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wyborów. 
W czerwcu odbędą się wybory w 

Anglji. Wybory o tem większem zna- 

czeniu, że cały dotychczasowy system, 

cały, wiekami uświęcony, podział na 

dwa obozy, zdaje się—jak pisze zna- 

komity publicystajirancuski Pertinax— 
przeżywać kryzys. 

lak bylo dofąd. 

Torysi i whigowie, konserwatyści 

i fiberali oto dwa stronnictwa polity- 

czne, które rządziły dotychczas Anglją. 

Jedno było u władzy, drugie w opo- 

zycji. Ale rządy nie były nigdy dema- 

gogiczne, skrajne, partyjne istniał pe- 

wien umiar, pewne poczucie taktu i 

odpowiedzialności. Stronnictwo będące 

u władzy nie starało się coś zburzyć 

lub ustanowić, nie Śnieszyło się z ža- 

dnemi reformami gruntownemi, nie 

gnębiło swych pracowników, nie do- 
prowadzało ich do ostateczności. 

Ze swej strony opozycja zachowy- 

wała się przyzwoicie. Krytykowała,bo 
nato przecie była opozycją, ale w 
miarę możności rzeczowo, bezstronnie 

bez zacietrzewienia, nienawiści i dema- 

gogji. Wiedziała, że przydzie chwila, 

gdy jej przypadnie w udziale ująć 

Ster, wiedziała, że wówczas tamci bę- 

dą opozycją, będą krytykować—więc 

w poczuciu trudności i odpowiedzial- 
mości rządu, przewidując, że i ją te 
troski spotkają, nie utrudniała zbytnio 
zadania. 

Programy były odwiecznie te same, 
jakieś zasadnicze różnice w poglądach 
na głosowanie powszechne, wolny han- 
del, stosunek do Irlandji—spotykaly 

się nieodmiennie . latami. Przy. okazji 
wypływała zawsze jeszcze jakaś kwe- 
stja „bardzo ważna”, jak np. stanowi- 
sko państwa wobec znęcań się Tur- 
ków nad Bułgarami, albo  niewolni- 
ctwa Murzynów w Afryce, czy sposo: 
bu popierania uprawy herbaty na 
Cejlonie. Społeczeństwo nie pasjono- 
wało się temi hasłami, więcej zwraca- 

no uwagę, jakimi ludźmi dysponuje 
w tym czasie stronnictwo, jacy są go 

dniejsi i wzbudzają większe zaufanie. 
Po okresie rządów konserwaty- 

stów, zwykle większość uzyskiwali li- 
berałowie i naodwrót. Jak match mię- 
dzy dwoma równorzędnemi zespołami, 

z których to jeden to drugi jest górą. 

Sądzono, że takie zmiany u steru 
dobrze robią państwu, zdolni ministro 
wie będą mieli czas na wypoczynek, 
tępi zostaną odsunięci nazawsze, no- 
we siły wykażą w międzyczasie co 
umieją. A przytem obustronnie po- 

Nstępowano lojałnie, przestrzegano su- 
nie pozwalano 

sobie na żadne wybryki. 
Tak trwał ten duet wiekami, aż 

Oto teraz po wojnie został rozerwany. 
Wtrącił się ktoś trzeci, jakiś nieznany 
osobnik bez tradycji, bez wychowania 
i z dużemi pretensjami. 

Sytuacja obecna. 
Tym trzecim jest Labour Parthy. 

Szybko bardzo wzrósłszy w potęgę, w 
1924 r. dorwał się do rządów. 10 
miesięcy nie przyniosły mu zaszczy- 
tu, kraj po dziś dzień nie może się 
wylizać z ran wówczas mu zadanych, 
pierwsza próba się nie powiodła, La- 
bour nie zdał egzaminu. To też wybo- 
ry tego roku przyniosły niebywałe 
zwycięstwo konserwatystom. Na 615 
posłów tylko 158 było labourowców, 

> 

42 liberałów, 5 nie wiedziało wogóle ; 
czem jest, a reszta stała jak mur za 
Baldwinem. Rozporządzając taką wię- 
kszością, mogli konserwatyści rządzić 
Samodzielnie, okazało się jednak pręd- 
ko, że Labour to nie dawny liberalny 
Partner, to nie gentelman, który wyko* 
nawszy swój ruch w krokiecie, czeka 
cierpliwie, aż przeciwnik skończy prze 
pychać swą kulę przez bramki—Labo- 
ur zignorował prawidła i zwyczaje gry 
dopuścił się niedozwolonego szachraj- 
stwa—zorganizował strejk generalny 
W 1926 r. 

Nieznany osobnik odsłonił trochę 
Przyłbicę, Okazało się namacalnie, że 
zmiana jest głębsza, niżby się zdawa- 
ło. Labour nie chce postępować zgo- 
dnie z tradycją polityczną Anglji. 

Nie mogą też dziś wystarczyć da- 
wne, nieszkodliwe, niewymagające szyb 
kiego rozwiązania kwestje. Nie o her- 
batę czy Murzynów, ale o dobrobyt 

o istnienie wprost poważnej części Iu- 
dności chodzi. Sytuacja ekonomiczna 
Anglji jest dziś niezmiennie skompli- 
kowana. Można się na nią zapatrywać 
mniej lub więcej optymistycznie, ale 
nie sposób nie widzieć kryzysu. 
"Nie zajmując Się zgoła rolnictwem, 

tóre żywi ją zaledwie parę tygodni 
„łocznie, cały swój wysiłek skierowała 

nglja na przemysł, na kopalnie wę- 
gla, na handel morski. Przez całe ze- 
Szłe stulecie wszystko szło wybornie, 
Anglja była jedynym niemal dostawcą 

reform rolnych w 
Senacia. 

WARSZAWA, 31-1. PAT. W dniu 30 b. 
m. odbyło się pod przewodnictwem wice- 
marszałka Senatu Hipolita Gliwica posie- 
dzenie senackiej komisji skarbowo-budžež 
towej, na którem rozpatrywany był _ preli- 
minarz budżetowy Ministerstwa Reform 
Rolnych* A й 

W ożywionej dyskusji, jaka się wywią- 
zała zabrał głos p. minister reform rolnych 
Staniewicz, udzielając wyczerpujących 0d- 
powiedzi. Między innemi goznajmił, że co 
się tyczy zagadnienia cen ziemi, to Mini- 
sterstwo ma możność prowadzenia w tej 
mierze odpowiedniej polityki na podstawie 
prac naukowych, które zostały niedawno 
ukończone. Čo się tyczy działalności sca- 
leniowej Ministerstwa, to minister zaznacza 
że scalenie dokonywane jest przeważnie ku 
zadowoleniu ludności. W odpowiedzi sen. 
Schreiberowi minister stwierdza, że +zada- 
niem Ministerstwa nie jest opieranie budo- 
wy państwa na ludzkiej krzywdzie. W po- 
szczególnych wypadkach Ministerstwo 
uwzględnia prawa (ludności żydowskiej 
mieszkającej po wsiach. 

Po przemówieniu p. ministra ukończo- 

Budżef 

no dyskusję nad preliminarzem  Minister- 
stwa Reform Rolnych. 

Poisko-rumuńska konferencja 
komunikacyjna. 

W Ministerstwie Komunikacji rozpo- 
częła się dzis polsko-rumuńska konieren- 
cja z udziałem przedstawicieli zarządów 
kolejowych obu państw i przedstawiciela 
rumuńskiej żeglugi państwowej w sprawie 

stworzenia bezpośredniej taryfy Zpolsko- 

łewantyjskiej. Ustałenie takiej taryfy będzie 
miało wielkie znaczenie dla transportu na- 
szych towarów na wschód, gdyż Polska 
wzyska drogą na Konstancę połączenie 
morskie przy pomocy statków grumuńskich 
z wszystkiemi portami Grecji i Azji Mniej- 
szej. 

Usuwanie frudności w akcji bu- 
* dowlaneį. 
W związku z krytyczną sytuacją w ja- 

kiej znajduja się tysiące niewykończonych 
budynków, z inicjatywy zainteresowanych 
czynników zdecydowano powołać specjalną 

komisję dla ustalenia wysokości kredytów; 
potrzebnych do ostatecznego wykończenia 
tych budynków, й р 

Do Komisji tej powołani zostali przed- 
stawiciele ministerstw: spraw wewnętrznych, 
skarbu i robót publicznych, oraz Banku 
Gospodarstwa Krajowego i Komitetu Roz- 
budowy. Komisja zwiedzać ma już w dniach 
najbliższych kompleksy budynków niewy- 

kończonych i kolejno opinjować koniecz- 
ność jaknajszybszego wykończenia miesz- 
kań z podaniem potrzebnych funduszów. 

Powołanie komisji rzeczoznawców uwa- 
żać należy za pierwszy. krok do częścio- 
wego. rozwiązania trudnego problemu i 
opracowania rządowego planu budowy na 
rok bieżący. A < 

W .sferach zainteresowanych uważają 
udział przedstawiciela ministerstwa robót 
publicznych w powyższej komisji jako za- 
powiedź zmiany zapatrywań ministerstwa 
robót w stosunku do wysokości ceny za- 
saduiczej metra muru. 

Wykór gen. Maciszewskiego na 
wiee-prezesa B. I. K. 

Szef Korpusu Kontrolerów, gen. dr. 
Maciszewski, został już wybrany przez Ra- 
dę Banku G. K. na stanowisko zwice-pre- 
zesą banku, t. j. zastępcę gen. Góreckiego. 

Minister skarbu Otrzymał już nominację 

gen. Maciszewskiego do podpisu. | 
Dr. Maciszewski był przed wojną ad- 

wokatem, następnie pracował jako oficer 
w Korpusie Sądowym i Kontroli General- 

nej, szefem Korpusu Kontrolerów został 
po opuszczeniu tego stanowiska przez gen. 
Góreckiego. 
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Gołąb pokoju. 

  

  
Włoski tygodnik humorystyczny „Sue- 

rin Meschino* zamieszcza następującą ka- 
rykaturę pod tytułem: „Gołąb pokoju* mo» 
del (1928)* jako ilustrację do jednego z 
ostatnich przemówień Mussoliniego. (My 
wszyscy jesteśmy za pokojem, ale cały 
Świat się zbroi). 
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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk 
BIENIAKONIE — Buiet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Peiesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bafet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
HORODZIE] — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Skiep tytoniowy 5. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność" 
1śDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

^ 

  

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
М. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 

. STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

  

str. 2-ej i 3-ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 
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Alarmujące wieści o sytuacji © Kownie 
Diicerowie przeciwko wpływom polityki Moskwy 

GDAŃSK, 31 I. Pat. „Baltische 
Peesse“ donosi z Królewca, jakoby 
płk. Plechawiczius przygotował prze- 
wrót wojskowy, który miał być prze- 
prowadzony w podobny sposób jak 
grudniowy zamach stanu z 1926 roku 
i miał wybuchnąć w nocy z 1 na 8 
lutego. W razie udania się przewrotu 
Plechawiczius mianować miał na miejsce 
Woldemarasa b. ministra oświaty Bi 
strasa, nałeżącego do Ch. D., albo też 
b. premjera Galwanauskasa. Wolde- 
maras poiniormowany O tem przez 
swoich szpiegów, udzielił w ostatniej 
chwili dymisji Plechawicziusowi. 

Polityka zagraniczna Łotwy 
MOWA MIN. BAŁODISA W SEJMIE 

ŁOTEWSKIM. 
Z Rygi donoszą: W komisji budże- 

towej sejmu minister spraw zagr. Bało- 
dis wystąpił z obszernem sprawozda- 
niem, w którem między inn. zaznaczył, 
że po zawarciu układu handlowego z 
Rosją Sowiecką, uległy prawie zupeł- 
nej przerwie wszelkie stosunki gospo- 
darcze z Estonją, która utrzymywała, 
iż układ sowiecki stoi na przeszkodzie 
ku rozstrzygnięciu kwestji o unji cel- 
nej. W chwili obecnej po długich pe- 
traktacjach udało się znaleźć bazę dla 
wznowienia stosunków. 

W stosunku do Litwy i Polski pe- 
łożenie jest o wiele trudniejsze. Co- 
prawda z Polską zawarty tymczasowy 
układ handlowy, lecz na przeszkodzie 
ku rozwojowi stosunków  gospodar- 
czych stoi podwyższenie przez Polskę 
cła o 30 proc. Jednak bez względu na 
handel stopniowo się rozszerza jak ró- 
wnież toczą się rokowania na temat za- 
warcia stałego układu. Układ ten jest 
już opracowany, jedynie niektóre kwe- 
stje sporne hamują jego podpisanie. Z 
Litwą położenie jest jeszcze trudniej- 
sze. Łotwa dokładała jaknajwiększych 
starań w kierunku zawarcia układu han 
dlowego na szerokiej bazie. Ze strony 
Litwy otrzymane były przyrzeczenia, 
dotychczas jednak rokowania nie wy= 
dały owoców. Dopiero teraz. Litwa 
przedstawiła swą kontr-propozycję. Ło 
twa uważa, iż z Litwą należy koniecz- 
nie zawrzeć stały układ handlowy. 

Polityczne zadania Łotwy — to w 
pierwszym rzędzie ustalenie ścisłych 
stosunków z przyjaźną Estonją. Atmo- 
sfera nieufności, jaka istniała przed ro- 
kiem, obecnie znacznie się rożrzedziła. 
Łotwa kładzie wszystkie wysiłki na to, 
by wszystkie odkryte kwestje, jakie 
istnieją w stosunkach z Polską, zostały 
rozstrzygnięte. Dotychczas jednak nie 
udało się znaleźć żadnej formuły, która 
by była dogodną dla obu stron. Co zaś 
się tyczy Litwy, to Łotwa chciałaby 
być aktywną we wszystkich kwestjach, 
dotyczących tej jej sąsiadki. Łotwa nie 
ma jednak zamiaru zająć partyjnego 
stanowiska w stosunkach polsko-litew 
skich. 

Strajk w amiwersytecie kowieńskim, 
Z Kowna donoszą: PO senszcyjnym 

strajku w gimnazjum w Płungianach wy- 
buchł obecnie strajk w uniwersytecie ko- 
wieńskim. Zgórą 100 studentów ogłosiło _ 
bojkot wykładów, żądając usunięcia docen- 
ta Feterowskiego. Rada uniwersytecka nie 
uznała żądań studentów, wobec tego strajk 
trwa w dalszym ciągu. 

1 lutego Reichsteg ratylikuje układ 
kandlowy 2 Litwą 

Z Kowna donoszą: Wczoraj u 
przedstawiciela niemieckiego na Litwie 
p. Moratha odbył się uroczysty obiad 
w celu uczczenia premjera Woldema. 
rasa i jego małżonki. 

Według otrzymanych w Kownie 
wiadomości 1 lutego Reichstag raty- 
fikuje układ hanalowy z Litwą. 

ńłodówka w więzienia kowieńskiem. 
KOWNO, 31 l. PAT. Elta donosi, że 

w więzieniu kowieńskiem odbywa się gło- 
dówka, mająca jak ustaliły dochodzenia— 
charakter demonstracji politycznej. Przed 
ogłoszeniem głodówki, rozrzucone były 
proklamącje komunistyczne i przygotowa- 
ne zapasy dlawięźniów żywności. Żywność 

i proklamacj słariisł Cwstc. 

Wiadomości, które ostatnio nadeszły z Kowna, w związku z ustąpie- 
niem szefa sztabu generalnego, który dokonał przewrotu 17 grudnia płk. Ple- 
chowicza, przedstawiają sytuację w Kownie jako bardzo naprężoną. — We- 
dług wiadomości, jakie udało się nam otrzymać bezpośrednio z Rygi i Kow- 
na, pogłoska o przygotowywanym rzekomo zamachu stanu przez Plechowi- 
cza utrzymuje się w dalszym ciągu. Podobno spisek został zdekonspirowa- 
ny, ale Woldemaras nie ośmielił się aresztować Plechowicza, wobec możli- 
wości wystąpienia części wojska. Natomiast aresztowano kilku oficerów. 
Podobno licznych aresztowań dokonano wśród żołnierzy. Wszystkie repre- 
sje wobec sfer wojskowych trzymane są w tajemnicy i gazety kowieńskie o 
tem nic nie podają. 

