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Rwestja nerwów. 
Mowa premjera Bartla oburzyła 

wszystkie stronnictwa. Od p. Stroń- 
skiego do socjalistów. Już po ta- 
kiem skonstatowaniu należy odrazu 
przypuszczać, że będzie się podobać 
konserwatystom. Wszystko co gnie- 
wa Sejm jako instytucję, "zwykle się 
podoba konserwatystom. 

Swemu oburzeniu Sejm dał wyraz 
manifestacyjnie ' uchwalając wiele 
wniosków antyrządowych. Gdyby 
wnioski takie zapadły przed Majem 
zeszłego roku, pociągnęłyby niechyb- 
nie Gpadek rządu. Zły humor' Sejmu, 
wznieciony styłem premjera był przed 
Majem zupełnie dostatecznym powo- 
dem, aby pogrążyć Państwo i Naród, 
pogrążyć politykę Polski . w stan 
chaosu i naprężenia, stan niepewnoś- 
ci. Dziś tak nie jest. Dziś Sejm uznał 
oficjalnie, że jest aiezdolny do stwo- 
rzenia rządu, że niema takiej kombi- 
nacji, któraby mogła zastąpić rząd 
obecny. Toteż pomimo wszystkich 
sobotnich głosowań, w Sejmie ani za 
minutę, ani na chwilę nie myślano 
nad tem, aby istotnie mógł się zmie- 
nić obecny stań rzeczy, aby władza 
miała wypaść z rąk dzisiejszego jej 
faktycznego dzierżycieła, | 

Toteż dziwi nas zachowanie się po- 
słów, klubów, Sejmu. Skoro się wie, że 
manifestacje antyrządowe nie doprowa- 
dzą do niczego, więc pocóż te manife- 
stacje urządzać? —Pytanie to jest proste, 
ale "na tą prostotę pp. posłowie nie 
potrafią odpowiedzieć. Był już „kry- 
zys” rządowy, raz już „upadł* rząd 
p. Bartla. Skończyło się na tem, że 
ustąpili ministrowie raczej bliżsi Sej- 
mu, aniżeli ich następcy, a Sejm u- 
trudnił sobie sytuację,  skrępował 
własną krytykę, swobodę przemówień 

stwa na wice-premjerostwo. Manife- 
stacje takie jk óbecne to strzelanie 
z pistoletu, który zamiast. kulek me- 
talowych posiada kule korkowe, takie 
jakie posiadają pistołety dziecinne. 
Czy tego rodzaju zabawa jest stosow- 

na, dla ludzi pragnących - zachować. 
Swą powagę, chcciażby dla samych: 
siebie? Czy wogóle jest rzeczą” po- 
ważną niestosowanie się do wynio- 
ów, które stwarza rzeczywistość. 
daniem rfaszym: Sejm po-majowy 

urządzający sobie zabawę „w ''S:jm 
przedmajowy* i lubujący się w seem 
przedstawieniu amatorskiem, które 
swojem wykonaniem technicznem przy- 
pomina uczestnikom owe dobre bło: 
gie czasy „kiedy się obalało gabinet" 
— nie podnosj, lecz nadal obniża 
swoją powagę. 

   

tygodniami sprzedany został przez rząd 
oświadcza, że prowadzenie rokowań o traktat handlowy z państwem, 
które w sposób Średniowirczny traktuje nietylko obywateli niemieckich, 
k i'własnych swoich obywateli narodowości niemieckiej niema żadnego 
celu. 

   
Wilno, Wtorek 15 lutego 1927 r. 

Krzywda niemiecha o Polsce 
Przemówienie -hr. Westarpa, 

BERLIN, 14—Il. Pat. Na obradującym w Pile kongresie niemieckiego 
związku kresów wschodnich wygłosił hr. Westarp w dniu 13 b. m. prze- 
mówienie programowe o zadaniach polityki zagranicznej Niemiec, w któ- 
rem między innemi szczegółowo omawiał zagadnienie niemieckiej polityki 
na ws.hodzie. Niemcy uzyskały obecnie — mówił hr. Westarp — legity- 
mację do występowania przed forum Ligi Narodów w obronie mniejszo- 
ści niemieckiej. Prawo to uważać one muszą za jedno z kardynalnych 'za- 
łożeń swej suwerenności państwowo-narodowej. Łączy się z niem również 
bezpośrednio prawo do wytaczania przed Ligą Narodów faktów, odno- 
szących się do powtarzających się nieustannie pogwałceń traktatów: ze 
strony Polski, jak również ignorowania przez Polskę rozstrzygnięć tniędzy- 
narodowego trybunału rozjemczego w Hadze. 

O rożmiarach krzywdy niemieckiej w Polsce świadczyć ma między in- 
nemi sposób wykonywanią reformy agrarnej w wyniku którego na Po- 
morzu 80 proc. wywłaszczeń przymusowych dotknęło niemieckich po- 
siadaczy ziemskich. Przypominając, że ostatnie wydalenie czterech obywa- 
teli niemieckich z Górnego ! 
wobec gwałtów polskich—mówca stwierdza, że partja narodowo-niemiec- 
ka w całej rozciągłości bierze na siebie odpowiedzialność za uchwałę 
Gabinetu 
Polityka nasza — oświadczył hr. Westarp — musi iść w kierunku izolo- 
wania tego państwa. Jak dotąd Niemcy nie zgodziły się na zabezpiecze- 
nie granic wschodnich, jak to uczyniły w stosunkn do granic zachod- 
nich w pakeie lakarneńskiem i wszelkie podobne życzenia ze strony 
Francji i Polski spotkać się muszą z Jaknajostrzejszą odprawą. 

Śląska dopełniło miary cierpliwości niemieckiej 

zęszy, dotyczącą przerwania rokowań handlowych. z. Polską, 

EEE 

Prasa niemiecka o zerwaniu rokowań, 
BERLIN, 14 II. Tel. wł. Reprezentująca poglądy kół skrajno-nacjo- 

nalistycznych «Deutsche Ztg.» wzywa rząd niemiecki do zamknięcia gra- 
nicy niemiecko-polskiej dla wszelkiej wymiany towarów oraz do zamknięcia 
wszystkich portów niemieckich dla obrotów towarowych z Polską. Na 
szykanowanie mniejszości niemieckiej w Polscę 
odpowiedzieć odwętem -zwróconom przeciwko mniejszości polskiej w 

Niemczech. : ` 

naležy—zdaniem dziennika 

«Deutsche Allgemeine Zig.» dziennik, który przed niespełna dwoma 
Rzeszy prywatnemu konsorcjum, 

„Montags Post" podkreśla, że trudności w sprawach gospodarczo» 
politycznych które zbiegły się równocześnie z objęciem władzy przez no- 
wy rząd w Niemczech wywołać muszą poważny niepokój. Dziennik wska- 
zuje na nieprzyzwoity ton. prasy niemiecko narodowej i stwierdza, że za- 
mieszczenie w pismach zbliżonych do czterech ministrów niemiecko-naro- 
dowych, artykułów, które Iżą kontrahenta (jako państwo rozbójnicze i 
pasożytnicze), żadną miarą nie może przyczynić się do” zbliżenia gospo- 
darczego z Polską. : В 

„Frankfurter Ztg* w depeszy z Berlina wyraża ździwienie z tego po- 
wodu, iż decyzja w sprawie tak doniosłej, jak rokowania handlowe nie- 
miecko-polskie zapadła na naradzie czterech tylko ministrów. Bardziej . ode 
powiadałoby sytuacji gdyby zwołane zostało posiedzenie całego „gabinetu. 

Zaniepokojenie. 

BERLIN, 14 II PAT, „Vossiche Ztg.* podaje na naczelnem miejscu 
depeszę z Paryża, w której z zaniepokojeniem podkreśla przychylne dla 
Polski stanowisko prasy paryskiej wobec kryzysu w rokownniach polsko- 
„niemieckich. Pozatem z zaniepokojeniem stwierdza korespondent, że prasa 

To też soboinie głosowanie bę- paryska łączy kryzys w rokowaniach gospodarczych francusko-niemiec- 
dziemy uważali za kwestję nerwów. 

W takim układzie stosunków jak 
nasze, różne wiadomości należące do '/ 
dziedziny personalji, wiadomości zu- 
pełnie osobistych, intymnych — o- 

› mi odegrywują rolę W tem, że 
j Rząd” przeszedł do porządku” dzien- rozporządza obecnie około 15 miljardami franków Na sumę tą składają 

nego nad uchwałami Sejmu, popros- się wpływy z podatków, emisji bonów skarbowych i bonów obrony naro- 
tu emachnął na nich ręką» — odczu- dowej oraz dochody kolejowe. 
wamy personalne zniechęcenie do 
„fudnych historji". Na p. Bartlu 
mszczą się niektórzy bardzo złośliwie. 
Oto Robotnik ze zjadliwością jaknaj- 

kich z incydentem polsko-niemieckim.j 

ENSTEPZAZRZARZENTTEOZIZĄ 

Skarb Francji. | ' 
PyRYŽ, 14 II. PAT. «Echo de Paris» donosi, że skarb państwa 

Europa przeciwko bolszewickim Chinom, 
SZANGHAJ, 14. Il. PAT, Poraz pierwszy od czasu powstania bokse- 

większą na jaką go stać; pisał o p. rów wylądowały tu w dniu dzisiejszym wojska europejskie. Dwa pułki 
Bartlu, że jego niedyspozycja wywo- angielskie z muzyką i sztandarami przemaszerowały wśród wielkich tłu- 
łana została nietyle przyjęciem, jakiego mów głównemi ulicami Szanghaju. Zostały one owacyjnie powitane przez 
doznał w Sejmie, ile nieprzyjęciem w ludność cudzoziemską, przez kupców zaś chińskich z uczuciem oczywistej 
Belwederze. ; 

Tymczasem w niedzielę okazało 
się, że to nieprawda, że p. Bartel na- 
prawdę jest chory i że jego pozycja 
jest mocna. 

— To możesi najlepie RZE os 
Ё X 

SPRZEDAŻ, 
bryki Szczotek i pędzli 
dawniej Br. Symonowiczów 

mieści się w Wilnie przy 
ul. Trockiej Nr 20 . 

— REPREZENTACJA. — 

30-—60 tysięcy dolarów 
zapłacimy zaraz za większy . majątek 
ziemski z dobremi gruntami i ładn 

siedzibą w pobliżu Wilna 

Witeńskie Biuro Komisowo-Handlowe 
kaucjonowane, 2 kB aw 21, 

el. 152, 
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Institut de Beaute R. Spiro. 
w Wilnie przy ul. Mickiewicza 37, 
m. 1, tej. 657. Leczenie wad cery i 
ciała, Usuwanie zmarszczek, wągrów, 
ryszczy, plam na twarzy. Masaż 
eczniczy. Masque Pate. Leczenie 
włos, Od wyp. i łupieżu. W,Z.P. 58, 

Gzy JESTEŚ CZŁONKIEM 
L 0. P. P. 

    

ulgi. 

zagranicznych Czenem, 
został podpisany: Korespondent Reutera dowiaduje się, iż rokowania po” 
między władzami kantońskiemi a rządem angielskim zostały ostatecznie 
zerwane. 

Żadnego wypadku nie było. 

Ostateczne zerwanie, 
HANKOU, 14 Ii. PAT. Układ pomiędzy kantońskim ministrem spraw 

a przedstawicielem angielskim  O*Malleyem nie 

LAT 

Polacy na niemieckim Górnym Sląsku 
BYTOM, 141ll (PAT). Dnia 13 lutegó odbyły się na niemieckim 

Górnym Śląsku wybory komunalne do czterech rad miejskich i trzech po- 
wiatowych. Polacy wszędzie przeprowadziłi swoich kandydatów. 
zostały zarządzone na skutek zmiany obszarów niektórych gmin, spowo- 
dowanej przez podział polityczny Górnego Śląska. 

Wybory 

Harcerstwo na Górnym Śląsku. 
KATOWICE, 14.1. PAT. Wczoraj odbył się w sali rady powiatowej 

zjazd delegatów oddziałów śląskich związku harcerstwa polskiego. Przyjęto do wiadomości sprawozdanie 0  działałności zarządu, z którego wynika, 
że związek harcerstwa 
(4.020 męskiej i około tysiąca żeńskiej). W dyskusji postanowiono roz- nh WiNĄĆ intensywną akcję Celem pozyskania starszego społeczeństwa dia КО! przyjaciół harcerstwa. 

liczy na Górnym Śląsku około 5.000 młodzieży 

Litewskie kaczki alarmowe 
Z Kowna donoszą: Urzędowa ajencja telegraficzna „Elta* zamieściła 

„sensacyjną” wiadomość o rzekomej tajnej wizycie Marszałka Piłsud- 
skiego w Wilnie. Według tego urzędowego komunikatu, podróż Piłsud- 
skiego do Wilna otoczona byla wielką tajemnicą i t. d, i t. d. — Celem 
tego komunikatu bylo sprowokowanie prasy kowieńskiej do zamieszczenia 
nowych alarmujących „wiadomości* o rzekomych agresywnych planach 
Marszałka Piłsudskiego wobec Litwy. — Cel ten został osiągnięty i rze- 
czywiście prasa litewska podaje, wyssaną z palca informację, tłustym dru- 
kiem w formie sens acyjnej.   

