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ARRAS TODAY ARIE NACE SOO M 

W PERSPERTYOGIE 
TYGODNIA 

Propozycja sowiecka dostarczyła 

sporo tematu całej prasje europej- 

skiej. Bez przesady można powiedzieć, 

że manewr dyplomatyczny p. Litwino- 

wa, bo propozycja nie jest niczem 

więcej jak tylko manewrem,  obliczo- 

nym na efekt w Stanach Zjednoczo- 

nych — skupił w ubiegłym tygodniu 

dookoła siebie uwagę opinji publicz- 

nej, przesłaniając pierwszorzędnej wa- 

gi zagadnienia polityczne, że wymie- 

nimy tutaj rewizję planu Dawesa. 

ustabilizowanie się gabinetu p. Poin- 

carego we Francji, wydarzenia jugo- 

słowiańskie i t« p. Odpowiedź polska 

na notę sowiecką i niezwłoczna repli- 

ka komisarjatu ludowego, więcej po- 

dobna do artykułu polemicznego niż 

noty dyplomatycznej; oświadczenie mi- 

nistra spraw zagranicznych Rumunii, 

i wiadomość o ratyfikowaniu przez 

Senat w Waszyngtonie paktu Kelloga 
w znacznej mierze wyjaśniają sytuację. 
Teraz gdy Waszyngton, gdzie były 
największe objekcje przeciwko umo- 

wie paryskiej, zatwierdził ją, należy 
mieć nadzieję, że proces ratyfikacji 
przez pierwszych 13 sygnatarjuszy jest 

kwestją tygodni i pakt Kelloga bez 

posredaictwa „pacytistow“  moskiew- 

skich automatycznie wejdzie w žycie. 

Rewizja planu Dawesa. Na 
10-go stycznia wyznaczone bylo ze- 

branie komisji reparacyjnej, zwołanej 

w cełu mianowania rzeczoznawców 

Anglji, Francji, Włoch, Belgii i Ja- 

ponji, którzy wespół z rzeczoznawca- 

mi niemieckimi, mianowanymi przez 

rząd Rzeszy, oraz ekspertami Stanów 

Zjednoczonych mają, zgodnie z poro- 

zumieniem sześciu mocarstw, zawar- 

tem w Genewie we wrześniu ub. ro- 

ku, przystąpić do wypracowania no- 

wego planu reparacyjnego. Dotychczas 

nieznane są rezultaty tego zebrania, 

wiadomo jedynie, że z ramienia Ame- 

ryki w komisji ekspertów, która praw- 

dopodobnie będzie obradowała w 

Londynie, wystepować będą znani 

finansiści Oven Young i Pierpont Mor- 

gan oraz z ramienia Niemiec dr. 

Schacht. 

> Obowiązujący dotychczas plan re- 

paracyjny, t. zw. plan Dawesa, орга- 

towany przy pomocy amerykanów i 
dzięki współdziałaniu Ameryki wpro- 

wadzony w życie, nie określa global- 

nej sumy odszkodowań, ustanawiając 

jedynie raty roczne w wysokości 2 i 

pół miljardów mk. Zadaniem tedy ko- 

misji ekspertów jest opracowanie no- 

wego planu, któryby określił sumę 

globalną odszkodowań, raty roczne, 

sposób spłat. 

Kwestja odszkodowań niemieckich 
jest niesłychanie zagmatwana i trud- 

na, wiąze się bowiem z nią niemniej 

skomplikowana sprawa długów mię- 

dzysojuszniczych. Trudność jej załat- 
wienia płynie jeszcze stąd, że nie jest 

to zagadnienie wyłącznie gospodarcze. 

Wobec stanowiska b. aljantów, któ- 
rzy zgodnie żądają, aby wysokość 

niemieckich odszkodowań wystarczyła 
im na spłatę ich długów wobec Ame- 

ryki, w sprawie reparacyjnej pośred- 
nio zainteresowane są Stany Zjedno- 

czene. Pozycja ich jest nawet wygod- 

na, gdyż w postaci odszkodowań 
niemieckich Ameryka posiada potęż- 
ny taran, którym może wywierać 

wpływ na kształtowanie się polityki 
w Europie. Jednakże Ameryka nie chce 
oficjalnie występować w komisji 

ekspertów, jej delegaci © według 

oświadczenia prezydenta Coolidge'a 
będą rozporządzać tylko głosem do- 
radczym i w żadnym wypadku ich 
zobowiązania nie mogą  krępować 
rządu Stanów Zjednoczonych. 

Niemcy w sprawie odszkodowań 

dążą, oczywista, do zmniejszenia za- 
równo sumy globalnej długu, jak 

spłat rocznych. Pod tym względem 

ogłoszony w początku b. roku raport 

generalnego agenta reparacyjnego p. 
Parkera Gilberta, stwierdzający po- 

myślny rozwój gospodarczy Niemiec 
jest im nie na rękę. Prasa niemiecka 

ла z odniesieniem do domu iub z | 

  

Piątek fa styczała 

Nr. 20 gr. 

ECHA STOLICY 

Dyskusja o ustroju sądów po- 
wszechnych. 

WARSZAWA, 171. PAT. Sejmowa ko- 
misja prawnicza prz+jęla na dzisiejszem 
rannem posiedzeniu szereg dalszych arty- 
kułów projektu nowelizacji prawa o ustro- 
ju sadów powszechnych do art 284. Przy 
omawianiu artykułu, który przyznaje wła- 
dzy mianującej zwolnienia i przenoszenia 
sędziów, rozwinęła się, przy udziale mini- 
stra Cara, dalsza ożywiona dyskusja, którą 
odroczono następnie do godz. 17-ej. 

Gbrady podkomisji administra- 
eyjnej. 

WARSZAWA, 171. PAT. Podkomisja 
administracyjna obradowała dziś pod prze- 
wocwnictwem pos. Putka w obecności przed- 
stawicieli Ministerstwa W. R. i O. P. oraz 
Ministerstwa Skarbu przyjm jąc dalsze ar- 
tykuły ustawy O świadczeniach ną cele ko- 
ścioła katolickiego, w których załatwiono 
sprawę ustalenia przedmiotów świadczenia 
osób, powołanych do Świadczeń. Co do 
sposobu nakładania obowiązku świadczeń, 
tudzież zarządu fur'duszów zdecydowano 
utrzymać w mocy dotychczasowe postano- 
wienia. Dokończenia prac podkomisji na- 
stąpi w nadchodzącą sobotę. 

Zamknięcie rachunków państwo” 
wych oś 1. L 1926—31 LIL 27 r. 

WARSZAWA, 17-1. PAT. Zgodnie z za- 
powiedzią p. prem. Bartla, uczynioną na 
komisji budżetowej, zostało w połowie sty- 
cznia wygotowane zamknięcie rachunków 
państwowych z roku 1926 na 1927 P erw- 
Szy drukowany egzemplarz zamknięcia ra- 
chunków państwowych za czas od 1 stycz- 
nia 1926 do 31 marcą 1927 wręczył w dniu 
dzisiejszym w godzinach południowych p. 
marszałkowi Sejmu z polecenia prem Bar- 
tla por. Zaćwilichowski. Nalży zaznaczyć; 
że zamknięcie rachunkowe z roku 1927 na 
1928 będzie przygotowane w najbliższym 
cząsie. 

Sejmowa komisja konstyfucyjna. 
WARSZAWA, 17-1. PAT. Sejmowa ko- 

misja konstytucyjna, obradująca w dniu 
dzisiejszym pod przewodnictwem pas. Ma- 
kowskiego, dokonała rozdziału referatów. 
Resztą spraw, t. j. referat pos. Chruckiego 
w sprawie wniosku o zmianę nazwy urzę- 
dowej „ruski* ną „ukraiński* oraz ref<rat 
pos. Czapińskiego w sprawie projektu usta- 
wy © zgromadzeniach, została odroczoną 
do następnego posiedzenia. 

Rio hędzie prezesem Banku Pal- 
skiego. — 

Wyznaczone na dzień 9 lutego 
walne zgromadzenie akcjonarjuszy Ban 
ku Polskiego dokonać ma między in- 
nemi wyboru dwóch członków rady 
banku. Sprawa obsadzenia stanowiska 
prezesa Banku Polskiego jest statuto- 
wo zastrzeżoną prerogatywą rządu, 
który desygnuje na to stanowisko 
oraz na stanowisko wice-prezesa ban- 
ku swych mandatarjuszy. Mandat cbe- 
cnego prezesa Banku Polskiego, p. 
Karpińskiego, wygasa w marcu  rb., 
zaś wice-prezesa, dr. Młynarskiego— 
we wrześniu br. 

Dotychczas nie ustalono kandyda- 
tury, jaką rząd wysunie na. stanowi- 
sko prezesa Banku Polskiego, o ile 
kandydatura p. Karpińskiego nie utrzy- 
małaby się, 

ZA I PRZEGIW. 
Sowiecka ankizfomania 

Na wszystkie niedomagania władze so- 
wieckie posiadają radykalny środek. Jest to 
ankieta. Gdy gdzieś, w którymś  sowiecie 
coś nie w porządku władze nadzorcze za- 
łatwiają się krótko. Posyłają formularz z py- 
taniami, które mają wyjaśnić przyczyny nie- 
domagań lub niedokładności. Ankieta stała 
się ulubionym środkiem działania biurokracji 
sowieckiej posiadającej wszystkie przywary 
każdej biurokracji podniesione do szecianu. 
To też nic dziwnego, že nžejdnokrotnie an- 
kiety rozsyłane do wsi sowieckich mają 
wręcz humorystyczny charakter. O jednej z 
takich ankiet donosi. ostatnio „Wieczerniaja 
Moskwa". : 

„Okrzdraw“ inaczej okręgowy urząd 
zdrowia dręczony wątpliwościami o $розо- 
bach prania bielizny rozesłał do rad wiejskich 
w swym okręgu ankietę, Kiedy zwrócono 
po pewnym czasie formularze ankiet okazało 
się, że chłopi wynaleźli nowy nie pozbawio- 
ny wesołości sposób walki z ankietomanją. 

Na pytanie: Jaki rodzaj gleby? brzmiała 
odpowiedź: „Całości nie zbadaliśmy, ale 
kiedy ktokolwiek wypije napewno nie utrzy- 
ma się na nogach”. 

— „Skąd czerpiecie wodę do picia i ja- 
kie są studnie? Pijemy z kubków a wodę 
czerpiemy ze studni. 

Kolor i smak wody? Kolor biały — od- 
powiedziała wieś — a Odnośnie smaku, po 
wypróbowaniu 279 studzien smak straciliś- 
my. 
U Dobrze lub źle się pieni woda podczas 

prania? Sielsowiet — brzmiała sucha odpo- 
wiedź — praniem bielizny nie trudni się, a 
zebrarie o tem wiadomości wśród mieszkań- 
ców należy do niemożliwości. 
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ogłoszeń. co do rozmieszczania 
с 

Z ZA KORDONÓW. 
10-LECIE PRACY DYPLOMATÓW 

LITEWSKICH. 

W: tych dniach dyplomaci litewscy 
Zaunius, Sawickis, Auksztolis i Biza- 
uskas skończyli 10 lat służby w mi- 
nisterstwie spraw zagranicznych. Z te- 
go powodu urzędnicy ministerstwa 
wręczyli przebywającym w Kownie 
Zaunisowi i Sawickisowi, utrzymany 
w bardzo serdecznym tonie adres 
powitalay, 

WILEJSZYS — PREZESEM CEN- 
TRALNEGO KOMITETU LAUDININ- 

KoW. 
Prezesem centralnego komitetu Jau- 

dininków został wybrany burmistrz 
kowieński Jan Wilejszys. Wilejszys 
jest uważany za stronnika osłabienia 
opozycji i z tego względu jego wybra- 
niu nadaje sie wielkie znaczenie. 

KOWIENSKI „RYTAS“ O STOSUN- 
KACH Z ŁOTWĄ. 

KOWNO, 17-1. PAT. Organ Ch. D. „Ry- 
tas“ poświęca artykuł stosunkom gospodar- 
czym z Łotwą. Dziennik przypomina, że Li- 
twa zawarła już wiele traktatów handlowych 
z różnemi, nawet bardzo dalekiemi krajami, 
nie istnieje jednak dotychczas żadna umowa 
z Łotwą. Dla walki z załewem towarami pol- 
skiemi, Litwa podwyższyła cła na towary 
tych państw, z któremi nie ma traktatów 
handlowych. W rezultacie narażone zostały 
na szwank interesy sąsiadów półn. Łotwy i 
Estonji, — z któremi. Litwa utrzymuje sto- 
sunki przyjazne. „Rytas“ radzi rządowi nie 
powodować się w stosunkach z Łotwą sym- 
patjami lub antypatjami w zależności od 
takiego czy innego ustosunkowania się Ło- 
tyszów do sprawy wileńskiej. 

KOMINTERN PRZYGOTOWUJE PO- 

WSTANIE W BESARABJI. 

Jak donoszą pisma ryskie, przej- 
ście w Rumunji władzy w ręce rządu 
Maniu, który poszedł po linji reform 
demokratycznych i przychylnego u- 
stosunkowania się do mniejszości na- 
rodowych, wywołało wielki: niepokój 
w sferach sowieckich. Krótkowzrocz- 
na polityka poprzedniego rządu libe- 
ralnego wywołała na Świeżo przylą- 
czonych do Rumunji obszarach, zwła- : 
526га \м Besarabji, wieikie niezadowo 
jenie ludności. Toteż w Besarabji na- 
gromadziło się wiele materjału wybu- 
chowego, który bolszewicy usiłowali 
sprytnie wykorzystać dla swych cełów... 
Agitatorzy bolszewiccy, którzy bez 
względu na czujność rumuńskiej situ- 
rancy, przedostają się do Besarabji 
w wielkiej ilości i z wielką gotówką, 
dolewali oli%y do ognia. 

Dla nikogo nie było tajemnicą, że 
bolszewicy przygotowywali się do 
powstania w Besarabji. W tym też 
celu na granicy z Rumunją stworzo- 
no autonomiczną republikę Mołda- 
wską. Wszelako termin tego pow- 
stania wciąż się odkładał. Bolszewicy 
oczekiwali stosownej chwili, 

Ostatnie wybory do parlamentu 
rumuńskiego, które dały bolszewi- 
kom znikomą ilość głosów, strwoży- 
ły ich. Obawa, że wpływ ich w Be- 
sarabji zupełnie zniknie, zmusiła ich 
do forsowania wypadków. 

Według wiadomości z dobrze po- 
informowanych źródeł, Komintern 
obecnie gorączkowo przygotowuje się 
do wzniecenia powstania w Besara- 
bji. Kilka członków Kominternu ra- 
zem x przedstawicielami rewwojenso- 
wieta w _ pośpiechu wyjechało „do 
Odesy, gdzie się obecnie znajduje 
centrum besarabskiego ruchu komu- 
nistycznego. Przybyli tam również z 
Besarabji przedstawiciele tajnej orga- 
nizacji Besarabskiego Centralnego Ko- 
mitetu Komunistycznego i z Terespo- 
la niektórzy członkowie Mołdawskie- 
go rządu krajowego. Na naradach, po 
sprawozdaniu besarabskich komuni- 
stów, postanowiono zorganizować pow- 
stanie w czasie najbliższym, wykorzy- 
stując oburzenie ludności na funkcjo- 
nowanie niższych urzędników. Śpiesz- 
nie drukuje się w większej ilości bi- 
buła agitacyjna: odezwy, plakaty it. p. 
Ustalono prowizorycznie Tymczasowy 
Rząd Besarabski, skład którego trzy- 
ma się w Ścisłej tajemnicy. 

Do Besarabji skierowano wielkie 
transporty broni, którą w nocy prze- 
nosi się przez Dniestr po lodzie. 
Powstanie, jak obiegają pogłoski, po- 
stanowiono zorganizować na początku 
lutego. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BŁRANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk t 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot". 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. 

   

  

   

  

    

  

GŁĘBOKIE -- ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODMO — K. arnia T-wa „Ruch“ 
RORODZIEJ Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC Sklep tytoniowy S. Zwie i 
KLECK — > 
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Dockoła rafyfikacji paklu Kelloga 
WASZYNGTON, 171. PAT, W obecności członków gabinetu 

„li senatu prezydent Coolidge złożył swój podpis na dokumencie, 
ratyfikującym pakt Kelloga. 

PARYŻ, 17.1. PAT. Briand złożył w Izbie projekt ratyfikacji 

paktu Kelloga. 

Jak pismo angielskie zdobyło tajny momorjał? 
BERLIN, 17. I. PAT. Prasa beslińska przynosi dzisiaj oświadczenie wy- 

dawcy „Review «f Rewiews* p, Steada w sprawie memorjału gen. Groenera. 
P. Stead oświadczył, że uważa m morjał wprawd.ie nie za tajny dokument 
RE er ale temoiemniej za rzecz bardzo ważną i inier:sującą. Memoriał 
es: oświadczeniem kół wojskowych niemieckich, poczynionem poufnie przy- 
wódcom stronnictw. 

Stead podkreśla, że memorjał ten jest całkowicie autentyczny i że nie był 
skradziony, że dostał się w jego ręce zwykłą drogą, ktorą zua i do której po- 
Siada całkowiie zaufasic. Steaa podkreśla, że treść memorjaiu przemawia tak 
mocno na rzecz j.go gutentyczności, że żadta odpowiedzialny dziennikarz nie 
mógł się wahać z ogłoszeniem dokumentu. W końcu p. stead oświadcza, że 
dosument ten nie pozostaje w takiej tajemnicy jak tego w Niemczech pragną 
Wobec doniesień :iemieckich o dochodze. iu wdrożonem p:zez koła urzędowe 
niemieckie, oświadcza Stead: „O ile ja tu wchodzę w zrę, to mogą tyle docno- 
dzić, ile tylko chcą*. 

Inayafer-Ullah feż akdykował 
Nowy władca Baczi-Sakao. 

MOSKWA, 17-1. PAT. Według doniesień z Kabulu, Inayater-Uliah 

abdykował 
zapewniona jemu, jak i wszystkim osobom, 
Baczi-Sakao wkracza dzisiaj do rezydćncji królewskiej. 
panuje zupełny spokój. 

dziś rano pod warunkiem, że całkowita nietykalność zostanie 
znajdującym się w rezydencji. 

W całym Kabulu 

Bazary i sklepy są otwarte, zaś instytucje i poselstwa zagraniczne 
strzeżone są przez oddziały powstańcze, których zachowanie się względem 
cudzoziemców jest zupełnie przyjazne. W czasie wałk nie ucierpiał żaden cu- 

dzoziemiec. 