Żulnierze litewscy przekroczyli granizę koło №.-Тгок 
Z pogranicza donoszą, że wczoraj granicę polską na odcinku Nowe-Troki prze- 

kroczyło 6 żołnierzy litewskich w pełnem umundurowaniu i uzbrojeniu. Żołnierze ci 

oświadczyłi, że uciekają z Litwy. Przekazano ich władzom śledczym, gdzie składają ze- 

znania. — Krążą pogłoski, że ucieczka ich posiada związek z wykrytym zamachem stanu. 

Ezy byl zamzeh bombowy na Wałdemarasa? 
Wczoraj wieczorem nadeszło do Wilna wiadomość, że płk. Plechowicz, na czele 

27 olicerów wtargnęło do prywatnych apartamentów Woldemarasa, kategorycznie żą- 
dając jego ustąpienia. Na ultimatum to Woldemaras rzekomo przystał, obiecując w 
ciągu godziny wystosować odnośną odezwę i rozpuścić rząd. Wszelako gdy oficerowie 
opuścili mieszkanie, przy pomocy pewnego odłamu wojska opanował sytuację, dokonał 
licznych aresztów, a pomiędzy innymi samego Plechowicza. — W następstwie zajść miał 
zamach bombowy na premjera Woldemarasa, który się nie udał. 

Wiadomość powyższą notujemy jedynie z obowiązku dziennikarskiego. Potwier- 
dzenia jej do późnej nocy nie udało się nam otrzymać. 

Polifyka zagraniczna przyczyną ustąpienia Daukanfasa 
1 Pizekowicza, 

Według źródeł najlepiej poinformowanych ustąpienie płk. Plechowicza 
jest dalszym ciągiem konsekwentnego usuwania osób sier wojskowych nie 
popierających polityki zagranicznej Woldemarasa. Obydwaj wybitni ofice- 
rowie, zarówno Daukantas jak Plechowicz reprezentewali grupę na stosunki 
kowieńskie zdecydowanie konserwatywną i zdecydowanie wrogo do bolsze- 
wików ustosunkowaną. Nie mogli oni wżaden sposób akceptować nowego 
kursu polityki litewskiej podporządkowującej się ostatnio całkowicie wpływom 
Rosji Sowieckiej. Również stanowisko ich wobec traktatu  niemiecko-litew- 
skiego różne było ze stanowiskiem przyjętem przez Woldemarasa. — Ostat- 
nio polityka Woldemarasa przybrała kurs zupełnie zdecydowany, zrywając 
z dotychczasowem lawirowaniem. Podobno w związku z ostatniem memo- 
randum ujawniającem zależność Litwy od Sowietów doszło do ostrej wymia- 
ny zdań pomiędzy Wolidemarasem i Plechowiczem. 

Rząd Sowiecki żądał usunięcia Daukanfasa i Płechowicza 
Z MIŃSKA DONOSZĄ: W DOBRZE POINFORMOWANYCH W SPRA- 

WACH LITEWSKICH ŹRÓDŁACH, UTRZYMUJĄ, żE USUNIĘCIE PŁE- 
CHOWICZA SPOWODOWANE ZOSTAŁO NACISKIEM RZĄDU SOWIEC- 
KIEGO. RZAR: S.8.S.R.ZWOBEC  ŚCIŚLEJSZEGO KONTAKTU ZAWARTE 
GO OSTATNIO Z WOLDEMARASEM KATEGORYCZNIE DOMAGAŁ SIĘ 
USUNIĘCIA NIEPRZEJEDNANYCH ANTYBOLSZEWIKÓW, KTÓRZY POD- 
CZAS PRZEWROTU GRUDNIOWEGO ROZSTRZELALI DZIESIĄTKI BOL- 
SZEWIKÓW. Swojego czasu w Moskwie i Mińsku powstała z tego powodu 
cała burza. Prasa sowiecka systematycznie prowadziła kampanję przeciwko 
Daukantasowi i Plechowiczowi, jako „Obszarnikom”, reprezentantom szia- 
chty spolszczonej i t. d. Jako moment charakterystyczny podkreślano oko- 
liczność, że jeszcze w grudniu r. ub. moskiewskie „Izwiestija“ zamieściły 
wiadomość, że Daukantas i Plechowicz utrzymują bliższy kontakt z polskim 
sztabem generalnym. — Kampanja sowiecka przeciwko obydwum oficerom 
prowadzora była w dalszym ciągu, jakkolwiek ataki prasy czerwonej prze- 
ciwko Woldemarasowi jako reprezentantowi „litewskiego faszyzmu” od lat 
kilku już ustały. 

Kongresy opozycji nie mialy nie wspólnego z dymisją 
Z Rygi donoszą, iż nie potwierdzają się wiadomości jakoby płk. Ple- 

chowicz pozostawał w jakimkolwiek kontakcie z chrześcijańską-demokracją. 

Zaprzeczenie „Kliy” 
KOWNO, 3i-l. PAT. Agencja Elta zaprzecza stanowczo wiadomościom rozpow- 

szechnianym zagranicą o spisku, który jakoby powstał na Litwie przeciwko Woldema- 
rasowi i w którym byłby zamieszany płk. Plechawiczius, szef sztabu generalnego. Agen- 
cja stwierdza że płk. Piechawiczius, poważnie chory, podał się do dymisji i że dymisja 
jego z tego względu została przyjęta. 

Płechowicz niB usfępuje. 
RYGA, 31-. PAT. Z Kowna donoszą: Krążą tu uporczywe pogłoski, że Piacha- 

wiczius nie ma bynajmniej zamiaru poddać się rozporządzeniu rządu o jego zwołnie- 
niu ze stanowiska szefa b 

Trocki opuścił Moskwę, 
Przez Turcję jedzie do Niemiec. 

BERLIN, 31.1. PAT. Agencja Telegraphen Union donosi z 
Moskwy via Kowno, że Trocki odjechał z Moskwy wśród nad- 
zwyczajnych środków ostrożności. Trocki miał otrzymać od am- 
basady tureckiej w Moskwie wizę wjazdową do Turcji na 6 mie- 
sięcy. Rząd turecki miał na prośbę Meskwy otoczyć Trockiego 
specjalną opieką policyjną, ze względu na grożące mu zamachy 
ze strony emigrantów. Trocki nie ma zamiaru jakoby zatrzymy- 
wać się na dłużej w Turcji, lecz chce bezpośrednio stamtąd u- 
dać się do Niemiec. Telepraphen Union donosi, że rząd Rzeszy 
nie będzie stawiał żadnych trudności Trockiemau, jeżeli zgodzi 
się on żyć w Niemczech jak zwykły cudzoziemiec i przestrzegać 
praw niemieckich. 

Bawarja powsfaje przeciwko Prusem 
BERLIN, 31-1. PAT. „Berliner Tageblatt* podaje sensacyjne oświad- 

czenia premjera pruskiego dr. Heldta, ministra finansów dr. Schmelzle i mi- 
nistra sprawiedliwości dr. Guertnera, złożone na poufnej konferencji praso- 
wej przedstawicielom bawarskich dzienników prorządowych o stosunku Ba- 
warji doPrus. Zawierają one niezwykle ostre oskarżenia,l skierowane prze- 
ciwko rządowi pruskiemu. Między innemi premier Heldt oświadczył, że „rząd 
pruski wszelkiemi sposobami stara się brutalnie i bezwzględnie o utrzymanie 
prymatu pruskiego nad krajami związkowemi“. 

  

  
węgla, była fabryką Świata i jego 
okrętem. Z tej radości i świadomości 
swej siły ludność się potroiła w cią- 
gu XIX wieku. Dziś nie jest tak 
łatwo, konkurencja dała i daje się 
odczuć, Anglja jest w impassie, nie 
może sobie dać rady ze swą zbyt 

mnogą ludnością, 
Oficjalnie jest około półtora miljo- 

na bezrobotnych, w rzeczywistości jest 
ich znacznie więcej, trudno nie uwa- 
żać ludzi, pracujących jeden lub dwa 
dni w tygodniu, nie za bezrobotnych. 
Ekonomiści, mający odwagę wypo- 
wiedzieć się, widzą tylko jeden ratu- 

nek emigracja. Oczywiście istnieje 
ona i teraz, ale zbyt słaba wobec 
przyrostu ludności, żeby Anglja moc- 
no stanęła na nogach, żeby dobrobyt 
był tak powszechny, jak wśród nie- 
których warstw — dziesiąta część lud- 
ności (około 4 i pół miljonów) mu- 
siałaby wyjechać. Ten radykalny Śro- 
dek tylko gwarantuje poprawę. 

Ale tu zachodzą wielkie trudności. 
Przedewszystkiem dominja jak Austra- 
lja i Kanada, choć liczą niespełna tyle 
ludności co Londyn a przestrzenią 
równają się całej niemal Europie, na- 
wet słyszeć nie chcą o wpuszczeniu 

większych ilości Anglików. Boją się 
ich, oponują stanowczo. Zresztą nie 
grozi im to wcale. Opinja ekonomi- 
stów znana jest tylko ludziom wy: 
kształconym — plebs sądzi, że rząd 
może wszystkich zatrudnić, oczekuje 
od niego jakichś zbawiennych reform. 

Żadne stronnictwo, zwłaszcza w 

„dynie zdolni rzucić hasło forsownej 
emigracji, boją się tego jednak i glę- 
dzą ospale o zmniejszeniu podatków 
i o wspieraniu odpowiedniem odpo- 
wiednich gałęzi przemysłu, wreszcie 
Labourowcy powołują się na Marxa 
i odsyłają do jego dzieł każdego, kto 
się zapyta, jak też oni zaradzą pow- 

chwili stawania do wyborów, nie о- 
šmiela się przedstawić jasno i mężnie 
konieczności masowej emigracji, zbyt 
niepopularnemby się stało, odstra- 
Szyłoby zbyt wielu wyborców. Ale na 
nic innego realnego zdobyć się nie 
umieją. Konserwatyści, najbliżsi i je- 

szechnej niedoli. 
Wobec tak nikłych programów, 

wobec takiego braku mocnego punktu 
oparcia o głosowaniu rozstrzygnie 
bodaj wyłącznie sympatja i zaufanie 
jakie wodzowie stronnictw wzbudzić 
potrafią, 

  

Kim są przywódcy iEp przeć- 
stawiają. 

David Lloyd George, wszechpo- 
tężny władca Anglji w ciągu sześciu 
przeszło lat i to lat niesłychanie waż- 
nych, jest dziś w dziwnem położeniu, 
Nikt nie neguje jego zdolności, taler- 
tów i umiejętności rządzenia. Wszy- 
scy zawsze chętnie słuchają, co też on 
powie, oklaskują go i nie szczędzą 
podziwu, ale iść za nim, popierać go— 
niema na to amatorów. Składa się 
na to wiele przyczyn. Zmienność 
polityczna Lloyd George'a, jego sko- 
ki wolty, zmiany frontu, podnoszenia 
tego co przed chwilą sam obalił, po- 
pieranie tych, których zwalczał, są 
wszystkim dobrze znane. Kierował się 
zawsze jakąś myślą napozór sensow- 
ną, jakiemiś celami niby zbawiennemi 
ale jednak zmęczyło, zniechęciło to 
wszystkich. Nigdy nikt nie wie, co ten 
złośliwy, pełen werwy staruszek, 
przedsięweźmie, co nowego sobie 
ubrda, w jakim kierunku podąży. Na- 
domiar jest despotą, nikogo nie słu- 
cha, z nikim się nie liczy; stron- 
nictwem rządzi jak swoim folwarkiem, 
wszystkich ma za durni i cymbalėw. . 
To też najbiiżsi jego współpracownicy, 
towarzysze partyjni patrzą nań ш- - 
chętnie, mają go dość, chcieliby  _po- 
wrotu do władzy—ale bez niego. 

Dla tłumu niemiłym objawem 
jest zbytnie wzbogacenie się Lloyd 
George'a. Miljonowa fortuna nie jest 
grzechem, ale nabyta przez szefa rzą- 
du, nie jest dobrą rekomendacją. A 
manipulacje Lloyd George'a, który za 
artykuły do amerykańskich gazet ka- 
zał sobie płacić po 2 dolary za Ii- 
tere(!!), są powszechnie znane. Angli- 
kom nie podobają się te małopoważne 
metody, zwłaszcza u byłego i kandy- 
data na przysziego— premiera. 

Ramsay Macdonald jest pionerem_ 
socjalizmu w Anglji. Jest ideowcem' 
—o tem niema dwóch zdań. Jako 
skromny nauczyciel wiejski obchodził 
wsie i wioski, opowiadając o cudach 
marxowskich. Po dziś dzień czuje się 
dobrze dopiero, gdy mówi o przysz- 
łym raju, gdy przy akompanjamencie 
szerokich gestów, iskrzących spojrzeń 
i patetycznych frazesów tłómaczy 
czego pragnie i do czego dąży. W 
praktyce, w czynie, jest mniej wspa- 
niały, Bez mocnej indywidualności, 
ulegając łatwo wpływom otoczenia, 
daje się wodzić za nos i sprowadzać 
na manowce. Podczas swego premje- 
rostwa popełnił tysiące głupstw, 
właściwie dał się nakłonić do ich po- 
pełnienia, ale czyż to na jedno nie 
wychodzi. Podczas strejku generalne - 
go w 1926 r. zachował się obrzydli- 
wie: dziś zaklinał o zgodę, nazajutrz 
wołał o walkę do ostatniej kropli. 
Mac Donald jest niewątpliwie uczci- 
wym, szlachetnym człowiekiem, ale 
poza trybuną żadnej wartości nie 
przedstawiającym. jego rządy zależa- 
łyby tylko od gatunku doradców. 

Wreszcie Stanley Baldwin, głowa 
konserwatystów. Dziwny to człowiek, 
przez lata całe stał tylko obok wiel- 
kich zdarzeń, był ich przygodnym 
widzem, nie mieszał się do niczego. 
Siedział w parlamencie skromnie ra 
ławie, słuchał  perorującego Lloyd 
George'a. Miano go za tępego, nie- 
rozgarniętego człowieka, : 

Jak wypłynął jest, dla wszystkich 
tajemnicą. Zauważono tylko, z niema- 
łem zdziwieniem, że gdy umarł przy- 
wódca konserwatystów Bonar Law w 
1923 r. zastępcą jego, siłą rzeczy, 
musiał być Baldwin. Ten cichy, nie- 
narzucający się, skromny, siwiejący 
pan stał się nagle potęgą. Nagle — 
bo nikt nie zdawał sobie przedtem 
Sprawy, jaką on rolę odgrywa i 
czem. jest istotnie, 

Nie rozstrzygnięto też do dziś 
czy Baldwin jest inteligentny, czy: jest 
mężem stanu. Tak mało паротбг 
robi, tak rzadko miewa donośne 
enuncjacje, tak niewiele mówi o swych 
zamierzeniach i planach. A jednak 
czują Anglicy jakiś błogi spokój, ja- 
kąś moc, która zapewnia im warunki 
najdogodniejsze w obecnej konjunktu- 
rze. Baldwin—to stałość, systematycz- 
ność, to przedstawiciel tych dawnych, 
dobrych form rządzenia, które sprawi- 
ły wielkość  Angljj i do _ których 
Anglicy są tak przywiązani. Nie 
można się odeń spodziewać genjal- 
nych pomysłów, nie słyszy się efek- 
townych zapowiedzi, ale płynie od 
niego _ niepretensjonalna, niesiląca 
się na nadzwyczajności praca. 

Anglicy znają swych trzech mę- 
żów stanu, wiedzą jakimi .są i cze- 
go można się od nich spodziewać. 
Nim pójdą do urny wyborczej, zasta- 
nowią się zapewne i zważą roztrop- 
nie ich wady i zalety. : p 

Kto zwycięży? 
W każdym razie nie Lloyd Ge- 

orge. 2b. 

da śkcka 
Lai
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ECHA KRAJOWE 
Poseł: „chrześcijańsko demokratyczny * napada na kapłana katolickiego 

Od pana doktora Harniewicza posła lidzkiego otrzymujemy list następujący: 

Na podstawie ar. 32 rozdz. 5. roz- 

porządzenia Pana Prezydenta Rz. o 

prawie prasowem uprzejmie proszę Re- 

dakcję „Stowa“ o mieszczenie spro- 

stowania notatki p. t. „Znieważenie ka- 

płana” „(Słowo” 1-12 29 r.). 