GŁĘBOKIE — ui. Zżmkowa 

BARANOWICZE — al, Szosowe 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maia 64 
DUKSZTY — ui Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wilenska 1 

GRODNO — Piac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
ŁIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

ODDZIAŁY: 
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Sojusz niewystarczający. 
Odwrócony p'an Schiieffena, 

Oficjalna teza polska: „Atak Niem- 
ców na korytarz, chęć przełamania w 

sprawie korytarza Traktatu Wersal- 
skiego — to przygotowanie do ataku 

na Francję. Po złamaniu Polski, Niem- 

cy zwrócą się przeciw Francji. Więc 

Polską broniąc swoich interesów, 
swego korytarza — broni Francji*. 

Jest to dokładnie ta właśnie teza, 
którą nieomal codzień czytamy w 
dziennikach polskich, zarówno  rzą- 

dowych jak opozycyjnych. 

Weźmy tę tezę za punkt wyjścia 

do naszych rozważań, dla ułatwienia 

dyskusji nazywając ją odwróconym 

planem Schlieffena, gdyż opiera się 

ona na prezumcji, że polityka nie 
miecka wygląda jak plan strategiczny. 
Gen. Schlieffen [chciał pierwiej rozbić 

Francję, potem atakować Rosję, dziś 
Niemcy życzą sobie. najpięrtw  unie- 
szkodliwić Polskę, potem napaść na 
Francję, w przekonaniu, że taka ko» 
lejność jest dlą nich wygodniejsza. 

Do odparcia jednak planu gen. 
Schłiefiena (tego, który się załamał 
na Marnie) dwaj sojusznicy Rosja i 
Francja przygotowywali się tą samą 

metodą, metodą odparcia siły przez 

silę. Dziś metody Polski i metody 

Francji, także dwuch sojuszników, w 

polityce wobec Niemiec są zupełnie 

odmienne. Na tem też polega różnica, 
która dzieli sytuację Rosji w sojuszu 
z Francją, od sytuacji Polski w soju- 
szu z tą sąmą Francją. е 

My się zbroimy, instruktorzy fran- 

cuscy przyspasabiają, względnie przy- 
spasabiali całe nasze wojsko do walk 
na zachodzie, a pod adresem Niem- 

ców mówimy twardo: „wara od ko- 
rytarza“. 

Pan Briand w każdej ze swoich 

mów tak pięknych, tak szlachetnych, 

tak wzniosłych, powiada o różnicy, 
która zachodzi pomiędzy „bezpieczeń- 
stwem przez siłę* a  <bezpieczeńste 

wem przez pokój» i że Francja wła» 

śńie wybrała tę drugą drogę, że chce 
się przed Niemcami zabezpieczyć dro- 
ga: porozumienia, kompromisu, uzgod- 

nienia, współpracy, zbliżenia. A w 

tych słowach p. Brianda, tak często 

przez niego powtarzanych, jest coś 

więcej niż indywidualne poglądy tego 
właśnie ministra, Jest w nich element 
stały, choć tragiczny, bo oto francuski 

publicysta mówi dosłownie: 
— „Twierdzić, że niema innego 

„bezpieczeństwa prócz wyższości mie 

„litarnej,—to znaczy problem nie do 
„rozwiązania stawiać narodowi, które- 

„go liczebność z trudnością się utrzy- 

„muje na równi i wobec narodu, któ- 

„rego Siły liczebne zwiększają się 
„bez przerwy”. 

Bezpieczeństwo przez siłę i bez- 
pieczeństwo przez pokój. 

Rekowania z Polską o traktat 
handlowy zerwał rząd niemiecki 11-go 
lutego br. Zerwanie rokowań handlo- 
wych może mieć handlowe cele na 
widoku, —okazanie nieustępliwości dla 
zapewnienia sobie mocnej pozycji. W 
danym jednak wypadku jasne jest, że 
Niemcy nie cele handlowe, lecz cele 
polityczne miały na widoku, a miano- 
wicie zerwanie rokowań jest: 

pierwszem usprawiedliwieniem przez 

nacjonalistów swego pobytu w rządzie, 

jest usiłowaniem zadania sztychu 
polskim pertraktacjom o pożyczkę za» 

graniczną. Jasne jest, że Niemcy chcą 
przez tę manifestację kredyt;polski o- 
slabič, 

Zerwanie rokuwań jest doskonałą 
ilustracją do tego, cośmy powiedzieli 
powyżej o różnicy stosunku Francji i 
Polski do prezumcji o odwróconym 

planie Schlieffena. Należy jednak cią- 

głe deklamacje p. Brianda o „bezpie- 
czeństwie drogą pokoju* interpreto- 
wać jaknajpoważniej. Pomimo  twier- 
dzeń naszych, że Francja jest napraw= 

dę pokojową i to nawet z musu po- 

kołową, niezawodnie obok słów p. 
Brianda o „bezpieczeństwie przez po- 

kój* Francja zabezpiecza się także 

przez siłę. W system tego bezpieczeń- 

stwa przez siłę wchodzi także sojusz 

z Polską. 

Stoimy więc wobec niespoty- 
kanego w dziejach  sojuszów 
faktu, że w sojuszu skierowa- 
nym w celu zabezpieczenia przed 
jednem i tem samem państwem 
(Niemcy), jeden z sojuszników 

(Francja) proklamuje swoją wo- 
bec tego państwa politykę ugo- 
dową'i pokojową i ciągnie z ta- 
kiego stanu rzeczy wszelkie  ko- 
rzystne konsekwencje, godząc 

się na to, iź drugi sojusznik 
(Polska) odegrywa nadal rolę 
poskromiciela i straszaka i przyj- 
muje na siebie niekorzy stne kon- 
sekwencje stąd płynące. 

Taka bowiem, a nie inna formuła 

wypływa z. stwierdzenia trzech: oczy: 
wistych faktów: 

1) Francja stosuje wobec Niemiec 
politykę pokojową, która się jej udaje, 

skoro nawet nacjonaliści jacy weszli 

do gabinetu Marxa obiecują Francji 
(lecz tylko Francji) „politykę Locarna*. 

2) Pomimo swych' pokojowych 

względem Niemiec tendencji Francja 

nie zrzeka się sojuszu z Polską, prze- 

ciwnie chce nadal ten sojusz utrzy- 

mywać. 

3) Niemcy, których pierwszorzęd- 
ne interesy nie są zwrócone przeciw 

Polsce (anschluss, kwestja Nadrenii, 
kolonie) lokują kwestje swego presti- 

żu w manifestacie antypolskie, skie- 

rowują swój rewanż w stronę Polski. 

Sojusz niewystarczający. 

Pomiędzy artykułami najwybitniej- 
szego z naszych „locarnistów*, a 

raczej anty-locarnistów p. Strońskie- 

go, a moimi poglądami, ta zachodzi 
różnica, że p. Stroński krytykuje akt 
Łocarno i atakując p. ministra Skrzyń- 
skiego, a via niego p. Brianda, dużo 

pisał o niebezpieczeństwach, które 

Locarno stwarza dla Polski i dla 

Francji, albo nawet dla samej Francji, 

lecz nie stawiał całej sprawy na 

płaszczyźnie naszego  międzynarodo- 

wego, sojuszniczego stosunku do 

Francji, samej racji, celu i zadań 

tego sojuszu. Nie wchodzę w to, czy 

p. Stroński tych kropek nad i nie 

widział, czy też z,różnych względów 

nie chciał o nich pisać. 

Raz jeszcze powtórzę, że tezą mo- 

ja nie jest wcale, że sojusz Z Francją 

jest niepotrzebny, lecz że jest niewy» 

starczający, a to: 

1) dlatego, bo pacyfistyczne na- 
stroje Francji wytwarzają w nas oba- 
wę, że w chwili zatargu polsko-nie- 

mieckiego Francją może przejść do 

ebozu popierającego koncepcję łoka- 

lizacji zatargu  polsko-niemieckiego, 
a nie dążyć do europeizacji tego za- 
targu, do wywołania «wojny euro- 

pejskiej o korytarz»; 
2) że wadliwym jest ustrój sojuszu 

w którym jeden z sojuszników ciąg- 

nie korzyści ze swych ugodowych 

praktyk, a drugi sojusznik Eponosi 

niekorzystne konsekwencje tego so- 

juszu. 

Wyobraźmy sobie ministra spraw 

zagranicznych w państwie o zieprzer- 

wanych tradycjach państwowych, daj- 

my na to ministra Jego Brytanskiej 

Mości. Minister angielski może po- 

wiedzieć: «Anglja kierowana pięknem 

a cechującem ją uczuciem altruizmu 

ponosi ofiary z interesów własnych 
na korzyść interesów szlachetnego 
swego sojusznika», Minister angielski 
może wygłosić taki frazes i może na- 
wet zebrać za niego oklaski, pod tym 
jednak warunkiem, aby frazesu ta- 

kiego nie brał na serjo. 
Liga Narodów głosi ideały po- 

święceń państw na rzecz ludzkości. 

Wobec tych ideałów, wolimy zacho- 

wać postępowanie dziecka przed ką- 

pielą w rzece, które mówi do swego 

korepetytora: «skacz ty  pierwiej do 

tej wody». A tem różnimy się i od 
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W n—ch świątecznyć 

Sejm i Rząd. 
Z wielkiej chmury mały deszcz, 

WARSZĄWA, 14. II (żel, wź. Słowa). 
Sytuacja polityczna od rana uległa 
znacznemu odprężeniu. W płynęła na 
to wczorajsza konferencja Marszałka 
Piłsudskiego z marszałkiem Ratajem, 
Wbrew temu co mówiono w sobotę, 
na posiedzenie dzisiejsze premier 
przybył lecz nie zażądał restytuowania 
kredytów skreślonych przy drugiem 
czytaniu. Wiadomości o tej taktyce 
rządu zaskoczyły Sejm i już w ko» 
misji budżetowej, kióra obradowała 
zrana, ujawniły się silne nastroje do 
odwołania skreśleń poczynionych w 
sobotę. 

Na posiedzeniu komisji odrzuco- 
no więc wszystkie poprawki, zmierza- 
jące do podwyższenia budżetu, utrzy- 
mano zaś tylko zmniejszenie kredy. 
tów na placówki zagraniczne w 
S.Z., Radę Prawniczą oraz skreślenie 
2 miljonów zł. z funduszu dyspoży- 
cyjnego min. Składkowskiego. Ponie« 
waż jednak o godzinie 11-tej miało 
się odbyć posiedzenie Rady Mini. 
strów, więc aby ułatwić rządowi zło- 
żenie wniosków o restytuowanie, kre- 
dytów komisja wyznaczyła jęszcze 
jedno posiedzenie na kwadrans przed 
posiedzeniem Izby. Jednakże i na 
tem posiedzeniu żadnych wniosków 
rząd nie wniósł. 

Posiedzenie pop. rozpoczęło się 
punktualnie o godz. 3-ciej. Rząd 
reprezentował min. Składkowski. Przy- 
wódcy klubów złożyli krótkie dekla- 
rację nacechowane spokojem i po- 
jednawczością. 

Oczywiście nie obeszło bez awan- 
tur. Hałas i bicie w pulpity zaaran- 
żowali komuniści pod batutą posła 
Sochackiego w chwili gdy zgłoszono 
wniosek o przerwanie dyskusji. Pos. 
Sochacki złożył również wniosek wy- 
rażający votum nieufności całemu 
rządowi. Vice-marszalek Daszyński, 
który przewodniczył w zastępstwie 
chore; marszałka Rataja wyjaśnił, 
že žai lo wniosek pos. Sochackie- 
go jak i wnioski „Wyzwolenia* o 
wyrażenie votum  nieufaości min. 
Meysztowiczowi i Niezabytowskiemu 
poddane zostaną pod głosowanie 
dopiero na następnem posiedzeniu 
lzby, które odbędzie za jakieś dni 
dziesięć. Wnioski ,,Wyzwolenia" ma- 
ją charakter demonstracyjny i jak 
zapewniano w kołach politycznych 
pozostaną bez wpływu na sytuację 
wewnętrzno-polityczną. 

Wobec obcięcia niektórych kredy- 
tów w kuluarach utrzymywano, że 
rząd prawdopodobnie zgłosi poprawki 
w Senacie lub w okresie wykonywa- 
nia budżetu wystąpi o przyznanie 
zmniejszonych obecnie funduszów. 
To drugie wyjście i ma podobno wię- 
cej szans. W ten sposób sezon poli- 
tyczny wbrew dość licznym  przypu: 
szczeniom został zakończony  stabili- 
zacją rządu. 

Konferencja arcybiskupów 
w Krakowie. 

WARSZAWA, 14.II. (żel.wł. Słowa) 
Jutro rozpocznie w Krakowie =" 
konferencja arcybiskupów  polskicl 
pod przewodnictwem |. E. ks. pry* 
masa Hlonda. Obrady potrwają dni 
parę. 

Podróż pana Prezydenta Rze. 
czyospolitej do Poznania, 

WARSZAWA, 14. Ii. Pat. Dnia 14 
b. m. popołudniu p. Prezydent Rze- 
czypospolitej udaje się na kilkodnio- 
wy pobyt do Poznania, gdzie za- 
mieszka na zamku poznańskim. Część 
oficjalna pobytu potrwa do dnia 18 
b. m. Zložą się na nią przyjęcie uro- 
czyste pana Prezydenta przez miasto 
oraz władze cywilne i wojskowe, 
raut na Zamku, który wyda pan Pre- 
zydent dla przedstawicieli władz i 
społeczeństwa oraz audjencje, których 
pan Prezydent udzielać będzie do 
popoludnia 18 b. m. Reszta pobytu, 
która przeciągnie się jeszcze przez 
dzień 19 b. m, poświęcona będzie 
sprawom prywatnym. Pan Prezydent 
zwiedzi między innemi rezydencję 
swoją w Racocie, oraz odwiedzi ro- 
dzinę swoją zamieszkałą w Poznań: 
skiem. Powrót do Warszawy nastąpi 
20 b. m. 