LONDYN, 17-1. PAT. 
Dalsze walki w Katulu. 

Według ostatnich wiadomości z Kabulu, dowódca po- 
wstańców Bacha-Sagau, którego prawdziwe nazwisko brzmi Hibibullah Khan, opano- 
wał cały Kabul z wyjątkiem cytadeli: W mieście panuje względny spokój, a posel- 
stwom cuazoziemskim, według tych doniesień, nie grozi niebezpieczeństwo. Eks-krół 
Amanullah i jego maiźonka opuszczają Afganistan i gotarli już do Kandaharu. 

Sowiety niezadawolone z abdykacii Amanullaha 
MOSKWA, 17 I. Pat. „Izwiestja“, komentując informacje zagraniczne, 

dotyczące abdykacji króla Amanullaha, podkreślają, že abdykacja ta była 
aktem dobrowolnym. Amanullah — pisze dziennik— uznając, że Amanullah w 
chwili obecnej bardziej niż czegokolwiek potrzebuje pokoju wewnętrznego, 
postanowił za cenę własnej abdykacji uzyskać zawieszenie krwawej wojny 
domowej, od której cierpią przedewszystkiem masy ludowe. Dziennik wy- 
raža przekonanie, że żywioły postępowe w kraju Amarullaha, nie powie- 
działy jeszcze swego ostatniego słowa i że potrafią one się oprzeć próbom 
coinięcia historji Afganistanu do epoki emirów. 

Królewskie życzenia dia Focha 
LONDYN, 17. 1. PAT. Królowa Marja przesłała telegraficznie marszałkowi Fo- 

d 

chowi wyrazy sympatji i zyczenia powrotu do zdrówia. Królowa Marja dodaje, że 
król Jerzy jest yłęboko poruszony wiadomością o chorobie „maąszałka i że jedynie 
choroba, którą sam przebywa nie pozwala mu przesłać oudzielnej cepeszy. 

DEBATY BUDŻETOWE. 
Budżet ministerstwa spraw wojskowych. 

WARSZAWA, 17-I. PAT. Sejmowa ko- 
misja budżetowa przystąpiła do dalsztej dy- 
skusji nad preliminarzem budżetu Minister- 
stwa Spraw Wojskowych. W dyskusji pos. 
Woźnicki w przemówieniu wskazał między 
innemi, że Polska jest państwem  šiedniej 
wielkości i stosunki gospodarcze nie pozwa- 
lają jej na poświęcenie wielu środków na 
armję. Przygotowania wojskowe muszą być 
uzgodnione z warunkami  ekonomicznemi. 

Następnie mówca kwestjonuje i prosi o 
wyjaśnienie wielu pozycyj. Co się tyczy 
spraw awansu, to domaga się pewnej rewi- 
zji w tym kierunku i ewentualnej rekompen- 
saty dla niższych stopni. Dalej pos. Woźnicki 
zapytuje, co spowodowało wzrost kosztów 
na umundorowanie o 15 proc. — na co re- 
ferent pos. Kościałkowski wyjaśnia, że sta- 
ło się to z powodu wzrostu drożyzny i ko- 
nieczności zaopatrzenia szpitali w bieliznę, 
wreszcie nieznacznego połepszenia jakości 
umundurowania. 

Przedstawiciel Ministerstwa Skarbu Za- 
krzewski cyfrowo wykazuje, że budżet nie 
został przekroczony. Przedstawiciel Najwyż- 
szej Izby Kontroli Rogoziński daje , Szereg 
wyjaśnień, nadmieniając, że konkretniejszyci 
udzielić nie może ze względu na brak 
zamknięcia AGM 

Dalej pos. Bitner (Ch. D.) zaznacza, że 
jego zdaniem wysokość budżetu nie może 
być przedmiotem decyzji komisji. Chyba 
tylko wtedy można będzie ten budżet zmniej- 
szyć, gdyby komisja udowodniła, że budżet 
ten zachwiewa gospodarkę państwową. Da- 
lej pos. Bitner zauważa, że na sprawę obro- 
ny naszej granicy ciągle jeszcze nie zwraca 
się u nas nałeżytej uwagi. Mówca krytyku- 
je politykę personalną specjalnie w dziedzi- 
nie zwolnień i przeniesień oficerów oraz wy- 
suwa szereg wątpliwości co do tego, czy sam 
minister prowadzi tę politykę. 

Pos. Polakiewicz stwierdza, że jego 
stronnictwo w stosunku do wykonania obro- 
ny państwa staje na stanowisku rzeczowem 
i wszelką pomoc w oświetleniu tych spraw 
przyjmuje z wdzięcznością. Mówca uważa 
za obowiązek komisji zastanowienie się nad 
możliwością przesunięcia wydatków konsum- 
cyjnych na rzeczowe. Utrzymanie wojska 
wynosi około półłora miljarda złotych, je- 
żeli więc są wahania w tej pozycji, to tłuma- 
czą się to wahaniem cen. Dlategoż przypo- 
minając opinję Marszałka Piłsudskiego, wy- 
rażoną przed dwoma laty na komisji, mów- 
ca zapytuje, czy nie jest możliwe zwrócenie 
się do Ministerstwa Skarbu, aby w okresie 
mniej korzystnego ukształtowania cen i kon- 
junktury udzielono Ministerstwu większej 

sumy na uskutecznienie zakupów na dogod- 
nych warunkach. * 

Pos. Chądzyński( N.P.R.) przywiązuje 
wielką wagę do programu marynarki, uwa- 
żaj., te program ten musi być w całości 
wykonany i pozycje w nadzwyczajnych wy- 
datkach na ten cel powinny być zwiększone. 
Stronnictwo mówcy oświadcza się przeciw- 
ko wszystkim wnioskom, któreby reduko- 
wały stan liczebny armji. Co do służby woj- 
skowej, to mówca uważa, że półtoraroczna 
słuzba wystarczy. 

WARSZAWA, 17-I. PAT. Na popolu- 
dniowem posiedzeniu sejmowej komisji bud- 
żetowej przed przystąpieniem do głosowania 
nad budźetem Ministerstwa Skarbu zabierał 
głos wicemin. Grodyński, który wyjaśniał 
poszczególne  zakwestjonowane pozycje, 
przyczem wypowiadał się przeciwko wnie- 
sionym poprawkom. 

W głosowaniu w dochodach zwyczaj- 
nych przyjęto poprawkę Klubu Narodowego 
o podwyższenie udziału skarbu w zyskach 
Banku Gosp. Kraj. o 1 miljon oraz popraw- 
kę tegoż klubu, poparta przez referenta pos. 
Hołyńskiego o podwyższenie udziału skarbu 
w zyskach Banku Polskiego o 3 miljony. Na 
wniosek referenta podwyższono dochody z 
podatku dochodowego o 15 milj., a na wnio- 
sek P. P. S. dochody z podatku od kapita- 
łów i rent również o 15 milj. Dochody z 
ceł na wniosek referenta podwyższono 0 90 
milj. a dochody z opłat stemplowych i da- 
nin pokrewnych również na jego wniosek 
podwyższono o 15 milj. W wydatkach zwy- 
czajnych na wniosek Klubu Narodowego i 
Piasta z funduszu dyspozycyjnego, wynoszą- 
cego 150 tys. skreślono 75 tys. Na wniosek 
Klubu Narodowego z paragrafu (publikacje) 
skreślono 90 tys. Na wniosek P. P. S. wsta- 
wiono nowy paragraf w kwocie 100 tys. na 
komisję badań bilansu spółek ARA i 
większych przedsiębiorstw." Tytuł „Specjał- 
ne nagrody płeniężne dla urzędników* po- 
stanowiono zastąpić tytułem: „Wynagrodze- 
nie za nadliczbowe godziny pracy”. W dzia- 
le „Władze i urzędy skarbowe" na wniosek 
Piasta z paragrafu „innych wydatków" skre- 
ślono 100 tys. oraz na wniosek Klubu Naro- 
dowego z paragrafu „Specjalne koszty egze- 
kucji” skreślono 800 tys. Z wydatków na 
podróże służbowe i przesiedienia straży gra- 
nicznej na wniosek Kl. Nar. skreślono 300 
tys. W dziale ogólnego zarządu skarbowegoru minister Hour wstał i wśród 
na wniosek tegoż klubu z różnych rozcho- 
dów skreślono 200 tys. W dziale Państwo- 
wego Urzędu Kontroli Ubezpieczeństw rów- 
nież na wniosek tego klubu z paragrafu „in- 
nych wydatków" skrteślono 10 tys. 

Oddawna prowadzi systematyczną 
kampanję, mającą na celu wykazać, 
iż odszkodowania, wymierzone według 
planu Dawesa, rujnują gospodarkę | 

państwową i są ciężarem, któremu 

Niemcy nie . mogą podołać. Czy te 

głosy niemieckie znajdą oddźwięk 

podczas obrąd komisji ekspertów, o 

tem niedługo się dowiemy. 

Poincare pozostaje u steru 
władzy. Atmosfera parlamentarna we 

Francji w ubiegłym tygodniu wykazy- 

wała znaczne naprężenie. Kiedy p. Cail- 

laux i jego przyjaciele wywróciii, w 

pierwszych dniach listopada ubiegłego 

roku, gabinet Poincarego, który prze- 

trwał około dwuch lat i nie mogli 

później utworzyć rządu, misję formo- 

wania gabinetu przyjął nanowe Poin- 

care. Utworzony gabinet otrzymał na* 

zwę „ministerstwa 11-go listopada", a 

w skład jego weszły te same co po- 

przednio grupy, prócz socjalnych ra- 

dykałów, którzy po zjeździe w Angers 

odwołali swoich ministrów. Powodem 

listopadowego przesilenia była spra- 

wa dopuszczenia niektórych kongre- 

gacyj religijnych na teren Francji. Ta 

Sama sprawa doprowadziła teraz. do 

tego, że na posiedzeniu z piątku na 

sobotę Poincare postawił kwestję za” 

ufania. Głosowanie dało następujący 

rezultat: za 325 przeciw 251, czyli że 

większość rządowa wynosi 74 głosy. 

Głosowanie _ poprzedziła _oży- 

wiona dyskusja. W  parogodzinnem 

przemówieniu  Poincare dał przegląd 

tego, co rząd jedności narodowej pod 

jego kierownictwem dokonał. Ponie- 

waż nie wszystko jest jeszcze zrobio- 

ne, zdecydował się Poincare siormo- 

wać swój gabinet w listopadzie, a te- 

raz gdy zbliża załatwienie sprawy od- 

szkodowań niemieckich, chce posta- 

wić kwestję zautania, aby wyjaśnić 

sytuację. Mówiąc o reparacjach, Poin- 
care oświadczył, że decyzje komisji 

ekspertów nie będą wiązały Francję, 

Ratuszowa, Księgar 
— kiosk St. Micha! 
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POCZ KSZYZO OCZ. TORRE OOO" TYN 
2-ej i 3-ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 

milimetr 60 gr. W N-ch świątecznych Oraz z prowiacji o 25 proc. dro- 
rczenie mttneru dowodowego 26 groszy. 

E Ai a ia aa k a L о и 

O ile będą one niewygodne, Francia 
powróci do planu Davesa. 

lntrygi socjalnych-radykal6w po- 
dobnie jak w listopadzie, zawiodły. 
Poincare wyszedł z utarczki parlamen- 
tainej wzmocniony. 

Przygotowania wyborcze w Angliji. 

W roku bieżącym upływa termin czte- 

roletniej kadencji parlamentu 'angiel- 

skiego. Rząd, według informacyj dzien- 

ników londyńskich, zamierza w ten 
sposób roziożyć prace parlamentu aby 
termin wyborów wypadł w czerwcu. 

Walka wyborcza rozegra się głównie 

pomiędzy konserwatystami, a partiją 

pracy. Liberali, których wpływy z ka- 

żdym rokiem maleją poważniejszej roli 
w kampanji wyborczej nie odegrają, 

mimo odgrażania się p: Lloyd George'a 

który wszem i wobec zapowiada kię- 

skę konserwatystów a. zwycięstwo 

liberałów. Sądząc z przygrywek przed- 

wyborczych konserwatyści ruszą do 

wyborów z hasłami polityki wewnętrz- 

nej podczas gdy najważniejszy konku- 

rent partja pracy będzie kładła nacisk 
na politykę zagraniczną. Trudno teraz 
gdy dzieli nas prawie pół roku od mo- 

mentu wyborów snuć przewidywania. 

Jedno wydaje się pewne, że walka wy- 

borcza będzie bardzo zacięta i że wy- 

sunięcie haseł wyborczych z zakresu 

polityki zagranicznej nie daje zbyt 
wielkiej gwarancji zwycięstwa tym, ca 

te hasła wysuwają. Należy bowiem pa- 

miętać, że wyborca angielski jest dość. 

obojętny dla spraw, które się dzieją 

po za jego ojczyzną. Polityka zagra- 

niczna Wielkiej Brytanji zawsze była 
i jest środkiem zabezpieczenia pomyśl- 
nego rozwoju wewnętrznego państwa. 

Jest ona jakby narzędziem ochraniają- 

cem i zabezpieczającem prawidłowe 

funkcjonowanie systemu polityki  we- 
wnętrznej. 

Jak już zaznaczyliśmy do  wybo- 
rów angielskich mamy jeszcze: conaj- 
mniej jakieś pięć miesięcy. Mimo to 
kampanja przedwyborcza już się roz- 
poczęła, aczkolwiek nigdy walka wy- 
borcza w Wielkiej Brytanji nie przy- 
biera takich form jak w innych pań- 
stwach nie posiadających —tyloletniej 
tradycji parlamentarnej temniemniej 
jednak namiętności w ostatniej chwili 
„odegrywają poważną rolę. Teraz jed- 
nak jeszcze przygotowania przedwy- 
borcze odbywają się w atmosierze po- 
godnej kurtuazji pomiędzy przeciwni- 
kami. Dowodzi tego przebieg niedaw- 
no odbytego zebrania filantropijnego, 
na którem przewodniczyła żona pre- 
mjera mistres Baldwin. Obok niej na 
estradzie zasiadł leader partji pracy 
Thomas były minister w gabinecie 
Macdonalda. Kiedy zebranie skończyło 
się Thomas wstał i w wyrazach peł- 
nych serdeczności dziękował przewod- 
niczącej: 

W roku następnym — mówił zno- 
wu spotkamy się z Panią tutaj, ale 
przewodniczyć wtedy będzie w chara- 
kterze żony min. mistres Thomas. Ja 
wiem, że Panią to nie zmartwi. Bardzo 
często wydaje mi się, że Pani chce po- 
dejść do mojej żony i powiedzieć: 
„inój mąż jest zmęczony, konieczny 
jest dla niego odpoczynek, a mistres 
Thomas odpowiada: „Pani, mój mąż 
jest oddawna tego zdania”. 

Zebrani oklaskami podziękowali p. , 
Thomas. Najwięcej śmiała się mistres 
Baldwin. 

Na bankiecie pilotów minister awia 
cji Samuel Hour siedział obok lorda 
Tompsona byłego ministra awiacji w 
gabinecie Macdonalda. P„dczas dese- 

ogól- 
nej wesołości oświadczył: „Pozwólcie 
mi panowie, poprosić o głos dla moje- 
go poprzednika i.. mojego następcy". 

Tak jest teraz. Oczywista, za kil- 
ka miesięcy cokolwiek stosunki się 
zmienią, można jednak być pewnym, 
że nigdy nie osiągną tego rozpasania, 
co niedaleko szukając... , 

Zagadką przyszłych wyborów bę- 
dzie zachowanie się pięciu miljonów 
kobiet, które dzięki konserwatystom 
uzyskały prawo wyborcze. Głosy ko- 
biet mogą zadecydować o powodzeniu 
tej lub innej partji. Nic więc dziwnego, 
że już teraz politycy obu obozów za- 
biegają usilnie o pozyskanie ich wzglę- 
dów. , Sz. 

  

 



ECHA KRAJOWE 
bachowicze gminą miejską. 

BARANOWICZE, 17. 1 (tel. wł. Słowa). jak już donosiliśmy ludność miasteczka 

Lachowicze powzięła uchwałę o wyłączenie miasteczka z gminy wiejskiej, a utworze* 
nie gminy miejskiej. W zw ą:ku z tem odbyło się posiedzenie rasy gminnej, na którem 

w tajnem głosowaniu rada sprzeciwiła się ut vorzeniu magistratu w  Lachowiczach. 

Jak się jednak dowiadujemy sprawa ta ma być przez władze nadzorcze załatwioną po 

  

myśli życzeń ludności. 

Chcial zak 
BARANOWICZE. 17.1. (tel. wł. „Słowa''). 

ić służącą 
Prokurator Sądu Okręgo 

wego złożył Sądowi akt oskarżenia przeciwko Szmulowi Szyrańskiemu, 
właścicielowi hotelu w Baranowiczach, 
bić swą służącą Annę Gbko, zadając 

który w swoim czasie usiłował za- 
jej 4 rany nożem. Podkreślić nale- 

ży, iż tak winowajca, jak i ofiara nie chcą wskazać powodów, dla których 

Szyrański usiłował zgładzić Gibko. 
  

Przez małą szybkę. 
Ile razy przyjadę do Wiłna, gle razy bar- 

dzo silnie odczuwam tę przepaść, która dzie- 
fi wieś od miasta. jakby nas dzieliły: całe 
przestrzenie mórz i oceanów — jakgdybym 
z jednej części Świata przyjechał do innej. 
Nie chodzi mi o zewnętrzny wygląd, którym 
i dawniej przed wojną znacznie się różniło 
miasto od wsi, mówić chcę o psychologji 
mas wileńskich i mas wiejskich. Badając 
przyczynę tego zjawiska obserwuję ja w 
dwóch różnych perspektywach, które z je- 
dnej strony, mówiąc słowami Baryki z „Prze 
dwiośnia* Żeromskiego, dają „szklane domy" 
miasta — a z drugiej strony kurne chaty 
wsi. A nigdzie w całej Polsce różnice te _nie 
występują w takiej sile, jak u nas na Zie- 
miach wschodnich gdzie postęp techniki do- 
stępny miastu, o setki mil wyprzedza głuchą 
od świata deskami zabitą wieś. Wezmę dla 
przykładu ruch samochodowy w Poznań- 
skiem. Ze względu na stan dróg bitych, któ- 
re pokrywały całą dzielnicę — samochód w 
chwili swego pojawienia się wypełniał rolę 
cywilizacyjną równomiernie względem Poz- 
nania jak i każdej wsi lub majątku położo- 
nych, jeżeli nie bezpośrednio przy szosiė— 
to jednak w odległości dostępnej ruchowi 
samochodowemu. U nas dzieje się odwrot- 
nie w każdej dziedzinie tyczącej się rozwo- 
ju techniki dostępnej Wilnu, a niedostępnej 
wsi. A właśnie w tym nierównomiernym roz- 
roście miasta i wsi leży trudność prawidło- 
wej orjentacji społeczno - politycznej. Trud- 
ność ta powiększa jeszcze odrębna psycho- 
łogja ludu, kraj nasz zamieszkującego. Dla- 
tego też, przyjeżdżając z odległej wsi do 
„Wilna tracę zupełnie równowagę społeczną, 
przychodząc do przekonania, że albośmy na 
wsi zupełnie zdziczeli— albo Wilno staje się 
zbiorowiskiem fiksatów. 

