkich aptekach i 

składach sptecznych znanego 
środka od odcisków 

| Prow. A. PAKA 
KAA AKR 

LEKCJE FOTOGRAFJI 
AMATORSKIEJ 

praktycznej, 'eoretycznej, indywidualnie, 
grupowo i dziela 

Józef Rożnowski *'t. fot. 
Zapisyc dz.w g 18-21, ul. 3 Maja1—5 

  

        

  

   

Najtanie kupuje się dobre to- 
warv u GŁOWIR- 

SKIEGO. Polecamy wełny, jedwabie, 
tweedy,  welwety, flanelet (nipony) 
deseniowe oraz pończochy, pończoszki 
dziecinne i skarpetki, 

UWAGA—WiLEŃSKA 27. 

— Ależ ona jest naprawdę sym- 
patyczna, mamo. 

— Większość kobiet lekkiego pro- 
wadzenia robi wrażenie miłych i sym- 
natycznych, dopóki się ich bliżej nie 
pozva. Lepiejbyś zrobiła, gdybyś po- 
szła teraz na górę i położyła się tro- 
uhę. Podobno słońce tutejsze bardzo 
osłabia organizm. 

To mówiąc. matka šwidrowala 
<wemi wybłakłemi, bezbarwnemi oczy- 
ma oniešmieloną Elly. Córka wstała 
Lez protestu i odeszla. > 

— Zadziwiająco miła z niej dziew 
czyna, — zauważyła mrs. Derniold - 
1heese, kiedy córka zniknęła za drzwia 
mi. -- Nigdy w niczem nie sprzeciwia 
się mojej woli. 

— Niestety, pani ią wkrótce utra- 
Ci, - -- wtrąciła przymilająca się sąsiad- 
ka. 

-— Tak, pani ma na myśli naszego 
miłego hrabiego. Niezwykle ujmujący 
człowiek. Odrazu zaczął asystować 
Elly. W jego dziedzicznych dobrach, 
przy posagu Elly można : cdzie urzą- 
dzić sobie życie doskonale. Ale, oto i 
on! 

Z werandy wszedł wysoki, eleganc- 
ki niężczyzna. Ubiór jego odznaczał 
się doskonałym krojem i dystynkcją, 
uichy były pewne i swobodne, ale 
iwarz wyrażała niepokój i niezadowo- 
Jenie. We drzwiach spotkał się twarz 
w twarz z miss Weston i cofnął sie, 
zdejmując grzecznie kapelusz. Ale gdy 
oczy ich spotkały się. musiał w jej 
wzroku wyczytać coś takiego, co wy- 
irąciło go z równowagi; zgrzytając zę: 
nami ze złości. podszedł do pań. 

  

— Dzień dobry, hrabio, — powi- 
iała go przyszła teściowa, — co się 
stało? Pan jest taki blady. Czy żle 
pan spal? 

  

«s1a«ca Stanteław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło 

    
    

    

i Sr scine epalenie 

  

        

  

   

  

LEKARZEŚi LOKALE 

Lokal 
о 20 światłych pokojach 
ua I piętrze z frontu 
naprzeciw Ostrej Bra- 
my, skanalizowanych, 

- ze wszystkiemi wygo- 

[Akuszerki| Pokėj 
AKUSZERKA z używalnoscią salonu 

ŚMIAŁOWSKA etc alb« dwa pokoje 
ersz Gabinet Kosme Z balkonom i używal- 
tyczny, ssnwa zmarszcj HoŚcią kuchni, łazieńki 
11, piegi, wągry,łzpież etc. dla solidnych pa- 
brodawki, zazjki wy nów. Ul. Po.towa Nr. 
padanie włosów, Mic- 10 m. 2. 
klewicza 46. — wow 

2 pokoje 
z wygodami z oddziel- 
nem wejściem do wyna- 
j.cia. Pańska 4—2. 

Dr. Kenigsberg 
choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopiciowe 

Mickiewicza 4, 
tel. 1.90. 

Od 9—12 i 4—5 

    

dami wydaje się. 
Dowiedzieč się, Tatar- 
ska 20, m. 26. 
  

  

  

  

   
GABINET 

Racjonalnej Kssme- 
tyk! Leczniczej. 