U EEWPTERERZEZNCEC SE ZEE DI ROÓRAZCE RZĄSKA 

naszych defetystów i od naszych en 
deków, że twierdzimy, że tradycyjna, 

prawdziwa, szczera przyjaźń do Francji 
nie powinna nas wstrzymać przed 

żądaniem korekty  franco-polskich 
stosunków, 

Cat.
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OPINJA PUBLICZNA CZY WÓDZ. 
Renć Benjamin zabrał głos w zna- 

komitej satyrze na stosunki politycz- 
ne współczesnej Francji. (Valentine 
ou la folie dćmocratique. Paris. Fay- 
ага). Bohaterka powieści Valentine 
uosabia koszmar demokratycznej 
republiki: «opinję publiczną». Autor 
tak kończy genjalnie naszkicowaną 
satyrę: Zdania nie zmieniam. Prze: 
ciwnie. Nie widzę innego środka 
na straszliwą chorobę naszego kraju, 
jak nagły dramat wewnętrzny co 
wstrząsnąłby sumieniami i przywrócił 
narodowi dyscyplinę, a wraz z nią 
odwagę i poczucie honoru... dziś 
wszystkie wysiłki idą na marne... 
kroczymy w brudnej wodzie. 

% 

Co to jest „opinja publiczna*? 
Jest to zmienny humor narodu. Tak 
zmienny, jak zmienuą wypadkowa hu- 
morów składających się na nią miłjo- 
nów ludzi. Nie znajdziemy polityka, 
co śmiałby przewidzieć los swojej 
koncepcji. O jakie stałe kryterjum 
tutaj nie sposób. Z dnia na dzień, 
na każdy temat z osobna urabia się 
opinja publiczna. 

* 

Ale przypatrzmy się trochę. Opinja 
publiczna ma przecie swoje prawa. 
Wieść o dokonanej zbrodni ją wzbu. 
rzy, Trochę czasu i nastąpi ochło:- 
nięcie. Wzburzenie przejdzie w uczu- 
cie zrozumiałej zresztą litości dla ska- 
zafńca. Krok jeden tylko, a zbrodniarz 
zobaczy rodzaj aureoli nad swą gło- 
wą. 
®) Pewne nasilenie patrjotyzmu wy- 
wołane mp. długą wojną skieruje 
opinję publiczną przychylnie dla ide- 
ologji nacjonalistycznej. Ale przyjdzie 
po niedługim czasie (w braku innego 
czynnika) I'esprit de contradiction. 
Jednostajność nudzi człowieka nietyl- 
ko w sztuce. Zdawałoby się, że i w 
dziedzinie myśli ludzkiej działa fun- 

O „litewsko=totewskiej 
jedności', 

Urzędowa kowieńska «Lietuva» 
odaje komunikat o posiedzeniu <T-wa 

jedności łotewsko-litewskiej»,  t-wa 
bardzo w Kownie reklamowanego i 
równie w Rydze lekceważonego. Wy- 
suwają tam na tem posiedzeniu kan- 
dydatury tak poważnych działaczy 
litewskich jak Basanowicz z Wilna, 
lub okrzyczany śpiewak Piotrowski. 
Tymczasem poważniejszej jakiej oso- 
bistości ze społeczeństwa łotewskiego 
wciąż doszukać się w towarzystwie 

nie możemy. ^ 

Tymczasem stosunki łotewsko-li- 
tewskie ulegają wciąż nowemu na- 

prężeniu. Ta sama urzędowa „Lietuva” 
zamieszcza artykuł, w którym biada 

„mad prześladowaniem Litwinów* w 

okolicach Iłłukszt. Rozpisuje się tam 

"autor artykułu o „budzącej się kule 

turze Litwinów* w Inflantach, a na- 
stępnie dokładne przytacza dane o 

szykanowaniu jej przez administra+ 

cyjne 1 gminne władze łotewskie, 

am szkołę zamknęli, tam znów wiec 

rozpędzili, ówdzie lokal szkolny za- 
brali na posterunek policyjny i t. @. 

Głównie zaś, że nie pomagają uch- 

wały, podania, prośby, ani same t-wo 

Jedności litewsko-łotewskiej nic tych 

stosunków poprawić nie może! Mimo 

proiestul Urzędowy organ dochodzi 

do wniosku, że prześladowania Litwi- 

nów na jŁotwie uważać należy za 
stałe i, systematyczne. : ; 

Wiemy z własnego doświadczenia, 

że tam w Zemgali i Latgalji nie wszyst- 
ko się tak dzieje w stosunku do 

mniejszości narodowych, jakby być 

powinno, że miejscowe władze łotew- 

skie stosują represje, o tem chyba 

wątpić nie wypada, wszakże te uty- 
skiwania i; oburzenia organu  urzę- 

dowego w Kownie najlepiej ilustrują, 

jakie to znaczenie i wpływy posiada 

założone w Rydze? „Tow. Jedności Li- 
tewsko Łotewskiej”. 

damentalne prawo fizyczne: akcja wy» 
wołuje reakcję. Urobi sobie drogę tedy 
kierunek «internacjonalistyczny ». Kie: 
runek ten wzmagać się będzie jak rze- 
ka z dnia ną dzień, z miesiąca na 
miesiąc, wreszcie wypadkowa  opinji 
publicznej przychyla się ku niemu 
stanowczo. Ale to sygnał jego śmierci. 

* 

Francją, a z nią wogóle republikami 
demokratycznemi opinia publiczna zzą: 
dzi. Jest to logiczną konsekwencją 
doktryny, na jakiej oparły budowę 
państwa. Jedynem kryterium myśli 
państwowej, to jej zgodność z wy- 
padkową tysiąca koncepcyj, czy inte- 
resów mechanicznej większości, Przed 
nią schyla się czoła. C'est I'opinion 
publique qui a parlć, 

* 

Książka R. Benjamin'a daje nie- 
słychanie do myślenia. Bystry obser- 
wator, z krwi i kości zżyty z panują- 
cym systewem, dostrzega piekącą po- 
trzebę. Potrzeba jednostek wybitnych. 
Potrzeba głowy do kierowania. Po- 
trzeba ręki do prowadzenia, rozka- 
zywania. Potrzeba siły, gdyż wymaga 
jej zepsuta natura ludzka. Koniecz- 
ność logiczna dyktuje palącą potrzebę 
arystokracji prawdziwej. Konieczność 
logiczna dyktuje potrzebę jednego 
autorytetu, co Z pośród tysiąca zmien- 
nych koncepcyj składających się na 
«opinję publiczną» weźmie za pode 
stawę budowy nie wypadkową me- 
chanicznej większości, ale koncepcję 
do gruntu przemyślaną. A rozum do- 
strzega, że każde zachwianie koncepcji 
wziętej raz za podstawę budowy ca* 
łym gmachem kołysze. 

Rozum dostrzega, że brak ciągło- 
ści najwyższego autorytetu, to brak 
celowej idei przewodniej w budowie 
Państwa. 

Henryk A. Krasiński. 

  

Konferencja nowogródzka 
Białoruskiej Rady Narodowej. 

W dniu 8 lutego br. odbyła się w 
Baranowiczach konferencja kierowni- 
ków grup lokałnych Białoruskiej Ra- 
dy Narodowej z terenu wojew. No- 
wogródzkiego. Zjechało się 19 przed- 
stawicieli ze wszystkich powiatów wo- 
województwa. 

Przewodniczył obradom p. Jarosz 
Jan—rolnik - włościanin; sekretarzem 
był p. Szybut—nauczyciel ludowy. 

Referat główny odczytał Prezes 
Białoruskiej Rady Nadzorczej, p. Pa- 
wlukiewicz. 

Później odczytali 
przedstawiciele grup. 

Po odbytej dyskusji konferencja 
uchwaliła szereg rezolucji, w których 
między innemi domaga się: nadania 
praw maturzystom białor.; natych- 
miastowego otwarcja białor. kursów 
nauczycielskich w Wilnie oraz semi- 
narjum nauczycielskiego na jesieni rb.; 
nadania praw  gimnazjom  białoru* 
skim i podtrzymania ich materjalaego; 
podjęcia kroków dla wydrukowania 
potrzebnych podręczników dła białor. 
szkół rządowych, udzielenia pomocy 
przez rząd ludności w  miejscowo- 
ściach dotkniętych klęską nieurodzaju, 
wypowiada walkę Hromadzie, N.P.Ch. 
i powstałej organizacji rosyjskiej 
p. t: „Rosyjskie Zjednoczenie Naro- 
dowe", kierowanej,przez pos. Siere- 
brianikowa,—jako organizacjom szko- 
dliwym, lub wrogim narodowi biało- 
ruskiemu, protestuje przeciw  ni- 
szczeniu lasów i domaga się reorga- 
nizacji samorządów w kierunku do- 
puszczenia do nich Białorusinów za 
pośrednictwem nowych wyborów; 
wreszcie postanawia dążyć do utrwa- 
lania zgody krajowej, drogą współ- 
pracy ze społeczeństwem połskiem, 

K. Smreczyński. 

wyjątkowej jakości mająt- 
SIAN o HOWE, nose Vlada 
20 tysięcy pudów. Jest konna prasa. 
Warunki, oględziny tylko na miejscu, 
Kowel, Nowokolejowa 32, Gajewski, 

swe referaty 

Debata budżetowa 
Trzecie czytanie budżetu 

WARSZAWA, 14.I1 PAT. Na dzi- 
siejszem posiedzeniu Sejm przede- 
wszystkiem przystąpił do trzeciego 
czytania preliminarza budżetowego na 
rok 1927—28. Pierwszy zabrał głos 

rycznie przeciwko tym wnioskom, któ: 
re zmierzają do podwyższenia wydat- 
ków bez równoczesnego wskazania 
pokrycia na te wydatki, lub też bez 
równoczesnego skreślenia innych po- 
zycyj w wydatkach. 

Ski, który imieniem klubu Związku 
Lud, - Narodowego wygłosił któtką 
deklarację, w której stwierdził, że expo- 
se wicepremjera Bartla w niczem nie 
zmieniło stanowiska klubu w stosun- 
ku do rządu, a przeciwnie utwier- 
dziło ZLN w jego stanowisku opozy- 
cyjnem. Z tych i wielu innych wzglę- 
dów pos. Głąbiński zapowiedział, że 
klub jego będzie głosował przeciw 
budżetowi. 

Następnie przemawiał pos: Jawo- 
rowski (PPS), który główną uwagę w 
swem przemówieniu poświęcił spra- 
wie samorządów, w związku z tą 
częścią expose wicepremjera, która do 
tej kwestji się odnosiła. 

Pos. Karau w imeniu Zjedn. Nie: 
mieckiego odczytał deklarację, wyraża- 
jącą niezadowolenie z ostatniego 0$- 
wiadczenia wicepremiera, motywowa- 
ne między innemi tem, że rząd uwa- 
ża jednolitą ustawę samorządową dla 
całego państwa za niewłaściwą, oraz, 
że popiera wojskowe . przeszkolenie 
młodzieży. 

Pos. Bitner (Ch. D.) zarzucał rzą- 
dowi, że nie orjentuje się co do 
konstytucyjnego stosunku władzy wy- 
konawczej i ustawodawczej. Mówca 
oświadcza w imieniu Ch. D., że klub 
jego stanowiska swego wobec budże- 
tu nie zmienił. 

Pos. Potoczek (Piast) zwraca uwa- 
@% rządowi, że obowiązkiem rządu 
jest przestrzeganie przepisów konsty- 
tucyjnych i podporządkowanie się im, 
imieniem kłubu oświadcza, iż podtrzy- 
muje swoje stanowisko co do budże- 
tu, zajęte w drugiem czytaniu i gło- 
sować będzie za poprawkami, zmniej- 
szającemi jniektóre pozycje budżetu. 

astępny mówca pos. Maksy- 
miljan Malinowski (Wyzw.) zgłosił 
dwa wnioski o wyrażenie wotum nie- 
ufności ministrom: rolnictwa Nieza- 
bytowskiemu i sprawiedliwości Mey- 
sztowiczowi W przemówieniu swem 
mówca zarzucił obydwu tym mini- 
strom niewłaściwy stosunek do lud- 
ności wiejskiej. 

Po przemówieniu pos. Kozickiego 
(Ukrain.), który również wypowiedział 
się przeciw rządowi, przewodniczący 
wicemarszałek Daszyński zakomuni- 
kował, iż został zgłoszony wniosek 
o przerwanie dyskusji. Przeciwko te- 
mu wnioskowi oponował pos. So- 
chacki (komun.) zgłaszając jednocze- 
śnie wniosek o wyrażenie votum nie- 
ufności całemu rządowi. W głosowa- 
niu wniosek 0 przerwanie dyskusji 
został przyjęty. Z kolei wicemarszałek 
Daszyński zakomunikował Izbie, iż w 
myśl konstytucji wnioski o wyrażenie 
votum nieufności całemu rządowi i 
ministrom  Niezabytowskiemu i Mey- 
sztowiczowi będą glosowane na na- 
stępnem posiedzeniu, obecnie zaś 
Sejm przystąpi do głosowania w trze- 
ciem czytaniu nad budżetem. Równo- 
cześnie wicemarszałek zarządził 15-mi- 
nutową przerwę. 

Po przerwie Izba przystąpiła do 
głosowania. 

Głosowanie. 