Rob iąc porównanie tak paradoksalne po- 
pełniam ten sam błąd który popełni ali Ba- 
rykowie: ojciec marząc o domach ze szkła— 
syn wszędzie widząc zacofanie. Wynika więc 
z tego potrzeba zajęcia złotego środka przez 
społeczeństwa miejskie i wiejskie — gdyż 
tylko takie stanowisko może przynieść obo- 
pólną korzyść. Pod hasłem wzajemnej wyro- 
zumiałości rozpoczętą została rok temu współ 
praca w Bloku Marszałka, i w uczciwem, a 
szczerzem wypełnianiu tych zadań leży le- 
psza przyszłość naszego kraju. Trzeba to 
stale przypominać całemu społeczeństwu, 
które zbyt prędko zapominać zaczyna o wy- 
niku wyborów w naszym kraju do, pierw- 
szego sejmu — a zasługi na które jeszcze nie 
zastużyło przypisywać sobie. Trzeba się do- 
brze Orjentować politykom wileńskim ze 
„szklanych domów* i umieć odróżnić plewy 
od ziarna. Przypominam sobie spotkanie mo- 

jje w ub. roku, na Wystawie Wileńskiej z 
moim znajomym, z którym się nie widziałem 
od dwudziestu lat, i który. poraz pierwszy 
przyjechał do. Wilna. Zachwycał się postę- 
em jaki zrobiła polskość w naszym kraju. 
czął od tego, iż porównał dawny wyjazd 

z dworca Petersburskiego w Warszawie, mo 
wę rosyjską, tragarza, konduktora, nadpisy 
wszystkie na stacji, wszystkie nazwy ulic 
wileńskich, wypchanego „izwoszczyka* —z 
teraźniejszym wyglądem. Boję się aby i in- 
teligencja wileńska nie popełniła błędu cze- 
rpiąc swe poglądy ze źródeł czysto. policyj- 
nego nakazu, czy to władz rosyjskich czy 
naszych. Na to należy zwrócić uwagę A 
szczególniej w obecnych czasach etatyzmu 
nietylko gospodarczego, ale i społecznego. 
To jak się wyraziłem, odróżnianie plew od 
ziarna tem uważniej czynić należy. 

Mam do zanotowania dwa fakty, które 
rzuciły mi się w oczy w czasie ostatniego po- 
bytu w Wilnie. Więc artykuł „Kurjera Wi- 
leńskiego* po dymisji ministra Meysztowicza 
w którym autor p. Restis w ustąpieniu min. 

Meysztowicza „nie dopatruje się jakiegoś 

osłąbienia reprezentacji kół konserwatyw- 
nych w rządzie — konserwatyści bowiem od 

rządu nie odejdą — nie mają bowiem dokąd 
pójść. Jeżeli chodzi o ziemie wschodnie to 
chyba i demokraci myślący państwowo od 
rządu, Marszałka nie. mają gdzie odejść — do. 

  

 „Słowaski” 
Wałoszynowskiego 

Romans życia poszarpany w strzę- 
py. Trudno go już odczytać. To są 
już tylko półsłówka, niedomówienia, 
przemilczenia... 

ar str. 69. 

jedna z naczelnych dziś imprez 

wydawniczych w Polsce, poznańskie 

Wydawnictwo Polskie, do- 

biegłszy w swej „Bibljotece Laureatów 

Nobla'* do 61-go tomu (pierwszy pol- 

ski wzorowy przekład powieści Kip- 

linga The Light that failed czyli „Šwia 

tło, które zagasło”, poprzedzonej, ob- 
szernem słowem wstępnem „tłumacza, 
J. Birkenmajera). zainaugurowało no- 

wą, samodzielną serję. wydawnictw 

" „Bibljotekę Autorów Polskich* niepo- 

spolitym utworem literackim  Juljana 

Wołoszynowskiego, poety z najmłod- 

szego pokolenia, autora dwutomowej, 

dwa lata temu wydanej, powieści „o 
Twardowskim, księżycowym lokato- 
rze”. 

Nowy utwor literacki Wołoszynow 
skkiego też nazwany jest przez autora 
„powiešcia“. Dalek'm jest jednak bar- 
dzo dalekim od utartego szablonu. Ty- 
tuł... mieści się w ramach szablonu. Dla 
czegoby nie miał się mieścić? Powieści 
powykrajanych, nieraz bardzo tępemi 
nożycami, ,,z žycia wielkich ludzi“/— 

nie braknie. Albo osnutych na życia 
przygodach ludzi „sławnych... jak nip. 
Napoleon, aibo Nelson mąż przepięk- 
nej lady Hamilton. Tyle zazwyczaj są 
te elaboraty warte ile opera Orefici'ego 
„Chopin“ z muzyką... samego Szopena 
„w układzie* tego włoskiego ,„kompo- 
zytora“ z pod ciemnej gwiazdy. Zresz- 
tą — właśnie mam pod ręką świeżutki 
a odstraszający przykład takiego pr e- 
paratu. Może miesiąc,, może sześć ty- 
godni temu ukazał się nakładem war- 

   

wiodły tego wybory do pierwszego sejmu. 
Naogół w oparciu o pięcioprzymiotnikowe 
głosowanie niema na Ziemiach Wschodnich 
zespołu państwowego, któryby mógł powie- 
dzieć o sobłe, iż ma dokąd poza rządem 
odejść. 

Taki więc „ura - demokratyzm* Kurjera 
Wileńskiego wnosi do atmosfery bloku rozgo 
ryczenie, a nie dając wzamian opinii krajo- 
wej nic pokrzepiającego osłabia wspólny 
wysiłek tak dla kraju potrzebny, o czem 
świadczy ostatni zjazd „Związku wsi i miast" 
Z jednej strony lojalne zachowanie się Kon 
serwatystów i wstrzymanie prac rartji Pra- 
cy i Związku Naprawy w demokrątycznym 
zjeździe, który nic oprócz rozdrażnienia 
w wewnętrzne stosunki wnieść nie jest zdol- 
ny. Strukczaszy. 

NOWOGRÓDEK. 

— Walne Z adzenie _Wojewódzkie- 
go komitetu LOPP. W dniu 13 stycznia rb. 
w sali konferencyjnej Województwa odby- 
ło się walne zgromadzenie delegatów Powia- 
towych Komitetów programowo - budźeto- 
we. 

Zgromadzenie zagaił wice - wojewoda p. 
Godlewski, który wkrótce scharakteryzował 
pracę roku ubiegłego i co czeka LOPP w ro- 
ku bieżącym następnie zaproponował na prze 
wodniczącego zebrania prezesa Powiatowego 
Komitetu Baranowicze inż. p. Laymana, któ- 
rego zaproszono jednogłośnie. Przewodni- 
czący ogłosił porządek dzienny i po odczy- ' 
niu poprzedniego protokółu, który przyjęto 
bez dyskusji przystąpiono do rozpatrzenia i 
zatwierdzenia budżetów Powiatowych Komi- 
tetów. 

Przedstawione przez Komitety Powiatowe 
budżety zmieniono w ten sposób, iż na dział 
gazowy wstawiono po 1500 zł. na każdy 
Komitet; 2000 złotych na zakup ekspedycyj 

i 1200 zł na utrzymanie ekspedycji słowem da 

ło się wyczuć atmosierę, iż Wojewódzki Ko- 

mitet mniej dba o pieniądze, ale więcej o ro- 

botę, to samo dało się zauważyć przy zatwier 
dzeniu budżetu ' Wojewódzkiego Komitetu, 
który zamyka się w ramach 126,955 zł., gdyż 
poza przelaniem 44,000 zł. do Zarządu Głó- 

wnego, najpoważniejszą pozycję zajmują wy 

datki na budowę lotniska w Baranowiczach 

35.000 zł. nagrody 7.000 zł. na dział gazowy 

4.000 zł. i zakup i utrzymanie ekspedycji 
9.000 zł. reszta wydatki drobne. 

Bardzo ciekawy. przedstawił zarząd wo- 
jewódzkiego komitetu zgromadzeniu program 
pracy na wyróżnienie zasługują dżiał* pro- 
pagandy który będzie prowadzony, zapomo- 
ca własnej kinoekspedycji, zaangażowanie 
własnego instruktora przeciwgazowego, pro- 
pagandy prasowej przez wydanie jednodnió- 
węk, charakteryzujących: działałność posz- 
czególnych Komitetów i Kół, między inne- 
mi Zarząd Kom. w swej pracy przewiduje 
14 lustracyj Komitetów Powiatowych, 129 
lustracyj Kół, urządzenie sekcyj meldunko- 

wo - ratowniczych przy Kołach, 50 odczy- 
tów w Komitetach i Kołach, 11 kursów (3-ch 

tygodniowych i 10 dniowych) w Komitetach 
Powiatowych, zorganizowanie kółka miłośni- 

ków sportu szybowcowego, wydanie 6.000 
tablic. ułożonych .przez inż. Laymana, oraz 
opracowanie szczegółowego programu prac 
Komitetów Powiatowych i po dy- 
skusji, w. której brali udział prąwłe wszyscy 
delegaci Komitetów i wyjaśnieniach Zarządu 

Komitetu Wojewódzkiego budżet i program 

przyjęto bez zmian. Następnie zatwierdzono 

wybór do Zarządu Wojewódzkiego Komi- 

tetu piiłkownika Aleksandrowicza i majora 

Strzeleckiego. W wolnych wnioskach p. vi- 
ce - wojewoda przedłożył do zatwierdzenia 
ogólnemu zgromadzeniu uchwałę Wojewódz- 
kiego Komitetu o nadanie krzyża zasługi pre- 

zesówi Powiatowego Komitetu Baranowicze 
inż. Laymanowi, oraz honorowej odznaki sė- 

kretarzowi tegoż komitetu p. Głąbikowi, co 

zebranie mając na względzie zasługi poło- 

żone przez obydwóch dla organizacji, jedno- 
głośnie zaakceptowało, poczem zgromadzenie 
zamknięto. 

Po raz pierwszy można zauważyć iż w 

szawskiego Instytutu Wydawniczego 

Renaissance przekład powieści niemie- 
ckiej Bartsch'a „Książę Pieśni'* ((Po- 
wieść o Franciszku Szubercie —brzmi 
podtytuł). jest to poprostu „powieść 
straszna, której do końca nie doczy-: 
tać. Trzeba nie mieć krzty smaku i po- 
czucia artystycznego. a piórem zgoła: 

nie umieć obchodzić się, aby tak 

spartolić istne cacko: starowiedeńskie, `@ 
jakiem było środowisko, z którego jak 
pieśni ptaszęce zrywały się do nieś- 
miertelnego lotu pieśni największego w 
muzyce pieśniarza z Bożej, doprawdy 
jakiejś specjalnej łaski. \№ dodatku 
przekład! Aż do korekty włącznie. Nie- 
przebaczałnie haniebny « choć literac- 
kiem nazwiskiem podsygnowany. 

Dlatego zaś umyślnie nie hamujemy 
cięcia aby książkę Wołoszynowskiego 
— mogąca wśród szerokiej publicznoś- 

ci swoim tytułem wywołać nieporozu- 

mienie — od owych wszystkich „Schu 
bertów*, „Napoleonów ', „Szopenów* 
i „Nelsonów* gruntownie  odseparo- 

wać. 
Dzieje .ywota Słowackiego, z ca- 

łym ich romantycznym aparatem „tu- 
łactwa' po obcych ludów łanach (,,de- 
ptać musiałem salonów dywany* para- 
frazowano złośliwie wiersz Krasińskie- 
go), podróży na Wschód, nieobliczo- 
nych „romansów* z ogromnie intere- 
sującemi heroinami — dzieje te są wca 
le już powszechnie znane pomimo ich 
długoletniej niecenzuralności w całym 
zaborze rosyjskim. W ostatnich cza- 
sach kapitalne i gorliwie czytane dzie- 
ło Kleinera trzeba przyznać, że, wyra- 
żając się wulgarnie spopularyzowało 
jeszcze głębiej wespół z arcydziełami 
twórczości Słowackiego i jego — prze 
życia. 

Przeróbka powieściowa  biografji 
Słowackiego mogła liczyć na sporą 
poczytność. Osobliwie napisana pięk- 
nie a żywo. Niewieleby trudu koszto- 
wała autorowi. Wystarczyłoby poglę- 

SŁowo 

Skazanie Polaków w Wiłkomierzu 
KOWNO, 17-1. PAT. W tych dniach sąd wojskowy w , Wiłkomierzu 

rozpatrywał sprawę 4 osób, oskarżonych o szpiegostwo na korzyść Polski 

i rozpowszechnianie antypaństwowej literatury. Jeden z oskarżonych został 

skazany па karę Śmierci, jeden — na 15 łat, jeden — na 10 lat i jeden na 

7 lat 6 miesięcy ciężkiego więzienia. Na tej samej sesji miała być rozpatry- 

wana sprawa pewnej młodej kobiety, również oskarżonej o szpiegostwo na 

korzyść Polski, jednakże oskarżona nie stawiła się na sąd, gdyż — jak do- 

noszą dzienniki — uciec miała do Polski. Sąd zarządził konfiskatę 20 tys. 

litów, złożonych tytułem kaucji przez jej ojca, który zastawił w tym celu 

swój folwark. 

Walka parfji na Lifwie 
KOWNO, 17-1. PAT. W związku z odbytemi niedawno kongresami 

partyj opozycyjnych półurzędowa „Lietuvos Aidas* omawia stosunek rzą- 

dowej partji tautininków do reszty stronnictw litewskich. Laudininkowie i 

socjal-demokraci, — pisze Lietuvos Aidas — niczego się nie nauczyli. Nie- 

ma więc żadnych podstaw do : nawiązania z nimi współpracy. Natomiast 

współpraca z chrześcijańskimi demokratami jest możliwa, jednakże pod wa- 

runkiem, że chrześcijańscy demokraci zrezygnują z monopolizacji Kościoła 

i religii dla interesów partyjnych. 

Mówimy o współpracy tautininków z chrześcijańskimi  demokratami 

nie z obawyprzed .Ch. D., lecz jedynie ożywieni pragnieniem położenia kre- 

su walce pomiędzy temi dwoma ideologicznie bliskiemi ugrupowaniami. 

Skądinąd wiadomo, że w kołach Ch. D. jest mało zwolenników współpracy 

z tautininkami. Na taką współpracę godzą się tylko zbliżeni do tautininków 

księża, reszta zaś chrześcijańskich demokratów zdecydowana jest konty- 

nuować walkę. 
  

Niemcy o mowie Zaleskiego. 
BERLIN, 17-1. PAT. Wyrażająca poglądy niemieckiej partji ludowej „Deutsche 

Allgemeine Zeitung“, komentując mowę ministra Zaleskiego, twierdzi, że jeżeli polski 
minister spraw zagranicznych uważa prawa mniejszości niemieckiej w Polsce za wię» 
ksze Od praw, z jakich korzysta mniejszość polska w Niemczech, to rego rodzaju 
pogląd uznać należy za szyderstwo wobec faktycznych stosunków. Dziennik nazywa 
tego rodzaju twierdzenie propagandowym zwrotem i zaznacza, że podobne oświadcze- 
nia nie mogą przyczynić się do normalizacji stosunków polsko: niemieckich, którą to 
normalizację minister Zaleski postawił sobie za cel polityki. Również agitacja polska, 
zmierzająca do stabilizacji obecnych granic, nie daje zdaniem dziennika nadziei, aby 
polityka polska wobec Rzeszy niemieckiej, mogła oprzeć się na nowych podstawach. 

Usunięcie gen. Bootha z „Armii Zhawienia“. 
__ LONDYN, 171. PAT. Po naradach, które trwały od godz. 10 mn. 30 rano 

dnia wczorajszego do godz. 2 ej po północy, wysoka rada armji zbawienia ogłosiła 
komunikat, w którym podaje, że w wyniku głosowania 55 członków rady wypowie- 
działo się za ustąpieniem gen. Bootha ze stanowiska naczelnego dowódcy armii, 8 zaś 
za pozostawieniem go na dotyczasowem stanowisku. Dzisiejsze dzienniki popołud- 
niowe podają już odpowiedź zen Bootha, który ocrzuca stanowczo decyzję Rady i 
oświadcza, że będzie bro il się wszełkiemi siłami przeciwko zamysłom rady pozba- 
wienia go kierownictwa sprawami armii. Pozostanie na dotyczasowem stanowisku, z 
którego nie chce ustąpić, ani moralnie ani pod względem prawnym, uważa On za 
swój święty obowiązek, przekazany mu przez ojca, k'óry był dowódcą armji. Mimo 
tej deklaracji Bootha, wysoka rada zebrała się dzis ponownie, aby powziąć postano- 
wienie co do następcy usuniętego generała. 

Niebywała śnieżyca w Europie 
BERLIN, 17-I. PAT. Wskutek šniežycy, która przeszła niemal nad całemi Niem- 

cami, z różnych stron kraju nadchodzą wiadomości o dalszych utrudnieńiach w ruchu 
kolejowym. Wiele pociągów utknęło w drodze. Wiele z nich przybyło do stacji prze- 
znaczenia z 3—4 godzinnem opóźnieniem. „Vossische Zeitung* donosi że wyspa Rugja 
nawiedzona została przez, silny orkan, połączony ze śniegiem, który odci: spę od 
pobliskiego lądu. jednocześnie donosi „Vossische Ztg.“, że ruch kolejowy anais 
wy w Danji zostal sparaližowany. Kopenhaga zostala przez šnieg zablokowana. Szosy 
w Danji usiane są autami, które utknęły po drodze w Śniegu. Parowiec norweski został 
przez nawałnicę rzucony na mieliznę i przełamany na pół, w pobliżu Borngholmu. 