Nieprawdą jest, że korzystałem z 

lokalu parafjalnego w Lidzie, natomiast 

prawdą jest, że w lokalu parafjalnym, 

wynajętym od ks. Bojaruńca od dwóch 

przeszło lat mieszczą się koła Ch. D. i 

Tow. Opieki nad Kresami, których je- 

stem prezesem. Nieprawdą jest, że ks. 

Bojaruniec przed omawianem zajściem 

wymówił lokal wspomnianym organi" 

zacjom, natomiast prawdą jest, że 1-12 

1928 r. ks. Bojaruniec samowolnie 

otworzył lokal, zabrał wszystkie akty, 

pieczęcie organizacyjne i meble i ukrył 

skiego" demokratę już mamy w naszym 

w nieznanem mi miejscu, trzeciego zaś 

grudnia przemocą zajął lokal. Niepraw- 

dą jest, że wyrzucałem dzłeci z lokalu, 

prawdą natomiast, że wyprosiłem ucze- 

nice i kierowniczki szkoły szycia z lo- 

kalu Ch. D., który one nieprawnie na 

rozkaz ks. Bojaruńca zajęły. Nieprawdą 

jest, że pchnąłem ks. Bojaruńca, praw- 

dą natomiast, że ks. Bojaruniec udawał 

pchniętego przezemnie. Nieprawdą, że 

nazwałem ks. Bojaruńca słowem nie- 

cenzuralnem, prawdą natomiast, że za 

oszczerstwa, za zajęcie przemocą loka- 

lu i zabranie cudzych rzeczy nazwałem 

ks. Bojaruńca, tak, jak się nazywa lu- 

dzi, zabierających samowolnie cudzą 

własność. Prawdą wreszcie jest, że za- 

wezwana przez ks. Bojaruńca policja 

spisała protokuł, a pa dokładnem zba- 

daniu sprawy przywróciła zakłócony 

przez księdza stan prawny, zwracając 

kołom Ch. D. i T. O. K. lokal oraz ich 

rzeczy. Dr. Harniewicz. 

Dziwi nas nawet fakt sprostowania, nadesłanego przez posła chrześcijańskie! 

demokracji. Jeśli dr. Harniewicz prostuje i jeśli jego sprostowania nie wywołają re- 

pliki ze strony czcigodnego księdza dziekana Bojaruńca, to w każdym razie i teraz 

już widać, że prostowanie odnosi się do szczegółów drugorzędnych. Faktem pozostaje 

że poseł i przedstawiciel chrześcijańskiej demokracji nie wstydzi się wywoływać za- 

targu z kapłanem, 

waniu potwierdza it. d. 

ra się doczekała 

że nachodzi go, nazywa go oszczercą, ob=lgi te w swojem sprosto- 

it d. Tak postępuje człowiek uważający. się za „chrześcijań- 

kraju jedną „chrześcijańską demókrację* któ- 

potępienia przez ks. Arcybiskupa. Mamy wrażenie, że i ta chrześcijań” 

ska demokracja, której przedstawicielem jest poseł Harniewicz, nie będzie mogła dłu. 

go używać swojej maski skoro wchodzi na drogę awantur, której dowodem jest „spro- 

stowanie" powyższe. 
— 

SZARKOWSZCŽYZNA 
(pow. Dziśnieński). 

— Potrzeba mostu. Stan mostu w 

Szarkowszczyźnie na rzece Dzisience Od- 

dawna stanowi troskę miejscowej ludności. 

Położony w bardzo ruchliwym punkcie 

jest prowizorycznym i na wiosnę rozbiera- 

nym wtedy gdy życie i ruch wymaga mo- 

stu stałego, dobrego dojazdu i zjazdu cze- 

go obecnie niema. Chciałbym sprawę tę 
traktować po gospodarsku i nie być Su- 

chym krytykiem dla samej krytyki i wiem, 

iż spotka mię zarzut— skąd wziąć pienię- 

dzy, których nam brak Otóż uważałbym, 

że sprawę dla nas szarkowszczanian palą- 

cą można byłoby załatwić pomyślnie przy 

bardziej rozważnej gospodarce drogowej, 

' oszczędzając na budowach mniej potrzeb- 

nych mostów. Myślę w tej chwili o budu- 

jącym się moście na drodze Szarkow- 
szczyzna Hermanowicze przy maj. Chwa- 

stowie; most ten może pozostać, gdyż w 

tym samym kierunku służy droga uregulo- 

wana i dobrze urządzona jeszcze w Cza- 

sach rosyjskich na Ruczaj, Papki i Bojarze. 

Troska O komunikację przez most 52аг- 

kowski staje sę obecnie tem aktualniej - 

szą, iż dystansowo budującej się drogi żal. 

Woropajėwo — Druja z mostu tego będzie 

stale korzystac—a dziś jesteśmy świadka 

mi zabiegów o wzmocnieniu go pomocni- 

czemi pałami przed oczekującą dostawy 

Iokomobili do cegielni budowy kolei. 

NIEŚWIEŻ. 

W fem nasza siła 
Ciekawy, dodatni i bardzo przyjemny о- 

bjaw mamy do zanotowania. "Towarzystwo 

Obrony Kresów Zachodnich zwróciło się do 

samorządów powiatowych i gminnych z pro- 

śbą o poparcie finansowe dla akcji związa- 

_ «ej z bronieniem polskości w dzielnicach za- 

chodnich naszego państwa przed naporem nie 

mieckim, oraz dla zwalczania germanizacji 

wśród Polaków zamieszkałych w Niemczech. 

Prawie wszystkie samorządy gminne 

przyjęły odezwę do wiadomości i schowały 

ją pod sukno; jedynym wyjątkiem jest gmi- 

na Siniawska. — Oto tam Rada gminna na 

wniosek poparty przez wójta, p. Antoniego 

Mieleszkiewicza i sekretarza, p. Ignacego 

Radkiewicza w dn. 12. 1. postanowiła ofia- 

rować z pozostałości budżetowych z roku 

1928 - 29 100 zł. dla Towarzystwa Obrony 

Kresów Zachodnich, przeznaczając 50 zł. na 

obronę polskości Kresów Zachodnich, a dru- 

WIELKICH IMION —GIENIE 
2 wiżyj zamorskich | wrażeń. 

Tak mówił Chidher wiecznie młody: 

Gdym mimo miasta jechał raz, 

Człek pewien w sadzie rwał jagody. 

Rzekłem: „Najstarszy tutaj z was 

Jaki wiek miastu może dać?" R 
On, nie ustając w pracy swojej: — —. 

„Wiecznie — rzekł miasto tutaj stoi 

1 po wiek wieków będzie trwać! 

Jest paraboliczny wiersz „Frydery- 

ka Riickerta, jednego z pomniejszych 
romantyków niemieckich, zatytułowa- 

ny „Chidher“ *) poczęty niewątpliwie 

w duchu słynnych historjozoficznych 

„Ruin* Volney'a poświęconych  roz- 

myślaniom nad zmiennemi losami na- 

wet najwspanialszych i najpotężniej- 

szych dzieł rąk ludzkich, choćby na- 

wet całych miast... jak Niniwa, Teby, 
Kartagina, Palmira... 

Chidher „wiecznie mtody“ wraca 

na jedno i to samo miejsce co 500 

Jłat — i zastaje na niem: to miasto 

„Odwieczne i wiecznotrwałe* w rozu: 

mieniu ludzkiem, to puszczę, której 

nikt początku nie pamięta i końca nie 

przewiduje, to pastwisko „wieczne“, 

to wreszcie... nowe miasto, o którem 

zńów mówią ludzie, że istnieje od 

wieków i — oczywiście — bez końca 

istnieć będzie. ь 
Gdy po uplywie pierwszych pieciu- 

set lat znalazł się Chidher na miejscu 

pierwszego swego pobytu: 

Miasta był zniknął wszelki ślad. 

Samotne chłopię, w róg pastuszy 

Dęło wśród pastwisk smętnej głuszy. 

Spytałem: Od jak wielu lat 

  

*) Przekładu polskiego nadaremnie 

bym szukał w piśmiennictwie naszem; mój 
własny muszę, niestety, cytować. 

gie 50 zł. na pomoc kulturalną dla Polaków 
zamieszkałych na dawnem terytorjum pol- 

skiem, obecnie należącem niestety do Nie- 

miec. 
Uchwała Siniawskiej Rady gminnej za- 

sługuje nietylko na wyrazy pełnego uznania, 

ale i na baczną uwagę. — Jest ona tem cha- 

rakterystyczniejsza, że na piętnaście osób, 
wchodzących w skład Rady i Zarządu, jest 
tylko jeden Polak, jeden Żyd, i 13 Białorusi- 
nów. — Czego to dowodzi? 

Oto tego, iż, o ile nikt z zewnątrz nie ju- 

dzi i nie zaognia stosunków wzajemnych 

to Białorusini doskonale zdają sobie sprawę 

ze wspólnoty interesów polsko - białoruskich 

bronionych przed zalewem obcych czynni- 

ków. Każdemu šwiatlemu Bialorusinowi cho- 

dzi o siłę i potęgę Polski, gdyż w tem widzi 

szczęście. — Szerzenie kultury polskiej nie- 
tylko w niczem nie zagraża naszym pobra- 

tymcom, lecz owszem daje im žr dło z któ- 

rego będą mogli czerpać zdrowe soki dla 

siebie. 

W rodzinie słowiańskiej a tembardziej w na- 

szym domu państwowym my jesteśmy star- 
szymi braćmi, broniącymi nietylko swoich 

interesów ale i spraw młodszego rodz eń- 

stwa; wytrzymywać musimy silny napór z 

zachodu i wschodu. Jeżeliby młodsze rodz eń 

stwo chciało się gwałtownie wyzwalać z pod 

naszej opieki i samo w świat ruszyło z dzie 

cinną śmiałością, to wkrótce narażoneby było 

na bardzo przykre konsekwencje, a może 

nawet zapomniałoby o swej rodzinie i domu, 

idąc na poniewerkę do obcych ludzi. 

Natomiast mając zaufanie i wiarę w do- 

bre intencje, nietylko nie przeszkadza, ale 
owszem pomaga, rozumiejąc że mocno sto- 

jący starszy brat roztoczy prawdziwą i sku- 

teczną obronę i nad niem . 

My Polacy bezwzględnie bronimy się z 
jednej strony od zniemczenia, z drugiej od 
zmoskwiczenia. Uważamy, że niebezpieczeń- 

stwo grozi i Białorusinom: dawniej chciano 

ich zmoskwiczyć, obecnie nie ustały próby 

by naród białoruski wychować tak, iżby z 

czasem opuścił swój dom rodzinny i prze- 

niósł się na służbę do złego sąsiada. To też 

bronimy się wytrwale, pewni, że nikt zmóc 

nas nie zdoła., 
Ale taka może niespodziewana luzerde- 

czna braterska pomoc jaką okazało przed- 

stawicelstwo gminy Siniawskiej, musi wzbu- 

dzić prawdziwe zadowolenie i wywołać ra- 

dosne uczucie; jeżeli zamiast s warów istnie- 

je zrozumienie wzajemnych interesów i pra- 

wdziwa życzliwość. 
Z niebogatej kasy gminnej popłynął grosz 

Miasto tu znikło z lica ziemi, 
I na tem miejscu macie paszę? 
Oczyma spojrzął zdumionemi: 
„Wieczne pastwisko jest tu nasze!* 

Po nowych pięciu setkach lat na 

miejscu gdzie było „więczne” pastwi- 

sko—,„toń morska grzmiała po prze- 

stworzu“ aby ustąpić miejsce puszczy, 
o której stary drwal powiada przy- 
byszowi zdaleka, że wieczne w niej 
schronienie mają nietylko zwierzęta 

lecz i ludzie, Popatrz—powiada—cu- 

dzoziemcze na ten potężny bór! „W 
cieniu kiełkuje drzew nasienie—1 bór 
róść będzie z wieku w wiek!“ 

A jednak musiała wyczerpać się 
kiedyś rozrodcza siła nawet puszczy 
równej cedrom libańskim, i musiała 
przestać istnieć ustępując miejsca no- 
wej—w obliczu Nieśmiertelności—efe- 
merydzie. erydzi 3 

Wczesną wiosną 1926 roku wybrał 
się p. Jan St. Bystroń wraz z przyja- 

cielem swoim Włodzimierzem Antono- 

wiczem profesorem archeologii przed- 
historycznej w uniwersytecie warszaw- 

skim, na podróż wcałe nawet daleką 
na Wschód. Krótko mówiąc: do Syrii. 

Skłoniła go do tego przedewszy- 
stkiem perspektywa dotarcia do Pal- 
miry. Palmira! Nieopisany urok ruin 
olbrzymiego miasta, wielkiego niegdyś 
emporjum, wyrastających setkami ko- 
lumn i arkad z piasków pustyni... Peł- 
ne najczystszego, w wielkim stylu ro- 
mantyzmu wspomnienia iście fanta- 
stycznej choć całkiem realnej królo- 
wej palmirskiej Zenobji, a potem nie- 
mniej „z nieprawdopodobnego zda- 
rzenia” Lady Stanhope... Dalej emira 
Wacława Rzewuskiego... Jest czem 

Bezpośrednia odpowiedź Esfonji Sowietom 
TALLIN, 31 I. Pat. Pos. ZSSR. Pietrowskij odwiedził dziś estońskie- 

go ministra spraw zagranicznych Lattika i odbył z nim półtoragodzianą 
konferencję. Wig doniesień prasy estońskiej, poseł sowiecki postawił estoń 
skiemu ministrowi spraw zagranicznych następujące dwa pytania: 1) Czy 
Estonja uważa, że przystąpiła już do paktu Kelloga i 2) czy pragnie wziąć 
udział w protokule Litwinowa. Na pierwsze pytanie minister odpowiedział, 
że rząd estoński już w październiku r. ub. oficjalnie oświadczył gotowość 

przystąpienia do paktu Kelloga. Rząd estoński jeszcze dziś, jeżeli to będzie 
możliwe, wniesie pakt do parlamentu do ratyfikacji. Na drugie pytanie mi: 
nister odpowiedział: Rząd estoński pragnąłby, aby protokuł Litwinowa 
przybrał formę wielostronnego traktatu, do którego mogłyby przystąpić 
wszystkie państwa bałtyckie. Estonja byłaby gotowa wziąć udział w roko- 

waniach w sprawie tego protokułu, gdyby rokowania te były prowadzone 

w warunkach sprzyjających Estonji i giyby treść protokułu i jego interpre- 

tacja były dla Estonji do przyjęcia. 
A 

Rumunia ratyfikowała paki Kelloga 
BUKARESZT. 31.1. 

Kelloga. 
PAT. Izba ratyfikowała jednogłośnie pakt 

Tunel pod kanałem La Manche 
Na posiedzeniu Izby Gmin 

LOJDYN, 31-11. PAT. Na wczorajszem tnem posiedzeniu członków Izby prywa 
Gmin oraz członków komitetu budowy tunelu pod kanałem La Manche w sprawie pro- 
jektu tej budowy 

ne będą w połowie przez Francję 
wę trzech przekopów ró ch, z 

Pw baron Derlanger, prezes towarzystwa budowy tunelu. 
oszty budowy tunelu wyniosą 30 miljonów f. st. Koszty te iesio- 

Iję. PAL techniczny tunelu Pezalńidaje badd: 
c jeden służyć ma do stałych czynności 

drenowania, a dwa pozostałe bliźniacze służyć będą dla komunikacj osobowo-towarowej. 
Derlanger oznajmił, że całkowity koszt budowy pokryty 

ocy rządowej. Średnica tunelu drenowego 
omunikacyjnych na 20 stóp. Czas trwania budowy tunelu drenowego obliczo- 

ano na 4 lata, Długość linji podwodnej wyniesie 

tne bez 
tunelów 
no na 2 i pół lat, a dwóch 
około 40 klm. 

zostanie przez а- 
obliczona została na 1 stóp, a 

OBRADY SEJMU 
WARSZAWA, 31-1. PAT 42 posiedzenie 

Sejmu z dn. 31 stycznia 1929 roku. W dal- 
szym ciągu debaty nad preliminarzem bu4- 
żetowym pierwszy zabrał głos pos. Spitzer 
(Ki. Niem.). Mówca zapowiada przeto głoso- 
wanie nad wszystkłemi poprawkami, zmie- 
rzającemi do oszczędności w Ministerstwie 
Spraw wewnętrznych. Wreszcie zaznacza, że 
całękształt polityki rządu nie zadawalnia klu- 
bu mówcy. Do obecnego systemu kłub mów- 
cy nie ma zaufania i głosować będzie prze- 
tiwko budżetowi. 