W wyniku tego głosowania od- 
rzucono 153 głosami przeciw 121 
poprawkę posła Niedzialkowskiego 
(PPS) o przywrócenie sumy 100.000 
złotych ma uirzymanie stałego dele- 
gata Polski przy Lidze Narodów. 
Przyjęto natomiast poprawkę pos. 
Strońskiego (ChN) pokrywającą się 

Iz wnioskiem komisji o zmaia szeniu 

ЗОИ 

Nawalnica šniegowa w Japonji, 
TOKIO, 14.11, PAT. Na skutek nawałnicy śniegowej w okręgu Niigata 

62 osoby poniosły śmierć, a 29 zginęło bez wieści. 113 domów uległo zniszcze- 
niu. W okręgu Tojama 40 osób zostało zabitych, a 14 odniosło rany. Zawaliło 
się 78 domów. 

Cyklon w Australji. 
LONDYN, 14 Il. PAT. Agencja Reutera dowiaduje się z Brisbane w 

sprawozdawca generalny budżetu pos. Australji, że komunikacja z nawiedzoną przez cyklon miejscowością Cairns 
Byrka (Piast), który w krótkim refe- nie została dotąd nawiązana, Jedynym środkiem komunikacji z nią jest 
racie omówiwszy wszystkie wnioski, radjotelegraf. Według otrzymanych ostatnio wiadomości, szkody wyrzą- 
zgłoszone w ciągu drugiego czytania dzone przez cyklon dochodzą do jednego miljona funtów szterlingów. 
do budżetu, wypowiedział się katego- Zniszczeniu uległo 60.000 ton cukru trzcinowego. Zginęło 20 osób. 

Trzęsienie ziemi w Hercegowinie, 
BIAŁOGRÓD, 14 Il. PAT. Odczuto tu silne trzęsienie ziemi, ognisko 

którego znajduje się w Hercegowinie, Następstwem trzęsienia były znaczne 
straty materjalne i szereg ofiar w ludziach. 

W. dyskusji pierwszy pos. Głąbiń-* wpne TRS II III JŲ 
funduszu dyspozycyjnego Ministerst- 
wa Spraw Zagranicznych o 150.000 
złotych w związku ze zwiększeniem 
o tę sumę wydatków zwyczajnych 
dla połskiej akademji umiejętności na 
założenie przy bibljotece polskiej w 
Paryżu, czytelni. 

Dałej przyjęto poprawkę pos. Ły- 
pacewicza o zwiększenie w budżecie 
Ministerstwa Skarbu uposażenia pań. 
stwowego urzędu kontroli ubezpie- 
czeń o 8,520 złotych i o zwiększenie 
o taką samą sumę dochodów zwy- 
czajnych tegoż urzędu. 

Odrzucono wniosek pos. Ponia- 
towskiego (Wyzw.) o powiększenie 
podatku majątkowego o 15 milonów 
złotych, która to suma miałaby być 
pobierana w naturze od niewypłacal- 
nych płatników, właścicieli większej 
własności. Odrzucenie tej poprawki 
jest równozneczne z przyjęciem wnio- 
sku komisji o odrzucenie przyjętego 
w drugiem czytaniu wniosku 0 uzu- 
pełnienie kapitału Banku Rolnego 
sumą 15 milj. złotych. 

Przyjęto poprawkę komisji o skre- 
ślenie 100.000 złotych dodatkowego 
kredytu, uchwalonego w  drugiem 
czytaniu w dziale subwencyj w bud- 
żecie Ministerstwa Przemysłu i Han- 
dlu. Następnie przyjęto poprawkę 
komisji, skreślającą uchwalony w dru- 
giem czytaniu zasiłek dwu i pół mil- 
jonów złotych na podniesienie rolni- 
ctwa i miljona złotych na fundusz 
meljoracyjnych. 

Przy budżecie Ministerstwa Oś- 
wiaty $przyjęto wniosek pos. Sochy 
(Str. Chł) zmniejszający 0 100.000 
złot. wydatki osobowe z przeznacze- 
niem gi sumy na kształcenie nauczy» 
cieli. Wszystkie inne poprawki odrzu- 
cono. 

Ostateczne sumy budżetu po u: 
względnieniu zmian przyjętych w 
trzeciem czytaniu przedstawiają się 
jak następ sje. wydatki zwyczaj” 
ne—1.863 730.720; nadzwyczajne — 
103505.119, dopłata do niektórych 
przedsiębiorstw—14.841.193;— razem 
wydatki—1.982.079038 złotych; da- 
chody administracyjne—1.232.931.197; 
czysty dochód z przedsiębiorstw— 
106.557.630; czysty dochód z mono- 
poli—646.517.000; razem dochody— 
1.986.005827 zł. W ten sposób 
budżet uchwalono w trzeciem czy- 
taniu. 

W czasie głosowania p:zybył do 
Sejmu premjer i minister Spraw Woj- 
skowych, Marszałek Piłsudski i przez 
chwilę zasiadł w loży ministrów, któ- 
rą opuścił po zakończeniu głoso- 
wania. 

W  dałszym ciągu posiedzenia 
przyjęto w diugiem i trzeciem czyta- 
nio ustawę w sprawie zmian trybu 
zdawania ostatecznych egzaminów 
przez studentów wydziału lekarskiego, 
kończących studja w roku 1927—28. 
Według nowej ustawy studenci ci, 
mogą do końca 1928 roku uzyskiwać 
doktorat według dawnych przepisów. 

Na tem posiedzenie zamknięto. 

ZREDUKOWANY URZĘDNIK, 
posiada żonę i troje drobnych 

dzieci prosi o jakąkolwiek pracę. 
Prosi też o łaskawe dopomożenie mu 
materjainie (drzewo, chleb i t. p.) Od 
1 VII 26 b. r.nie ma posady, znajduje 
się w nędzy, wszystko co miał z 
mebli i ubrania wysprzedał ną 

utrzymanie rodtiny, 
Henryk Bulanda 

Antokol, ul Letnia 12 m. 5. 
m A W O A AT AM 

  

  

Inspekcja obozów emigracyj- 
nych. 

WARSZAWA, 14.i. PAT. Dnia 
14 b. m. o godz. 11-ej wieczorem p. 
minister pracy i O. S. dr. Stanisław 
Jurkiewicz wyjechał do Gdańska i 
Weyherowa w celu lustracji tamtej- 
szych obozów emigracyjnych, oraz 
do Gdyni w sprawie budowy Obozu 
emigracyjnego" 

"22 

Rewolucjoniści macedońscy, 

BIALOGROD, 14 II, PAT. «Ро!- 
tika» donosi z Sofji, że odbyła się 
tam tajna konferencja rewolucjonistów 
macedońskich przy udziaie około 520 
uczestników. Konferencja ta, której 
przewodniczył p. Protogerow, uchwa- 
liła w dniu l-go kwietnia a najpóź: 
niej w dniu 10 kwietnia rozpocząć 
kroki rewolucyjae w południowej 
Serbji. W tym celu wysłano do Tira- 
ny i do Bytom mężów zaufania, 
którzy mają utrzymać łączność z za: 
granicą, 

Sniegi w Japonii. 

TOKIO, 14—il. Pat. Od trzech 
tygodni trwają tu burze śnieżne, któ- 
re spowodowały śmierć wielu osób i 
wielkie szkody materjalne. 

Wielka katastrofa, 

LONDYN, 14—ll. Pat, Dziś rano 
w pobliżu stacji Hull wydarzyła się 
katastrofa kolejowa. Pociąg manewru- 
jący wpadł na pociąg osobowy zdą- 
żający ze stacji Withersea do Hull. 
Według dotychczas otrzymanych wia- 
domości zginęło 12 osób. 

Trzęsienie ziemi, 

GRAZ, 14—]l. Pat. „Tagespost“ 
donosi z Zagrzebia, źe trzęsienie zie- 
mi spowodowało w  Herzegowinie 
wielkie szkody. W różnych miastach 
zawaliło się wiele domów, grzebiąc 
po gruzami znaczną ilość osób. 

  

Okręgowy Urząd Ziemski 
w Grodnie posiada wolne 

stanowiska: 1— inspektora Ziem- 
skiego, 2—Podkomisarzy Ziemskich 

i kilka stanowisk mierniczych. 

Osoby, posiadające odpowiednie 
wykształcenie fachowe (wyższe, 
względnie średnie), reflektujące na 
„powyższe stanowiska winny nadsy- 
łać podania do O. U. Z. w Grodnie, 
wraz z dokumentami osobistemi, 
oraz wskazać nazwiska i adresy 2-ch 
osób, na referencje których mogą 
się powołać. 

(2) M. Misacki 
włz, Kierownik О. U. Z. 

Rada Opiekuńcza Kresowa jest 
instytucją, która roznieca ošwia- 
tę pozaszkolną pomiędzy ludem 
wsi i miasteczek, oświecając ten 
lud utrwala granice Ziem 
Wschodnich - Rzeczypospolitej. 
Czy jesteś jej członkiem. — (ul 
Zygmuntowska 22 od g. 6do 8 

    

  

Uregulowanie sprawy trans- 
portu węgla polskiego do 

Włoch. 

WARSZAWA, 14 Il. PAT. Ostat- 
nio odbyła się we Florencji konfe- 
rencja kolejowa, w której wzięli u: 
dział przedstawiciele kolei włoskich, 
austrjackich, czechosłowackich i poł- 
skich. Konferencja florencka uregulo- 
wała sprawę transportu węgla pole 
skiego do Włoch, tranzytem przez 
Czechosłowację i Austrję. Węgiel 
polski na rynku włoskim konkuruje 
z węglem angielskim, wskutek czego 
sprawność transportów węglowych i 
szybkość dostaw ma ogromne znai 
czenie. Z tych też względów wynik» 
konf:rencji należy uważać za bardzo 
ważne i pożądane. 

ps) 

SPORT. 
Kalendarzyk sportowy Wil. O. Z. 

L. A. na rok 1927. 

1) 13 (ll. Wiosenny bieg na przełaj. 
Zakret. 

2) 24 IV. Zawody o Polską Odznakę 
Sportową. 

3) 3 V Bieg sztafetowy: Wilno—N. Wi- 
lejka—Wiino. 

4) 15 V Dzień sztafet: panie: 4x60 mtr 
14x150 mtr; panowie: 4x200 mtr., 3x1000 
mtr i szwedzka. 

5) 28,29 V. Zawody o Mistrzostwo 
Młodzików. 

6) 11,12 VI. Zawody o Mistrzostwo 
Że u. 

),3 VII. Dzień płotków; panie 65 mtr. 
panowie 200 i 400 mtr. ” 

8) 4 IX Pięciobój o Mistrzostwo Okrę- 
gu. Zawody o Polską Odznakę Sport. 

9) 16 X. Jesienny bieg na przełaj. 

Walne zebranie A.Z.S. Wilno, 
Zarząd A. Z. S. Wilno ustalił ostate- 

cznie termin walnego zebrania AZS, na po- 
niedziałek 21 bm. 

Zebranie odbędzie się w lokalu związku 
(Bakszta 11) o godz. 19.30 w pierwszym 
względnie o godz. 20 w drugim terminie, w 
razie nie stawienia się przepisanej statutem 
ilości członków. 

Nowości wydawnicze. 
— eSwiatfilm> (Nr 2). Nareszcie po- 

wstał i rozwija się w. Wilnie tygodnik... nie- 
stety jednak, tylko poświęcony teatrowi i 
kinematografowi! Radjo też ma miejsce na 
szpaltach «Światfilmu». Pierwszy i drugi 
numer tygodnika wywołują wrażenie jakby 
pismo powstało z nączelnym celem i głów- 
nem zadaniem: wynoszenia d niebiosa 
Reduty, <najszlachetniejszego i najlepszego 
zespołu teatralnego w Polsce» — jak zape- 
wnia na frontowem miejscu w «Światfllmie» 
p. Bol. W. Święcicki. «Światfilm» zdaje się 
yć żywem zaprzeczeniem tego, co twierdzi 

w swojej recenzji teatralnej p. R. K., że u 
nas w Wilnie <panuje straszliwe zacofanie 
na punkcie — reklamy» 

— Roman Rybar-ski: «Naród, jedno 
„stka i klasa». Str. 276. Warszawa. Gebeth- 
ner i Wolff. 1927. 

Oto o czem traktoją poszczególms roz. 
działy: 1. Kryzys idei Żvii > li. Wia- 
ra w naukę. lll. Prawa jednostki. 1V. Ideał 
ogólnoludzki a <solidaryzm». V. ldea walki 
klas. VI. Siła poczucia narodowego w XIX 
i XX wieku. Vii. Czem jest naród? VIII. 
Wartości narodowe. IX. Walka narodów i 
etyka narodowa. X. Przeszłość i przyszłość 
w życiu narodu. Xl. Wpływy obce i asymi- 
lacja. Xli. Naród a państwo. XIil. Charakter 
PK narodowej i charakter w polityce. 
asadniczą tezą rozwiniętą w głęboko prze- 

my ślanem studjum społecznem prof. Rybar- 
skiego jest to, że naród różni się od klas 
nietylko tem, że obejmuje je wszystkie lecz 
przedewszystkiem, że jest skupieniem  trwa- 
łem, że ma swoją historję, że jest dobrem 
nietylko jednego pokolenia. Wychodząc z 
tego założenia autor w konkluzji swego 
dzieła wzywa do uprawiania polityki jako 
służby narodowej, jako posłannictwa nie 
zaś jako zawód, jako orędowniciwo partyku- 
larnych, klasowych lub partyjnych inte- 
resów. 