Pożar lasów w Ausfralji 
Я MELBOURNE, 17. 1, PAT, Pożary lasów wyrządziły wielkie szkody. Niektóre 

miasta zagrożone przez pożary zostały uratowane jedynie dzięki zmianie kierunku 
wiatru. jednakże wiele domów uległo zniszczeniu. 

Groźny wybuch pieca. 
BRUKSELA, 17 I. PAT, W sali fabryki, gdzie dokonywano rozgatunkowywania 

Raaów, nastąpił wybuch pieca. Dwie robotnice zabite. 6 innych: doznało ciężkich 
popzrzeń. 

som 
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natychmiast potrzebny złożony 
najmniej z 7 pokoi z wygodami вш: 

dla Biura lzby Przemysłowo- 
Handlowej 

oferty należy składzć z wyjątkiem świąt od godz. Il do 2. 
Mickiewicza I+. [Il piętro, Główna Komisja Wyborcza, tel. 65, 

  

    

pracach swych w roku 1929 Komitet Woje- 
wódzki myśli nie kierować się zyskami ma- 
terjalrremi a pracą dla dobra ogółu, co je- 
szcze powiększy widocznie ilość członków 
Komitetu Nowogrózkiego który i tak już о- 
becnie stoi na czwartym miejscu poza War- 

3 i Poznaniem. 

    

bič belletrystycznošė znanych žyciory- 
sowych „studjow“ i opowiadań Hoe- 

sicka. ` 
I z tem wszystkiem nic nie ma wpól 

nego książka o Słowackim wydana pod 
najświeższą datą w Poznaniu, z przed- 
mową Stanisława Wasylewskiego, któ- 
ry jest obecnie kierownikiem literackim 
poznańskiego , Wydawnictwa Polskie- 
0. : 

I — łatwiej jest wytłumaczyć ko- 
muś, co książki sam nie miał w ręku, 
łatwiej jest wytłumaczyć mu.4 con- 
trario czem „Stowacki“ Wołoszy- 
nowskiego nie jest, niż czem jest 
— jako rodzaj literacki. 

Bo przedewszystkiem dlatego, że 
jako rodzaj literacki, jako typ utworu 
literackiego jest nawskroś oryginalny. 
Drugiej takiej książki nie wymieni- 
my w piśmiennictwie naszem. Jest to 
genre — dostępny jedynie dla wiel- 
kiego talentu pisarskiego. 
Jedno potknięcie się... jedna niezręcz- 
ność pióra... jedna pauza przechodzą- 
ca w pustkę... i wszystko przepadło! 

Żadna to „powieść, którą Wołoszy 
nowski napisał. Są to, niesłychanie 
kunsztowne a w wielu, wielu miejscach 
aż olśniewająco piękne: warjacje na 
ulubiony temat. Są takie — w muzyce 
— arcy-misterne zawsze a bywa, że 
zachwycające: Variations sur 
un theme favori. 

Życie całe Słowackiego przeciąga 
przed naszemi oczyma, od lat jego 
dziecięcych w Krzemieńcu aż do wy- 
zionięcia ducha w tragicznej samotni 
przy ulicy Ponthieu, jakby zawieszo- 
nej wysoko nad stolicą świata. Ałe wi- 
zja to jakaś fascynująca przeciąga 
przed nami... Coś z fantasmagorji i 
sennego widzenia... Orjentujemy się po 
niem dzięki jakby  inkrustacjom ze 
szczegółów biograficznych dzięki 'alu- 
zjom, napomknięciom... A i to jeszcze 
trzeba być djablo biegłym zarówno w 
życiu jak w dziełach Juljuszowych aby 

Pracę taką możemy zawdzięczać p. vice- 
wojewodzie Godlewskiemu i sekretarzowi p. 
Jaroszewskiemu, który jest duszą Komitetu. 
Nie od rzeczy będzie nadmienić, iż tydzień 
lotniczy dał około 60.000 zł., nie każdy Ko- 
mitet może pochwalić się taką cyfrą. 

„połapać się”... Lecz niema potrzeby 
wytężać erudycji. Tak książka cała 
przepojona jest wskroś Słowackim: je- 
go duchem, jego stylem, jego manjerą, 
jego światopoglądem, światem jego du 
cha, i jego środowiska, że nie szuka się 
bynajmniej nitki Arjadny (w tym wy- 
padku: Erudycji), któraby nam mogła 
służyć za przewodnika. A broń-że Pa- 
nie Boże aby nas kto miał „za rękę" 
oprowadzać po książce Wołoszynow- 
skiego! Całyby jej niewysłowiony czar 
prysł! 

Kunsztu pisarskiego to istne arcy- 
dzieło. Zda się: nie pisane stalką i at- 
ramentem lecz malowar e farbami olej- 
nemi tak przedziwnie wszędzie. p o w- 
tapiane w siebie: rzeczywi- 
stość i fantazjowanie! I jak przeświet- 
nie stonowany ten cały obraz! jak od 
pierwszej do ostatniej wizji — tak, wi- 
zji! — wytrzymany w jednolitym cha- 
rakterze! A tych  wizyj, tych 
scen i scenek (to pastelowych, to 
prześlicznie stalorytowych, ze staro- 
świeckim odcieniem) jakież mnóstwo. 
A co za niesłychana odwaga w bra- 
niu pod pióro (choćby najzręczniejsze, 
najbardziej pewne siebie) np. rozmo- 
wy — całkiem fikcyjnej — Słowackie- 
go z Krasińskim, rozmowy o rzeczach 
najwznioślejszych i najgłębszych... 
Trzeba doprawdy mieć pisarską deter- 
minację — wprost szałeńczą. I — i 
cóż? A no, — uczyniwszy, odurzeni, 
pauzę w lekturze na 174-tej stronicy, 
musimy przyznać, że... że jeżeli nie 
rozmawiali Oni nigdy ze sobą akurat 
tak, to rozmawiać mogli. I jeżeli 
nie jest to największym tryumiem au- 
tora książki, to cóż nim będzie? 

Albo Słowacki opowiadający „w 
towarzystwie" podróż swoją do Zie- 
mi Świętej! Albo — i najbardziej — 
pełna, do bardzo znacznego stopnia 
realistyczna, rekonstrukcja słynnej u- 
czty Bożenarodzeniowej u Eustachego 

KATASTROFA STATKU „MALAKOFF”, 
Statek handlowy  „Malakofi“ wy- 

ruszył w swą zwykłą podróż z Algie- 
ru do Marsylji w noc z 3! grudnia 
na 1 stycznia. Od lat odbywał ten 
sam raid, to też zarówno kapitan jak 
cała załoga znali drogę jak własną 
kieszeń. 

Na staiku było 33 marynarzy oraz 
dwie panie: żony kapitana i pierwsze- 
go maszynisty. Noce jasne, morze 
Spokojne, nic nie zapowiadało kata 
strofy. 2 go stycznia o godzinie 1! w 
nocy, gdv część załogi już spała, 
„Malakoff* natknął się na skałę poi- 
wodną. Uderzenie było tak silne, że 
całe dno się rozwaliło i woda w jed- 
ną chwilę zalała dolne kondygnacje. 
Była tylko jedna łódź ratunkowa. 
Dwudziestu. marynarzy i obie panie 
zajęły w niej miejsce, kapitan i pierw- 
szy maszynista pozostali na pokła- 
dzie. Ledwo przesłali ostatni pocału- 
nek swym małżonkom „Malakoff* za- 
nurzył się pod wodą. Cały proces 
toniecia trwał niespełna 10 minut. 

Ale łódź ratunkowa nie zdołała 
odpłynąć dość daleko i wir tonącego 
statku pociągnął ją za sobą — prze- 
wróciła się, z krzykiem poczęli tonąć 
marynarze. 

Trzech z pośród nich: pomocnik 
maszynisty Bolloch oraz dwaj palacze 
ujrzeli nagle zgrabny jachcik, pływa: 
jący wpobliżu. Była to łódź space- 
rowa, własność znanego w — Магзу!! 
Sportowca p. Brėguet;  „Malakoff” 
wiózł ją na swym pokładzie—w ogól- 
nej panice zapomniano zupełnie o 
tym środku ratunkowym. 

Zapomnieli wszyscy oprócz jedne: 
go Malgacha, chytrego Mangui, który 
wpchnąwszy jachcik do morza, zajął 
w nim miejsce. Trzej marynarze 
wgramolili się przy jego pomocy do 
łodzi i... zaczęły się straszne dnie. 

Żywności żadnej, wody ani odro- 
biny rozbitkowie doznawali okrop- 
nych mąk głodu i pragnienia. Morze 
burzyło się lekko - fale raz wraz za- 
lewały drobną łódź, trzeba było nie- 
ustannie wylewać wodę. Wiadra nie 
mieli, ubrania porwały się w strzępki 
czerpali poprostu rękami. W. łodzi 
nie było ani żagla, ani wioseł, ani 
steru, ani wogóle kawałka czegokol- 
wiek. Morze rzucało bezwolną łupiną, 
zdaną całkowicie na łaskę fal. 

Na trzeci dzień Malgach Mangua 

Sprzedaż „Neue frei Prosge”. 
W kołach politycznych Wiednia 

utrzymuje się już od kilku dni pogłoska 
że popularny dziennik wiedeński „Neue 
Freie Presse" w najbliższym czasie 
zmieni swego właściciela. Według po- 
głosek tych dotychczasowy właściciel 
Neu Freie Presse“ podpisze już w 
dniach najbliższych umowę sprzedaży 
ze znaną berlińską firmą wydawniczą 
„Ullstejn', która dziennik wiedeński 
nabędzie na własność. Pod nowym za- 
:ządem „Neu Preie Presse“ służyć bę- 
dęie głównie propagowaniu idei zjedno 
czenia austro - niemieckiego (t.zw. an- 
schlussu) a ponadto podejmie odpowie 

ia akcję w kierunku skoncentrowania 
wokół redakcji dziennika wszystkich 
austrjackich elementów demokratycz- 
nych. Akcja ta pójdzie prawdopodob- 
nie jeszcze dalej, mianowicie w kierun- 
ku utworzenia w Austrji niezależnej par 

ti demokr. Partja taka jak wiadomo, 
w Austrįi nie istnieje, a elementy demo- 
kratyczne zmuszone są popierač badž 

to socjalistów, bądź też mniej radykal- 
nych chrześcijańsko - społecznych. Z 
punktu widzenia rozwoju obu tych stro 
nnictw planowana akcja nawych właś- 
cicieli „Neu Freie Presse* byłaby oczy- 
wiście niepożądana. 

  

   

Januszkiewicza w Paryżu w 1840 г., 
Starcia się Słowackiego z Mickiewi- 
czem... Słowacki, poekscytowany wo- 
łaniem zewsząd aby przemówił, za- 
dzwoniwszy w szklankę, wstaje i po- 
czyna mówić drżącym głosem, aby w 
końcu swej improwizacji rzucić Mickie- 
wiczowi wyzwanie... Oczom się nie 
wierzy, aby ktoś śmiał podjąć ta- 
ki temat. Łatwiejby już było, stokroć 
łatwiej, scenę tę namalować. Wołoszy- 
nowski wybrnął z honorem — lecz w 
jego „Słowackim* są karty o wiele 
świetniejsze. 

Do nich wypadnie przedewszyst- 
kiem zaliczyć wizję (a jakże mocno czy 
niącą wrażenie prawdy, że aż wstrzą- 
sającą) wizję Słowackiego spędzają- 
cego samotnie w.Paryżu ostatni w ży- 
ciu dzień wigilijny. Na stoliku nakry- 
tym białą serwetą talerz — na nim op- 
łatek. I oto zjawia się: Matka, wuj Te- 
ofil i Hersylka—i przełamują się z nim. 
z umierającym samotnikiem, opłatkiem 
— i zjawia się Krasiński, druh jedy- 
ny... Zjawy, wspomnienia... Odchodzą 
znikają... Albo przepiękna rekonstruk- 
cja wieczoru letniego w domu pani Sa- 
lomei w Krzemieńcu. Dziadzio Janu- 
szewski zdrzemnął się, więc wyszli na 
ganek pani Salomea i dwaj starzy jej 
przyjaciele, profesorowie... i długo, dłu 
go rozmawiali o Julku dalekim — co 
akurat wówczas na pokładzie statku 
oparty o maszt noc tę przemarzył. Albo 
bab u Moszczyńskich we Florencji... 
Albo cudna rozmowa Słowackiego z pa 
nią Bobrową na cmentarzu Montmar- 
trze.. Albo Słowacki robiący korektę 
pierwszych tomików swoich poezyj... 
Ą oto w łodzi na Lemanie śpiewa Sło- 
wackiemu panna Eliza Morin szwajcar- 
skie ludowe piosenki... Lub nagle, jak- 
by przez przypadkowe uchylenie firan- 
ki ujrzymy Szopena i Mochnackiego 
siedzących w warszawskiej kawiarni... 
To znowuż cóż za przemisterne wto- 
pienie Słowackiego „W Szwajcarji“ w 

umarł. Był słabszej kompleksji od 
Swych towarzyszy, nie mógł znieść 
trawiącego go pragnienia—marynarze 
wyrzucili jego ciało za burtę. Jeszcze 
trzy dni przemęczyli się na morzu. 
Raz ujrzeli statek w oddali — nie za- 
uważono ich, zresztą jakżeż mogli 
dać sygnały byli półnadzy w ogoło- 
conej ze wszystkiego łodzi. 

Dopiero na szósty dzień statek 
„Ville de Paris“ natknął się na roz- 
bitków, maszynista Bolloch leżał 
omdlały, palacze majaczyli nieprzy- 
tomnie. Wciągnięto ich wraz łodzią 
na pokład, odwieziono do Marsy- 
lji, oddano do szpitala. Gdy odzy- 
Skali siły, opowiedzieli co Się stało. 
Poza nimi uratowało sie jeszcze 7 
marynarzy, którzy zdolali dopłynąć 
do brzegów  Hiszpanji — reszta zgi- 
nęła. 

Wszyscy zachodzą w głowę co to 
mogła być za skała podwodńia— nikt 
O niej nie wiedział i teraz jeszcze 
nie określono dokładnie, gdzie się 
znajduje. G. O. 

Losy expedycji Byrda. 
WIELORYBIA ZATOKA. — RADJO. 
— SZUKANIE ŚLADÓW AMUNDSE- 

NA. — KASZALOTY. 
Kapitan Byrd dosięgnął wreszcie 

zatoki Wielorybiej i obozuje obecnie 
na tymże miejscu gdzie przed 18 laty 
stacjonował Amundsen. Stosunkowo 
równa powierzchnia lodowa czyni to 
miejsce wyjątkowo dogodne dla po- 
stoju. 

Cała zatoka jest pokryta lodem 
który jeszcze nie spłynął, spodziewają 
się tego lada chwila gdyż w lutym mo- 
rze bywa zazwyczaj wolne w tem 
miejscu. Unieruchomiony statek jest 0- 
becnie remontowany przez załogę. Tuż 
obok statku na lodzie skonstruowana + 
przenośną radjostację, która pozwala, 
nietylko nadawać wiadomości ale ró- 
wnież słyszeć wszystkie możliwe sta- 
cje z całego świata. Na słuchaniu wieś- 
ci przez radjo upływa też załodze wię- 
ksza część dnia gdyż mając przymuso- 
wy odpoczynek czasu nie brak. 

Starano się odnaleźć chałupę wybu 
dowaną w swoim czasie przez Amund- 
sena, który zimował w zatoce Wieło- 
rybiej. Mimo dokładnego określenia 
gdzie się ów szałas znajdował nie zdo- 
łano nawet szczątków odnaleźć — wi- 
docznie burze i śniegi zrobiły swoje. 

Wielką atrakcją jest obserwowanie 
kaszalotów, które zwabione znać szcze 
kaniem psów i widokiem ludzi spaceru 
jących po łodzie, tłumnie podpływają 
aż do samego statku. Nie są one z ga- 
tunku wielkich kaszalotów, odwrotnie 
raczej małe. Wystawiwszy nad wodę 
wielkie mordy patrzą oczkami na nie- 
niezadowolone z tego rumoru i tych 
niezadowolone z tego rumuru i tych 
gości. W ciągu dnia można naliczyć 
około 25 kaszałotów — załoga nara- 
zie nie poluje na nie gdyż zapasy ży- 
wności są jeszcze bardzo obfite. 

lominacje polskie w Rzymie. 
Św. Kongregacja Propagandy za- 

mianowała krajowym prezesem Papie- 
skiego dzieła św. Piotra apostoła na 
Polskę ks. Mateusza Jeża w Krakowie. 

Ta sama Kongregacja zamianowa- 
ła ks. prałata Zakrzewskiego, rektora, 
Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzy 
mie, członkiem Rady Wyższej Dzieła 
Rozkrzewiania Wiary i przedstawicie- 
lem rzymskim tegoż Dzieła w Polsce. 

Ojciec św. zamianował Kardynała 
Laurenti'ego protektorem Papieskiego 
Instytutu Polskiego w Rzymie. 

(K. A Ba) 

krajobraz „gdzie srebrna kaskada Gie- 
sbach moczy końce swych białych 
włosów w błękitnej wodzie  Aaru, 
gdzie cień od sosen pada na wodę, a 
na wiszniach, wkrąg białych szaletów, 
mieszkają srebrne słowiki..." Nic, tyl- 
ko wspomniane: A ar szalety i kaskada 
— i w pamięci naszej w lot ożyła chwi- 
la „gdy się ma księżyc pokazać, kiedy 
się wszystkie słowiki uciszą, i wszy- 
stkie liście bez szelestu wiszą..." 