Pos. Chądzyński (N.P.R.) oświadcza, że 
klub jego zajmuje stanowisko ściśle rzeczo- 
we do budżetu, co jednak nie wyklucza kry- 
tycznego stosunku tło ca'o$ci polityki rzą !u. 
inówca uważa że budżet ten ma trzy głów- 
ne Pa: obciążenia podatxwe pazostaty 
w dotychczasowych rozmia «ic1, sprawa urzę 
Gn'ka jest otwarta ' wreszcie poza nad wyż- 
ką 55 milj. budżet zawiera ukryte rezu'wy. 
Mówca twierdzi, że w ranach tego blidźcta 
bez zwiększenia stopy podatkowej, można 
p:zyznać 10 proc. dodat*k do uposaženia 
uizędników. Poruszając po'uykę gospzdarczą 
rzędu, pos. Chądzyński zaznacza, że rząd 
sprzyja kartelom przez to, że przedsiębior- 
stwa państwowe do tych karteli prowadzi. 
Ta polityka zdaniem mówcy, wychddzi * na 
szkodę konsumentom i samemu państwu. WG 
bec tego klub m*wcy nie może mieć zaula- 
nia do kierownictwa adm mstracji politycz 
tj, czego dał aowód przy głozowamu za 
sk-eśleniem funauszu dyspozycyjnego Mini- 
ste. stwa Spraw Wewnętrzn,%h 

Pos. Dąbski (Str. Chłopske) wygłasza 
dłuższą wybitrie opozycy,.ą mowę, kryty- 
kijącą politysę obecnego rza.lt zarówno w 

dz'. dzinie gospodarczej, jac ad uzristracyjnej. 
Mew ca zapowiada, że w obe:*.ym rcku stro 
mic wo jego nie pójdzie na ża: :* ustępstwa 
i nie będzie głosowało za budżetem. Mówca 
uwzża, że buczet nie jest  najvażnie:szem 
zagadnieniem, bowiem cary ciężar leży w sy- 
tu. cji politycznej. Mówca. dopatruje się w 
otecnym systemie rządów dyktatury, bądź 
też półdyktatury. 

Pos Rataj (Piast) uważa cechę cha- 
rakterystyczną wynikającą z obecnego syste- 
mu rządzenia jest rzekome anarchizowanie 
społeczeństwa, czego dowodem jest wzrost 

        

na obronę polskości na przeciwległych krań- 
cach Polski, a nawet i za nie sięgnął. To nie 
czcza manifestacja ani oficjalny objaw lo- 
jalności, to szczere wyciągnięcie ręki do bra- 
terskiej zgody. — Nie podpisaliśmy żadne- 
go „paktu“ przyjaźni, ale sam postępek ra- 
dnych siniawskich dowodzi, że stosunki na- 
sze wewnętrzne zmieniły się w ciągu kilku 
ostatnich lat o wiele na korzyść. 

upoić się, jest czem sobie głowę za- 
wrócić! I — via Neapol pożeglować 
do Bejrutu. Potem gdzieś tam można 
będzie przyłączyć się do karawany 
syryjsko-palestyńskiego zjazdu archeo- 
logicznego i odbyć z nią kawał naj- 
uciążliwszej drogi... 

A potem — potem... zwiedziwszy 
samą Palmirę, i Damaszek, i Liban i 
dawne nadbrzeżne miasta fenickie i 
choćby tylko popatrzywszy z wyżyn 
pod Damaszkiem, ze stoków Antvli- 
banu, na Dżebel Druz,, na skaliste 
gniazdo najzaciętszych górali syryj- 
skich, co niedawno trzymali w szachu 
kolonjalną potęgę Francji... potem 
„.potem ...usiądzie się w Zakopanem 
przy biurku w paskudną jaką pluchę 
i napisze się—pozornie całkiem bez- 
pretensjonalne -impresje z tej osza- 
łamiającej, ultra-egzotycznej podróży. 
Zatytułuje się te wrażenia, suto przet- 
kane informacyjnemi wycieczkami w 
zamierzchłe, prawie już niepamiętane 
czasy, znowuż skromnie bardzo: 
wspomnieniami, a firma Ge- 
bethner i Wolff ogłosi je drukiem w 
pięknem wydaniu książkowem  ozdo- 
bionem (oprócz naracyjnej swady auto- 
ra) ilustracjami według starych, jeszcze 
z XVIII-go wieku, bardzo ciekawych 
miedziorytów. **) . 

Dla wojażu wybrana była pora— 
nie nadzwyczaj dogodna, a chwilami 
nawet niebezpieczna. Wrzało jeszcze 
na dobre i kipiało „w Syrji*. W cu- 
dzysłów ją bierzemy, bo sam autor 
„Wspomnień*, rozejrzawszy się do- 
brze po terenie swej „wycieczki”, za- 

  

‚ **) Jan St Bystroń: „Wspomnienia sy- 
oz Warszawa. Gebethner i Wolft. 

  

przestępczości jednakże zobojętnienie i 
zanarchizowanie wynikają — zdaniem pos. 
Rataja stąd, że od 2 i pół lat nasze życie 
państwowe Opiera się na paradoksię i tak- 
tycznie mamy dyktaturę, ale ustrój nasz 
przeciwstawia się dyktaturze. Mówca 
ostrzega przed próbami ewentualnego za- 
machu stanu. Jedynym sposobem wyjścia z 
obecnej sytuacji jest, jego zdaniem, przy- 
wrócenie równowagi władzy wykonawczej 
i ustawodawczej i zaznącza, że stronnictwo 
Piasta dało już niejednokrotnie wyraz te- 
mu, że gotowe pójść w tym kierunku. W 
końcu swego przemówienia pos, Rataj o- 
świadczył, że objektywne stanowisko w 
stosunku do budżetu plenum Klub Piasta 
uzależnia od wniesienia przez rząd przed- 
A dotyczących przekroczeń budžeto- 

wych. 
Pos. Palijiw (Kl. Ukraiński) oświadcza, 

że Klub Ukraiński głosować będzie prze- 
ciwko bdžetowi. 

Na posiedzeniu popołudniowem pierw- 
szy przemawiał pos. Bitner (Ch. D.), który 
wywodził, iż stan średni w Polsce, upada 
pod brzemieniem ciężarów. podatkowych, 
klasa robotnicza ugina się, także warstwa 
urzędnicza cierpi niedostatek. Klub mówcy 
głosować będzie za budżetem jako koniecz- 
nością państwową, ale zarazem starać się 
pe ror © przeprowadzenie w nim oszczęd- 
ności. 

Pos. Gruenbaum (Koło Żyd.) oświad= 
cza, iż stosunek jego klubu do budżetu za- 
leżny jest od obciążenia podatkowego Žv- 
dów i od świądczeń państwa na rzecz lud- 
ności żydowskiej. 

Pos. Wołyniec (KI. Biał.) i pos. Wał- 
nyckij (Selrob lewica) oświadczają się 
przeciw budżetowi. Również przeriw bud- 
BR przemawiał pos. Stefaniw (Ukr. Soc. 

adv). 
Pos. Jaremicz (KI. biał.) wypowiada się 

przeciw budżetowi. Pos. Zahidnyj (kl. ukr.) 
dowodzi, iż decyzja Rady Ambasadorów 
nie przesądziła losów Małopolski wschod- 
niej, którą mówca nazywa ziemią ukraiń- 
ską Klub jego głosówać będzie przeciw 
budżetowi. Przeciw budżetowi wypowie- 
dział się również %,w imieniu białoruskich 
chłopów i robotników* pos. Dworczanin. 

Jeżeli Niemcy i bolszewicy budowali na- 
dzieję na waśniach  narodowościowych w 
Polsce, to mają małą próbkę, że się zawio- 
dą. Myślący rozumnie i szczerze Białorusini, 
nie służący jawnie lub skrycie Sowietom za 
marny pieniądz lub chwilowe korzyści, chcą 
iść z nami. W tem siła nasza i ich. 

pytywał: „W jakiem to ja pań- 
stwie właściwie jestem? 

Oto ciągnące się wzdłuż wybrzeża 
Morza Środziemnego, powyżej Pale- 
styny, powojenne nowotwory pań: 
stwowe: Wielki Liban, Państwo Ala- 
witów (e'tat des Alaouites), wyżej 
jeszcze Tandżak Aleksandretty, a od 
tego pasa na. wschód wsiąkające w 
pustynię bezbrzeżną Państwo Syryj- 
skie (mandatowe) zwane potocznie 
Syrją, ze stolicą w Damaszku. Ale — 
w Bejrucie powiewają flagi francuskie 
lub wietko-libańskie (trójbarwne fran- 
cuskie z Zielonym Cedrem jako 
godłem państwa Grand Liban). Dla 
filatelistów raj na ziemi! Nabyte 
w Bejrucie znaczki pocztowe już 
w Damaszku, w Kalaacie, w Ho- 
snie nie mają kursu, a w Baalbeku 
nie wiadomo czy listfrankować syryj- 
skiemi czy libańskiemi znaczkami Kto 
zaś faktycznie rządzi „w Syrji* i jej 
państewkach? Przedewszystkiem Wy-, 
soki Komisarz Rzeczypospolitej Fran- 
cuskiej rezydujący w Bejrucie i— jego 
gubernatorowie. Więc Syrja należy do 
Francji? Broń Boże! Państwa syryj- 
skie są autonomiczne. Ani to własność 
Francji ani to jej kolonia. Francja 
sprawuje „w Syrji* zwierzchnią władzę 
"1a mocy udzielonego jej przez Ligę 
Narodów— mandatu. Mandat ekspiru- 
je z chwilą dojścia państewek sytyj 
skich do... politycznej pełnoletności. 
Czz można sobie wyobrazić chwilę 
taką? Przynajmniej ręczyć można, rże 
Francja nigdy jej sobie wycbrazić nie 
będzie w stanie. 

Tymczasem trzyma Syrję do kupy 
jej arabskość. Syrja jest też językowo 
arabska, pomimo iž „w Syrji“ słyszy 
się szeroko rozbrzmiewające języki i 

Y BOROCZNY BAL OFICERÓW REZ! 
w Salonach Kasyna Garnizonowego. Początek o godzinie 22-ej, 

  

PRZYSZŁA WOJNA ŚWIATOWA 
Przyszłej wojny światowej z pewnością 

nie wywołają dwa mocarstwa lub dwłe gru- 
py państw w Europie wrogo wobec siebie z 
tych czy innych powodów usposobione. Przy 
puszczać raczej należy, że do wybuchu przy- 
szłego światowego zatargu zbrojnego dojdzie 
w związku z koniecznością obrony najżywot- 
niejszych interesów przez poszczególne na- 
rody, które w trosce o swą przyszłość, za- 
grożoną zmniejszającemi się możliwościami 
aprowizacyjnemi i t.p., skazane zostaną na 
odegranie czynnej roli w tragedji przyszłej 
wojny Światowej. Wojna między Japonją a 
Stanami Zjednoczonemi A. P. nie jest pra- 
wdopobodna. Nie jest wykluczone wpra- 
wdzie, że japonja zagarnie niektóre teryto- 
rja chińskte, ale to z pewnością nie zdołało- 
by skłonić mocarstw europejskich do pod- 
jęcia wojny o kolonje. Doktryna Monroego 
nie pozwala nam przypuszczać, by Ameryka 
mogła znaleźć się jeszcze kiedykolwiek w 
stanie wojny z państwami  europejskfemi, 
Afryka i Azja również, jak się zdaje, nie bę- 
dą terenem przyszłej wojny światowej. 

Rosja sowiecka nie rozpocznie nigdy dzia- 
łań wojennych, gdyż dyktatorzy komunisty- 
czni znakomicie SOGI uświadamiają, że woj- 
na oznaczałaby koniec bolszewizmu. Niemcy, 
jak z rezultatu ostatnich wyborów wynika, 
narazie wojny wszczynać nie zamierzają i 
wolą czekać na chwilę  odpowiedniejszą. 
Mniejsze państwa europejskie również skwa- 
pliwie unikają wszelkich konfliktów zbroj- 
nych, nie myśląc oczywiście o ich wywoła- 
niu. Anglja nie zamierza prowadzić wojny, 
dopóki naród nie uzna, że jego egzystencja 
(S zagrożona. Pozostają więc tedy jeszcze 

łochy i Francja. Tutaj antypatje narodowe, 
zazdrość, — a o ile chodzi specjalnie o Wło- 
chy, — to i populacja rosną tak intensywnie, 
że Olcarauis kierowniczej roli w przyszłej 
wojnie światowej właśnie przez te de pań- 
stwa nie byłoby rzeczą wykluczoną. Ponadto 
uprzytomnić sobłe należy, że niektóre stery 
włoskie wciąż jeszcze marzą o odebraniu 
Francji niektórych części Sabaudji. 

Jaki charakter mieć będzie przyszła woj- 
na? Wyobrażamy sobie, co przy dzisiejszym 
stanie techniki wojennej, nie jest rzeczą trud- 
ną — że tysiące nieprzyjacielskich aeropla- 
nów zaczynają znienacka bombardować ja- 
kieś duże miasto. Przy szalonej szybkości 
wojny łotniczej, nikt oczywiście nie będzie w 
stanie na czas dane miasto przed grożącem 
mu niebezpieczeństwem ostrzec. Jakie będą 
zatem skutki takiego ataku, nie trudno sobie 
przedstawić. 

Ale to jeszcze nie będzie najgorsze. W ra- 
diotelegrafji już dzisiaj chwytanie fal elektro- 
magnetycznych z eteru i kierowanie ich do 
miejsc o tysiące kilometrów od nas oddalo- 
nych, jest rzeczą praktykowaną. Możemy 
być pewni, że chemicy i inżynierowie wynaj- 
dą środki, które umożliwiłyby nam kierować 
na wielką skalę atakami gazowemi z labo- 
ratorjum. W chwili, kiedy ide a ta zostanie 
zrealizowana atakujący bez najmniejszego ry 
zyka ze swej strony będzie mógł w jednej 
chwili otruć tysiące ludzi, przyczem napad- 
nięty nie będzie w stanie stwierdzić, z której 
strony atak wyszedł. W przyszłej wojnie 
światowej nie będzie walczących, Gaz, bom- 
by i torpedy łotnicze nie uznają jednostek, 
niszczących dosłownie wszystko, na co w 
swym locie śmiercionosnym napotykają. 