— Zofi Nałkowskiej: <Choucas», no- 
wa powieść wydana świeżem nakładem Ge- 
bethnera Woltfa rozgrywa się w alpejskiej 
miejscowości kl matycznej wśród galerji lu- 
dzi różnej narodowości a zjednoczonych 
jednakowemi—cierpieniami. Wśród zoiego- 
wiska przedstawicieli ras i narodów rozgry- 
wają się ciche tragedje, pełne subtelnej me- 
lancholji. Wyborni: napisana powieść; bar- 
dzo inieresująca. 

— Prof. Tad. Jotejki: <Nowy pod- 
ręcznik do nauki muzyki w szkołach 
ogólnokształcących» (Gevethner i Wolff) 
dobiegł do końca. Ukazał się tego znakomi- 
tego dzieła zeszyt Vi-ty i os atni. 

— <lskry», ilustrowany tygodnik dla 
młodzieży (Nr. 9) przynosi między innemi 
popularny wykład o wielkim wynalazku: 
radjo, zdumiewającym w swej prostocie; 
rzecz o Kasolu Marcinkowskim, op's kopal- 
ni węgla w Michałkowicach (Górny Śląsk), 
Opowiadanie <Wiłkołok» €ic. Jak zwykle 
<Jskry»—ożywione, ciekawe, w  najściślej- 
szym kontakcie ze swymi czytejn:kant. 

  

Idealny przewodnik. 
(Dokończenie). 

Specjalny rozdział poświęca autor 
przewodnika różnym monetom zagra- 
nicznym oraz obrachowywaniu kosz: 

tów podróży. Rozpoczyna się Ów 
rozdział monumentalną  sentencją: 

„Pieniądze należą do istotnych po- 
trzeb podróży”. Nieśmiertelne—prawo 

„natury. 
G należy brać w podróż ze 

sobą? 
Wspomniana już Hs wyżej Skó- 

ra łosiowa lub jelenia. Autor podręcz- 

nika radzi przewietrzać ją zrana gdy 

się ją na popasie napowrót do wali- 

zy zapakowuje. Łóżko—pisze—gdy 

zbyt blisko ściany stoi, trzeba cokol- 

wekslów (przekazów, czeków), 
niędzy i t. d. Kładzie się także w 

pie- 

nią papier, pióra, atrament, lak, 
Opłatki i zapas kart wizytowych. Ta- 
ka szkatułka musi być wewnątrz 
opatrzona szrubami na wylot prze- 
chodzącemi aby tak w powozie jako 
też i w izbie przyszrubowaną być 
mogła. 2) Dobry, a gdy można an= 
gielski palares ze wszystkiem, co do 
niego należy, a między ianemi nici, 
igły i td. 3) КИКа dobrych czarnych 
i czerwonych ołówków. 4) Pióro 
kruszcowe lub rogowe z kałamarzy- 
kiem szrubowanyin, z którego za po- 
mocą szrubki tyle atramentu w piórko 
sią wpuszczcza ile tego potrzeba. 5) 
Sztuciec podróżny z nożem, łyżką i 
widelcem. 6) Puhar z futeralikiem; 
ten może być rogowy, wewnątrz 

trzeba ich przekręcać, Zamiast zwy- 
czajnych skałek opatrzyć je trzeba 
agatowemi, Jedna lufa nabija się kulą 
a druga grubym szrotem. Ponieważ 
gdy pistolet nie leży horyzontalnie, 
nabój w nim przez turkotanie się 
powozu łatwo opada, trzeba go 
przeto w olstru na okrągły pręcik 
wetknąć, tak aby się na nim nabój 
opierał, tym sposobem zapobiega się 
opadnieniu naboju. Panefkę trzeba 
codzień rewidować, a nabój co dwa 
tygodnie odmieniać, w czasie zaś 
wiigotnego powietrza i częściej, Gdy 
nam niebezpieczeństwo grozi, zacho- 
wać się trzeba jaknajspokojniej, nie 
strzelać zaprędko i zadaleko, a zawsze 
brać człowieka przez pół na cel; 
szrotem strzela się w nogi. 

Wojażując w takich warunkach 
wiek od niej odsunąć. Dlaczego?— blaszką srebrną wyłożony. 7) Kompas. jakżeby nie mieć przy sobie dobrze 
każdy się domyśli. „Komu hałas spać 
rzeszkadza—czytamy w przewodni: 

BO aiechaj sobie zatknie uszy ba- 
wełną umaczaną w oleju migdałowym i 
te kulki jeszcze suchą bawelną przy: iżby ich można użyć tam gdzieby proszków... 
kryje; tak uzbrojony nic więcej sły- 
szeć nie, będzie*. Musiałyż bo musia- 
ły być hałaśliwe te popasy podróżne 
z przed stu lat! 

Czytamy dalej: 
„Potrzebne w podróży sprzęty te 

zą: 1) Szkatułka do klejnotów, pism, 

8) Rejscejg. 0) Dobry teleskop. 10) 
Siarczyk chemiczny. 11) Kilka zam- 
ków albo ryglów, któreby się wszę« 
dzie do drzwi dały przyszrubować, 

tego bezpieczeństwo wymagało. 
Z broni podróżnej najlepsze są 

ku obronie pistolety dubeltowe, a te 
których lufy nie jedna na drugiej 
lecz wedle siebie leżą, są najwygod- 
niejsze, bo na przypadek napaści 
prędszy z nich jest użytek, gdyż nie 

zaopatrzonej apteczki podróżnej? Au- 
tor przewodnika daje jej bardzo szcze- 
gółowy opis. Nie zapomina o pudeł- 
ku chłodzących i  rozwalniających 

© pudełku „kypekaku- 
anhy na womity“... o kawałku łoju 
jeleniego... o pudełku: proszku rabar- 
barowego (przeciw kolce) etc. 

Następują szczegóły rzucające 
światło na ówczesny tryb podróżowa- 
nia powozem. . 

Wozowa podróż — czytamy— al- 

bo się odprawia pocztą albo własnym 
albo najętym pojazdem. W ostatnim 
przypadku nie najmuje się nigdy fur- 
mana bardzo daleko bo nareszcie i 
on sam drogi nie bądzłe wiedział. 
(Fatalność!) Najmując go trzeba się 
dokładnie wywiedzieć czyli już tą dro- 
gą jeździł albo nie, i gdyby się po- 
kazało, iż tej drogi wcale niezna, le- 
piej go nie brać. (Rzecz oczywisial). 
Oprócz tego powinien furman wyraź- 
nie oświadczyć jak długo jechać my- 
ši, nadto powinien podać noclegi i 
ile mil na dzień ujedzie. 

Autor przewodnika doradza, gdy 
droga jęst cokolwiek wzgórzysta, 
wysiąść z wozu i iść pieszo „kilka 
godzin”, nie oddalając się nigdzie da- 
leko od powozu. Trzeba często sie- 
dzenie w powozie odmieniač, 

Jadąc powozem z oknami szkla: 
nemi, trzeba je zawsze na niebez- 
pieczniejszych miejscach kazać spu- 
ścić nic bowiem nie jest szkodliwsze- 
go jak kawałki takich okien, a osob 
liwie gdy są ze szkła zwierciadlanego 
Tę ostrożność zachować także należy 
w lasach gdzie gałęzie łatwo okna 
powybijać mogą; niemniej strzedz się 
trzeba na podobnych miejscach wy 
tykać z powozu głowę lub ręce. Jed- 
nem słowem: nie wychylać się! Napi* 
sy u okien teraźniejszych wagonów 

zawierają ostrzeżenie... 
śwlat! 

Aby uniknąć puchliny nóg, która 
się bardzo łatwo przydaje gdy kto 
długo i ciągle powozem jedzie, nie 
trzeba nosić krótkich spodni i butów 
lecz pantalony i trzewiki. Podwiązek 
i tasiemek nie trzeba na nogach ni- 
gdy mocno ściągać. 

Jest wiele osób, a osobliwie dam, 
które nie megą jechać, zwłaszcza gdy 
tyłem do koni siedzięć muszą; takie 
osoby niechaj sobie połążą na gołe 
ciało w okolicy żałądka gruby  nie- 
bieski papier od cukru, zwinąwszy 
go kilka razy. 

Gdy się konie zbiegają, nie trzeba 
tracić przytomności i nie wyskakiwać 
z powozu; lecz należy upatrzyć do 
tego miejsce  jaknajwygodniejsze 
gdzieby ziemia była miękka, piasek 
lub murawa. Najbezpieczniej jest ze- 
skoczyć ztyłu. ' 

Kufry obite czarną skórą bydlęcą 
lepsze są aniżeli te, które są pokryte 
skórą dziczą lub z psa morskiego 
bo aa ostatnich zbyt wiele kurzawy 
osiada, wygodniejszy jest kufer wy- 
Soki niżeli szeroki. Gdy się da, trze- 
ba go zawsze na przodzie przyszróbo- 
wać; przez to nietylko się koniom ul- 
ży ciężaru ale tez i sobie samemu 
kłopotu i niesp3kojności mając zaw- 

stare jak sze kufer przed oczyma, Oprócz te- 
go, gdy kufra w tyle niema, powóz 
nie rzuca tak bardzo i nie tak pręd- 
ko się wywróci (tylko poczekawszyl). 

Są przepisy dla podróżujących 
konno — i pieszo, 

Tym ostatnim radził autor prze- 
wodnika zaopatrzyć się nietyle w broń 
ile w kij dobrze żelazem Oku'y. Taki 
kij — pisze — stanie Za palasz a 
garść tabaki pomieszanej z pieprzem 
tłuczonym i piaskiem, którą w skórza- 
nej kieszeni w pantalonack nosić 
trzeba, zastąpi proch iołów. Spotkaw- 
szy jednego lub kilku nieznajomych, 
którzy się podejrzanymi wydają, w 
lesie lub odiudnych okolicach, w tym 
przypadku trzeba się mieć na osiroż. 
ności... i nie dając poznać po sobie 
najmniejszej bojaźni, sterać się zręcz« 
nie od nich odłączyć. 

Na zakończenie nader obszernega 
wstępu kładzie autor przewodnika 
niemniej szczegółowe uwagi... o po- 
godzie, grającej tak niemalowažną 
rolę podczas wojażowania powozem, 
konno a osobliwie pieszo. Wylicza 
dokładnie wszystkie oznaki mającego 
nastąpić dłuższego «suchego powie- 
trza». Te są np. gdy wieczorem wiele 
nietoperzy lata, gdy komary po za- 
chodzie słońca igrają, gdy jaskółki 
wysoko latają etc. etc. Znaki zaś nie- 
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KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHOD NICH, 

Przed traktatem handlowym pol- 
° — sko-łotewskim. 

Rokowania w sprawie zawarcia 
traktatu handlowego między Polską, 
a Łotwą są jak wiadomo w toku. : 

W związku z tem „Tygodnikowi 
'Handlowemu* udzielił niezmiernie 
cennych informacji obrazujących ©- 

becne stosunki polsko - łotewskie p. 

minister Martia Nuksa, pozostający 
już od 1921 roku na stanowisku po- 

sla nadzwyczajnego Łotwy w Polsce. 

Wywiad ten podajemy poniżej in 

extenso: 
W stosunkach handlowych ро!- 

sko "łotewskich — mówi nam p. mi- 

mister — nie było w roku ubiegłym w 

stosunku do roku 1925 znacznych 
zmian. Już dwa lata temu dały się 

we znaki restrykcje, utrudniające im- 

port do Polski. Na ogół należy stwier- 

dzić, że za pierwsze jedenaście mie- 

sięcy roku ubiegłego wwieziono do 

Polski około 3.00) tonn różnych to- 

warów, wartości 2 miljony 800 tysię- 

cy łatów, czyli złotych franków, wy- 

wieziono zaś z Polski do Łotwy 187 

tysięcy tonn najrozmaitszych towarów 
za sumę 14 miljonów 500 tysięcy ła* 

tów. Stosunek ten zatem dla Łotwy 
przedstawia się niezbyt korzystnie, 
albowiem eksport nasz do Połski,wy- 

aosi zaledwie 1/5 część naszegó im- 
portu z Polski. 

— Czy wolno zapytać, — panie 
ministrze, — jakie miejsce zajmuje 
Polska w imporcie łotewskim? 

— Polska zajmuje w naszym im- 
porcie trzecie miejsce, I-- — N'emcy 
(91 miljonów łatów), II-e — Anglja 
(23,5 miljon, latow), III-e — Poiska 
414,5 miljon. łatów), IV-e — Danja 
(15 miljon. łatów), V-e — Czecho- 
słowacja (10,5 miljon. łatów), VI-e — 
Z. S. S. R. (9 miljon. tatow), VII-e — 
Szwecja (9 miljon. łatów) VIll-e Litwa 

„ (8 miljon. łatów) i t. d. 
Należy zważyć, że towary ekspor- 

towane do Łotwy, a pochodzące z 
Gdańska mają osobną rubrykę, wy- 
noszącą 6 i 1/4 miljon. łatów, co a" 
znacza, że eksport towarów polskich 
do Łotwy jest jeszcze znacznie więk- 
szy 

— W eksporcie łotewskim Pol- 
* ska zajmuje XI-e miejsce. I-e—Anglja 

460 miljan. łatów), Il-- — Niemcy (41 
miljon. latow), Ill-e — Belgja (24 
milion. łatów), М-е — 2. 5. 5. К. 
(10 miljon. taiow), М:е — Litwa (45 
miljon. łatów). Następnie idą Holan- 
dja, Estonja, Danja, Austrja i Polska. 

— Dotychszas eksportowano z 
Polski do Łotwy głównie węgiel kar 
smienny, naftę i wytwory naftowe, ma- 
mufakturę i maszyny rolnicze, wyroby 
metalurgiczne, naczynia kuchenne, cu- 
kier, sól, zboże. 