A Wołoszynowski nigdzie — jakby 
rozmyślnie—nie używa własnych słów 
Słowackiego, nie „operuje" niemi, co 
byłoby tak łatwe czerpiąc obficie np. 
z listów poety. Wystrzega się jak 
ognia wywoływania „nastroju włas- 
nemi Słowackiego wierszami, posia- 
dającemi niewyczerpany czar, niepo- 
żytą „siłę fatalną". Szlachetne są i 
niezmiernie subtelne wszystkie „„Środ- 
ki", któremi się Wołoszynowski po- 
sługuje. A co za dar: rekonstrukcyj-, 
ny! Oto księżyc rozkłada przez okno 
światło swoje po podłodze w paryskim 
saloniku Słowackiego; to same Świat- 
lo, co może w tej chwili spływa na 
aleje Jaszuńskiego ogrodu.... „Na Ścia- 
nie nad kanapą—opowiada Wołoszy- 
nowski, jakby w tym saloniku sam“ 
bywał niewiedzieć ile razy— wisiał kie- % 
szonkowy zegarek srebrny, w którym 
odbijały się promienie księżycowe. 
Naprzeciwko okna wisiało lustro o: 
prawne w czarne ramy, a w niem tak- 
że odbijał się księżyc krzywy, cieniu- 
jąc swem światłem jego taflę, Na 
mahoniowym stoliku, powleczonym 
zielonem suknem, stał wysoki czer- 
wony kieliszek z czeskiego szkła a z 
niego sterczały gęsie pióra, na Ostro ; 
zatemperowane. Obok na stoliku stał 
kałamarz z atrzmentem, leżała okrągła 
popielniczka pełna popiołu z fajki i 
siedziała mała figurynka z lawy pom- 
pejańskiej, wyobrażająca klęczącą ja- 
kąś Świętą, Filiżanka malowana w



    
Instytut badania konjunktur gospo- 

_ darczych i cen w następ ujący sposób 
_ charakteryzuje obecny stan konjunktu- 

‚ гу gospodarczej w Polsce. 
W dalszym ciągu trwa wysoki stan 

aktywności gospodarczej. Objawów 
' konjunkturalnych recesji brak. Niektóre 
zjawiska spadku tłomaczą się przeważ 
nie sezonem zimowym, przyczem nao- 
gół czynniki sezonowe występują w 
nieco silniejszym stopniu, aniżeli w r. 
1927. 

: RYNEK PRACY. 

Liczba bezrobotnych była w grud- 
| miu o około 40.000 ludzi mniejsza, niż 
a,'0k temu. Natomiast tempo wzrostu se- 
oo" bezrobocia jest nieco silniej- 

sze, niż w roku poprzednim. W dniu 1 
grudnia różnica liczby bezrobotnych 
wynosiła 42.505 osób, w końcu grudnia 
— 36,656 osób. Wyjaśnia się to wyłą- 
cznie sezonem budowlanym, który Oży- 
wił się bardzo znacznie późną jesienią 
1928 r. Najniższe cyfry bezrobotnych 
robotników budowlanych przypadały 
na koniec września i początek paździer 
nika. W sezonie letnim różnica liczb 
bezrobotnych pomiędzy 1927 i 1928 r. 
była większa niż w końcu grudnia. 

PRODUKCJA HUT ŻELAZNYCH. 

Produkcja hut żelaznych, ten ważny 
wskaźnik konjunktury, obniżyła się nie- 
znacznie w listopadzie, po silnym wzro 
ście w październiku i naogół stoi na po 
ziomie najwyższym w okresie powojen- 

| ym: Dotychczas znane cyfry nie ujaw- 
niają w produkcji żelaza i stali jakiej- 

| kolwiek stałej tendencji  zniżkowej. 
‚ Gwałtowne obniżenie się znacznie wię- 

ksze niż w roku poprzednim zamówień 
w Syndykacie Hut Żelaznych ze stro- 
ny prywatnych odbiorców, a więc na 
potrzeby prywatnej wytwórczości, wy- 
jaśnia się również w przeważnej mie- 
rze czynnikami sezonowemi. 

. WZMOŻENIE KONSUMCJI. 
! Produkcja dóbr spożycia osiągnęła 
| w listopadzie najwyższy dotychczas za 

notowany punkt, co się wyjaśnia wzro- 
stem wytwórczości włókienniczej. Prze 
mysł włókienniczy należy do tych ga- 
łęzi produkcji które poza gałęziami ty- 
powo sezonowemi najbardziej czule re- 
aguje na realne lub oczekiwane zmiany 
w rozmiarach popytu. Dowodzą tego ta 
kże cyfry importu, które w dalszym 
giągu odznaczały się tendencją zwyżko 
"a. Ponieważ wzmógł się również im- 
port towarów służących do dlaszego 
przerobu (prócz bawełny i wełny) oraz 

„ import maszyn, przeto należy wniosko- 
wać, iż faza ożywienia która istnieje od 

- wczesnej wiosny roku ub. bynajmniej 
się jeszcze nie zakończyła. Miesiące 

1 
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zimowe przyniosą oczywiście dalszy 
wzrost bezrobocia, ale będzie to typo- 
wo sezonowe zjawisko. 

WZROST LICZBY PRZEWOZÓW KO 
LEJOWYCH. 

Wskaźnik liczby przewozów kole- 
jowych w październiku i listopadzie 
podniósł się nieco, wynosząc ostatnio 
127,4 (w styczniu 1928 r. — 118,7 ma- 
ximum w sierpniu — 130,8). Poziom 

' obgcny jest przeszło o 10 proc. wyższy 
zeszłorocznego. — Wzrosły prze- 

<lewszystkiem przewozy węgla, rów- 
nież znacznie zwiększyły się przewozy 
krajowe materjałów budowlanych, mi- 
neralnych, drzewa budowlanego (prze- 
<ciętnie w październiku i listopadzie), 
t.zw. w tej statystyce „produkcji prze- 
mysłowej'; niższe od zeszłorocznych 
są liczby nadania drzewa zagranicę. 

KURIER G00PODARC 
Obecny stan konjunkfury gospodarczej. 

Spożycie wewnętrzne otrzymało silny 
bodziec przez rozpowszechnienie sprze 
daży na raty. 

RUCH CEN. 

Ruch cen artykułów przemysłowych 
zaczyna ujawniać tendencję zwyżkową 
Zjawisko nie jest jednak tak wyraźne, 
aby można było wyciągnąć z tego ogól 
niejsze wnioski. 

RYNEK PIENIĘŻNY. 

Nieustannie trwający brak kapita- 
łu zaostrzył się w ostatnich miesiącach, 
co znalazło wyraz w znacznym wzroś- 
cie rentowności listów zastawnych 
(styczeń 1928 r. — 10,94, listopad 
13,10, grudzień — 13,01), oraz spadku 
kursów papieru 0 stałem oprocentowa- 
niu. Również emisję listów zastawnych 
wykazują tendencję zniżkową (1 kwar 
tał roku ub, 101.061 tys. zł., 11-gi kwar 
tał — 84.766 tys. zł., Ill-ci kwartał 
78,781 tys. zł.) jakkolwiek w porówna- 
niu z 1927 r. wżrost jest bardzo znacz- 
ny (za trzy kwartały około 65 proc.). 
Naogół ciasnota na rynku kapitałów 
zwiększyła się; świadczy to © szczup- 
łości rezerw kapitałowych w porów- 
naniu z rozszerzoną działalnością inwe 
stycyjno - produkcyjną. Dopływ ka- 
pitałów zagranicznych odbywał się wy 
łącznie w formie kredytów krótkotermi 
nowych. Zobowiązania zagraniczne w 
banku wynosiły w końcu marca 342.0 
milj. zł, zaś w końcu września — 
472,5 milj. zł. Mimo jednak dopływu 
krótkoterminowych kapitałów zagrani- 

M WCAODNICH 
cznych, oraz wzrostu wkładów, co roz 
szerzało siłę kredytową banków, ry- 
nek pieniężny odznaczał się ciasnotą 
podtrzymywaną przez ultimo roczne. 
Obecnie nastąpiło pewne odprężenie. 
Dodatnim objawem jest zmniejszenie 
się portfelu wekslowego w Banku Pol- 
skim, oraz wzrost tegoż portfelu w ban 
kach prywatnych, co świadczy o pew- 
nej większej płynności rynku pienięż- 
nego. 

ZWIĘKSZONY OBIEG WEKSLI. 

Na giełdzie akcyjnej panuje stała 
depresja znacznie większa niż była w r. 
1927. Spadek kursów akcji stoi w zwią 
zku z wielkiem zapotrzebowaniem kre- 
dytu na obroty towarowe, co zatrudnia 
wszystkie wolne kapitały, oraz z wy- 
sokim poziomem stopy procentowej. 
Wyrazem pewnego pogorszenia się sto 
sunków płatności (mniejszej płynności 
gospodarstwa społecznego) jest zwię- 
kszenie obiegu weksli. W porównaniu 
z rokiem ubiegłym zwiększenie to jest 
zresztą bardzo nieznaczne i wynosi nie- 
całe 3 proc. Dodać trzeba, że w. grud- 
niu 1928 r. wskaźnik obiegu weksli ob- 
niżył się znacznie; w grudniu wynosił 
on mianowicie 119,1 gdy w listopadzie 
123,1, w październiku — 125,7. Jest te 
dowodem pewnej poprawy sytuacji w 
tej dziedzinie. : 

(Znaczny obieg weksli znajduje się 
również w związku ze zjawiskiem sprze 
daży na raty, jednak rozpowszechnie- 
nie metody finansowania konsumcji 
przez sprzedaże na raty nie może być 
traktowane jako zjawisko tylko ujem- 
ne). 

UTI S TATTTAS KIT ETN SAT PST ITSIBINAS TTD PTSS 

Postawy chcą hyč miasfem wydzielonem 
Władze wojewódzkie badają sprawę na miejscu. 

W związku ze staraniem ludności, zamieszkującej osiedle Postawy, 
(gdzie jak wiadomo mieści się Urząd Starostwa) o podniesienie osiedla do 
godności miasta i wysiedlenie z gminy, p. Wojewoda wydelegował na 
miejsce kierownika oddziału miejskiego wydziału samorządowego p. B. 
Dzenajewicza celem zbadania na miejscu, czy gmina ta, po wydzieleniu 
z niej Postaw będzie samowystarczalną i czy same miasteczko da sobie 
radę. 

, Jaka będzie opinja p. Dzenajewicza, niewiadomo jeszcze, trudno jednak 
przypuszczać aby osiedle, którego ludność nie sięga trzech tysięcy osób 
i które nie ma należytego skupienia, licząc zaledwie czterysta domków, mo- 
gło dać sobie radę jako samodzielne miasteczko. Wydzielenie Postaw po- 
ciągnęłoby za sobą wydatki na zarząd w osobach burmistrza i personelu 
oraz dzierżawę gmachów, których miasteczko to nie posiada. 

Nie przesądzamy kwestii, zbadaniem, której zajęły się władze po- 
wołane, 

  

Ślatiami Rysia 
Napad rabunkowy wpobliżu Święcian. 

W dniu 16 bm. powracający ze Święcian do Łyntup mieszkaniec wsi 
Wojszyszki Płotnikow znalazł na drodze, w odległości dwóch kilometrów od 
Święcian, leżących na śniegu nieprzytomnych mieszkańców wsi Klaczyszki An- 
nę i Grzegorza Płotnikowych, których odwiózł do szpitala w Święcianach. | 

Ustalone zostało, że Urzegorz Płotnikow ma dwie ciężkie rany kłute w 
plecy, a matka jego jest dotkliwie pobita.” 

W wyniku dochodzenia ustalone zostało, że napadu dokonali Mikuła 
Prokopij i jego szwagrowie Wasliij Szypow i Wieremiej Kłubienin. 

W czasie napadu zabrano poszkodowanym około 200 złotych, zegarek, 
książeczkę wojskową wydaną przez P.K.U, w Święcianach. 

Sprawców aresztowano i wraz z aktami dochodzenia; przekazano władzom 

Ujęcie znanych fałszerzy 
sądowym.; 

STOŁPCE, 17. 1. (tel, wł. Słowa). 
fałszerską, złożoną z 4 osób, 
anglo-europejskiej. W 

Władze bezpieczeństwa ujęły szajkę 
którzy fałszowali kwity wielkiej firmy leśnej 

aferę tę zamieszany jest szereg osób. 

Wściekły pies 
STOLPCE, 17.1. (tel. wł. „Słowa”*). W ostatnich dniach wielki po- 

płoch szerzy wśród ludności wściekły pies, 
jednego funkcjonarjusza policji i jedną kobietę. 
nie dała żadnych rezultatów. 

który zdążył już pokąsać 
Urządzona wczoraj obława 

kwiaty była pełna wystygłej herbaty 
" z niezamieszanym cukrem i z błyszczą- 

| cą w księżycu srebrną łyżeczką... Sło 
/ wacki pociągnął łyk zimnej herbaty z 
/ filiżank:, skrzywił się na jej gorycz, i 

ma gorycz wszystkich innych rzeczy, 
począł mieszać machinalnie łyżeczką 
zastygły cukier na dnie. Nabi! šwie- 
żym tytoniem fajkę, skrzesał ogień na 

- hubkę, zaciągnął się dymem", 

Inną weźmy przed oczy kartę. 
„Nazajutrz po Drodze Bolesnej scho- 
dził Juljusz w dolinę Jozafata. Stro- 
ma, spadzista Ścieżka wiodła go na 
dno doliny. Minął mostek jednoarka- 
dowy przerzucony przez potok Cedron 
I skręcił potem na lewo, ku podnóżu 
Góry Oliwnej. Szedł pomiędzy blade- 
mi oliwami, wciąż na wschód, do gro- 
ty Krwawego Potu"... Z pod tych bla- 

_ dych oliw getsemańskich nabierze Sło- 
(/, Wacki ziemi w zanadrze—coś ze trzy 

arście. | myśleć będzie: „To na mo- 
«je Śmiertelne oczy... ta druga garść 
_ dla mamy... ta trzecia może dla ko- 
$goś, kto może być kiedyś moją, któ- 

ra mogłaby, jeśli jeżeli..." › 
Jak zaš przemisternie stapia się u 

Wołoszynowskiego np. sam Słowa- 
ki z Beniowskim.., Ikwa z Ladawą... 
śńego nie wyrazić choćby najsubtelniej 
analitycznemi słowami. A zresztą... 
<o po najprzepyszniejszym perskim dy- 
wanie gdy się go na strzępki roz- 
mota? 

Albo niechże kto rozplącze wizję 
Słowackiego: własnego  po- 
grzebu na Wawel z reminiscencyj 
Paryskiego pogrzebu prochów Napo- 
leona. („Kto jesteście i poco przycho- 

Mizicie budzić mnie ze snu w grobie. 
Ciało moje rozpadło się w proch. 
Rozsypałem się w waszych rękach, 
Nie możecie mnie nawet pozbierać, 
nie umiecie z okruszyn mego ciała 
zrobić lalki... którąby potem na wi- 

dok publiczny wystawić. Wzięli zwło- 

  

ki i zebrali je w prześcieradło te pro- 
chy Cesarza: Ducha ...i zanieśli w prze- 
Ścieradle owem do malutkiej czarnej 
trumny hebanowej... No, tak. Przecież 
byliśmy małego wzrostu, jednego pra- 
wie. I płyniemy morzami dalekiemi — 
na okręcie, na pokładzie otwartym, 
wśród płonących czerwonych ogni...) 

A dopieroż ten Krzemieniec ma- 
tczyny i te wspomnienia Ludki wileń- 
skie i jaszuńskie owijające się doko- 
ła naracji Wołoszynowskiego jak nie- 
skończony ornameni!.. Mądry byłby 
ktoby potrafł poodtłukiwać ten orna- 
ment od kolumn i gzemsów gmachu... 
a i byłby zarazem ostatnim głupcem 
i szaleńcem jeśliby się na to odwa- 
ży. Wszystko u Wołoszynow- 
skiego jest nieodzowne, potrzebne, 
niezastąpione, nieodłączne od tego 
dzieła sztuki (pisarskiej), ja- 
kiem jest jego „Słowacki*. Może tyl- 
ko ornamentu helleńskiego jest—zbyt 
wiele. Przeraźliwa profuzja, Wiem; 
hellenizmowi Juljusza Słowackiego na 
wet całe obszerne i głebokie i kapi- 
talnie odokumentowane studjum — po- 
święcił Tadeusz Sinko. W książkowem 
ilustrowanem wydaniu Bibljoteki Pol- 
Skiej obejmuje bitych 247 stronic dru- 
ku. Wiem. „Jak na niebie Słowackie- 
go—pisze Sinko— błyszczy klasyczny 
Febus i Diana i mieni się barwami 
tęczy Iryda, tak na ziemi, wśród drzew, 
w wodzie pełno u niego Nimi, Dry- 
ad, Oceanit, Amfitryt'. Wiem. Słowa: 
cki—że raz jeszcze Sinkę zacytuję— 
lampę hellenizmu zapaloną, za przy- 
kładem Chateaubrianda, Shelleya i By- 
rona, u płomienia greckiej piękności, 
podał następnemu pokoleniu poetów, 
nietylko Asnykowi i Konopnickiej lecz 
naszym teraźniejszym Skamandrow* 
com.. Wszystko to jednak nie zmieni 
faktu, že hellenizmem jest „Stowacki“ 
Wołoszynowskiego przeładowany. 

Są powtóre miejsca o nagroma- 

dzonych skrótach tak bezpamiętnych, 
tak bez liczenia się z reagowaniem 
na takie  wirtuozowstwo: intelektu 
czytelnika, że miejsca takie zamiast 
mówienia nieskończenie wiele (na co 
liczył autor) milczą jak posągi Mem- 
nona przed wschodem słońca. Mehr 
Licht! Kult jasności i słoneczności, 
też rodem przecie z Hellady, zdaje 
się dziś na polskim Parnasie cofać 
wobec ciemnic labiryntowych i sztucz- 
nych mroków, gdzie wszelki defor- 
mizm chowa bezpiecznie pokoszlawio- 
ne swoje linje a seasu nikt nigdy nie 
namaca pomimo solennych zapewnień, 
że jest, tylko głęboko siedzi ukryty 
w nieprzeniknionym mroku. i przeto 
trzeba go niebylejak szukać i tak nie- 
miłosiernie trudno go znaleźć, 

Dzieło—nie waham się użyć wy- 
razu: arcydzieło literackie Wołoszy- 
nowskiego, nie jest tu i owdzie wol- 
ne od modnego dziś zgęszczania, by- 
wa, że aż ad absurd um, ekspre- 
sji: słowa, stylu, zwrotów, skrótów, 
niedomówień, asonansów, impresjonis- 
tycznych sztuczek, ne: logizmów, kom- 
binacyj „bajecznie kolorowych", sugge- 
styjnych dźwięków etc. etc. Są to 
jednak (zaryzykuję zaopinjować) nale: 
ciałości modow, kurs dziś: szeroki 
mającej. Trudno! Książka Wołoszy- 
nowskiego jest produktem moder- 
nizmu; pięknym, bardzo pięknym oka- 
zem wysoce współczesnej literatury 
polskiej. Talent Wołoszynowskiego 
jest też nawskroś modernistyczny, 
Śmiały, próbujący nowych dróg—lecz 
doskonale odczuwający gdzie mocno 
stapić można nogą a gdzie  mano- 
wiec, trzęsawisko lub wertep karko- 
łomny. 4 

„„Słowacki* Wołoszynowskiego jest 
najmocniejszym rzutem oryginalnego 
talentu, na jaki zdobył się dotąd w 
artystycznej prozie powojenny mo- 
dernizm polski. Cz. ). 