             
  

ROŻNE 

   Wilno, rą 31 Zegar 
m 

Urodę iza. SZATKOWY 

    

doskonali, odźwie- Wiadomość do Adm. 
ża, usuwa jej skazy „Słowa* pod S. M. 
i braki. Masaż - 

Zarybek 

    

twarży i ciała (panie) 

ту, Wygadanie włozów 
t fapież, Najnowsze 
sdebycze kosmetyki ra Pochodzący od torla- 

cjonalnej ków pierwszorzędnych 

Codziennie od g. 198 Zatunków, wyhodowa- 
W. Z. P. 4; ny Ww nowosałożonych 

stawach, wołnych od 
wszelkich _ zarazków, 
jest do sprzedania w 

    

irzęsy ° 
maj. Czerwiaki poczta 

SBPWI pcie Chocieńczyce Ignacy 
f przyciemnia he x ną Borowski. 

reguluje. Maęgniliege. 

koma Oe did 
Mitosierdziu 

naszych Sz. Sz. 

Przyj. w . Ю - 11 4-7 zarobkowania. Otiary ztofych do šwietnego. szukuje > 
W. Z. P. MM 2, przyjmuje Administra- in eresu poszukuję- większym  n.ająčis, 

cja „Słowa* dla „b. Zgłoszenia Administra adres: poczta Bokda| 

  

- nauczycieski. 

KARPIA - 

Czy- 
telników polecamy b. 

J. Hryniewiczewej. MSŁ PO i оаНЕ A 
ELK. jjącą w nędzy, chorą,z pierwszą poteką wie edni, energieZ“ 

KL. KI AB o pozbawioną możności miejską 5 — 10 tysięcy ny 15 lat praktyki, a 

  

  

UWAGA 
Akwizytorów 

do dobrze wgrowadze-| 
nego artykułn, 4 
cięszy się uajlera 
powodzeniem, pyt 
bni inteligentni. 
mowni i dobrze 
zentujący się Panie Ю 
Panowie. Po przbnej 

pracy pensja stała. 
Małopolski Zakiać Ks 
dytowy, Lwów, Biw 
ro w. Wilnie, st : 
Pohulanka t. 

POSADY 

Leśniczy 
ze szkołą,  kiłkuieć 
praktyką  wzorewego 
gospodarstwa leŚnicze” 
go, w większych ia 
ach a przedewam 
kiem, prowadzenia 
Szkółek kul'ury frodo” 
wania bażantów — 
wrazie potrzeby zażnań 
ię rolnictwem, p 

mie posadę, oierty pre” 
szę do Redakcji 5% 

Szofer 
początkujący, psa 
w m jazdy, tirzeżwy: 
uczciwy. _ Zajmie” się 
akże wszelką  inu4 
prrcą, poszukuje posz! 
dy. Wymagania © 
skromne, 2 lub žrzy 
miesi ce gotów pzaco” 
wać bezpłatnie. Łaska 
we zgłoszenia: Pa 
Korszuń, Smoleniki, 

poczta Niedźwiednice,| - 
pow. Baranowick:. 

Ochmistrzyni | 
może zarządzać mie” 
czarc'ą, albo  psow4“ 
dzić gospodarstwa W 
dużym majątku. Ukoń| 
zyia wyższą szkolę 
naukowo - gospodarczą| 
Chyliczki. Jakóba Ja-| | 
śińskiego 15 m. 20. i 

Wspólnika  Rzadca 

  Lampy 

i 

Žyrandole 
Elektryczne 

Najtaniej 

T.Odyniec 

i S-ka 
WILNO, 

ul. Wielka 

Nr. 19. 

   

    

     

  

       

    
    

    
     

  

   
    

    

     

     
     
     

  

   

     

    

    
  

  

Szafka 
bibljoteczna 

w dobrym stanie, s0- 
lidna, ładna, niedrogo 
do sprzedania. Wiado- 
mość w Administracji 
pod C. M. 

  

  

DOCHUDOWE 
domy w _ Wilnie, 
wille, place, majątki 
uprz mysłowione, 

folwarki, ośrodki z 
mlyn:mi, interesa 
handlowe i przemy- 
słowe  poleca w 
drodze okazyjnej. 
Dom H.-K. „Za 
cheta“ Mickiewi- 

cza 1, tel. 9-05. 