Pierwsza wojna światowa dała nam cały 
szereg nowych, dotychczas nieznanych na- 
rzędzi śmierci i zniszczenia, udoskonalając 
równocześnie stare środki walki, znane nam 
jeszcze z wojen poprzednich, Gazy trujące 
były zupełnie czemś nowem, natomiast „gru- 
ba Berta" była znakomitem udoskonaleniem 
starego działa dalekonośnego. W. przyszłej 
wojnie światowej lotnictwo i gazy trujące 
całkowicie opanują sytuację. Wszystkie mo- 
carstwa turopejskie mają już wielką i stale 
rosnącą liczbę samolotów i fabryk, produku- 
jących gazy trujące. Wszystko to stosowane 
będzie w przyszłej wojnie z niebywałą bez- 
względnością. Samoloty, gazy, bomby będą 
siały zniszczenie na całym świecie. Nikt nie 
będzie w stanie ukryć się przed grożącem nie 
bezpieczeństwem, łudność cywilna nie znaj- 
dzie już w podziemiach wytęsknionego schro 

niska przed okropnościami wojny powietrz- 

nej. * : 
Eskadry lotnicze strzeiač będą'Z dzial a 

prądy gazów trujących  dyrygowane będą 
poza fronty. Życie i gmachy niszczone będą 
z zastraszającą szybkością. Łodzie podwodne 
w przyszłej wojnie odegrają rolę drugorzęd- 
ną, gdyż torpedowanie okrętów odbywać się 
będzie głównie przy pomocy samolotów. 
Rządy poszczególnych państw zaczynają 

sobie stopniowo uświadamiać niecelowość u- 
trzymywania większych jednostek pieszych i 
konnych, poświęcając tem baczniejszą uwa- 
gę pracy uczonych, stale udoskonalających 
narzędzia zniszczenia, niezależnie od miljo- 

angielski, i francuski, i turecki, i ara: 
mejski. Druzowie mają własny język. 
O duszę Syrji walczy nacjonalizm 
arabski z katolicyzmem francuskim i 
angielskim protestantyzmem, a niezale» 
żaie od emulacyj cudzoziemskich i 
wpływów jest Syrja jednym, wielkim 
dziś terenem walk wewnętrznych. I co 
to za kalejdoskop ludzi, ras, typów, 
dogmatów, przesądów toczy tę syryj- 
ską nieustanną wojnę wszystkich prze- 
ciwko wszystkim! 

Czem się to wszystko skończy? 
Bo cały przeciegten chaos obecny jest 
prowizoryczny. 

Tragiczny krajl—pisze autor „Wspo- 
mnień Syryjskich". Tyle tu piękna i 
słońca, że możnaby żyć pełnem szczę- 
šciem, a jednak tyle nieszczęścia prze- 
szło przez tę ziemię! Tyle tu przecho- 
dziło idej, dogmatów, Światoburczych 
pomysłów, a jednak dziś takie 'tu u- 
bóstwo myśli, taki chaos małych, co- 
dziennych, nieciekawych problematów. 
Tyle tu przechodziło narodów, Ara- 
mejczyków, Kananeczyków, Filistynów, 
Hetytów, Egipcjan, Asyryjczyków, Ba- 
bilończyków, t'ersów, Greków, Mace- 
dończyków, Rzymian, Arabów, Fran- 
ków, Turków... a niema narodu sy- 
ryjskiego. Syryjczycy są jedynie te- 
rytorjalnem określeniem 
zespołu grup współistniejących w je- 
dnych granicach. 

Z goryczą pisze p. Bystroń: Tyle 
narodów przeciągało przez ten kraj i 
nikt nie bronił nigdy jego nietykalno- 
ści. Owszem, stał otworem jak karcz- 
ma na skrzyżowaniu dróg. Nie był ni- 
gdy niczyją Ojczyzną bronioną wobec 
obcych... Byli tylko syryjczycy... kup- 
cy, dla których naczelnym dogmatem 
była wolność handlu. 

dziś dnia jest dla nich pod wieloma 

nowych a tak kosztownych armji. Również 
w dziedzinie zbrojeń smorskich obserwować 
można tendencję w kierunku ograniczenia 
wydatków na okręty wojenne, przeznacza- 
jąc natomiast większe sumy na budowę hy- 
droplanów. .jest to nietylko celowe, ale i 
ekonomiczne, gdyż np. za pieniądze, które 
trzebaby było wydać na budowę 1Onowocze- 
snych okrętów „wojen. można wybudować 
nie tysiące, ale setki tysięcy aeroplanów (bu- 
dowa 10 nowoczesnych okrętów kosztuje 
około 70.000.000 funtów szterlingów). Euro- 
pa ma dzisiaj daleko ponad 10 okrętów wo- 
jennych, a na podstawie czterech działań 
arytmetycznych z łatwością każdy może o- 
bliczyć co wszystko kryje w sobie dziejszy 
system zbrojeń w Europie. 

Mógłby może ktoś zauważyć, że niniej- 
szy szkic przyszłej wojny może najwyżej 
odpowiadać pierwszej fazie wojny, której 
przebieg dalszy stałby znów pod znakiem 
starych metod wojennych i że te właśnie 
stare metody byłyby decydujące przy roz- 
strzyganiu wojny. Innemi słowy mówiąc, mo- 
źnaby było przypuszczać, że ataki gazowe 
i samolotowe na dalszą metę nie byłyby w 
stanie dać zadawalniających z punktu widze- 
nia rezultatu ostatecznego wojny wyników. 
A dlaczego? Nie ulega wątpliwości, że pań- 
stwa które w przyszłej wojnie brać b 
udział, przygotowane będą nietylko do nisz- 
czenia, lecz i do rekonstrukcji zniszczonego. 
Ale niszczyć jest łatwiej, niż tworzyć a dla- 
tego przypuszczenie powyżej wypowiedzia- 
ne nie zdaje się nam być prawdopodobne. 
Nauka nigdy nie jest bezczynna. Stale pra- 
cują nad wynajdywaniem coraz to nowych i 
potworniejszych narzędzi mordu, których о- 
fiarami mają być tysiące niewinnych i bez- 
silnych istot. Nawet ciemno nie będzie chro- 
nić napadniętego przed wzrokiem nieprzyja- 
ciela, gdyż istnieją już dzisiaj środki, przy 
pomocy których przedmioty, znajdujące się 
w ciemności, mogą być uczynione widzialne- 

"W. krótkim artykule nie mogę oczywiście 
opisać wszystkich szczegółów przyszłej woj- 
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ny, ale już to, co powiedziałem, pozwala so- 7 
bie co do jej charakteru wyrobić pewne zda- 
nie. Chemik i inżynier kierować będą akcją 
przyszłej wielkiej tragedji światowej i, opie- 
rając się na zasadach wiedzy ludzkiej, nisz- 
czyć będą z niebywałą jeszcze w historji lu- 
dzkości bezwzględnością, wszystko, co na- 
tura i człowiek stworzyli. 

Producenci filmowi, którzy z takłem upo- 
dobaniem gloryfikują wojnę, zrobiliby dałe- 
ko lepiej jeśli pokazywaliby ludziom wszy- 
stkie okropności przyszłej wojny. We wszy- 
stkich państwach miałyby wyświetlane filmy, 
które pozwoliłyby szerokiemu ogółowi uświa 
domić sobie, co jest to właściwie wojna no- 
woczesna. 

W. H. Waters. 

b angłelski attache wojsk. w Berlinie. 

OTRĘBY 

TUE 
mączkę mięsną i kostną, kredę szla- 

mowaną i sól bydlęcą, poleca 

Lygnnt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna Nr. 11-a, 

  

pszenne grube (bez 
zmiotków) z mły- 
nów wołyńskich. 

lniane (czyste) 
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Tak, — niezawodnie tak. Ale sam 
p. Bystroń unosi się z niekłamanym 
zachwytem nad tem mnóstwem Pię- 
kna, które ludzie obcy nanieśli do 
Syrji z Południa i Północy, ze Wscho- 
du i Zachodu, Mamy tu—woła— Egipt 
i Asyrję, Grecję i Rzym, Bizancjum i 
Persję, islam i chrystjanizm; mamy 
targowisko sztuki i idei, karawanseraj 
kultury! 

I autor „Wspomnień* formalnie 
nurza się w całem tem pięknie i we 
wszystkich tych porywających osobli- 
wościach, które zostawiła po sobie, 
jak osad o nieśmiertelaych użyzniają- 
cych pierwiastkach formalna w ę drów 
ka narodów, co w ciągu wieków 
przez Syrję przeciągnęła. 

Książka, o której mowa, wolna 
jest od aparatu podróżniczego—i ba- 
lastu. Historji w niej tyle tylko aby 
pobudzić leniwą lub osłabłą pamięć. 
Natomiast rysów i oświetleń mnóstwo 
— niezmiernie suggestyjnychł! Taki, 
oto np., Damaszek! Jakże, przy całej 
powściągliwości opisów doskonale 
widać i czuć zamierający Wschód 
..Ł Tysąca i jednej nocy. A zarazem, 
z jaką łatwością wyobraźnia nasza 
sama dotwarza entuzjazm Ara- 
bów dła raju ziemskiego, t którym do 

| 
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względami istotnie czarujący Dama- 
szek! Nader umiejętne dopomaganie 
wyobraźni naszej jest jedną z najprze- 
dniejszych zalet naracji p. Bystronia. 

Drugą właściwością i nader pożą: 
daną cechą jego „Wspomnień Syryj- 
skich” jest to, że patrzy na zwiedza” 
ne miejsca (a wszystkie niepowszednie : 
i ciekawe!) bynajmniej nie oczami no. 
profesora lub badacza widzącego tyle : 
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Mając na względzie konieczność 

szybkiego wzmożenia wytwórczości rol 

nictwa, co przedewszystkiem zależne 

jest od usprawnienia działalności na 

tem polu czynników lokalnych samorzą 

dowych i społeczno - rolniczych oraz 

dążąc do ścisłego skoordynowania tej 

działalności z programem zamierzeń 

czynników rządowych, Ministerstwo 

Rolnictwa opracowało instrukcję usta- 

lającą główne wytyczne działalności 

samorządu  terytorjalnego w zakresie 
popierania rolnictwa. 

W myśl tej instrukcji związki sa- 

morządu teryterjalnego, będąc wyko- 

nawcami w swoim zakresie ogólnego 

programu państwowej polityki rolnej, 

mają zadanie rozwinięcia w tych ra- 

mach samodzielnej pracy twórczej w 

dziedzinie podniesienia rolnictwa, opar 

tej na znajomości potrzeb lokalnych i 

możliwości produkcyjnych swoich ©- 

kręgów. Do czasu zorganizowania izb 

rolniczych, które na obszarach poszcze 

gólnych województw będą skupiać i 

kontrolować pod względem fachowym 

działalność samorządów i dobrowol- 

nych zrzeszeń rolniczych praca progra- 

sųowa powinna być zorganizowana w 

komisjach rolnych rad wojewódzkich. 

Najbliższym zadaniem wyżej wymienio 

nych organów będzie wypracowanie 

przed rozpoczęciem nadchodzącego ©- 

kresu budżetowego wojewódzkich 

programów. działalności rolniczej na 0- 

kres conajmniej 2 - 3 lat, obejmujących 

całość poczynań zarówno samorządu 

terytorjalnego, jak dobrowolnych zrze 

szeń rolniczych na danym terenie Analo 

giczne zadania mają komisje rolne po- 

wiatowe w stosunku do  poszczegól- 

nych powiatów. Programy powyższe 

powinny być ułożone w sposób jak- 

najbardziej konkretny i dający gwaran- 

cję wykonania oraz po uzgodnieniu z 

zainteresowanemi czynnikami ścisle i 

konsekwentnie prze prowadzone. 

Całokształt prac nad podniesieniem 

rbłnictwa w powiecie i wykończeniem 

rolniczem terenów objętych akcją agrar 

ną znajdować winien oparcie i należną 

opiekę w organach samorządu powiato 

- wego, jako gospodarza powiatu. Część 

ciążących na nim względem rolnictwa 

obowiązków samorząd winien wykony 

wać bezpośrednio — stanowią one nie- 

jako główną podstawową  sierę jego 

działalności. Do tych zadań należy: ak 

cja imeljoracyjna, zorganizowanie racjo 

nalnej opieki weterynaryjnej i planowa 
likwidacja nieużytków. Obok tych za- 
dań postawić należy obowiązki włożo- 

ne na samorząd terytorjalny przez о- 
bowiązujące ustawy, jak szkolnictwo 
rolnicze, popieranie hodowli, zwalcza- 

rłie-chorób roślin i tępienie chwastów. 
Pozatem jstnieje obszerny i różno- 

rodny zakres zadań w dziedzinie popie- 
rania kultury rolnej, które samorząd te- 
rytorjalny wykonywać powinien z re- 
guły przez poparcie dobrowolnych zrze 

. szeń rolniczych. Różnorodność warun- 
ków miejscowych, wśród jakich odby- 
wa się praca nad podniesieniem rolnic- 
twa, nie pozwala na ściśle jednolite 
i zupełnie szczegółowe wytyczne, czy 
i kiedy dopuszczalne są odstępstwa od 
tej reguły. Z konieczności należy się 
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Zaproszenia w Kole Medyków (Wielka 24) codziennie od 7 do 8 godz. wieczór. 

KURIEK GOSPODARCZY ZIN WSCHODI/ CH 
Wytyczne działalności samorządu "feryforjalnego 

w zakresie popierania relniciwa 
tedy ograniczyć w omawianej dziedzi- 
nie do ustalenia zasad ogólnych, które 
przystosować do miejscowych warun- 
ków będzie obowiązkiem odpowiedział 
nych za akcję czynników miejscowych 
z fachowemi organami wojewódzkiej 
administracji rolnej na czele. | m) 

INFORMACJE. 
STANDARYZACJA WYWOZU JAJ. 

(Wchodzi w życie 1 lutego 1929 r.) 
Od 1 lutego rb. wchodzi w życie zapo- 

wiadana już oddawna regulacja naszego ек- 
sportu jaj. Sprawa ta, jak wiadomo ciągnę- 
ła się dość długo: opracowywana była po- 
czątkowo w ministerstwie rolnictwa, napot- 
kawszy zaś na sprzeciwy pewnej grupy eks- 
porterów, została uzgodniona na licznych kon 
terencjach w Państwowym Jnstytucie Er'spor 
towym i ogłoszona jako rozporządzenie w 
roku ub. Obecnie „Dz. Ustaw“ Nr. 1 przyno- 
si szczegóły wykonawcze tego rozporządze- 
nie, które niżej podajemy: 

Sankcją wprowadzenia w życie tej stan- 
daryzacji jest jednoczesne obłożenie cłem 
wywozowem jaj w wysokości 200 zł. od 100 
kg. w tych transportach, które nie będą się 
chciały podporządkować przepisom. wywo- 
zowym. Inaczej bowiem przy fakultytywnych 
warunkach kwestja standaryzacji pozosta- 
łaby raczej w dziedzinie teorji. Od cła wy- 
wozowego zwolnione są pozatem jedynie 
jaja przeznaczone do własnego użytku osób, 
wyjeżdżających zagranicę, wysłane w ilości 
nie większej jak 50 sztuk, jaja wywozowe w 
ruchu granicznym w zakresie, wskazanym 
przez obowiązujące przepisy i wreszcie jaja 
wywożone przez producentów rolnych i ich 
organizacje, ale tylko za pozwoleniem mini- 
sterstwa skarbu. 

Zasadniczym warunkiem bezcelowego wy 
wozu jaj jest rejestracja przedsiębiorstw ek- 
sportowych, które muszą odpowiadać wa- 
runkom ogłoszonym w nowem rozporządze- 
niu wykonawczem, a więc muszą zyć zare- 
jestrowane, muszą posiadać odpowiedni per- 
sonel, prowadzić odpowiednie książki ek- 
sportowe it.d., wreszcie co jest najważniej- 
szą, muszą wysyłać jaja sortowane i pa- 
kowane tylko tak, jak tego wymagają prze- 
pisy. Wszystkie inne przedsiębiorstwa, które 
się nie będą stosowały do tego, będą miały 
faktycznie zamkniętą możność eksportu przez 
nałożenie na nich wyżej wspomnianej op- 
łaty wywozowej w wysokości 200 zł. od 100 
kg ё 

2 KONFERENCJĄ W BEE GODZIN 

W izbie przemysłowo - handlowej w War 
szawie odbyła się konferecja w sprawie go- 
dzin handlu z przedstawicielami najpoważniej 
szych zrzeszeń gospodarczo - zawodowych. 

Wyniki konferecji wykazały tendencję do 
ujednostajnienia godzin handlu w poszcze- 

Krwawa hójka na WESELU 

"gólnych miejscowościach oraz do rozszerza- 
jącej, ze względu na wygodę konsumentów, 
interpretacji pojęcia sklepów spożywczych, 
korzystających z przywileju 12 godzinnego 
otwarcia. 