Łow o 

LIX Środa Literacka. 
Prezes Koła Literatów Rektor Pigoń w 

słowach powitania naszego znakomitego god- 
ścia Pana Mi łaszewskiego, twórcę „Fary- 
sa“ i „Don Kichota" i genialnego tłomacza 
„Don Juana" Zorilla, wyraził radość nietyl- 
ko szczupłego grona literatów wileńskich 
ale całego kulturalnego Społeczeństwa, ra- 
dość płynącą z możności goszczenia w na- 
Szym mieście tak bardzo utalentowanego i 
blizkiego nam poetę. 

Miłeszewski w swoim referacie wygłoszo- 
nym na ostatniej Środzie literackiej, dał jak- 
g dyby wstęp do odczytu który ma wygło- 
sić 18 bm. w sali gimnazjum Mickiewicza. 

Ogólnej bezideowości dziszejszej literatu- 
ry, preięgent przeciwstawia twórczość Pa- 
wła Claudela, nawskroś religijną i ideową. 
Claudel pomimo że jest dzieckiem kraju bę- 
dącego niegdyś kosebką pozytywizmu, po- 
trafił się tak dalece wyzbyć wpływów mater- 
jalizmu swoich współczesnych że stworzył 
nowy kierunek w sztuce religijno symbolicz- 
ny. Claudel rozumie przenikanie się duszy 
z ciałem, bardzo dużo i chętnie używa me- 
tafor co nadaje jego twórczości cechy orygi- 
nalne. Stopa wiersza Claudela jest wzorowa- 
na na rytmie oddechu. 

Skala twórczości  Claudela jest bardzo 
szeroką, obejmuje ona tematy pochodzące 
z historji starożytnej, potem początki chrześ 
cijaństwa i średniowiecze, aż wreszcie prze- 
chodzi do współczesności, oddając typy ludz- 
kie ze znakomitą znajomością duszy współ- 
czesitėj. 

Každen dramat u Claudela potęžnieje Od 
wewnątrz bez wstrząśnień, węzeł dramatycz- 
ny rozluźnia się pod wpływem działania cza- 
su i nie urywa ale przerywa. Każdy musi dą- 
żyć do spokoju, w spokoju u Claudela boleść 
i radość łączy się w równej mierze, według 
niego żadne słowo nie mija bez znaczenia, 
Świat jest stworzony celowo, początkiem 
i końcem świata jest Bóg. 

Pan Miłaszewski zaznaczył, że Claudei z 
fachu dyplomatą interesował się 
Polską, wtedy kiedy nikt się zagranicą pol- 
skiemi sprawami nie zajmował, i długo jesz- 
cze przed wojną stworzył bardzo piękną 
pieśń którą włożył w usta Polki, pieśń która 
wyraża niechrześcijańskość Europy zgadza- 
jącej się na rozdarcie Polski. Cłaudel ma śil- 
niejszą uczuciowość niż inni przedstawiciele 
rasy łacińskiej i dlatego ma zrozumienie du- 
szy słowiańskiej. Zna on dzieła Słowackie- 
go i Dostojewskiego i wpływ tych wielkich 
poetów wycisnął piętno na twórczość Cla- 
udela. 

Prelegent zachęca do bliższego zapozna- 
nia się z twórczością Claudela, w nadziei, że 
wpływ jego symbolizmu poddanego kontro- 
li dyscyplinowanego umysłu, zbawiennie od- 
działa na psyche twórczości polskiej, która 
ze słowiańską krancowością przerzuca się od 
zdeklarowanego materializmu w krańcowy 
mistycyzm. 

o skończonym referacie wywiązała się 

3 

Przesilenie na stanowisku Prezydenfa miasfa 
zostało zażegnane 

W dniu wczorajszym po powrocie z Warszawy p. Wojewoda Racz- 
kiewicz przyjął Prezydenta miasta p. Folejewskiego oraz. wiceprezydenta 
p. Czyża, z którymi odbył konferencję w sprawie przesilenia, powstałego 
na tle wynikłych ostatnio w łonie Magistratu wileńskiego nieporozumień 
na tle zarządzeń personalnych. Następnie p. Wojewoda odbył konferencję 
z szefem zdrowia dr. Maleszewskim. 

W rezultacie osobistej interwencji p. Wojewody konflikt został cat- 
kowicie wyczerpany i przesilenie na 
wicie zażegnane, : 

stanowisku Prezydenta zostało całko- 

Pleczkajiis wystąpił z komifefu emigracji litewskiej 
Dowiadujemy się, że przywódca pewnego odłamu emigracji 

litewskiej p. H. Pleczkajtis zgłos ił swoje ustąpienie z komitetu emi- 
granckiego, co uważane jest w sferach emigracji jako stopnio- 
we usuwanie się jego z partji. 

Pogłoski o lekforacie języka lifewskiego na U.S.B. 
Czasopismo litewskie „Vilniaus Ry- 

tojus* podaje w Nr. 2 wiadomość o 
tem, że ostatecznie postanowiona zo- 
stała sprawa uruchomienia w Uniwer- 
$ytecie Stefana Batorego lektoratu ję- 
zyka litewskiego. Na stanowisko „lek- 
tora upatrzony został jakoby ks. dr. 

Wincenty Zajączkowski, _ nauczyciel 
gimnazjum litewskiego. 

Autor wzmianki twierdzi, że opinja 
litewska uważa fakt ten za niezupełae 
załatwienie kwestji i domaga się ka- 
tedry języka litewskiego. 

A IO i i S LTA S SINTRA 

dyskusja: Prorektor Pigoń ubolewając nad 
bezideowością dzisiejszej literatury, nie wie- 
rzy jednak w skuteczność wpływu twórczoś- 
ci Claudela, ze względu na zbyt wielkie róż- 
nice mentalności naszej z rasą łacińską, gdyż 
dla nas jest mistyka Claudela matematyczno 
klasyczną. , 

W dyskusji brał udział profesor Cywiń- 
ski i paru innych panów, widzą oni źródło 
duchowej regeneracji literatury _współczes- 
*nej we wzorowaniu się nie na Claudelu ale 
na naszych wielkich romantykach a przede- 
wszystkim na Norwidzie. 

Wreszcie p. prof. Moszyński zakończyt 
dyskusję wyrażając nadzieję że ideowa rege- 
neracja sztuki współczesnej i całego społe- 
czeństwa przyjść musi samą siłą życia i po- 
trzeby wewnętrznej, czego dowodem jest 
twórczość nietylko Claudela ale i naszych 
poetów Wyspiańskiego, Kasprowicza i Staffa.+ 

Mamy nadzieję że zarówno ciekawy te- 
mat jak też i sama osoba prelegenta Ścią- 
gnie tłumy publiczności na piątkowy odczyt 
Pana Miłaszewskiego „Cud poezji i poezja 
cudu. Z. K. 
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Spostrzeżenia meteorologiczne 
„ Zakładu Meteorologii Ц. 5. В. 

z ania 17 — 1. 1929 z. 

Cisnienie || 
Średnie w m ) > 

Тесрега ога i —10 
średnia į 

Opad za do- } dE 
bę w mm | 

Wiatr ! i arrowekającs | Południowy 

Uwagi: Pochmurno. 
Minimum za dobę — 150. 
Maximum na dobę —6 '(C. 
Tendencja barometryczna: wzrost ciśniena. 
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URZĘDOWA 

— Powrót p. Wojewody. W dniu wczo- 
rajszym p. wojewoda Raczkiewicz powrócił 
do Wilna i objął urzędowanie. 

— Konferencja naczelników wydziału 
Urzędu. Wojewódzkiego. W związku z po- 
wrotem w dniu wczorajszym p. wojewody 
odbyła się w urzędzie wojewódzkim pod 
przewodnictwem p. wojewody konferencja 
naczelników wydziałów na temat aktualnych 
spraw gospodarczych i administracyjnych. 

Nowa dotacja na odbudowę kraju. 
Na wniosek p. Wojewody Wileńskiego Rada 
ministrów asygnowała dodatkowo 750 tys. 
złotych na dalszą akcję odbudowy kraju. 

— Z pobytu p. Wojewody w Warsza- 
wie. W czasie swego pobytu w Warszawie, 
p. wojewoda Raczkiewicz jako przewodni- 
czący sekcji dekoncentracji komisji dla 
usprawnienia administracji  zreferował p. 
premjerowi Bartlowi dotychczasowe postępy 
prac w sekcji i zamierzenia na najbliższą 
przyszłość. 

— P. Wojewoda Raczkiewicz w czasie 
ostatniego kilkudniowego swego pobytu w 
Warszawie, przyjęty był przez p. prezesa 
Rady Ministrów Bartla. P. premier Bartel 
jako teź p. p. ministrowie spraw wewn. i 
pracy i opieki społecznej odnieśli się przy- 
chylnie do wniosków p. Wojewody Racz- 
kiewicza, dotyczących przyjścia z pomocą 
ludności specjalnie dotkniętej klęską nieuro- 
dzaju w niektórych powiatach wojewódzwa 
wileńskiego. P. Wojewoda Raczkiewicz przy- 
stąpi w najbliższym czasie do organizacji 
racjonalnej pomocy wymienionej ludności. 

Wojewoda, nowogródzki w. Wilnie. 
W dniu wczorajszym bawił w Wilnie woje- 
woda Nowogródzki p. Beczkowicz. Pan wo- 
jewoda odbył dłuższą konferencję z p. wo- 
jewodą Raczkiewiczem. 

— (0) W sprawie KORONA granic 
pow. Wiłeńsko-Trockiego. dniu 17 sty- 
cznia p. wojewoda nowogródzki Beczkówicz 
konferował z p. starostą wileńsko-trockim 
Radwańskim w sprawie uregulowania gra- 
nic pow. Wileńsko-Trocktego z pow. Lidz- 
kim. 

MIEJSKA. 
— (0) Posiedzenie miejskiej komisji re- 

wizyjnej. Posiedzenie miejskiej komisji re- 
wizyjnej odbędzie się w dn. 23 stycznia. Na 
porządku dzłennym sprawy bieżące. 

— (0) Przeszacowanie placów niezabu- 
dowanych. W tych dniach rozpocznie spe- 
cjalna komisja lustrację dla przeszacowania 
placów niezabudowanych. W skład tej ko- 
misji wchodzą p. p. W. Bańkowski, jako 
prezes i członkowie: j. Korolec, A. Gordon, 
dr. Rafes, Margowicki, Januszewski i Ma- 
kowski. 

— 0 Sprawy sanitarne. Specjalna ko- 
misja sanitarna w dniu wczorajszym przte- 
prowadziła szczegółową lustrację posesyj i 
domów przy ul. Zawalnej, W. Pohulance i 
Stefańskiej. Sporządzono kilka  protokułów. 

NIKA 
— Personel gminy żydowskiej grozi 

strejkiem. Prasa żydowska podaje, że per- 
sonel gminy żydowskiej, któremu od kilku 
miesięcy nie zostały wypłacone pensje za- 
powiedział strejk o ile w przeciągu najbliż- 
szych dni nie zostanie uregułowana bodaj 
część należności. 

POCZTOWA. 
— Z dyrekcji W myśl zarządze- 

nia Ministerstwa Poczt i Telegrafów wyłą- 
cza się z dniem 1 stycznią b. r. z. okręgu 
administracyjnego tut. Dyrekcji znajdujące 
się w powiecie Bielskim urzędy pocztowo- 
telegraficzne: Białowieża, Czeremcha, Haj- 
nówka i Narewka wraz z ich miejscowemi 
i zamłejscowemi okręgami doręczeń i wcie- 
la się do okręgu administracyjnego Dyrekcji 
Poczt i Telegrafów w Warszawie. 

UNIWERSYTECKA 
— Z Uniwersytetu. W sobotę dnia 19 

b. m. o godz. 13-ej w Auli Kolumnowej Uni- 
wersytetu odbędą się promocje na doktora 
wszechnauk lekarskich następujących osób: 

1) Wałejki Kazimierza, 2) Tomaszewi- 
cza Edwarda. Wstęp wolny. 

AKADEMICKA. 

— Sobótka w Ognisku. Dzisiaj w. DAE 
sku Akademickiem (Wielka 24) odbędzie 
się cłesząca się jak zwykle olbrzymiem po- 
wodzeniem Sobótka. Początek o godz. 22-ej 
Wejście: 2.50 i 1.50. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Walne zebranie drobnych kupców 

chrześcijan. W dniu 20 b. m. o godz. 3 p.p. 
odbędzie się Walne zgromadzenie drobnych 
kupców chrześcijan w lokalu przy ul. Za- 
walnej 1 m. 4, na porządku obrad sprawy 
podatkowe, cennikowe, wybory 2 członków 
zarządu i inne. 

Wszystkich drobnych kupców 
się o najliczniejsze przybycie. 

T-wa Przyjaciół Nauk. W sobotę, 
dn. 19 stycznia, o godz. 8-ej wiecz. w sali 
Dziekanatu Sztuki odbędzie się zebranie na- 
ukowe Wydziału I Tow. Przyjaciół Nauk. 

Na porządku referat: Pigoń St.: Uwagi 
o genezie „Kościeliska* S. Goszczyńskiego. 
Wstęp wolny dla członków i gości. 

RÓŻNE 
— Sz. Powsz. m. Wilna składa serdecz- 

ne podziękowanie Stowarzyszeniu Oficerów 
przeniesionych w stan spoczynku za ofiaro- 
wane 50 zł. na podręczniki szkolne dla bie- 
dnej dziatwy szkół powszechnych. 

— Zarząd Schroniska dla sierot im. Mar- 
szałka Piłsudskiego składa serdeczne podzię- 
kowania p. dyr. Rychłowskiemu i p. ]. Ło- 
kuciewskiemu, za pośrednictwem których 
zebrane w Teatrze Polskim w czasie Jase- 
łek 30 zł. 32 gr. zostały ofiarowane wyżej 
wymienionemu schronisku. 

— VIII konierencja Pań miłosierdzia św. 
Wincentego a Paulo, składa niniejszem Sto- 
warzyszeniu Oficerów przeniesionych w stan 
spoczynku, serdeczne „Bóg Zapłać* za hoi- 
ny dar 81 zł. 36 groszy, na najbiedniejszych 
tejże konferencji. ” Zarząd. 

— Sprostowanie. Do wczorajszego od- 
cinka p. t. „Jeszcze o fotografji* wkradło 
się kilka przykrych omyłek, z których pro- 
stujemy najważniejsze: ustęp cytowany ze 
„Źródeł mocy” Nr. 4 powinfen mieć brzmie- 
nie: „Potężny zew życia wraz ze wszystkie- 
mi zdławionemi mocami duchowtemi wydo- 
był...*. W szpałcie 3-ej w wierszu 10-ym 
z dołu powinno być żamiast „przyjęcie“ 
„przyjście”. 

uprasza 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Polski (sala „Łutnia”*). Pierw- 

szy występ Karola Adwentowicza i Ireny 
Grywińskiej. Dzisiejsza premjera. Oddawna 
premierowa publiczność nie wykazała tak 
wielkiego zainteresowania premjerą, jak to 
ma miejsce w "dniu dzisiejszym z „Sonatą 
Kreutzera“. Składa się na to wiele czynni- 
ków: najważniejszym z nich jest nazwisko 
znakomitego gościa Karola  Adwentowicza, 
cieszącego się przed kilku laty i u nas wiel- 
kiem powodzeniem. Pozatem nazwisko gło- 
śnego pisarza Lwa Tołstoja, którego prze- 
róbki „Sonaty Kreutzera" dokonał świetny 
pisarz francuski Savoir, wreszcie udział w 
Sztuce uroczej artystki teatrów stołecznych 
Ireny Grywińskiej, skłądają się na to, że 
wieczór dzisiejszy w Teatrze Polskim nie- 

zwykle zainteresował i pociągnął Wilno. 
Jutro powtórzona będzie „Sonata Kreut- 

zera”, która ze względu na zaledwie kilku- 
dniowy uriop p. Grywińskiej, grana będzie 
tylko do wtorku. 

W środę premjera „Hamieta”, 
— Popołudniówki niedzielne. W niedzie- 

lę o godz. 3-ej p: p. po raz ostatni w sezo- 
nie grany będzie „Potop* — Henryka Sien- 
kiewicza. Ceny +od. 20. groszy. 

„ W niedzielę o godz. 5,30 p. p. toczyć 
się będą rozprawy sądowe nad oskarżoną 
„Mary Dugan“ („Proces Mary Dugan"). 

*— Teatr Polski dia dzieci. Występ A. 
Rejzer-Kapłan oraz jej 50 uczenic. W niedzie- 
lę 20 b. m. o godz. 12.30 p. p. w Teatrze 
Polskim odbędzie się popis taneczny Anety 
Rejzer-Kapłan, znanej kierowniczki  zespo- 
łów uczenic, w programie dostosowanym dla 
młodocianych widzów. Program. rozpocznie 
„Bajka dziecinna" — Czajkowskiego, — па- 
stępnie „Taniec piłek* — Mendelsohna, „Me- 
nuet" — Mozarta, „Taniec gnomów* — 
Griega, oraz utwory: Chopina, Beethovena, 
Griega, Szuberta, Liszta, Prokofjewa, Manuel 
de Falla i innych. 

Bilety w cenie od 50 gr. są do nabycia 
w kasie Teatru Polskiego od 11—9 wiecz. 
— Reduta na Pohulance. „Murzyn War- 

szawski”. Dziś, o godz. 20-ej po raz drugi 
i dni następnych komedja Antoniego Słonim- 
skiego p. tp. „Murzyn Warszawski”. Udział 
biorą: Stefan Jaracz — Konrad Hertmański, 
H. Dunin-Rychłowska — Pola Hertmańska; 
I. Larowska — Zaza, W. Scibor — Mitek, 
J. Budzyński — Perlman, J. Lubicz-Lisow- 
Ski — Marjusz St. Larewicz — Marteline, 
W. Malinowska ciocia Sała, Z, Chmielewski 
— Szwarcman, j. Jaraczowa — Szwarcma- 
nowa. Oprawa sceniczna pomysłu art. та!. 
H. Zwolińskiego. Bilety sprzedaje. „Orbis* 
do godz. 16.30 oraz od godz. 17-ej kasa 
teatru, 

| — „Kordjan* dla młodzieży. Jutro, t. j. 
dnia 19 b. m. o godz. 16-ej drugie przedsta- 
wienie szkolne poematu dramatycznego L 
Słowackiego — „Kordjan“. Bilefy w cenie 
od 30 gr. do 2 2}. sprzedaje „Orbis“. 