Przy wwozie zaš do Polski mu- 
sieliśmy się bardzo poważnie liczyć 
z istniejącemi restrykcjami rządu pol- 
skiego. Eksportowaliśmy do Polski 
przeważnie wyroby gumowe, linoleum, 
ultratnarynę, ryby, konserwy, Skóry, 
siemię Iniane i masło sztuczne. 

Sprawy tranzytowe odgrywają za« 
równo dła Polski, jak i Łotwy pierw- 
szorzędną rolę. To też prosimy p. 
ministra Nuksę o informacje w tej 
mierze, 

— Ołóż w roku ubiegłym — o- 

świadcza nam nasz szanowny interlo= 
kuior, — pragnąc dać Polsce możność 
wykorzystania konjunktur, związanych 
ze strajkiem angielskim, ' obniżyliśmy 
taryfę kolejową o 18 proc. dla pol- 
skiego węgla. Polskę specjalnie inte- 
resuje tranzyt drzewa i zboża, przy- 
czem nałeży zważyć, że tranzyt od- 
grywa specjalną rolę dia sąsiadującej 
bezpośrednio z Łotwą Wileńszczyzny, 
eksportująceį wytwory SWE do naj- 
rozmaitszych krajów m. in, do Z. 5. 
S. R., Estonji, a częściowo i do Litwy. 

Co zaś się tyczy naszego  tranzy» 
tu to w grę tu wełiodzą Czechosło« 
wacja i Austrja, a częściowo i Bałka- 
my. Muszę jednak zauważyć, że tran- 

zyt w drodze, do Czechosłowacji, 
zwłaszcza bydła, został ostatnio na 

skutek specjalnych zarządzeń władz 
polskich utrudniony. 

— Jak przedstawiają się horosko- 
py dla zacieśnienia więzów ekonomicz- 
nych obydwóch krajów? 

— Poważną przeszkodą dla za- 
cieśnienia tych więzów stanowią nie- 
wątpliwie restrykcje, zastosowane 
przez rząd polski w stosunku do 
eksportu pochodzącego z Łotwy, — 
zwłaszcza, jeśli się zważy, że termin 
kontyngentu jest krótki, bo wyne- 
szący 3 miesiące i że nowy kontyn- 
gent wyznaczony zostaje dopiero po 
wyczerpaniu starego, co oczywiście 
jest znacznem utrudnieniem dla na- 
szego przemysłu, którego eksport do 
Polski musi z natury rzeczy być obli- 
czony na bardzo krótką metę. Jesteś- 
my zdania—oświadcza z naciskiem p. 
minister—że łotewskim eksporterom 
powinna być również dana możność 
nawiązania bezpośrednich stosunków 
handlowych z Polską, Dotychczas 
bowiem kontyngenty są wyznaczone 
wyłącznie dla firm polskich. 

Naogół dążymy do kompensacji, 
zwłaszcza że nasz bilans handlowy 
kształtuje się dotychczas ujemnie. 
Eksport towarów polskich do Łotwy 
musi pozostać w pewnym stałym sto- 
sunku do importu towarów łotew= 
skich. Dotychczas niema żadnych о- 
graniczeń dla towarów polskich na 
Łotwie. 

— Czy nie zechciałby nas p. mi- 
nister poinformować, w jakim stadjum 
znajdują się rokowania, dotyczące 
zawarcia traktatu handlowego między 
Polską, a Łotwą? 

— Wstępne rokowania się toczą. 
Jedną z poważnych przeszkód do za- 
warcia traktatu stanowiła dotychczas 
t. zw. klauzula bałtycka. Z naszej 
strony—podkreśla przedstawiciel rządu 
łotewskiego w Polsce—istnieje dąż- 
ność, ażeby doprowadzić do sfinalizo- 
wania traktatu handlowego, pożąda- 
nego dla obydwóch stron. 

— Jak p. minister zapatruje się na 
unję celną łotewsko-estońską? 

— Otóż, należy stwierdzić, iż unja 
celna, oznaczająca pelne porozumie- 
nie i współdziałanie w dziedzinie go- 
spodarczej, jest ze względu na specy- 
ficzne warunki ekonomiczne, politycz- 
ne i geograficzne objawem o pierwszo- 
rzędnej doniosłości. 

— Traktat o unji celnej już zo- 
stał właśnie podpisany dnia 5 bm. w 
Rydze przez pp. Ministrów Spraw 
Zagranicznych Łotwy i Estonii, 

— Czy unja celna może wywrzeć 
wpływ na eksport polski do Łotwy. 

Rzeczą jasną jest, że wytwory 
estońskie mogą zastąpić niektóre wy- 
twory innych państw. W danym wy- 
padku unja może wywrzeć pewien 
wpływ na eksport polski ze względu 
na to, że manufakturę może nam do- 
starczyć Estorija. 

— Jaki jest pogląd pana ministra 
na powstanie Izby Handlowej polsko- 
łotewskiej? 

— Powstanie.lzby tej jest nie- 
wątpliwie objawem ze wszech miar 
pożądanym i przyczynić się może do 
rozwoju siosunków handlowych mię- 
dzy Polską, a Łotwą. : 

Nasze sfery kupieckie zdradzają 
wielkie zainteresowanie dla rynku 
poiskiego. Należy wszakże zauważyć, 
—konkluduje pan minister — że Izba 
taka będzie mogła należycie funkcjo- 
nować tylko po nawiązaniu normal- 
nych stosunków handlowych między 
Polską, a Łotwa, wyrażających się m. 
in. w wolnym dowozie wyrobów ło- 
tewskich do Poiski. 

' INFORMACJE. 
Nowe ustawy i rozporządzenia. 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 1 dni 
: 11 lutego 1927 r.: R razy 

— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dn. 1 Il 1927 o zniesieniu słu- 
żebności w województwie kieleckidm, lubel- 
skiem, łódzkiem, warszawskiem i w zacho- 
(el części województwa białostockiego 
poz. 74); 

-- Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dn. 1 Ii 1927 r. o zniesieniu 
służebności w województwie wołyńskiem, 
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pogody są następujące: gdy zwierzę- 
ta domowe nadzwyczaj się niepokoją, 
koty myją, psy trawę jedzą, gdy osły 
wiele ryczą, a bydło rogate ziemię 
kopie; gdy wiele glist z ziemi wyle- 
złą, gdy muchy, pchły i inne owady 
ludzi oraz zwierzęta bardziej nagabają, 
gdy wiatr z południa wieje, gdy księ- 
życ koło pomgliste otacza, gdy dym 
tłucze się po dachach etc. etc. na ko- 
niec, gdy gnojówki, kloaki, rynsztoki 
it. d. bardzo śmierdzą. o SE 

Uczy jednak doświadczenie, iż nic 
dokładniej i pewniej nie przepowie 
pogody wybierającemu się W drogę— 
jak pająk. lm szerzej siatkę swoją 
fozpina, tem pewniej na piękną i 
trwałą pogodę rachować można — a 
gdy się tyłem do siatki obróci, znak 
to jest niezawodny burzliwego i 
dżźdżystego czasu... 

W roku 1832-gim — tak najzu- 
p jak w dzisiejszych czasach — 
lojalny obywatel każdego praworząd- 
mego państwa składał się z ciała, 
duszy — i paszportu. 

Paszport do Francji powinien był 
być: wizowany. |Można było załatwić 
tę formalność we Frankfurcie nad 
Menem, «którędy zwykle do Francji 
Się jezdzi», W Strasburgu podróżny 
zostawiał swój paszport i otrzymywał 

w zamian francuski «pograniczny». 
Jechał już z nim do Paryża «bez 
przeszkody». Przyjechawszy do Pa- 
ryża obowiązany był najpóźniej po 
trzech dniach meldować się osobiś- 
cie w policji, gdzie składał swój <po" 
graniczny» paszport i otrzymywał w P 
zamian permis de sćjour.| Opuszcza- 
jąc Paryż trzeba było permis zwrócić 
prefekturze policji. Otrzymywało się 
kwit. Z kwitem tym trzeba było u- 
dać się do... ministerstwa spraw za- 
granicznych. Tam doręczano podróż- 
nemu paszport odebrany mu na gra- 
nicy Francji. 

Jak widzimy... nic niema nowego 
pod słońcem! O ile jakaś straszliwa 
katastrofa nie zgładzi z powierzchni 
ziemi naszej w jednym momencie 
miljonów ludzi tworzących t. zw. ludz- 
kość — ostatni z ludzi na ziemskim 
globiejzesztywnieje pod dłonią Śmierci: 
błogosławiąc... już tylko samego sie- 
bie, pojednany z Bogiem i z pasz- 
portem, choćby tylko podrabianym, w 
kieszeni. 

Mamy odwagę sądzić, że tak też 
myślał autor 540-stranicowego «Prze- 
wodnika», po którego kartach prze- 
podróżowaliśmy oto... wstecz aż do 
roku 1832-go. 

Gz, J. 

poleskiem, nowogrodzkiem, wileńskiem 
we wschodniej części województwa  biało- 
stockiego (poz. 75); 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dn. 1 il 1927 r. o statystyce ru- 
chu naturalnego ludności (poz. 76); 

— Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dn. 28 stycznia 1927 r. w sprawie urzę- 
dowych blankietów weksiowych (poz. 84). 

Nowe dzienniki urzędowe. 

Powszechnie odczuwany brak  urzędo- 
wej publikacji, zawierającej zbiór ustaw, 
rozporządzeń i t. p. związanych z finanso- 
waniem reformy rolnej i kredytu ulgowego 
został w znacznej mierze usunięty przez 
wydanie nowego (21) numeru Dziennika 
Urzędowego Ministerstwa Reform „Rolnych 
dotyczącego Państwowego Banku Rolnego. 

Ostatni numer Dziennika Urzędowego 
M.R.R. ułożony podług działów w ten spo- 
sób, by można się było łatwo zorjentować 
w  materjaje w nim zawartym, obejmuje 

wykaz ustaw, rozporządzeń, przepisów Oraz 
instrukcji, dotyczących Pafistwowego Banku 
Rolnego, t. f. przepisów organizacyjnych 
Banku, kredytu długoterminowego, fundu- 
szów administrowanych a więc funduszów 
kredytów: na meljoracje, państwowej pomo- 

cy na odbudowę budynków, zniszczonych 
lub uszkodzonych wskutes. działań wojen* 

nych i funduszów kredytu na podniesienie 
hodowli z sum budżetowych ministerstwa 
rolnictwa i D. P. 

KRONIKA MIEJSCOWA 

— (o) Opłata stemplowa od 
uwierzytelnienia podpisu. Min. 
Skarbu wyjaśniło, że uwierzytelnienie 
podpisów przez władze samorządowe 
nie podlega „opłacie stemplowej. U- 
wierzytelaienie podpisów przez sąd 
nie podlega również opłacie stemplo- 
wej, natomiast podlege opłacie są- 
dowej. 

— (e) W sprawie miar i wag. W 
związku z odbywającemi się lustracjami, po- 
czynił urząd miar i wag następujące Spo- 
strzeżenia, które podajemy celem pouczenia 
kupiectwa przed karami i kosztami: 

W roku bieżącym wolno używać jedy- 
nie takich wag i odważników, które są zao- 
atrzone w cechę z roku 1925, 1926 i 1927. 

Wag o cechach z lat uprzednich, t.j. z 
przed roku 1925, używać nie wolno. Cecha 
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legalizacyjna z rokn 1925 traci swoją waż- 
ność z dniem 31 grudnia 1927 r. 

Wag i odważników z cechą starą, 
względnie zepsutych, nie nadających się do 
użytku, nie wołao przechowywać w składzie 
względnie w lokalu handlowym. Wagi. i od- 
ważniki takie winny być usunięte poza lo- 
kal handlowy, gdyż ustawa przewiduje do- 
tkiiwe kary na niestosujących się do tego 
przepisu. 

Zauważono, iż wielu kupców przedziu- 
rawiło metry drewniane lub metalowe, prze- 
prowadzając przez dziurkę sznurex celem 
wieszania metra podczas nmieużywania na 
gwoździu. Jest to wedle ustawy niedozwo- 
lone. Metry takie bywają przez kontrolerów 
bezwzględnie konfiskowane. 

— (0) Dopłaty akcyzowe do zasobów 
alkoholu. Wobec podniesienia od 1 stycz- 
nia cen spirytusu i wódek monopolowych, 
zaszła potrzeba uskuteczniania dop'at akcy- 
zowych od posiadanych zapasów. Dopiaty 
miały być rozłożone na raty, ą ściągane w 
ciągu pół roku. Jak się dowiadujemy, na 
skutek starań strony zainteresowanej, Min. 
Skarbu postanowiło raty te rozłożyć na 
1 rok. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
14 lutego 1637 z. 

Dawłsy i wainty: 
Trama Śpraz. Kupno. 

Dolary 8,92 8.94 ы 
Holandįs 359,10 360,00 358,20 
Londyn 43.52 43,63 43,41 
Nowy-Vork 8.95 8.97 8,43 
Paryż 35,35 35,44 35,20 
Praga 26 57 26,63 25,61 
Szwajcarja 172,55 172 98 17212 
Stokholm 239,50 240,10 238,90 
Wiedeń 126.28 126.60 125.93 

Włochy 38.90 38,99 38,81 

‚ Fapiesy Procentowe 
5 pr. pożycz. konw 60,75 59,50 
Pożyczka kolejowa 101,00 — 
8 proc. pożycza konw. 98.00 
4,5 proc. listy zast. ziemskie 50,00 49,50 — 
5 proc. listy wars. zł. 62,00 
4i pół proc. warsz. zł. 57,50 56,95 — 
8 proc, warsz. zł. 81 — 
10 proc. m. Lublina złotowe 78 — 
6 proc. obl. m. Warsz. 1915—16 r. 30— 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
Wilno, dnia 14 lutego 1927 r. 