Konferecja doprowadziła do uzgodnienia 
szeregu postulatów zain teresowanych sfer 
gospodarczych. 

Szaryfki. 
Szarytki do Wilna przybyły w 1792 roku. 

Dom ich na Subocz ulicy, u zbiegu jej z Bak- 
sztą, otwarty został dla podrzutków — dla 
tych istnień ludzkich które się rodzą na dnie 
nędzy i upadku szumowin miejskich. Pod za- 
borami dom nie zmienił swego przeznaczenia. 
Wa” doń Szarytki w 1921 roku. Dziś jest 
ich 3. 

Kilka gmachów na wzgórzu, skąd wspa- 
niały jest widok na całe miasto — oto Zakład 
Dzieciątka Jezus. Trzy z górą setki dzieci, od 
pierwszych dni życia. Całe sale przepełnione 
kołyskami — białemi, czyściutkiemi. W nich 
maleństwa. 

W innym domu starsze — dwu, trzy, czte 
ro letnie. Czysto ubrane, wymyte, wyczesa- 
ne; i — czego nigdy prawie w ochronach nie 
widać — śmiało , wesoło wyciągające rącz- 
ki do gościa. Pralnie, kuchnie sterylizatory do 
mleka. Praca dzień i noc. Gdzie tu „o šmio- 
godzinny !*. 

„Skąd siostry biorą na to pieniądze?". 
„Magistrat nam daje po złotówce na dzień 

za dziecko; nie starcza, oczywiście. Dla naj- 
mniejszych potrzebne karmicielki — czasem 
musimy ich trzymać do czternastu. P. Wo- 
jewoda co miesiąc daje kilkaset złotych. Do- 
rabiamy pracownią ubrań i czapek — bardzo 
ciężko. Lekarz, kance'arja, woda, światło, 
opał, czynsz rządowi za dom — sama Kasa 
Chorych 170 złotych miesięcznie. Gdyby nie 
dobrzy ludzie.... 

„Skąd Siostry zbierają te dzieci? 
„Magistrat przysyła. Przyjmujemy wszy- 

stkie, jakie Bóg da. Niejedno maleństwo już 
od kołebki dźwiga dziedziczne choroby — te 
musimy trzymać osobno. Złe instynkty prze 
jawiają się wcześnie — dwuletnie maleństwo 
już je przejawia. Kradzież. No i inne złe na- 
rowy..." 

Źwracam uwagę Sióstr na cechę bijącą w 
oczy: oto te wszystkie dzieci są brzydkie. 
Prawie wszystkie twarzyczki mają jakieś 

piętno nieproporcjonalności, _ dysharmonji. 
Gdy to mówię, cień przebiega przez twarze 
sióstr. Czemu? Bo oto te dzieci brzydkie, 
często chore, obarczone najgorszemi nieraz 
instynktami — są najwidoczniej bardzo — 
ale to bardzo — kochane. 

Więc wstyd mi mojej niedelikatności. 
I przypomina mi się, że przecie te Siostry 

nazwę swą — Szarytki — biorą od słowa 
„Charitė“ — Miłość. 

Miłość to wyższa, niż czysto ludzkie 
uczucia, które nieraz tem imieniem zowiemy, 
To miłość której żródło i ogniwo mieści się 
na ołtarzu skromnej Kaplicy zakonnej — Mi- 
łość Odkupiciela i Stwórcy. Rzęsistym poto- 
kiem zlewa się ona'na wszelkie stworzenie — 
nawet na te najsłabsze, najbiedniejsze i naj- 
brzydsze — najtrudniejsze do kochania — 
podrzutki. 

we wsi Wolnaryszki Małe 
W noc na 30 b. m. wieś Wolnaryszki Małe, pow. Oszmiańskiego stała się tere- 

nem krwawej bójki powstałej podczas zabawy weselnej. 
„W trakcie zabawy pomiędzy gośćmi powstał spór, a następnie bójka. Walczono 

zaciekle i w rezultacie na placu boju pozostał trup mieszkańca folw. Bencjaniszki 
Mieczysława Hajdukiewicza oraz trzej ciężko ranni bracia: Waaław, juljan i Wincenty 
Hajdukiewiczowie. Zwłoki zabitego pozostawiono na miejscu aż do czasu przybycia 
Komisji Sądowej, rannym zaś udzielono pomocy lekarskiej. 

Dochodzenie ustaliło, że zabójcami są: Jan Stramowicz i Jan Zaborowski ze 
wsi Nowosady gm. Holszańskiej. Dalsze dochodzenie w toku. 

Tajemnicza banda w Słonimie 
SŁONIM, (tel. wł. Słowa) Policja tutejsza została powiad, 

Bolesław Maciejewski mieszkaniec gminy Miej zewickiej OE as 
pieniędzy tajemniczej bandzie. Śledztwo ustaliło, 

większą sum 
iż w nocy z doi 14 go kr 

15 ty, Maciejewski znalazł pa drzwiach swego domu nalepiony a i mni 
więcej następującej treści: banda pod wodzą Prytki zada złożenia: 2 se) 
ciąsu tygodnia 600 zł. w przeciwnym razie grozi Śmiercią, zaznaczając, iż 
spotkało to niejakigo Kuźmickiego, który odmówił zapłacenia okupu. Maci - 
Ski w obawie zemsty okup złożył nie nikomu nie GWO Według Inas 
czeń anonim jest dziełem jakiegoś oszusta, który wykorzystując tajemnicze za- 
bójstwo Kuźmickiego wyłudza w ten Sposób pieniądze. Dalsze dochodzenie 
trwa, 

LEI Środa Liferzcka 
Referat profesora Rydzewskiego, wygło- 

szony na ostatniej środzie literackiej, pod ty- 
tułem „Tajemnica Bohatyrewicz“, nie był 
odczytem w ścisłem znaczeniu tego: słowa. 
Była to raczej pogadanka, o kulcie, jaki Pre- 
legent ma dla Niemna i wpływie jaki ta rze- 
ka na ludzi wywiera. 

Czar płynący z głębokich nurtów Nie- 
mna pobudza twórczość. Niemien był nietyl- 
ko natchnieniem Elizy Orzeszkowej, która 
nad jego brzegami napisała „Nad Метпет“ 
powieść osnutą na tle cudownej Legendy o 
Cycylji i Janie Bohatyrewiczach, ale pobudził 
również przyrodnika profesora Szaftera do 
napisania dzieła naukowego, ułatwiającego 
dalsze prace w geologicznem badaniu epoki 
dyluwjalanej.Mianowicie badając czarneskały 
w okolicach Bohatyrewicz i Samostrzelnik, 
przyrodnicy znaleźli w warstwach skalnych 
zwęglone liście topoli szerokolistnej i nasio- 
na rośliny Brasenia Purpurea (purpurowych 
lotosów). Odkrycie to pozwoliło uczonym 
badaczom stwierdzić, że pomiędzy dwoma 
epokami najścia lodów grenlandzkich na ni- 
że Europy, musiała być epoka niesłychanie 
ciepłego klimatu w Europie, pozwalająca na 
rozwój podzwrotnikowych roślin w Nadnie- 
meńskich okolicach. 

Podczas wyżej wymienionej naukowej 
wycieczki profesor Rydzewski, widział  ka- 
mień z nadpisem na grobie Jana i Cecylji, 
słyszał z ust miejscowej ludności odnośne 
podanie, stwierdził ogromny kult dla Orzesz- 
kowej za to, że tę ich legendę tak pięknie 
opisała i zaznaczył doniosły wpływ powieści 
nad Niemnem, na podtrzymanie poczucia 
polskości we wsiach powstałych z dawnych 
zaścianków Bohatyrewicz i Samostrzelnik. 

Prelegent pozostawia rozwiązanie  za- 
gadki przemożnego wpływu Niemna litera- 
tom, doradzając korzystanie z jego podań i 

odbędzie się dnia 3-go lutego 

w Szlonach Giicerskiogo Matyca (iarniz0PORegO 

Mickiewicza 13. 

  

Proces 6 ordynacje Nieświeską 
NOWOGRÓDEK, 31.1. (tel. wł. Słowa). W dniu jutrzejszym 

w Sądzie Okręgowym rozpoczyna się głośny proces o ordynację 
nieświeską. Przewodniczyć będzie vice-prezes Parafjanowicz. эрга- 
wa budzi ogromne zainteresowanie. Z ramienia księcia ordyna- 
ta Albrechta Radziwiłła występują mecenasi Piotrowski. Sawicki 
i Bielawski Stronę przeciwną reprezentować będą mec. M. Ja- 
montt i Z. Jundziłł, 

Kon KÓW 1 WED TED EINIKIS 

legend dla rozwoju twórczości o charakterze 
regjonalnym. Gremjalna wycieczka literatów 
wileńskich zdaniem prelegenta mogłaby do- 
datnio wpłynąć na obudzenie polskości w 
okolicach, które po za kilku wsiami są zu- 
pełnie zruszczałe. 

Po referacie wywiązała się ogólna po- 
gadanka, w której wiele osób brało udział. 

Profesor Limanowski opowiedział, jak 
po zeszłorocznych kursach dokształcających 
w Trokach dla nauczycielstwa szkół pow- 
szechnych z całej Polski, wraz z profesorem 
Remerem zorganizował wycieczkę z 40 osób 
złożoną z grona słuchaczy Kursów, do Wil- 
na, Krewa, Lidy, Nowogródka, Tuhanowicz, 
Miru, Nieświeża, Słonima. Profesor  Lima- 
nowski w żywych słowach. odmalował silne 
wrażenia jakłe te piękne zabytki i okolice wy 
warły na ludziach pochodzących z różnych 
okolic Polski, a w: szczególności o przemoż- 
nem oddziaływaniu Niemna, który wywołał 
impulsywną demonstrację, wyrażoną gremjal 
nym odśpiewaniem „Za Niemen* podczas 
przejazdu w drodze powrotnej. 

- "Na zakończenie profesor Ruins po- 
dał myśl postawienia krzyża na grobie Cecy- 
lji i Jana, a pan Hulewicz zaproponował 
wzięcie udziału przez Wilnian w postawieniu 
pomnika dla Orzeszkowej w Grodnie. 

RYCERSTWO CEZ OCYREZ WRCZCYKORE UECE EANET O ESET ERN 

Prezydent Smefona na granicy polskiej. 
Polowanie dyplomatyczne w lasach koło Trok. 

Z pogranicza litewskiego donoszą, że wczoraj na granicę 
polską koło Trok przybył! prezydent Litwy Smetona, w towa- 
rzystwie 3 ministrów, przedstawicieli wojskowości i dwuch 
wyższych urzędników państwowych. Kowieńskie źródła urzędo- 
we podają, że celem przybycia prezydenta Smetony jest wielkie 
polowanie, urządzone w lasach trockich po stronie litewskiej. 
W polowaniu tem wzięli jakoby udział przedstawiciele korpusu 
dyplomatycznego, posłowie duński, estoński i łotewski. Polowa- 
niem kierował minister rolnictwa Aleksa. Zabito 4 wilki, 1 lisa 

131 zająca. 
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 
z dnia 31 — | 1949 ; 

ant { Cišnienie ; 
średnie w m | 186 

Temperatura į - 
średnia oo 

Opad za do- } SH 
bę m. m. 1 

! 
Wiatr 3 3 
przeważający Północno-wschodai 

Uwagi: Pogodnie. 
Minimum za dobę  — 24 OC. 

Maximum na dobę —13* С. 
Tendencja barometryczna: Wzrost ciśnienia. 

AREA 

URZĘDOWA. 
— Audjencje u p. Wojewody. W dniu 

wczorajszym p. ojewoda Raczkiewicz 
przyjął mjr. Eug. Dobaczewskiego i komen- 
danta Strzelca p. Muzyczko, którzy poinfor- 
mowali o pracach i działalności tutejszego 
Zw. Strzeleckiego, następnie przyjął p. Wo- 
jewoda prezesa Zw. Ziemian p.p. H. Giecze- 

Li S L lama S i A S ma a i RA 

ko to, co dotyczy jego specjalności, 
lecz patrzy na wszystko oczami prze- 
ciętnego, solidnie wykształconego in- 
teligenta, którego w równej mierze 
interesuje przebogata i olśniewająca 
przeszłość zwiedzanego kraju jak jego 
teraźniejsze bytowanie. Z książką p. 
Bystronia w ręku ma się wrażenie, że 
my sami podróżujemy... Tak! 
Akurat na to lub owo i my zwróci- 
libyśmy uwagę! Tak! I nam przyszłyby 
do głowy takie refleksje na widok np. 
zarytego w piaski pustyni olbrzymie: 
go zamczyska Krzyżowców, niegdyś 
rezydencji joannitów, co go Saladyn 
zdobyć nie mógł i nad którym dziś jesz- 
cze zdaje się mocy nie mieć, — Czas. 
Albo tak, nie wątpliwie tak akurat rozglą 
dalibyśmy się po pałacu—jak z bajki 
— patrycjusza damasceńskiego. Albo 
tak, akurat, zda się, tak pędzilibyśmy 
5 Homs autem do ruin Palmiry od- 
dani na łaskę i niełaskę Ścigających 
się szoferów, z których każdy gotów 
jest za remarkę pasażera zboksować 

go do pėl-šmierci lub wyrzuciwszy go 
,„„ia pustynię", drapnąć wraz z autem 
'—gdzie pieprz rośnie. 

Obszerna dygresja o lady Hester 
Stanhope, przerywająca tok podróżni- 
czego opowiadania, otwiera tak baje- 
cznie kolorowe perspektywy na istny 

wybuch romantyzmu, że się żałuje, 
iż ów epizod w książce nie wypadł 
© wiele obszerniej] Wszak urokowi 
€ksentrycznej, zbieduinizowanej i zisla- 
mizowanej arystokratki angielskiej, któ- 

%ra była bądź co bądź arcyniepospoli- 
tą kobietą, ulegli i Lamartine i emir 
Tadż-el-fehr-abd-el-niszan ( Wacław Rze- 
wuski) a otaczająca „królowę pusty- 
ni“, czterodniową królowę Palmiry, 
dstna aureola niesamowitego blasku, 

musiała jednak mieć swoje uzasa- 
dnienie. 

Lady Stanhope spędziła ostatnie 
lata burzliwego i ekstrawaganckiego 
życia w samotni Swej na szczycie 
Dahr Dżunu, w górach Libańskich. 
Autor „Wspomnień* pokazuje nam 
księdza Hołowińskiego, pielgrzyma 
polskiego po Ziemi Świętej zwiedza- 
jącego rezydencję ostatnią lady Stan- 
hope w rok po jej Śmierci i w kom- 
nacie gdzie skonała dumającego nad 
marnością ludzkiego żywota oraz 
wszelkich Świetności ziemskich. 

Takąż przelotną wizję, również 
sugestyjną, "mamy w podróży p. 
Bystronia podczas zwiedzania prze- 
zeń dawnych olbrzymio bogatych i 
świetnych miast fenickich, Śladu nie- 
ma tej świetności, Trudno wyobrazić 
sobie że to—Fenicja! Nazewnątrz nic 
już jej nie przypomina. Gdzie Tyr, 
co był niegdyś głównym: centrem 
intelektualnym i artystycznym, wyra- 
zić się wolno, na Wschodzie, centrem 
potężnej ekspansji fenickiej? Dziś 
Tyr to nedzne gniazdo rybackie, za- 
mulony port wśród skał, z płytkiej 
wystających wody. Zaś mijając ciche 
miasteczko Ghazir, nie omieszka autor 
„Wspomnień* poddać wyobraźni na- 
szej Renana, który właśnie w  Ghair 
najszczęśliwsze spędził chwile życia. 
Pokaże nam przy boku filozofa wier- 
ną jego towarzyszkę i opiekunkę 
siostrę Henrykę, dzielącą z ukocha- 
nym bratem niemal myśl każdą. Było 
to całe i jedyne dla niej zadośćuczy- 
nienie za najlepsze lata życia spądzo- 
ne na obczyźnie, w obcym domu, 
na kondycji guwernantki u hr. Za- 
moyskich w  Klemensowie; wśród 

głuszy 
Polski. 