— Niedzielna popołudniówka. W  nie- 
dzielę o godz. 15. 30 przedstawienie popu- 
larne po cenach zniżonych od 20 gr. poema- 
tu dramatycznego ]. Słowackiego „Kordjan*. 

— Reduta na prowincji. Dziś, w Hance- 
wiczach  komedja Szaniawskiego p. t. 
„Płak”. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Czteroletni samobó) Dn. 17 b. m. 
4-letni Grzegorz Koziej „Wileńska 20 wypił 
esencji octowej i stracił przytomność. Pogo- 
towie udzieliło mu pomocy. 

— Podczas lekcji. Dn. 17 b. m. w gi- 
mnazjum żydówskiem przy ul. Biskupiej 12 
podczas lekcji straciła przytomność uczeni- 
ca 16-let. D. Szulnerówna. Pogotowie udzie- 
liło chorej pomocy. 

Z SĄDÓW. 
Cudzołóstwo, ciężkie uszkodze- 

nie ciała i oszustwo. 
Wokanda Sądu Apelacyjnego głosi o 

szeregu sprawach. Same artykuły koceksu 
zastosowane do poszczególnych oskarżo- 
nych nie mówią nic. Przysłuchajmy się ko- 
lejno rozprawom. ‚ 

Oskarżony Sierpiński, obrońca sądowy 
z Landwarowa ma sprawę nie tyle niebez- 
pieczną w swych skutkach dalszych, co 
nieprzyjemną. Posądzony jest o cudzo- 
łóstwo z p. Genowefą Rutkowską, której 
mąż występuje jako oskarżyciel. 
„ Sąd Okręgowy wyniósł wyrok skazu- 
jący na 3 miesiące więzienia, Sąd Apela- 
cyjny anulował wyrok ten i uniewinnił 
oskarżonego. 

„Jan Smoleński pobił się z krewniakiem 
swoim ną weselu. Uderzenie spowodowa-. 
ło, a raczej wywołału przepuklinę. Sąd 
Okręgowy uznając w tym wypadku potrze- 
bę obrony koniecznej uniewinnił go. Pro- 
kurator zaapelował. Powołany został do 
sprawy biegły dr. Achmatowicz, który 
stwierdził, że jakkolwiek przepuklina była 
od urodzenia, to jednak oskarżony uderze- 
niem swem sprawił ciężkie uszkodzenie 
ciała, gdyż stan zdrowia poszkodowanego 
pogorszył się znacznie. Otrzymał on za to 
arę trzech miesięcy więzienia. 

Wacław Kowalewski stanął pod zarzu- 
tem oszustwa polegającego na tem, że po 
otrzymaniu pokwitowania na wpłatę 2V0 zł. 
poprosił swego wierzyciela, aby podpisał 
mu się nieco niżej jeszcze raz. „Nakleję 
tam. marki*, twierdził. 

Okazało się, że nad drugim podpisem 
wstawił pokwitowanie na sumę 700 zł. 

Sąd Okręgowy skazał go na rok i 
sześć miesięcy więzienia. 

Sąd Apelacyjny po rozpoznaniu się ze 
sprawą orzekł po długiej naradzie: sprawę 

odroczyć, a dokument wspomniany prze- 
słać prof. Muszyńskiemu (U3B) do zbada- 
nia gatunków atramentu, jakim pisany był 
kwit i zrobiony dopisek. 

Obronę w tych sprawach wniósł mec. 
A. Miller. 

Ezynny hilans handlowy jest 

najlepszą rękojmią potęgi państwa 

  — — 
Ofiarności Sz. Czytelników po- 

lecamy Staruszka 75 cio letniego, 
który wraz z rodziną znaduje się w 
ostatniej nędzy. Przed wojną był 
urzędnikiem M. Spraw Wewnętrznych 
w Petersburgu, obecnie w oczekiwa- 
niu emerytury, którą otrzyma najda- 
iej za rok, cierpi głód i nędzę, Ła- 
$Каме datki, choćby najmniejsze 
przyjmuje adm. „Słowa* dla „Byłego 
urzędnika*. £ 

   



SPORT. 
Kursy narciarskie w Ośrodku 

W. F. wilno. 
Przy pomocy technicznej wybitnego 

fachowca narciarskiego por. Kwaśnicy, in- 
struktora ceatralnego kursu wojskowego w 
Wilnie zorganizowane zostaną w najblž- 
szych dniach przez Osrodek W. F. Wilno 
2 kursy narciarskie, t. j kurs techniczny 
skoków i kurs zaprawy biegowej. Zbiórka 
kandydatów na kurs skoków w sobotę 
(19. i.) o godz. 14 na skoczni na Belmon- 
cie, kandydatów na kurs zaprawy w ponie- 
działek dn. 21. 1. o godz. 18 w Ośrodku 
W. F. Wilno, przy ul. Dominikańskiej 13. 

Treningi hokejowe szkół „wileń- 
skich. 

Począwszy od dnia 17. 1. b. r. rozpo- 
czynają się w parku sportowym im. gen. 
Żeligowskiego, treningi hokejowe szkóż 
wileńskich. Dnie treningów zostały ustalo- 
ne jak niżej: 

Od godz. 15 — 17 w poniedziałki i 
czwartki dla gimn. Mickiewicza i szkoły 
handlowej, we wtorki i piątki ala szkoły 
technicznej i gimo. Lelewela i we środy i 
soboty ala gimn. Słowackiego i gimn. O.O. 
Jezuitów, wtorki i czwartki od godz. 18 
dla gim. Czackiego. 

Zawody strzeleckie Pol. Kl. 
Sportowego. 

W najbliższą niedzielę dn. 20.1. o 
godz. 10 rano na strzelnicy Ośrodka W. F. 

Z odbędą się zawody“strzeleckie Pol. 
. Sp. 

  

OFIARY. 
Zamiast kwiatów na grób Ś. p. Adarna 

Pac Pomarnackiezo dla najbiedniejszych 10 
zł. Wanda Daszkiewiczówna. 

Na srehrnym ekranie 
„Nad brzegami Jant-se Kiangu“. 

(Kino Miejskie). 

Po dwu dość przeciętnych obrazach 
awanturniczych p. t. „Król Dżungli" i „Bez- 
imienni bohaterowie", mamy obecnie  3-ci 
o takim że samym poziomie: „Nad brzega- 
mi jant-se-Kiangu', amerykańskiej wytwór- 
ni „Paramount“. 

Dzieje garstki Europejczyków  zabląka- 
nych wśród bezkresów państwa Zielonego 
Smoka w okresie powstania bokserskiego 
byłyby skądinąd wcale interesujące, gdyby 
nie ta przykra okoliczność, że zarówno rzeka 
chińska jak i odwieczny parostatek na nżej, 
djablo są podobne do statku i rzeki amery- 
kańskiej, w innym, uprzednio wyświetlanym 
tu filmie p. n. „Chata Wuja Toma“, 

Powiedzmy krótko: film chiński, czyłi 
film ze środowiska wybitnie egzotycznego 
i odrębnego posiada o tyłe wartość o ile jest 
nakręcony w Chinach; gdy się go robi.„na 
miejscu, mamy Chiny z „nieprawdziwego 
zdarzenia”, operetkowe, a więc rzecz bez- 
wartościową! 

Prawdziwą ozdobą filmu „Nad brzega- - 
mi Jant-se-Kiangu'" jest arcymiła „misgeczka'* 
amerykańska (córka dyrektora linji okręto- 
wej) o wspaniałej przytem linji; również do- 
datnio prezentuje się męzki i dzielny kapitan 
statku, reszta dostraja się niezgorzej do tych 
dwu głównych postaci, a że obok elementu 
miłosnego mamy tu także i sporo sytuacyj 
komicznych , publiczność bawi się, że aż 
miło! 

Ponad program wyświetlano części. 
MI i IV-tą filmu informacyjno-propagando- 
wego p. t. „Šląsk—žrenica Polski“, które- 
go części l-szą i ll-gą oglądaliśmy podczas 
poprzedniego programu. 

Wszystko to dobrze, chcielibyśmy tylko 
zapytać, jako związek z przemysłem hutni- 
czym mają wygrywane podczas tego dodat- 
ku przez orkiestrę melancholijne walce Szo- 
pena, chyba tylko tem że zarówno pierwszy 
jak i drugie są polskie?! 

Wogóle ilustracja muzyczna, wypadła 
w tym programie niezbyt starannie! >> 

SŁOWO 

RADJO. 
Piątek, dn. 18 stycznia 1929 r. 
11.56 12.10: Transmisja z Warszawy: 

Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej 
w Krakowie, oraz komunikat meteorolog. 
16.00—16.20: Odczytanie prozyramu dzien- 
1ego oraz chwilka Litewska 16. 0 16.35; 
Kurs języka włoskiego. 16.35 17.00: Audy- 
cja ola dzieci. 17.00 17.35: Koncert Ork. 
Rozgłośni Wil. 1735 1750: „O wskrze- 
szeniu Polski* odczyt. 17.50 18.20: . Kon- 
cert Ork. Rozgłośni Wil. 1820—1850: Au- 
dycja wesoła. 18.50- 19.05: Muzyka z płyt 
gramofonowych. 19.45: Odczytanie progra- 
mu ha sobotę i komunikaty. 19.58 20 00: 
Sygnał cząsu z Warszawy. 2000 20.15: 
Tr. z Warszawy koncertu wieczornego. 
20.15: Tr. z Warsząwy: Koncert z Filhar= 
monji warsz. oraz komunikaty PAT., poli- 
cyjny, sportowy i inne. 

GIELDA WARSZAWSKA 
17 stycznia 1929 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. , Kupno 

Franki franc. 34,87 34,96 34,78 

Dolary 8,88,  8,90,5 8,86,5 
Belyja 123.93 124.34 123,62 

Holandja 357,55 358,45 356,05 
Londyn 43,25 43,36 43,14 
Nowy-York 8,90 8.92 8.88 

Pacyż 34.86 34.95 34.77 

Praga 26,38,5 26.45 26.32 
szwajcarja 171,80 171.93 171.07 
Stokholm 238,43 239,03 237,83 

Wieaeń 12:33 125.64 12502 

Włochy 46,67 40,79 46.55 

Marka niem. 211.95 

Zanim kupisz towar zagraniczny 

— Ubejrzyj fowar krajowy. 

  

1915 roku. Wtaścieiel Chęczyńska Luba zam. tamże, 
2412 — VI. 

| 

+   

Aulturalno-Ošwiatowy 

Od dnia 16 do 20 stycznia 1929 r. 
ššiojski Kinetaiograt 
SALA MIEJSKA kulisów chińskich. W rołach głównych: 

ul. Qstrobramska 5. 

  

Kiso- są 
Testr „Aelios į 

Wileńska 38. | 

Dziś! Najnowsze arcydzieło 
ze „Złotej Serji* Pclski 
dni i zazdrości w]g Stefana Kiearzyńskiego: 
W podwójnej roli księżniczki i córki rybaka 

Początek 

włącznie będą wyświetlane filmy: „Na żółtych woódaca Jant-Sen-Kjang" 
(Shangai bound). Dramat w 8 aktąch. Sensacyjne przeżycia europejczyków wśród wzbuniowanych 

Richard Dik i Mary Brian. Nad program: ŚLĄSK — 
ŹRENICA POLSKI* — dalszy ciąg 3 i 4 akt. Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek seansów 

od godz 4 ej. Następny program: „MARSYLJANKA*. 

„TAJEMNICA STAKEGO RODU" ec mite; zósdy оа 
Jadwiga Smocarsia, 

i KRUKOWSKI, WALTER, GRUSZCZYŃSKI, JUsTJAN i wielu innych. Rzecz deieje się w pałacach Ks. Zamiłły 
i w Warszawie i na Polesiu. Łaskawy udział bierze pułk Szwoleżerów. DLA 

  

w rolach JERZ 
głownych MARR, Marja Gorczyńska, 

MŁODZIEŻY DOZWOLONE 
6 godz. 4, 6, 8 1 10.15. 1 

  

KINO -TEATR 

, POLONIA" 
Mickiewicza 22 

Kino „Piecadiily” 
WIELKA 42. 

  

Dzis! Najpotężniejszy 

film doby obecnej 
Rolę główną odtwarzą król ekranu, 

największy tragik świata 
mem. Początek 

G©$TATFRI 
Emil Jannings, 

ROZKAZ: 
Prasa całego Świata, a wraz z nią i publicz- 

ls ność przyjęła ten film z nebywałym entuzjaz- 
o godz. 4*ej, ost. 10.25. 

  

Dziś! Poraz pierwszy w Wilnie! Szczyt pikanterji 

„CAŁOWAĆ % 
Wesoły dramat w 12 akt. W rolach gł. 

flirtu. Wszystko to — o czem się nie mówi. 

czarująco- piękną KSENIA DESNI i niezwyciężony AMANT LIVIO 
PAWANELLI. Początek seansów o g. 3 ej. Ceny nie podwyszone. | 

i erotyki! Film—który bawi i wzrusza intymne tajemnice 

TO RIE GRZECH 
  

  

Kair „WANÓA” 
"wielka 30. ŻEBRO ADAĄŃA 

  

? 

YosGream | 
“ (ётеллатр 

1 Dzist sy nteza tworczości genjalnego Cecil de Miile'a, znanego tworcy obrazów „BEN HURA* i „KR 
KRÓLÓW”, „Kobieta zapewno dlątego zostąła stworzona z żebra Adama, aby jej blżej było sięgać po jego. 

serce”, „Mężczyzna od 50.000 lat ufa kobiecie, a ona od tyluż lat go zdradza* 

ZIN : ZN KE 
1/ Ua DOB8AA O) į S EE ICE i naj- 
gł a KGB NI. wydatniejszą farbą do bielizny i ce- 
|| KO PIOWANI EJ łów malarskich. Odznaczona na wy- 

М 
POZ TŁODAUKI 

Ad MRYPOWI ES 7 

PRNGRECZ UA 

Monumentalny, epokowy dramat serc ludzkich w 12 akt. 
W rolach grównych: MILTON LILLS, ANNA Q NILSAN, 
TEODOR:KOZŁOÓW i ADOLF MENJON.   

Perimutiera UMremaryna 
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stawach w Brukseli i Medjolanie 
złotemi medalami 

Biura Fabryki Ch. Perlmuttera, 
Lwów, Słoneczna 20. 

Wszędzie do nabycia. 
aznuzanznAcakuRnkENONNANAZEANANCA-5 

LANOW. 
        

    

Reiestr Handlowy 
De Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie wcią- 

gnięto następujące wpisy: 
w dniu 29. 11. 28 r. 

9084. I. A. „Zelikman Eljasz* we wsi Gózy, gm. Michałowskiej 
sklep towarów pėlwelnianych i bawełnianych. Firma istnieje 
od 1928 roku. 2385 VI. 
„9072. I. A. „Samowar Nachman“ w Ikažni, gm. Przebrodz- 

kiej, pow. Brasławskim, piwiarnia. Firma istnieje od 1927 roku. 
Właściciel Samowar Nachman, zam, tamże. 2399 — VI. 

9073. I. A. „Spektor Samuel“ w Swirze, pow. Święciańskim 
pośrednik handlowy. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel 
Spektor Samuel, zam. tamże. 2400 — VI. 

9074. I. A. „Swirski Berel* w Mejeryszkach, gm. i pow. 
Brasławskiego, smolarnia. Firma istnieje od 1927 roku. Właści- 
ciel Swirski Berel, zam. w Łyntupach, pow. Święciańskiegzo. 

1 — VI. 

9075. I. A. „Swirski Fajwusz* w Świrze, pow. Święciańskim 
restauracja z wyszynkiem. Firma istnieje od 1886 roku. Właści- 
ciel Swirski Fawjusz, zam. tamże. 2402 — VI. 

9076. I. A. „Swirski Mowsza, w Swirze, pow. Święciańskim 
pośrednik handlowy. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel 
Swirski Mowsza, zam. tamże. 2403 — VI. 

9077. 1. A. „Szaftan Malka" w Nowo - Święcianach, pow. 
pow. Święciańskim, sklep bakalejno - spożywczy. Firma istnie- 
je od 1900 roku. Właściciel Szaftan Małka zam. tamże. 

: 2404 — VI. 

: „9078. |. A. „Szejniuk Szmuel - Michai'* w Kozianach, gm. 
Bohińskiej, pow. Brasławskim, restauracja z wyszynkiem napo- 
jów wyskokowych. Firma istnieje od 1924 roku. Właściciel Szej- 
niuk Szmuel - Michał zam, tamże. 2405 — VI. 

w dniu 27. 11. 28 r. SARA IAR 
9031. I. A. „Abramson Izrael“ w Święcianach, Rynek 24, 

sklep koionjalno - galanteryjny i wyrobów tytuniowych. Fir- 
ma istnieje od 1914 roku. Właściciel Abramson Izrael, zam. w 
Święcianach, ul. Jatkowa 11. 2406 — VI. 

db 

  

„ 9031. I. A. „Berkman Bluma* w Holszanach, pow. Oszmiań- 
skim, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel 
Berkman Bluma zam. tamże. 2407 — VI. 

_ 9088. I. A. „Ryszard Bildziuga“ w Jodach, pow. Brasław- 
skim, sklep win i wódek. Forma istnieje od 1928 roku, Właści- 
ciel Bildziuga Ryszard, zam. tamże. 2408 — VI. 

„ „9034. I. A. „Bykow Gierszon* w Opsie, pow. Biadlawskim; 
piwiarnia i herbaciarnia. Firmą istnieje od 1927 roku. Właści- 
ciel Bykow Gierszon, zam. tamże. 2409 — VI. 

9035, I. A. „Chajet Hirsz" w Świrze, pow. Święciańskim, 
sklep bławatny i galanteryjny. Firma istnieje od 1921 roku. 
Właściciel Chajet Hirsz, zam. tamże. 2410 — VI. 

9036. 1. A. „Cepelewicz Liber“ w Brasławiu, ul. Pilsudskie- 
o 32, herbaciarnia. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel 
epelewicz Liber zam. tamże. + 2411 — VI. 

| 9037. I. A. „Chęczyńska Luba" w Łyntupach, pow. Świę- 
ciańskim, sklep spożywczy i kołonjalny. Firma istni eje od 

' zam. tamże. 