Banknoty. 

Dolary St. Zjedn. 8,92—8,91—8,91:/a 
Czeki i wpłaty. 

New jork 8,95 — 
Złoto. 

Ruble 4,733 4,732 4,732 

KRONIK     WTOREK 

15 Dzis 
austyna m. 

Jutro 
uljany P.M. 

Wsch, sł. o g. 6 m. 52. 

  

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu spekcji dokonano próbnego alarmu. ty__niech ją raczy wnieść niezwlekając! 
Meteorologji U. S. B 

z dnia 14—II 1927 r. 
m 

J- re 

chodni 
przeważający | = 

Uwagi: Pogodnie. Minimum za 

dobę —20C. Tendencja barometryczną bez 

zmian. 

Ciśnienie 
średnie 

Temperatura rednia 
Opad za do- 

bę w mm, 

Wiatr 

URZĘDOWA 
— Pan Wojewoda interesuje 

się losem bezrobotnych. W dniu 

wczorajszym p. wojewoda Raczkie- 

wicz w towarzystwie naczelnika Wy- 

działu Pracy i Opieki Społecznej p. 

Jocza, zwiedził Państwowy Urząd Po- 

Średnictwa Pracy, mieszczący Się przy 

ul. Zawałnej Nr. 2. Zajmowany о- 

becnie lokał jest bezwzględnie nieod- 

powiedni do dalszego użytkowania, 

zarówno ze względu na jego Szczu- 

płość i nieodpowiednie rozmieszczenie 

biur, jak również ze względu na wy- 

nikające stąd niehygjeniczne warunki 

pracy personelu. 2 tych względów 

konieczne jest jaknajrychlejsze prze- 

prowadzenie biur do nowego lokalu. 

Następnie p. wojewoda zwiedził 

lokal pomocniczy P. UP. P. w daw: 
Warszawie 
przez magistrat szef sekcji finansowej 

misarza Rządu p. Strzemińskiego i 
Komendanta  Policjj  nadkomisarza 
Reszczyńskiego, dokonał inspekcji re- 

Zach. sł. o g.16 m. 47 ż zerwy Komendy Policji m. Wilna, ce- 
łem ustalenia stopnia sprawności 
funkcjonarjuszy P. P. W czasie in- 

— Konfiskata <Nacji». W dniu 
wczorajszym miał się ukazać pierwszy 
numer czasopisma «Nacja», mający 
wychodzić w językach białoruskim, 
ukraińskim, litewskim i niemieckim. 
Jak się dowiadujemy, nakład czasopis- 
ma został skonfiskowanyz polecenia 
władz centralnych, za szereg artyku- 
łów zawierających cechy przestępstwa 

MIEJSKA. 
— Interwencja w sprawie han- 

diu koszykowego. Jak się dowia- 
dujemy, w związku z ostatniem za- 
rządzeniem władz w sprawie ograni- 
czenia ulicznego handlu koszykowe- 
go, handlarze uliczni uchwalili inter- 
wenjować w powyższej sprawie i 
zwrócić się do władz administracyj- 
nych z prośbą o zezwolenie dalszego 
uprawiania handlu ulicznego” 

— Podniesienie się cen mięsa 
koszernego. Jak się dowiadujemy 
konfiikt o cenę uboju bydła pomię- 
dzy kupcami bydła i rzeźaikami trwa, 
co spowodowało ponowne podniesie* 
nie się cen mięsa zwłaszcza koszer- 
nego. Nałeży się spodziewać ener- 
gicznej interwencji w powyższej spra* 
wie odnośnych władz administracyj- 
nych. 

— (o) Do rady spożywców w 
został 

nym Ratuszu Miejskim (przy zbiegu P- Br. Chądzyński. 

ulic Niemieckiej i Wielkiej), gdzie był 

obecny przy dokonywanej właśnie 

kontroli bezrobotnych i badał czyn- 
ności pracowników Magistratu, oraz 
PZU. PB. 

W . dalszym ciągu p. wojewoda 
udał się do nowego lokalu w domu 
rządowym przy ul. Subocz 20, prze- 
znaczonym dla P.U.P,P., gdzie stwier- 
dził , iż rozmieszczenie poczekalni dla 
pracowników fizycznych i umysłowych, 

oraz rozlokowanie biur urzędu 20- 

stało dokonane celowo i wpłynie na 

usunięcie niedomagań stwierdzonych 

rzy ul. Zawalnej Nr. 2. Pan woje- 
woda wydał zarządzenie, aby przepro- 

wadzka do nowego lokalu dokonana 

została niezwłocznie, co też i nastąpi 

w dniu 16 b.m. W dniu tym biuro 

P. U. P. P. będzie nieczynne. 

Wczoraj też p. wojewoda zwiedził 

kuchnię dla inteligencji, prowadzoną 
przez Zawodowy Zw. Prac Biurowych 
i Handlowych przy ul. Ofiarnej. 

Oprowadzany przez preżesa p. wo- 
jewoda zacz zarówno kuchnię 
jadalnię, w*Kktórej 
obiad _oraz piekarnię, prowadzoną 
przez Związek. 

Rezultaty dotychczasowej pracy 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Odczyt na temat «Liga Na- 
rodów, jej organizacja i działal- 
ność». Pod powyższym tytułem wy- 
głosi dziś dnia 15 bm. w sali Ogni 

Dalsze występy bezezelnego szantażysty 
Dnia 12 b. m. do mieszkania ar- 

chimandryty Sawatja (Ostrobramska 
10) zgłosił się Ów znany już naszym 
czytełnikom, a nieznany policji osob- 
nik, oświadczając iż jest podprokura- 
torem Sądu Okręgowego w Wilnie i 
żądał 100 zł. jako kaucję za areszto- 

wanego duchownego prawosławiiega 
Kowszę. ' 

Po otrzymaniu odpowiedzi od- 
mownej „podprokurator* wyszedł. 

Szantażysta miał na piersi czerwo- 
ną wstęgę prokuratorską z herbem 
Rzeczypospolitej. 

Zmów śmiertelny denaturat. 
W gminie Miadziolskiej, powiatu 

Postawskiego w czasie wesęla, w 
którem wzięła udział niemał cała wieś, 
wszyscy obecni zatruli się denatura- 

tem. Dotychczas zmarl Aleksy Nie- 
scierowicz. Kilkanaście osób walczy 
ze śmiercią. Biiższych szczegółów 
brak. 

Nieudane ekscesy komunistów w Wilejce. 
„Doaoszą mam z *%ilejki powiato- 

wej, że w tamtejszem więzieniu, osa- 
dzeni komuniści usiłowali urządzić 
demonstrację, Zaczęło się od tego, 
że dwuch więźaiów, Jan Palewicz i 
Witold Ławrynowicz, poczęli śpiewać 
„internacjonal“, a następnie wszczęli 
awanturę. Postanowiono sprowadzić 
ich do karceru, co wywołało z ich 
strony sprzeciw. Przywołano na po- 
moc policję w sile 8-miu ludzi, któ- 
ra opornych do karceru sprowadziła. 

Wówczas to reszia komunistów w 
Ilości 11 osób ogłosiła głodówkę, 
urządziła demonstrację i usiłowała na- 
kłonić więźciów kryminalnych do bun- 
tu. Próby rozmieszczenia awanturni- 
ków w cełach osobnych nie mogły 
być dokonane wobec gwałtownego 
sprzeciwu. Na szczęście energiczne 
wystąpienie zarządu więzienia i przy- 
wołanie pomocy policyjnej położyło 
kres zamierzonym ekscesom. 

Kto dziś powinien zgłosić się do komisji prze- 
meldunkowych. 

Do I Komisarjatu, właściciele lub rząd- 
cy domów przy ul. Piłsudskiego 30 (czyli No- 
wogródzka 2 Stowackiego 13. 

Do II Komisarjatu, ul.: Syberyjska Nr 
Nr 26, 27, 28, 29, 31, 32-a, 32, 33, 34, 35, 
36, 37 i 39, Kropiwnica Nr Nr 1, 1 (d. Sa- 
wickiego), 2, 2-a 2 (d. Szarejko, 3, 4, 4 (d. 
Chudolewicza), 6, 6 (d. Subocza), 7, 7 (d. 
Strakowskiego), 8, 8 (d. Subocza), 9 (d.:Pie- 
pw 9 (d. Subocza) i 10. 

Do III Komisarjatu ul.: ;M. Pohulan- 

ka Nr. 19, 21, 1, Jakóba Jasińskiego Nr. 
4, 4-3, 8, Sierakowskiogo Nr 15, 17, 19. 

Do IV Komisarjatu, ul. Piutonow 
Nr. 1, 3, 5, 7,9, 1, И, 11, 13, 15, 17, 19 
21, 23,25; 

Do V Komisarjatu, ul.: Cedrowa 43, 
45, 47, 49, Legjonów 99, 99-a 103, 105. 

Komisja przy VI Komiszrjacie nie prze- 
meldowuje. 

(t) 

  

KARNAOAŁ GILEŃSKI. 
Ba! Wojewódzki. 

Należy już do przeszłości... Wspaniały 
był; niesłychanie tłumny. Niebyło sposobu 
akuratnie siebie pokazać i przyjrzeć się bliž- 
niemu! 

Komu by tam o tańce chodziło! Wy- 
tańczyć się można obecnie każdego dnia. 
Chodziło o to aby módz powiedzieć: 
A PY na balu Wojewódzkim... w 
— Jeździliśmy do Wilna na Wojewódzki 

bal... Prześliczny był.. Towarzystwo bardzo, 
bardzo... Blita. 

Dotłoczyć się trudno było do bufetu. 
Niebyło zgoła fumoir'u--ale ktoby tam zważał! 

był się. Wszyscy zadowoleni. A jaż 
największe zadowolenie zapanuje—jeżeli już 
nie zapanowało — w zakładach Opieki nad 
dziećmi. 

A propos: przypomnienie! Kto z pp. 
ERĄ gospodarzy nie wniósł jeszcze 
do Banku Handlowego należności za bile- 

Bo państwo tylko po balu niewyspani 
—a dzieci głodne. o deuiėės 

Reduta artystyczna. 
Bal Wojewódzki przeminą —niech żyje 

Redutowy a В > B 
„_ To trudno. Nowa wzeszła gwiazda na 
firmament Karnawału. 

Rozpocznie się ta zabawa nad zabawami 
o il-ej przed północą dn. 28 lutego w sa- 
lach Domu Oticera Polskiego i potrwa, jak 
<stoi» na zaproszeniach: do białego dnia. 

Wielce pożądane są maski a obowiązu- 
je strój balowy. Szaleństwom nie kładzie się 
di Oświadczyny... zaręczyny. . „mile wi- 

ane. 

Bal Zwią:ku Oficerów Rezerwy. 
Zagrzmi, zahuczy, brzęknie ostrogami, 

zamigota sząamerowaniem setki, albo i wić 
cej, mundurów, zapali się promieniami naj- 
PAC: w Wilnie oczu — dnia 26-go 

. ш. 
Protektorat raczył objąć p. Wojewoda, 

Członek honorowy zarządu Źwiązku O. R. 
Organizuje zabawę komitet specjalny balo- 
wy z prezesem Związku, mec. Matjaszem 
na czele. 

0] wesoło będzie, wesołol 

Bal Legji Inwalidów Wojsk 
Foiskich. |. 

Ten znowuż ma się odbyć w sali t. zw. 
Plastyków Klubu Handłowo-Przemysłowego. 
Kiedy? W ostatnim dniu zapust: 28 b, m.. 

Będzie to bal kostjumowy:— i koncerto- 
wy—i kabaretowy. Tylko tyle! Oprócz or- 

wydelegowany kiestry wojskowej przygrywać będzie świet- 
ny kwintet wiedeński w cukierni Artystycz- 
nej a artyści «Kakadu» uraczać będą balo- 
we towarzystwo najwyszukańszemi kabare- 
towemi piosenkami. Czego chcieć więcej?, 

Vill Doroczny Bal Akademicki. 

Zarząd Bratniej Pomocy Polskiej 
Młodzieży Akademickiej Uniwersyte- 

S- tu Siefana Batorego w Wilnie poda- 
ka Akademickiego (ul. Wielka 24) od- ję do wiadomości, że oddawna ocze- 
czyt p. Dr. W. Sukiennicki. 

Oiczyt zorga.izowany jest przez 
Akademickie Stowarzyszenie Ligi Na- 
rodów w Wilnie, celem spopulary- 
zowania idei Ligi Narodów. Początek 
odczytu o godz: 7 wieczorem. Wstęp 
wolny. . 

w dniu 6 marca br. o godz. 
w Sekretarjacie Związku odbędzie się > stęp dia członków wolny, goście 

płacą 50 gr. 
doroczne walne zgromadzenie człon- 
ków Koła Wileńskiego Z. O. R. 

Jednocześnie Zarząd Koła uprasza 
wszystkich członków o zgłoszenie się 
do ję oai w godzinach urzędo- 
wyc 

Jutro, we 

— Związek Oficerów Rezerwy wiecz. 
niniejszem podaje do wiadomości, iż (Mick 

środę 16 b. m. © godz. 8 
w lokalu klubu lnt, Prac. 

na temat: 
Une lutte entre Gćants A Rome» 

— Akademickie Koło Kow- 
nian. Podaje się do wiadomości aka- 
demików (miczek) pochodzących z 

w sprawie porozumienia się Kowieńszczyzny, że Akademickie Ko- 
dla zorganizowania kursów instruk- ło Kownian mieści się przy ul. Wi- 
torskich dla oficerów rezerwy. 