A... Palmira? Magni nominis 
—umbra? : 

Jeszcze'w trzeciem stuleciu ery 
Chrystusowej, to jest naszej — tak 
niedawno! —była stolicą i m pe rato- 
ra palmireńskiego. A cóż to był za 
rozkwit wszechstronny ogromnego 
miasta leżącego na rubieży dwóch 
Światów! Imperjum Rzymskie kończy- 
ło się właśnie wśród piasków pusty- 
ni syryjskiej, u wrót Palmiry. Dalej 
było już państwo Partów, które obej: 
mowało — Wschód. 

: I doszła Palmira do takiej potęgi, 
że nie zawahała się stawić czoło nie- 
zwyciężonej Romie, oderwać się od 
Państwa Rzymskiego i stać się stoli- 
cą niezależnego cesarstwa, siegające- 
go aż po Azję Mniejszą i Egipt... 
Imperatorowa Zenobja bierze uro- 
czyście tytuł „Augusta”, Wojska pal- 
mireńskie zdobywają Mezopotamię... 
Egipt! Przewodzi im sama imperato- 
rowa Zenobja—której wizerunki oglą- 
dać możemy po muzeach na złotych 
monetach bitych przez  mennicę w 
Antiochii. 

Wszelako kres tej całej świetności 
położył, wcale nawet rychło, cesarz 

Aureljan. Wojska egzotycznej impera- 
torowej pobite doszczętnie przez 
rzymskie kohorty... ona sama poj- 
mana, uświetniać będzie jako przed- 
nie trofeum pochód zwycięzcy na Ka- 
pitol—poczem gdzieś nad brzegami 
morza Tyrreńskiego pędzić będzie 
wygodne życie patrycjuszowskie... Pal- 
mira zaś, „wcielona" z powrotem do 
lmperjum Rzymskiego, będzie powoli 
gasnąć, gasnąć, gasnąć, jak gród 

chłodnych borów — dalekiej kresowy na zapadłym gdzieś party- 
kularzu. 

A dziś? Dziś, po przyznaniu Fran- 
cji mandatu nad Syrją, garnizon tran- 
cuski zajął Palmirę, rozlokował się 
wśród jej przewspaniałych jeszcze 
ruin i strzeże jak źrenicy oka... waż- 
nego punktu strategicznego, wielkiej 
oazy, na której wznosi się to... co 
było niegdyś Palmirą. „Pod osłoną 
mitraljez i aeroplanów— pisze autor 
„Wspomnień —zaczął już powoli roz- 
wijać się w Palmirze tranzytowy ruch 
handlowy  syryjsko-bagdadzki i sy- 
ryjsko-perski“. 

A za lat... pięćset co jeszcze po- 
zostanie z teraźniejszej „Palmiry? Czy 
wogóle istnieć jeszcze będzie choćby 
tylko jako malownicza ruina? 

Książka p. Bystronia ma to do 
siebie, że wiążąc szczegółami A la 
Badecker niesłychanie odległą przesz- 
łość z mimowolną zadumą nad zni- 
komością Śladów człowieczych na 
skorupie ziemskiego globu,. daje — 
pomimo pełnej prostoty naracji, bez- 
pretensjonalnej a solidnej — sporo, 
sporo pożywienia: dla umysłu i wy- 
obraźni. 

Jest to jedno z opowiadań pod. 
różniczych polskich, których pojawie- 
nie się witamy z żywem  ukontento- 
waniem. 

Cz. j. 

Dopisek. W drugiej części wspomnień 
o Armii Zbawienia (niedzielny odcinek 
„Słowa”*) powinno było być wydrukowane: 
Istne przeciwieństwo do hałaśliwej Armii 
Zbawienia — zamiast „inne“, tudzież, na 
innem miejscu, zamiast „w Vevey* — ko- 
munikacja tramwajem elektrycznym z Ve- 
vey (do Montreux). 

NIKA 
wicza i Mikulicz-Radeckiego w sprawach po- 
mocy drobnym rolnikom w powiatach do- P 
tkniętych nieurodzajem. Wreszcie był u p. 
Wojewody prof. F. Ruszczyc w sprawie po- 
mnika DECA w že а i 

— Delegaci Min. Komunikacji wizytują 
p. Wojewodę. W dniu wczorajszym ożył 
wizytę p. Wojewodzie Raczkiewiczowi p. 
Władysław Nowosielski, inspektor minister- 
jalny Głównej Inspekcji Komunikacji w to- 
warzystwie naczelnika Wydziału p. Stefana 
Podworskiego. 

— Powrót wicewojewody. P. wicewoje- 
woda Stefan Kirtiklis powrócił z podróży słu- 
żbowej i objął urzędowanie. 

— Nominacja w Urzędzie Wojewódzkim. 
Minister spraw wewnętrznych mianował na- 
czelnika wydziału samorządowego w VI st. 
sł. w Urzędzie Wojewódzkim w Wilnie p. 
Józefa Rakowskiego. naczelnikiem Zd 
w V st. sł. 

MIEJSKA. 
— (0) Pożyczka na drobny remont do- 

mów. W przyszłym tygodniu Komitet Roz- 
budowy m. Wilna otrzyma z Banku Gospo- 
darstwa Krajowego 4-tą z rzędu pożyczkę .w 
wysokości 50.000 zł. na drobny remont do- 
mów. 

WOJSKOWA. 

— Zmiany w garnizonie wileńskim. Osta 
tnio dziennik personalny przyniósł szereg 
zmian w garnizonie wileńskim. Zastępcą do- 
wódcy 3 p. sap. został mjr. J. Połubiński, do 
P.K.U. Wilno przydzielony został mjr. В. 
Dioniziak, kpt. 3 D.A.K. W. Cypryszewski 
przeniesiony zostal do Inspektoratu  Armji, 
kpt. P. Orciuch z D.O.W. do W.S.O. III Po- 
nadto ppor. J. Iskrzak (4 p. ul.) przedzielony 
został do Komendy płacu, a kpt. 5 p. p. Leg. 
J. Groszek odszedł do kom. placu m. Lwów. 

— O urlopy poborowych. Wobec często 
powtarzających się wypadków _ zabiegania 
poborowych o przyznanie im urlopu na likwi- 
dację interesów prowadzonych przed wcie- 
leniem ich do szeregów wojska, władze woj- 
skowe wydały rozkaz wyjaśniający, że pobo- 
rowi mają prawo do korzystania tylko z 10- 
dniowego urlopu w przeciągu roku, a wszel- 
kie sprawy związane z prowadzeniem przez 
nich przedsiębiorstw powinny być załatwiane 
przed dniem wcielenia ich do szeregów woj- 
ska. 
SĘ PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

— (0) Zaprzysiężenie ławników Sądu 
Pracy. Wczoraj w lokału Sądu Pracy przy 
ul. Tatarskiej 5, odbyło się zaprzysiężenie 
ławników Sądu Pracy i Sądu Okręgowego w 
Wilnie. 

— (0) Z Urzędu RoZjemczego do spraw 
najmu. Według sprawozdania działalności 
Urzędu Rozjemczego do spraw najmu, w ro- 
ku 1928 było rozpoznano z ogólnej liczby 
1486 spraw. o ustalenie podstawowego ko- 
mornego i innych — 760 spraw. Posiedzeń 
odbyto 51. 

ZEBRANIA I! ODCZYTY 
— Odczyt. W sali Ogniska Kolejowego 

w Wilnie przy ul. Kolejowej Nr. 19 w dn. 
3-Il r. b. o godzinie 18-ej wygłosi profesor 
U. S. B. Stanisław Pigoń odczyt na temat 
„U kolebki romantyzmu polskiego”. 

BALE I ZABAWY. 
.  — Doroczna Reduta Artystyczna. Wiel- 

kie zainteresowanie wzbudziła w naszem 
mieście wiadomość o tej najmilszej i najwe- 
selszej zabawie. Jest ono zupełnie usprawie- 
dliwione. Jak nas informują, cały szereg atra- 
kcyj urozmaici „Noc Redutowa”, a znakomite 
cztery kapele, uzbrojone w najostatniejsze 
przeboje sezonu, nie pozwolą się nudzić niko- 
mu. 

Komitet uprzejmie prosi wszystkie 0s0- 
by, które z powodu niedopatrzenia nie otrzy- 
mały jeszcze zaproszeń, o łaskawe podanie 
swych nazwisk i adresów w kasie teatralnej. 

Data Reduty Artystycznej — 7-my luty, 
t. j. Tłusty. Czwartek. 

— Na „Czarnej kawie" urządzanej w 
hotelu George'a w sobotę dnia 2 lutego przez 
Koło Inżynierów Kolejowych, obowiązki ho- 
norowego gospodarza objąć raczył p. prezes 
Dyrekcji P. K.P. inżynier Juljan Staszewski. 

— Dziś 1 lutego odbędzie się w sali Pla- 

  

ROTATKI MUZYCZNE 
Koncert Schubertowski. 

Jeden z największych  genjuszów 
muzycznych wszystkich czasów, Fran- 
ciszek Schubert niewiele zaznał szczę- 
śc'a w niespełna trzydziestodwuletnim 
życiu. Cień, rzucany na całą ówczesną 
muzykę przez tytaniczną postać Beet- 
hovena, nie dał możności Schubertowi 
ukazania się w całym właściwym mu - 
blasku, a przesadna skromność powo- 
dowała, że — poza garstką przyjaciół 
— nikt się żywiej nim nie zaintereso- 
wał i nie ocenił należycie. Dopiero po- 
tem, za sprawą Roberta Schumanna i 
Franciszka: Liszta, poznano wielkość 
Schuberta i sława jego wciąż wzrastała 

Obecnie, jakby chcąc wynagrodzić 
wyrządzoną przez współczestych Schu 
bertowi krzywdę niedoceniania, cały 
świat cywilizowany urządza  uroczy- 
stości i koncerty z dzieł jego na cześć 
stulecia — w listopadzie 1928 г. — 
zgonu nieśmiertelnego twórcy muzycz- 
nego. 

Chcąc się przyłączyć do powszech- 
nych hołdów, składanych pamięci 
Schuberta, Bratnia Pomoc słuchaczy 
Konserwatorjum muzycznego, zawdzię- 
czając życzliwemu poparciu moralne- 
mu i łaskawej współpracy P.P. dyre- 
ktora Wyleżyńskiego, prof. M. Kimontt 
Jacynowej, prof. €. Krewer, prof. K. 
Święcickiej oraz gotowości koleżanek i 
kolegów do ofiarnego służenia pięknej 
sprawie, zorganizowała koncert, które- 
go bogaty program zawierał wiązankę 
najsłynniejszych dzieł fortepianowych i 
niezrównanych pieśni jego.Rzadko gry- 
wana publicznie, piękna sonata — a- 
moll była bardzo chwałebnie wykona- 
na przez młodocianego i nieprzeciętnie 
uzdolnionega pianistę W. Załkinda (kl. 

rof. C. Krewer). 
Słuchaczka tej-że klasy G. Zysko- 

wiczówna pięknym tonem, z należytem 
opanowaniem technicznem i odczuciem 
odegrała dwa śpiewy: „Der Miiller und 
der Bach“ i „Aufenthalt“, w ukladzie 
wirtuozowskim Liszta. 

Trzy pieśni „Pieśń Małgorzaty 
„Pstrąg” i „Polna różyczka” pozwoliły 
A. Potopowiczównie (kl. prof. Święcic- 
kiej) wykazać bardzo już znaczne wy- 
kształcenie pięknego głosu i zdolności 
interpretacyjnych. 

Bardzo inteligentne ujęcie „„Improm 
ptu“ g-dur i „Serenady“ d-moll, w ukła 
dzie.Liszta oraz brawurowe wykonanie 
„Soirėe de Vienne Nr. 3“ bylo wybor- 

nem zakończeniem przez |. Bayównę 
(kl. prof. C. Krewer) pierwszej części 
programu. 

Po przerwie wystąpili tylka przed- 

stawiciele klasy prof. Kimont-Jacyno- 
wej, gdyż nagłe przeziębienie słuch. ]. 

Szelążanki-Pławskiej (kl. prof. Święci- 

ckiej) pozbawiło nas przyjemności u- 

słyszenia jej ładnego, w programie za- 
powiedzianego śpiewu. 

Ze zwykłą sobie brawurą i urozma- 

iceniem cieniowania dynamiki i frazo- 

wania wykonał sł. W. Trocki: „Mor- 

genstadchen“, Erikonig“ i „Gretehen“ 
am Spinnrade“ w uktadzie Liszta oraz 

„Marche militaire', z oryginału cztero- 

ręcznego, świetnie aranżowany przez 
Tauriga. ы 

Zakończenie koncertu stanowiła mo- 

numentalna „Fantazja'* C-dur, znako- 

micie z oryginału na sam fortepian 

przerobiona przez Liszta na fortepian z 

towarzyszeniem orkiestry. Wykonanie 
partji solowej przez sł. |. Wokulską- 
Piotrowiczową odznaczało się dokład- 
nością rytmiczną i rozmachem poważ- 
nego wirtuozostwa. Orkiestra konser- 
watorjum pod batutą dyr. Wyleżyńskie 

go, dobrze sekundowała solistce. : 

Licznie zgromadzona publiczność 
darzyła wykonawców  hucznemi i 

zasłużonemi oklaskami. 
Michał Józefowicz. 

Mickiewicza 33 bal Akademickiego Klubu 

Włóczęgów Wileńskich. Początek tańców © 

godz. 11-ej. Zaproszenia można nabywać w 

„Ognisku Akademickiem“ Wielka 24 od 7—8 

wieczorem. 
— Doroczny Bał Pocztowy. W sobotę 

dnia 2 lutego b. r. odbędzie się Doroczny 

reprezentacyjny bal urzędników pocztowych 

pod protektoratem j. W. P. prezesa Wileń- 
skiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów inż. Józefa 

żółtowskiego wstęp wyłącznie za zaprosze- 

niami, które otrzymać można u p.p. gospo- 

dyń i gospodarzy. Początek o godz. 22. Przy- 

grywać będą 2 orkiestry. Dochód na cele 

kulturalno-oświatowe. Komitet balu przygo- 

towuje wiele miłych niespodzianek. 

Bal Medyków. Pod protektoratem 

J.M. Rektora U. Ś. B. ks. prof. dr. Czesława 

Falkowskiego, dziekana wydz. lekarskiego 

prof. dr. Kornela Michejdy. Kuratora Kola 

Medyków prof. dr. Stanisława Władyczki, 

odbędzie się dn. 3 lutego r. b. w salonach 

Oficerskiego Kasyna Garnizonowego VH Do- 

roczny Bal Medyków. й 2 

Dla miłych gości Komitet postarał się © 

doskonale rozbrzmiewające 3 orkiestry, któ- 

re dają zapewnienie, że goście przy dźwię- 

kach muzyki zapomną © troskach życia Co- 

dziennego. Początek o godz. 21. z 

Obowiązki honorowych gospddyń i go- 

spodarzy łaskawie objąć raczyli: Prof. Ale- 

styków (Klubu Handlowo-Przemystowtego), ksandrowicz jerzy z małżonką, Prof. Bossow-
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ski Franciszek z małżonką. Dr. Borowski An- 
toni z małżonką. Dr. Bujalski Anzelm z mał- 
żonką. Sędz. Bochwic Lucjan. Sędz. Bzowski. 
Inż. Czyż Wit. z małż., Prof Dziewulski Wła- 
dysław z małżonką. Dr. Dobrański z małżon- 
ką, Dr. Dowgiałło-Moszyńska, Prof.  Dzie- 
wulski Wacław, Prof. Eiger Marjan z mat- 
żonką, Inż. Fołejewski z małżonką, Prof. Gry- 

iewicz Teofil, Dr. Iszora Eugenjusz, Prof. 
jakowicki Wł. z małż., Prof. Januszkiewicz 
Aleksander z małżonką, Prof. Jasiński Wa- 
eław z małżonką, Dr. Jabłonowski Władysław 
z małżonką, Dr. Jakubowski Zygmunt z mał- 
żonką, Dr. Janowicz Jan, Prof. Karaffa-Kor- 
butt Władysław, Prof. Kraszewski Witold, 
Dr. Kisieł Karol z małżonką, Dr. Karnicki: 
Aleksander z małżonką, Dr. Kopeć 
Witold „Dr. Kopeć Adolf, Dr. Klott 
Leon, w-woj. Kirtiklis, Dr. Legiejko Witold, 
Dr. Lukiewicz Kazimierz z malžonką, Prof. 
Michejdzina Kornelowa, Prof, Muszyński Jan, 
Dr. Muszyński Marjan z małżonką, Dr. Mali- 
szewski Wiktor z małżonką, Prof. Opoczyń- 
ski Kazimierz z małżonką, Prof. Orłowski 
Zenon z małżonką, Dr. Obiezierski Marjan z 
małżonką, Dr. Odyniec Wacław, Prof. Pat- 
kowski józef z małżonką, Mec. Petrusewicz 
Kazimierz z małżonką, Dr. Pióro Jan z mał- 
žonką, Prof. Pigoń Stanisław z małżonką, 
Sęd. Piłsudski jan z małż., Sędz: Piłsudski 
Adam, Woj. Raczkiewicz Władysław z mał- 
żonką, Prof. Reicher Michał z małżonką, Prof. 
Rudnicki Juljusz z małżonką, Dr. Rudziński 
z małżonką, Dyr. Siła-Nowicki Stefan, Prof. 
Szymański Juljusz z małżonką, Prof. Szmur- 
ło Jan z małżonką, Prof. Szylling-Siengalie- 
wicz z małżonką, Dr. Safarewicz Aleksander 
z małżonką, Dr. Sztolcman Gustaw, Prof. 
Trzebiński Stanisław z małżonką, Prof. Tra- 
ezewski Cezary z małżonką, Dr. Toczyłow- 
ski Leopold z małżonką, Dr. Umiastowski 
Witold z małżonką, Prof. Wilczyński Jan z 
małżonką, Prof. Władyczkowa Stanisławowa, 
Dr. Wankiewicz Antoni z małżonką, kpt. Wy- 
ganowski, Prof. Zdziechowski Marjan z mał- 
żonką, Maj. Zdanowa. 