9038. I. A. „Czarnocki Pinchus* w Łyntupach, sklep spo- 
żywczy, galanteryjny, kolonialny i żełaza z oddzielnym składem. 
Firma istnieje od 1919 roku. Właściciel Czarnocki Pinchus, zam. 
tamże. 2413 — VI. 

ać "0039. 1. A. „Czasznik Bencjan* w Święcianach, Rynek 23, 
sklep bławatny. Firma istnieje od 1915 roku. Właściciel Czasz- 
nik Bencjan w Święcianach, ul. Wileńska 18. 2414 — VI. 

a "9040. JAY „Czernobrodko Basia" w Nowo - Święcianach, 
w. Święciańskim, sklep kolonjalno - gałanteryjny i naczyń. 

Birma istnieje od 1927 roku. Właściciel Czernobrodko Basia, 
2415 — VI. 

sz "9041. I. A. „Engorn Reweka“ w Jodach, pow. Brastawskim, 
sklep spožywczo - galanteryjny. Firma istnieje od 1926 roku. 
Właściciel Engorn Reweka, zam. tamże. 2416 — VI. 

a "0042. I. A. „Epszteja Chaim" w Nowo - Święcianach, pow. 
Święciańskim, skup zawodowy drzewa w cełu odsprzedaży. 
Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Epsztejn Chaim, zam. 
tamże. 2417 — VI. 

< 70043, 1. A. „Gilinów Boruch" w Brasławiu, ul. Piłsudskie- 
o 78, hurtowa sprzedaż piwa. Firma istnieje od 1926 roku. 
łaściciel Gilinów Boruch, zam. w Brasławiu, ul. Piłsudskie- 

go 85. 2418 — VI. 

"0044. I. A. „Goldsztejn Chjena“ w Święcianach, ul. Łyn- 
tupska, 16, restauracja. Firma istnieje od 1921 roku. Właściciel 
Goldsztejn Chjena, zam. tamże. 2419 — VI. 

9045. I. A. „Gordon Lipa* w Hoduciszkach, pow. Święciań- 
skim, pośrednik handlowy. Firma istnieje od 1928 roku. Właści- 
ciel Gordon Lipa, zam. tamże. 2420 — VI. 

9046. I. A. „Gramont Norbert* w zaść. Juliszki, gm. Rym- 
szańskiej, pow. Brasławskim, eksploatacja jezior. Firma istnieje 
od 1927 roku. Właściciel Gramont Norbert, ESS 

21 — Vi. 

5 w dniu 28. 11. 28 r. 

9047. I. A. „Jaworska Aniela" w Dryświatach, pow Bras- 
ławskim, sklep bakałejno - kolonjalno - łokciowy. Firma istnie- 
je od 1928 roku. Właściciel Jaworska Aniela, zam. ŻY 

2422 — VI. 

9048. I. А. „Кас ЕЦа“ w Hoduciszkach, pow. Święciańskim, & 
kona: handlowy. Firma istnieje od 1928 roku, *Właścicieł 

ac Elja, zam. tamże. 2423 — VI. 

" _ 9049. 1. A. „Kac Rajchel* w Nowo - Święcianach, pow. 
Święciańskim, sklep spożywczy, bakalejny i mąki. Firma istnieje 
od 1902 roku. Właściciel Kac Rajcłzeł, zam. tamże. 

2424 — VI. 

9050. 1. A. „Kaczelnik Borys* w Smorgoniach, pow. Osz- 
miańskim, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. Właś- 
ciciel Kaczełnik Borys, zam. tamże. 2425 — VI. 

9051. I. A. „Kagan Sora* w Nowo - Święcianach, pow. 
Święciańskim, sklep kolonjalno - gałanteryjny. Firma istnieje 
od 1923 roku. Właściciel Kagan Sora, zam. BE T 

@ 

STOPER CLAUSTON. 

20 Tragiczna przygoda p. Molingau 
W przedzień wpłynięcia „Rumelji* 

do portu New - Yorku słońce wstała 
blade i smutne. Lecz ku południowi 
mgła się rozwiała, gorące promienie 
zaigrały na falach i błękitny  prze- 
zroczysty wieniec horyzontu stopił się 
w jedną całość z oceanem. 

Nagle wśród oficerów i załogi о- 
krętowej zapanował jawny niepokój. 
Wśród pasażerów rozeszła się natych- 
miast wieść, że dostrzeżono szczątki 
okrętu jakiegoś, a na nim uratowanych 
marynarzy. Nieszczęśni rozbitkowie ma 
chali gwałtownie przywiązaną do kija 
czerwoną, flanelową koszulą. 
Kapitan rozkazał zatrzymać się. Wszy- 

"scy pasażerowie skierowali swe lor- 
netki ku rozbitkom. Marynarze spuś- 
cili szalupy i przez chwilę powietrze 
drgnęło od głośnych, radośnych wi- 
watów. Silne ręce marynarzy podchwy 
ciły i wciągnęły na pokład pierwszą o- 
fiarę oceanu. 

Rozbitkowie, tłoczący się bezład- 
nie na dnie szalupy robiłi wrażenie 
przygnębiające i smutne. Widok ich 
wzbudził ogólne współczucie. Pasaże- 
rowie rzucili się ku nim, by dopomóc 
przy dostawaniu się na statek. 

Kapitan wysunął się naprzód, by 
powitać uratowanych. Wysoki czło- 
wiek, który pierwszy dostał się na po- 
kład nie odrzekł ani słowa na powita- 
nie, oczekując swych towarzyszy, a 
gdy ci znaleźli się wreszcie w kom- 

plecie przy jego boku, 
słowa tylko: 

— Ręce do góry! 
W jednej chwili trzydzieści więć 

rewolwerów skierowało błyszczące lu- 
fy ku oszołomionym pasażerom i za- 
łodze statku. Łaskawym gestem wódz 
uspokoił kapitana i pasażerów i usiłu- 
jąc nadać łagodny ton swym słowom, 
które brzmiały jednak bardza katego- 
rycznie, rzekł: 

—-Panie kapitanie, panowie i panie, 
nikomu z państwa nie grozi niebezpie- 
czeństwo. Smiem twierdzić nawet, że 
nigdy nie byliście tak bezpieczni, jak w 
tej chwili. Oto znaleźliście się pod o- 
pieką i ochroną dziennikarzy amerykań 
skich. Dżentelmeni, którzy otaczają 
mnie kierując lufy rewołwerów w wa- 
szą stronę są naszej ziemi chlubą. Mo- 
żecie im zaufać, jak własnemu ojcu, i 
jeśli zechcecie po spełnieniu przez nas 
obowiązku który nas tu sprowadza, 
przyjąć nas kielichem nieadzownego u 
nas szampana, odpowiemy wam jed- 
nogłośnie: „Bóg zapłać”. Niestety tę 
chwilę szczęśliwą i pożądaną dla nas 
będziemy musieli odłożyć, gdyż hasłem 
naszem jest: „Najpierw obowiązek— 
potem zabawa”. Panie kapitanie, pro- 
szę o chwiłę poufnej rozmowy! 

Obaj odeszli na bok. Rozumna 
twarz wilka morskiego przybrała wy- 
raz zdumienia i niepokoju, nie licują- 
cego tak dostojnej osobistości. Nie 
znajomy podał mu kopertę mówiąc pół 
głosem: 

— Spodziewam się, że ta rekamen 
dacja wystarczy panu. 

Kapitan szybko przebiegł oczyma 

wyrzekł trzy pismo, a wyraz niepokoju wzrósł jesz- 
cze na jego twarzy. 

— Tak sir, doskonale... Czem mo- 
gę panu służyć? 

— Przedewszystkiem żądamy 0d- 
dania w nasze ręce i do naszego wyłą 
cznego użytku okrętowej stacji radjo- 
wej na dwanaście godzin. 

Kapitan ukłonił się. 
— Po wtóre, żądamy natychmiasto 

wego wydania nam małżeństwa, jadą- 
cego pod nazwiskiem „Sopper“. 

Za plecami wysokiego dżentelme- 
na roziegł się okrzyk rozpaczy. Niezna- 
jomy odwrócił się: przed nim stał czło 
wiek o szerokiej szyi, bliska osadzo- 
nych oczach, obandażowany i otulony 
szalami. Wzrok jego pałał oburzeniem 
i rozpaczą. 

— Kim pan jest? 
— Sir — odrzekł kaleka, —jestem 

inspektorem Bray. 
— Zostaw pan. Dosyć czasu stra- 

ciłeś na głupstwa! — zawołał nieznajo 
my. Scotland Yard skompromitował się 
na sprawie Molineau, u nas śmieszy to 
nawet chłopaków niedorosłych. Teraz 
my będziemy działać! 

— Ależ ja pierwszy znalazłam zło- 
czyńców, ja wpadłem na ich ślad, ja... 

Wysoki nieznajomy przerwał mu 
niespokojnie: 

— Gdy amerykański orzeł dostrze- 
że zdobycz, leci, nie zwracając uwagi 
na podobnych panu zająców. Dość tego 
Niech pan nie zmusza mnie da uży- 
cia środków ostatecznych! 

Oto jak smutno i bez sławy zakoń- 
czyła się rola, którą odegrał inspektor 
w dramacie z Hiacent - Rood! 

Зь 

  

ш' janią Maść „MROZOL* Gąse- 
MIOÓŻENIE, ckiego zapobiega od 

mrażaniv się kończyn i goi ranki, po 
jj" od odmrożenia. Sprzedają | 
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* Dbajcie o swoje zdrowie! 
„SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA* 
(z marką „Kogut* są stosowane przy 
chorobach _ ŻOŁĄDKA,  „KISZEK, 
OBSTRUKCJI i KAMIENI ŻÓŁCIO- 
WYCH. „SZWAJCARSKIE GORZKIE 
IOŁA* są naturalnym łagodnym 

śroakiem  przeczyszczającym, _ Ша- 
s twiającym funkcję ORGANÓW TRA- 
3 WIENIA i działającym przeciwko 
: OTYŁOŚCI. JŁSS—0 

: Skład w Wilnie, Zarzecze 30—7, 5 
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a оЕА . 
Czopki he- < (z kogutkiem) * 
moroidalne „Varitol usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

zmniejszają guzy (żylaki). 
Sprzedają apteki i składy apteczne. 
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Teraz przyszła kolej na Amerykę. 
Jakże boleśnie odczuli mieszkańcy No- 
wego - Świata fakt że sensacyjna zbro 
dnia nie odbyła się u nich, że nie dała 
im pala do działania, a nienawistna im 
Wielka - Brytanja nie umiała wybrnąć 
z zawikłanych zagadeki 

Lecz teraz nadeszła chwila, gdy te- 
ren puszukiwań miał się zmienić. W 
New - Yorku, tłum, podobny do stło- 
czonych śledzi, oczekiwał przybycia 
statku. 

Olbrzymie reklamy świetlne oznaj- 
miły miastu wsz ytkie nowiny z Rume- 
Ц 

„Molineau i Ewa Wilson są w na- 
szych rękach. Niesłychana czelność 
mordercy! Twierdzi on, że jest rekto- 
rem! Zobaczymy!” 

W martwej ciszy oczekiwał tłum 
dalszych wiadomości. Wreszcie uka- 
zały się następujące zdania: 

„Staramy się zmyć farbę z twarzy 
zbrodniarzy. Molineau siedzi w gotą- 
cej wannie. Skóra na twarzy zaczyna 
tracić swój koloryt, broda wkrótce się 
odklei. Nie wątpimy w powodzenie na- 
szych przedsięwzięć!!'* 

Lecz następny biuletyn 
był mniej optymistyczny: 

„Farba nie schodzi pod wpływem 
gorącej wody. Próbujemy różnych che- 
mikalij. Łkania Ewy Wilson mogłyby 
zmiękczyć serce skały! Dzieją się roz- 
dzierające duszę sceny! Nie była w hi- 
storji świata dramatu, któryby można 
porównać z tym wstrząsającym...“ 

Biuletyn został przerwany. Widocz- 
nie dziennikarz, odbierający radjo-de- 
pesze. dostał nową wiadomość. 

jednak 

DO GOLENIA 
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Ožyiska-Smolska 
Choroby jamy ustnej. 
Plombowanie i usuwa 
nie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
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Rządca rolny 
lat 37, z małą rodzi- 
ną, z ukończon. 
średnią szkułą agro- 
nomiczną, z 13 letnią 
praktyką w dużych 

przyjmuje og I1—12 intensywnie prowa- 
i od 5—6. Choroby 9zonych  gospodar- 
skórne, leczenie wło- stwach, z chlubnemi 
sów, operacje kosme- Świadectwami i 050- 
tyczne i kosmetyka bistemi referencjami 

lekarska. Wilno, Wi- я 
leńska 33 m. 1. — у 520Кщее розабу z po- 

wodu parcelacji ma- 

poczta Lyntupy. m. 3 = SH › 

> tu i. 
GR AAOSZERKI BB” "cy z 
pzm zania Ś) m 

Mkuszerkaśmiałowska Panie i panowie сгогоме, balowe, 81 P. P.> 
inteligentni, solidni z oraz płaszcze. Wyko- SIĘ. 

znajdą nanie eleganckie. Ce- 
tyczny usuwa Zzmar- pracę propagandowo- ny przystępne. Tamże 
szczki, piegi, wągry, akwizycyjną. Zgłosze- potrzebne na dogodn. 

ci 15, warunkach 
rzajki, wypadanie wło- ul Kalwaryjska 15 - 3, do 
sów. Mickiewicza 46. parter ll-wejście na Skopowka 7, m. 8, Hildebranta, 

— lewo w podwórzu. -0o „Władysława”. 

orąz Gabinet Kosme- referencjami, 

łupież, brodawki, ku-. ma w godz. 11 

m. 6. 

  

Tłum zamarł w oczekiwaniu. Dopra 
wdy bajki „Z tysiąca i jednej nocy”, 
są niczem w porównaniu z tem, co się 
działo na pokładzie „Rumelji“. 

„Ani chemikalje, ani mydło nie po- 
maga, ale specjaliści nasi nie tracą na- 
dziei! W takiej chwili nie można roz- 
paczać! Czyż broda ostoi wobec nauki 

' „Tak, Molineau, nie będzie już po- 
dobny do staruszka rektora! Gdybyśmy 
nawet mieli całe życie wysłuchać tych 
rozdzierających szlochów biednej ko- 
biety — nie odstąpimy! Głos jej jest 
tak przeraźliwy, że serce rozdziera się, 

gdy ją słyszymy!” 
Późną nocą nadeszła ostatnia wia- 

domość. Dreszcz wstrząsnął tłumem 0- 
bywateli amerykańskich, którzy nie spa 
li tej nocy. Oznajmiła ona straszną po- 
rażkę amerykańskiej kultury: 

„Mimo wysiłków, których nie szczę 
dziliśmy nie możemy pokonać morder- 
cy. Broda się nie poddaje! Zdaje się 
drwić z nauki, nie można jej się poz- 
byči“ 

CZĘŚĆ V. 

1. W muezum okropności. 

W żadnym domu w całej Anglji nie 
śledzono z takiem gorączkowem zain- 
teresowaniem tego, co się działo na 
okręcie „„Rumelji*, jak to czyniono w 
domu Nr. 47 przy Hiacent - Rood— Fe 
liks Czepel kupował wszystkie wyda- 
nia gazet, od wczesnego ranka, do póź 
nego wieczoru. Z uczuciem prawdziwej 
ulgi czytał o szczegółach schwytania 
małżeństwa Sopper. 

Młoda dziewczyna, uwięziona na 

8 LOKALE 8 
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umeblowany 
wynajęcia.  Antokol, 
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Przyjmujemy 
wszelką gotówkę : | 
pod mocne zabez- 
pieczenia, na dob- ; 
re oprocentowanie + 
D. H.-K. „Zacheta“ ) , 

Mickiewicza т į 
o tel. 9-05. - 
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z kapitałem do dzier- 
żawy pensjonatu, 
ewentualnie Sana- 
torjum dr. med. po- 
szukuje. Oferty z 
adresem pod „Sana- 
torjum* składać do 

į, | adm. „Słowo* Wilno. 
о 1ё2- 0 
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mobil zacyjną cowniczka poważ= 

: wyd. przez P. K. 
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roboty suknie  wie- Kapały Jana, podchor. 
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gubioną książkę 
Ł wojskową wyd, 

uczenice *** przez P. K. U. 
szycia i kroju. Wilno, na imię Gidela 

unie- 
—o ważuia się. 52 
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strychu doznawała tego samego uczu- 
cia radości, gdy czytała gazety. które 
jej przynosił literat. Wiadra z wodą 
stało przy Ewie, zmieniając zimne okła 
dy, myślała z zadowoleniem, że już 
wkrótce będzie mogła się stąd wym-. 
knąć, zanim wyjdzie na jaw fatalna o 
myłka dzięki której rektor uchodził za 
mordercę, zanim zainteresowanie wszy 
stkich zwróci się znów ku domowi przy 
Hiacynt - Rood. 

Obecnie w domu tym panował spo- 
kój i cisza. Czepel, wyglądając przez 
okno nie widział już wzburzonego tłu=- 
mu. Tylko od czasu do czasu ukazy- 
wał się jakiś ciekawy i żądny wrażeń | 
widz. 

Buifington zginął, jakby zapadł się 
pod ziemię: nie dawał najmniejszego 
znaku życia, od chwili wyjazdu. Sta 
szka sprzątająca w domu i gotują 
wychodziła o zmroku. W ten sposób 
Czepel mimo swej dwuznacznej sytua- 
cji, mógł napawać się ciszą i spoko- 
jem, panującym znowu w jego domu. 

Zwolna zatraciła się w nim dawna 
indywidualność, stawał się prawdzi- 

  

wym literatem — Feliksem Czepeleme. 
obojętniał na wszystko ca mówiono 
Irwinie Molineau. Przyzwyczaił się na- 
wet do nieobecnosci żony, a pod 
wpływem artykułów o niskiej zbrodni 
dokonanej na jej osobie, uwierzył pra- 
wie, że już niema jej wśród żyjących. - 
Może obecność pięknej dziewczyny na 
strychu była balsamem kojącym smu- 
tek wdowieństwa! 

Niestety, wiadomem jest, że Sszczys- 
śliwe dni krótko trwają! 

(B. C. №) 

  

Wydawca Staatstaw Ałacklewiez. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydytto. rukarnia „Wydawnictwo Wrieńs"ie" ul. Kwaszelna 23.