  

  
  

  

cja Słowa T. K. S. 13n6w majątek Michalow- || 
  

--- Nie, zapewniam panią, spałem 
doskonale. Ale miałem bardzo przy- 
kre spotkanie. 

-— Pan mówi o tej małej Veston? 
— Tak... Nie jest to zwyczajem 

krabiów de Verneuil, mówić żle o 
przedstawicielkach płci pięknej. Podzi 
wiam je zawsze, — pochylił się nad 
'ęką odmładzajacej się damy. --- Ale 
‘а panna... ach. proszę mi wierzyć... 
to nie jest odpowiednie towarzystwo 
dla pań. 

— Wiem o tem, — odpowiedziała 
z uśmiechem zadowolona mrs. Dern- 
1oid-Theese. — Wiemy to wszyscy. 
jutro, na balu, wydanym na cześć księ- 
cia R. okażę jej wyrażnie i bez ogró- 
dek, że nie pochwalam jej zachowa- 

nia 1, pewna jestem że wszyscy będą 
2e miną solidarni. Ta dziewczyna za- 
cnowuje się zbyt swobodnie i trzeba 
iej wskazać odpowiednie dla niej miej 

Panie odpowiedziały z uznaniem i 
sotowością. 

-— Czy pani przybędzie na bal ju- 
irzeiszy we wszystkich swych wspa- 
niałych klejnotach, których sława obie 
ała już cały świat? — zapytał hrabia. 

„— Pochlebca! —- zašmiala się mat 
ka Flly. — Naturalnie, każda z nas 
pędzie chciała wyglądać jutro jaknaj- 
piękniej. Ach, dzwonią już na śniada- 
nie. Jestem bardzo głodna. 

Tymczasem Tommy, idąc do swe- 
go pokoju, spotkała Elly na korytarzu. 

-- Gdzie pani idzie, Elly? Chcia- 
łabym porozmawiać z panią. Nie mia- 
iam prawie nigdy do czynienia z ró- 
wieśnicami z Europy i chociaż matka 
pani mnie nie lubi, nie widzę w tem 
powodu, abyśmy miały się nie lubić! 

--- Pani mi się bardzo podoba, — 
odpowiedziała zażenowana Elly. — 

mmm BOŚ PT 

| Drukarnia Wydawnictwa „Słowo” Zamkowa © 

    

    

     
    

    

    

szczyzna Olędzki. 

Ale mnie nie wolno wybierać of” 
ciół Mam wielką ochote zaprzyjaźnić 

się z panią. Pani jest taka silna... a ja- 
--- Bardzo być może, że i ja byłź 

bym taka, jak pani, gdybym była tak| 
samo wychowana, —- odpowiedziała 
poważnie Tommy. : 

Panienki znalazły odosobnioną ka-| 
napkę i usiadły na niej. Tommy przy” 
pladala się uważnie swej rówieśnicy ! 
zdecydowała nagle: 20 

—Pani nie powinna dłużej znosić | 
tego rodzaju stosunku, Elly. Wkrótce 
nadejdzie chwila, kiedy pani т 
musiała rozpocząć nowe życie i 
będzie musiała sama decydować 0 
sobie! 

--- Nie rozumiem, co' pani ma па 
myśli. 

-— Mówię o tem, że spotka pas. 
człowieka, który panią pokocha i kūė“ 
ieg0 pani pokochać może. Mam aa 
dzieję, że ten hrabia nie zdołał za 
wrócić pani głowę? : ь 

-.- Nienawidzę go... nienawidzę! — | 
szepnęła dziewczyna, załamując z roz | 
paczą ręce. Ale cóż mam rohić?.. Nie| 
mam wcale głosu. Ja nie skarżę się| 
na mamę, —. dodała špiesznie, —| 
wiem, że mama dba o moje szczęście, 
ale... to jest okropne, że my.. zupełnie | 
inaczej zapatrujemy się na życie” | 

Przycisnęła obu rękami serce | 
zbladła. 

—- Nie chcę ani majątków ziem 
Szici ani bogactw, ani tytułu. Marzę 
człowieku, któryby był równie samo$ 
ny, iak ja, o którego mogłabym dbać, 
któremu dałabym szczęście i 
oioczyć serdecznością... opieką... pra! 
dziwą miłością! ! 

Tommy przygłądała się jej z dziw” 
nym wyrazem w oczach. 

    

   

     

      

   
    

     
   