— Zarząd T-wa opieki nad 

doszłego do skutku walnego zebrania 
w d. 10 lutego br., wyznaczając nad- 
zwyczajne walne zebranie na dzień 

kierowników obu tych instytucji, prze” 5 marca br., zaprasza na takowe tyłko 
znaczonych przedewszystkiem dla bez- członków rzeczywistych (za legity- 
robotnej inteligencji, oraz zakreślone macją), na posiedzenie o godz. 5 po 
przez nich plany na przyszłość Spo* połud., oraz tegoż dnia na posiedze- 
tkały się ze strony p. wojewody Z nie drugie o godz. 6 wiecz. w lokalu 
aprobatą i słow mi zachęty. 

dy Policji. dniu wczorajszym będzie ogłoszono. 
Naczelnik V' działu Bezpieczeństwa sprawozdanie kasowe, 2) 

przy ul. Zawalnej Nr 1, przy jadło- 3 ‹ 
— Inspek u rezerwy Komen- dajni Kresowej. Wrazie L ištars lokalu zwrócona do dnia 1 grudnia 1927 r. 

Porządek dnia: 1) 
wybory 

leńskiej 25—3, w lokalu Wilbi, jest 
czynne w poniedziałki, czwartki i 

właśnie spożywano zyjerzętami podaje że, wobec nie- piątki od 7 do 8 i pół. wieczorem. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— (0) 50000 zi. na zatrudnie- 

nie bezrobotnych. Urząd woje- 
wódzki powiadomił Magistrat, że min. 
robót publicznych udzieliło Magistra- 
towi m. Wilna pożyczki w kwocie 
50000 zł. na zatrudnienie bezrobot- 
nych, z tem, że pożyczka ta musi być 

RÓŻNE. 
— (0) Z obrad synodu ewan- 

p. Kirtiklisw towarzystwie p. o. Ko -członków zarządu, 3) wolne wnioski. głelicko-reformowanego w Wil- 

Gospodyń Honorowych, których ob9- 
wiązki łaskawie przyjąć raczyły: 

P.p. Achmatowiczowa Aleksandra, An- drzejewska Janowa, Aleksandrowiczową je- 
rzowa, Bądzkiewiczowa Juljanowa, Baza- 
rewska Stefanowa, Białasowa Stanisławowa, Bekerowa Edwardowa, Bochwicowa Stanisła- 
wowa, Bossowska Franciszkowa, Burhardto- 
wa Aleksandrowa, Bujalska Władysławowa, 
Buykow.s Janowa, Bosiacka Bogusławowa, 
Chodynicka Kazimierzowa, Donasowa Felik- 
sowa, Dziewulska Władysławowa, Dwora- 
kowska Włodzimierzowa, Dunajowa Józe- 
towa, Ehrenkreutzowa Stefanowa, Englowa 
Mieczystawowa, Fiedorowiczowa Lucja, Fo- 
gelowa pułkownikowa, Filipkowska pułkow- 
nikowa, Górska Janowa, Głowińska Aauto- 
niowa, Glaserowa Stefanowa, Gutkowska 
Mieczysławowa, Horoszkiewiczówna Walen: tyna, Jakowicka Władysławowa, Januszkie- 
wiczowa Aleksandrowa, Joczowa įKonrado- 
wa, Jundziłłowa Zygmuntowa, Kłosowa Ju- 
ljuszowa, Krasnopolska Q:tonowa, Kubicka 
enedyktowa, Kloitowa Janowa, Kruszew- 

ska pułkownikowa, Kopciowa Adolfowa, 
Kopciowa Witoldowa, Kotwiczowa Janowa, 
Kozicka putkownikowa, Kownacka Piotrowa, 
Krzyżanowska Bronisławowa, Korolcowa Jó- 
zefowa, Kubinowa Janowa generałowa, Ku- 
lesińska Stanisławowa, Karnicką Ajekgan=- 
drowa, Limatówska Mieczysławowa, Łoku: 
clewska Janowa, Łukowska Rdmundowa, 
Łukaszewiczowa Wincentowa, Laszkiewiczo+ wa, Mackiewiczowa Wacławowa, Malinow- ska Olgierdowa, Malecka Janowa, Materska Ignacowa, Marcinowska Klemensowa, Mey- 
sztowiczowa Aleksandrowa, Meysztowiczo- 
wa Szymonowa, Meysztowiczowa Oskarowa, 
Moszyńska Michałowa, Miedzianowska Wła- 
dysławowa, Motlowa Stanisławowa, Mohlo- 
wa Wacławowa, Massoniusowa Marjanowa, 
Michejdzina Kornelowa, Modelska Teofilo- 
wa, Mienicka Ryszardowa, Muszyńska Jano- 
wa, Makowiecka, Obiezierska Marjanowa, 
Ordyłowssa Szczepanowa pułkownikowa, 
Otrębska Janowa, Opoczyńska Kazimierzo- 

wa, Osterwina Juljuszowa, Pietraszewska 
Janowa, Pimonowa Arsenjuszowa, Popowi- 
czowa Janowa, Popowiczowa Bolesławowa 
PY Pigoniowa Stanisławowa, 
riifferowa Janowa, Patkowska Józefowa, 

Praszałowiczowa Bronisławowa, Piotrowiczo- 
wa Wiktorowa, Pasławska pułkownikowa. 

Przyłuska Józefowa, Raczkiewiczowa 
Władysławowa,  Rackiewiczowa Wanda, 
Rucińska Romanowa, Reszczyńska Aleksan- 
drowa, Remerowa Jerzowa, Rogóyska Ka- 
zimierzowa, Rudnicka Juljuszowa, Ruszczy - 
cowa Ferdynandowa, Reicherowa Michało- 
wa, Ryniewiczowa Antoniowa, Romer-Ochen- 
kowska Heiena, Schilling-Siengalewiczowa 
Sergjuszowa, Sztraljowa Bolesławowa, Safa- 
rewiczowa Aleksandrowa, Skinderowa Cze- 
sławowa, Staszewska Juljanowa, Stabrowska 
Piotrowa, Sumorokowa Leonowa, Świątecka 
Kazimierzowa, Szmidtowa Władysławowa, 
Sowińska Zdzisławowa, Srebrnowa Stefano- 
wa, Szczepkowska Antoniowa, Staniewiczo- 
wa Wiktorowa, Szrótterowa Karojowa puł- 
kownikowa, Szymańska Juljuszowa, Trze- 
bińska pułsownikowa, Tupalska Andrzejowa, 
Trzebińska Józefowa, Wańkowiczowa Sta: 
nisławowa, Węsławska Stanisławowa, Waś- 
kowska Eugenjuszowa, Wróblewska Broni- 
sławowa, Wiiczyńsza Janowa, Władyczko- 
wa Stacisławowa, Wyleżyńska Adamowa, 
Wojewódzka Wanda, Wirszyłłowa Romano- 
wa, Wilczewska Helena, Zawadzką Adamo- 

kiwany Vill Doroczny Bal Aademicki wa, Zawadzka Feliksowa, Zawadzka, Włą- 
odbędzie się w najbliższą sobotę. 
Zagroszenia są do nabycia u Pań 
a ei I I S T SLI A AE FARO BRELA 

— 7 Tow. Przyjaciół Francji. nie. W dniu 12 lut 
nadzwyczajna sesja 

„nt licko-reformowani 
jewicza 17), odbędzie się od- wodniczył e 

Tl-ej czyt prof. Lutosławskiego, 

dysławowa, Zdz ecuowska Mrjanowa, Zdro- 
jewska Zota, Zielińska. 

ego odbyła się 
synodu ewangie- 

sus r oi Prze- 
ator synodu : 8 

Falkowski. ; ОЙ 
Po załatwieniu szeregu spraw bie- 

żących, podjęta była kwestja zorgani- 
zowania opieki nad młodzieżą polską 
ewangielicką na Górnym Śląsku, pod- 
legającą wpływom germanizacyjnym. 

Po omówieniu tej sprawy, zaapro* 
bowano zostało wydanie zapomogi na 
bibljoteki polskie dla tej młodzieży 
oraz urządzenie w tym roku kolonji 
letniej pod Wilnem, do której spro- 
wadzić 30 dzieci w celu oderwania 
tych dzieci chociaż na czas krótki od 
ich środowiska do środowiska czysto 
polskiego, oraz zastosowania wszyst- 
kiego, co mogłoby wpłynąć na. nich. 
duchu polskim, przyczem zapoznać 
je z okolicami Wilna, zastugującemi 
na uwagę ze względu historycznego. 

Na ceł powyższy zostało wyasyg- 
nowane do rozporządzenia konsy- 
storza ewangielicko-reformowaneg > W 
Wilnie 10000 zł. : 

Nastepnie synod uchwalil -wypo- 
życzać uczelniom i towarzystwom



SŁOWO 

naukowym książki i dokumenta z ar- Się z następujących osób: &г B. Tu- kinkictów niezmiernie barwna i interesująca 
chiwum i bibljoteki synodalnej. ronek, pos. F. Jaremicz, ks, pos. Ad. sztuka Lengyela (autora <Tajfuna») <Pło- 

[— Nowa Kolektura Lot. Pań. Stankiewicz, inżynier-architekt L. Du- sara d ek: * radiniais 
stwowej. Księgarnia W, Makowskie- biejkowski i p. Karuzo, jako zastęp- pochodzie obięeła wszystkie większe sceny 
go otrzymała pozwolenie na otwo- cy pp. A. Stepowicz i Jacyna. (n) europejskie. Posiada bowiem wszystkie te 
rzenie Kantoru Loterji Państwowej. — Osobiste. Bawi w Wijnie, przybyła walory w których publiczność obecnej doby 

— Wystawa - jarmark taniej 0 nas na Czas krótki z Inflant Polskich tak bardzo się lubuje, t. j. obok rzetelnego 
książki. We środę dnia 16 lute (Łotwa) P- Anna Romerowa, artystka-malar- humoru, pewną dozę sent mentu i ciepła. 

danie! i "80 O ka, której prac i studjów wystawy cieszyły Aktll-gi przedstawiający wnętrze pierwszo- 
godzinie 2 po południu w wielkiej się w roku ubiegłym niemniejszem powo- rzędnej budapesztańskiej restauracji, podczas 
sali Kuratorjum im Ks. Adama Czar- dzeniem w Wilnie jak w Warszawie, oo kabaretowego jest niepo- 
toryskiego nastąpi otwarcie Wystawy równany. 

Jarmarku taniej książki, zorganizowa* TEATR i MUZYKA. Sądząc z 

ul. Niemiecka 26. „M. GORDON" 
DOROCZNA 

zainteresowania premjerą 
<Płomienna noc Antonji» wypełni długi 
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nej z okazji zainicjowanego przez — «Reduta» na Pohul. Dzi - szereg wieczorów w. Teatrze Polskim. Re 
zz W. R. i О. Р, = sn stawienie zawieszone, bana ma S Teats Rev "Kakadu. "Das o Ža 

5 г wf 5 й Aż бг & d i Hry- godz. wiecz. progra « D days il Nesi меп ЕНОч За lore ię ВНО IE S ga nt > s 2 ieczór tafica i łkowici "częšciac! obrazach.  Szczej - przedstawiciele wladz paūstwozych, Jadwigę Hryniewicką, uczenicę słynnej Ma- gramach i-afiizach..Ceny miejes od 76 Br MATER JA A s 
amorządowych oraz instytucyi spo- ry Wigman. J. Hryniewicka ostatnio po- cznych, wróciła z Warszawy, gdzie występowała w RADIO. 
* ZrGE BuiŁORUSKIE: Vonka au mua algas Kamgarny, 

USK W pr ie: Borodin, | osi o: — Program stacji warszawskiej. CENY 

— Białoruskie kursy spółdziel- ®) Dziewulski, Marczewski, Ravei, Rebikov, PGE IZ. AA 
So-handowe, Białoruski: : Instytut. pezkusyjnych: 79 "siem „łastraentów "15 30-716A5. Stacja nieczynna. Welny, STAŁE 
ospodarstwa i Kultury po dłuższych _ Słowo wstępne, charak tani 16.45—1710. Odczyt pt. <Anglja a Pol: — 

staraniach, uzyskał ostatnio parą wygłosi prof. U.S. B. dr, Stelan drobny Ę lazi "Hi L Ar ka: 
nie władz odnośnych па otwarcie w | Bilely w. enie od 20igr. dog ał. S0gi “ATS 1840, Koneert V Tali Winie "Białoruskich "Kursów | SpOl- g7 bę, wo tz udEnstea wam fora „p korce replidniegy._ Muzyka Ietis: ‘ dzieiczo-Handlowycb, w 3-ch aktach Oskara Wilde'a «Brat Wykonawcy: Orkiestra P. R, pod dyr. Jana 

Kursy te mają być otwarte już trawny» z udziałem: J. Solskiej, J. Zieja. Dotakowskiego, Karol Olesiński (harmo- ° 
bm. у skiej, M. Zarębińskiej, C.. Niedźwiedzkiej, J. 218) pain ie) : 
ais Reach zostanie utworzony a ad iu S ia NAA 20 119001925. Odczyt pł. <Jak Szwajcarzy we | | w 
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Wymiana aparatów kwarcowych 
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itd. wyzdrowiała; odnawia przyję* 
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