Pozostałe zaproszenia są do nabycia u 
Pań gospodyń i gospodarzy jak również w 
Kole Medyków (Wielka 24) od godz. 19—20. 

AKADEMICKA. 
— Otwarcie Xil-ej Sesji Rady Delegatów 

Ogólnopolskiego Związku Bratnich Pomocy 
odzieży Akademickiej.. W piątek dnia 1-go 

lutego r. b. o godzinie 12-ej w sali Sniadąy- 
kich Uniwersytetu Stefana Batorego nastąpi 
uroszyste otwarcie Xll-ej Sesji Rady Dele- 
gatów O. Z. B. P.; wstęp dla zaproszonych 
gości i członków Bratniej Pomocy. 

Zjazd ten na który zjadą się przedsta- 
wiciełe Bratnich pomocy wszystkich 6-ciu 
środowisk akademickich w Polsce, będzie 
trw ał przez 3 dni (1, 2 i 3 luty rb.), obradu- 
jąc nad żywotnemi zagadnieniami życia samo 
pomocowego młodzieży akademickiej. 

RÓŻNE 
— Osobiste. Prezes Okr. Urzędu Ziem- 

skiego p. St. Łączyński powrócił z Warsza- 
wy i przyjmuje interesantów. 

— Na jaką zwierzynę polować nie wolno? 
Na zasadzie rozporządzenia Prezydenta Rze- 

czypospolitej, najbliższy czas ochrony na 
- zwierzęta łowne zaczyna się z dniem 1 lu- 

tego. Od dnia tego nie wolno polować na sar 
ny = kozły (do 20 kwietnia), zające - Sza- 

raki (do 20 września), jarząbki (do 15 sier- 

pnia), bażanty - koguty (do 31 sierpnia), 
dzikie gołębie, drozdy, kwiczoły i paszkoty 
(do 15 sierpnia). 

Od dnia 10 lutego zabroniona jest sprze- 
daż tej zwłerzyny i podawanie jej w restau- 

racjach. Również zabroniona sprzedaż świe- 

żych skór. Przekroczenia będą karane grzy- 

wną do 500 zł. lub aresztem do 6-tygodni, 

zwierzyna zaś będzie konfiskowana i prze- 

kazywana instytucjom dobroczynnym. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Wy- 

stępy Karoła Adwentowicza. Dzisiejsza pre- 
mjera „żywego Trupa“. Dziś, po raz pier- 

wszy Teatr Polski gra „żywego Trupa'; jest 
to jedna z najbardziej popularnych sztuk 
światowego repertuaru, dającą wdzięczne 
pole do popisu artystom-wirtuozom, kreują- 

cym role tytułowe, U nas „Żywy Trup" jest 

wystawiony z racji gościny Karola Adwen- 

towicza“, zaliczającego rolę „Fiedi* do 
swych najlepszych kreacyj. 

— „Hamlet“ dla młodzieży. W sobotę, 
2 b. m. i w niedzielę 3-go b.m. o godz. 
4-ej p. p. grany będzłe specjalnie dla 
młodzieży „Flamiet'. Ceny do połowy zniżo- 
ne. 

— Wileńskie Towarzystwo Filharmoni- 

czne w Reducie na Pohułance. Koncert Sto- 

warzyszenia Miłośników Dawnej Muzyki w 

Warszawie odbędzie się w poniedziałek dn. 
4 lutego o godz. 8 wieczorem. Program przed 

stawia się niezwykle interesująco i zawiera 

cały szereg utworów kompozytorów XVI i 
XVII stulecia. Wykonane zostaną kompozycje 

Gomółki, Szamotulskiego, Palestriny, di La- 

ssa, Gabrjeli etc. W koncercie biorą udział 

chór Stowarzyszenia, zespół _ Trio-Sonata, 

oraz doskonała $płewaczka p. Modrakowska. 

Wil. Tow. Filharm. uprasza publiczność O 
przybycie wcześniejsze, koncert bowiem roz- 

pocznie się punktualnie o godz. 8-ej, a to z 

uwagi na wyjazd zespołu do Warszawy. Bi- 

lety do nabycia w biurze „Orbis“ ul. Mickie- 

wicza 11. 3 1 ан8 

W. WILIAMS. 

9S TAJNY KURJER 
z Powieść historyczna. 

Tłomaczenie z angielskiego 

ROZDZIAŁ IV. 

W gabinecie Pitta. 

Weszli do dużego pokoju, w którym 

ogarnęła ich nużąca 'atmosfera ciepła. 

Drzwi zamknęły się za nimi cicho; cię- 

żkie portjery zasłaniały okna i najmniej 

szy hałas nie mącił ciszy, panującej w 

tem dziwnem miejscu. Na ośrodku po- 

koju stał duży żółty stół, oświecony 

dziesięcioma srebrnemi kandelabrami: 

płomienie świec odbijały się w tysią- 

cznych błaskach w źwierciadlanych 

ścianach. Na stole rozpostarta była ol- 

brzymia mapa, nad którą pochylał się 

wysoki młody mężczyzna. 

  

Szybkiemi ruchami notował coś na 

mapie, zaglądając do notesu. Obok sta- 

ła szklanka i do połowy wypita butel- 

ka wina. 

Pochłonięty pracą człowiek nie zwró 

cił uwagi na wchodzących. Gray poło- 

żył palec na ustach i dał znak, by Hek- 

tor usiadł. Oszołomiony oficer wypełnił 

ro: kaz. Czuł się on zupełnie nieprzy- 

gotowanym do rozmowy z tajemniczym 

„przyjacielem“ p. Gray'a Tem większe 

było jego zdumienie i nie pokój gdy w 
człowieku szczupłym tym o twarzy nie- 

co ostrej, której profil uwydatniał się 

wyraźnie na tle jarzących się świec, w 

ruchliwych nerwowych jego rysach, po 

znał największego dostojnika. Tę samą 

— Przedstawienie dla dzieci i młodzieży. 
W dniu 3-go lutego 1929 r. o godz. 3-ej p.p. 
w „Ognisku Kolejowem* w Wilnie (ul. kB 
iejowa 19) odbędzie się przedstawienie dla 
dzieci i młodzieży, na które się złożą: obra- 
zy żywe, deklamacje charakterystyczne, śpie- 
wy i tańce plastyczne w wykonaniu uczniów 
szkoły powsz. oraz wychowanków „Domu 
Dziecka* przy „Ognisku kol. 

Będzie to powtórzenie po raz trzeci (na 
żądanie publiczności) przedstawienia, które 
wzbudziło u widzów niekłamane zadowolenie 
w dniach 29-go grudnia 1928 r. i 13 stycz- 
nia 29 r. 

Biłety w cenie 40 gr. dla dorosłych, oraz 
20 gr. dla członków „Ogniska i dzieci, są 
do nabycia w kancelarji „Ogniska“ w go- 
dzinach od 1—7 wieczorem, w dniu przed- 
stawienia przy wejściu. 

— Koncert zespołu p EIESCY Eug. 
Dubrowina, W niedzielę, 3 lutego w Wielkiej 
Sali Klubu Handlowego (ul. Mickiewicza 33) 
wystąpi gościnnie tylko jeden raz słynny ro- 
syjski art. zespół bałałajkowy Eug. Dubro- 
wina. Na program koncertu złożą się: rosyj- 
skie płeśni ludowe, tańce w strojach ludo- 
wych i t. p. Początek o g. 8 wieczorem. 

— Koncert w sali Ogniska Kolejowego 
w Wilnie przy ul. Kolejowej Nr. 19 w dniu 
2-II r .b. o godzinie 3 i pół odbędzie się kon- 
cert popularny z udziałem solistów i symfo- 
nicznej orkiestry kołejowej. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Karygodne niedbalstwo. Po przyjściu 

rano do urzędu gminnego w Gródku pow. 
Mołodeczańskiego zauważono, że kasa jest 
otworzona. Po sprawdzeniu zawartości jej 
ustalono brak 1635 zł. 

Ponieważ żadnych uszkodzeń nie skon- 
stantowano należy przypuszczać, że kasa ta 
nie została zamknięta na noc. 

Jak widać złodziej został spłoszony, gdyż 
nie wziął znajdujących się w kasie: 15 rb. 
w złocie, 117 złotych w bilonie oraz znacz- 
ków. pocztowych. 

Brakująca kwota pokryta została- przez 
wójta gminy p. Borysa Ignatowicza. Policja 
prowadzi obecnie ertergiczne śledztwo i po- 
dobno jest już na tropie sprawców kradzieży. 

— Ujęcie poszukiwanego  recydywisty. 
W dniu wczorajszym ujęto na dworcu kole- 
jowym w Wilnie poszukiwanego oddawna 
za szereg kradzieży recydywistę Jana Hała- 
burdę. Aresztowano go w chwili kupowania 
biletu. 

— Kradzież leśna. Przed kilku dniami 
skradziono w nocy z lasów maj. Biała Waka 
gm. rudomińskiej kilka sosen wartości ponad 
sto złotych. 

W wyniku dochodzenia sosn 
ziono u Dawida Koralskiego w 
ul. Raduńskiej Nr. 66. 

Z SĄDÓW. 
WILK W OWCZEJ SKÓRZE. 

Przez kilka lat pracował w Michaliszkach 
Wił. Trockiego powiatu, w charakterze le- 
karza rejonowego dr. Eljaszewicz. Leczył lu- 
dzi. Nie robił cudów wprawdzie, ale cieszył 
się. dobrą opinją. Ot zwykły sobie lekarz, 
czasami pomoże — czasami nie. 

Tak myślała szara masa włościan - pa- 
cjentów, gdy tym czasem w kołach tekar- 
sko urzędowych zaczęto wątpić czy dr. El- 
jaszewicz jest rzeczywiście lekarzem. Do- 
chodzenie dało wręcz rewelacyjne wyniki. Dr 
Eljaszewicz był zwykłym sanitarjuszem C. K. 
asp pochodził z Tarnowa, nazywał się Ra- 
fes Bernsztejn. 

Będąc w szpitalu w Drohobyczu skradł 
dokumenty u rzeczywistego doktora Eljasze- 
wicza, dopełnił je dwoma  podrobionemi i 
przyemigrował na Kresy. 

Dalsza historja znana. Zdemaskowany po- 
wędrował do więzfenia, a wczoraj stanął 
przed sądem okręgowym, który po przepro- 
wadzeniu przewodu sądowego skazał go na 

te znale- 
ilnie przy 

dwa lata domu poprawy zmniejszając karę T, 
na mocy amnestji do szesnastu miesięcy. 

KAIN i ABEL. 
Bracia Konstanty i Jan Olszewscy, za- 

młeszkali w zaść. Świronek gm. mejszagol- 
skiej nie żyli ze sobą zgodnie. Zwykłe nie- 

snaski rodzinne (mój Boże, gdzie ich niema) 
stopniowo przemieniły się w nienawiść, a ta 

w rezultacłe spowodowała tragedję. Wieczo- 
rem r. ub. Jan został zabity. Dochodzenie u- 
staliło że morderstwa dokonał brat jego Kon- 
stanty. Narzędziem zbrodni był obcięty ka- 
rabin t. zw. powszechnie „obrezanka“. 

Nowoczesnego Kaina aresztowano i о- 
sadzono w więzfeniu. 

W dniu wczorajszym Sąd okręgowy ska- 

zał go na 12 lat ciężkiego więzienia i pozba- 
wienie praw stanu. 

  

OBWIESZCZENIE. 
Aukcjonista Wileńskiej Izby Skarbowej 

Ch. Smajkiewicz na zasadzie art. 1027 i 1030 
U.P.C. tudzież $ 33 Instrukcji o przymuso- 

wem ściąganiu podatków i opłat z dnia 17-V 

26 roku (Dz. Urz. Min. Skarbu Nr. 15) po- 

daje do wiadomości ogólnej, iż w dniu 4 lu- 

tego 1929 roku o godzinie 11-ej rano w Sali 

Licytacyjnej przy ul. Wielkiej 66 odbędzie 
się sprzedaż z licytacji 1 motoru elektryczne- 

go na prąd zmienny oszacowanego na SU- 

mę 400 złotych, a należącego do firmy De- 

weltow i Szmidt, ul. Trocka 9 na pokrycie 
zaległości podatkowych 
2676—V 

  

Ch. Smajkiewicz 

postać Hektor widywał nieraz podczas 
uroczystości dworskich. 

Pięć minut minęło w nieruchomem 

oczekiwaniu. Zajęty pracą polityk małe 

mi łykami popijał wino, nie odrywając 

się od pracy. Bior ąc do rąk butelkę, by 

nalać wina do szklanki, przypomniał 

sobie, że ktoś jest w pokoju. Szybkie 

mi krokami obszedł stół. Oczy jego spo 
częły badawczo na młodym  oficerze. 

Hektor ujrzał przed sobą genjalnego po 

lityka, którego imię powtarzała sobie 

cała Europa. Był to Pitt. : 
— Ach to pan, — rzekł miękko, 

zwracając się do Gray'a. — Złe mamy 

wiadomości z Flandrji, depczemy na je- 

dnem miejsću. A pan, jakie mi pan wie 

ści przynosi? 
— Nie mam żadnych, — odrzekł 

Gray. : 

— Prawda, pan miał zupełnie inne 

zadanie. Jeśli nie mylę... Premjer mi- 

nistrów pogładził swe bujne włosy wą- 
ską białą dłonią i zamilkł. 

— Przyprowadziłem oficera o któ- 

rym mówiłem, sir. . 
Serdecznym ruchem 

nister dłoń Forteringaya. 

— Pan jest oficerem trzeciego puł- 

ku piechoty gwardji? — rzekł rzucając 

okiem na mundur. — Książę Yorku nie 

miał słów pochwały dla odwagi pań- 

skich kolegów. Zdaje mi się, że spoty- 

kaliśmy się gdzieś z panem? 

uścisnął mi- 

— W pałacu, sir... i w Białym Klu- 
bie — odrzekł Hektor. 

— Ach, tak! Jesteśmy więc kolega- 

mi, należym do tego samego. klubu. 

Pozwoli pan wina? Wiem, że pan Gray 

SŁOWO 

SPORT. 
Pierwsze mecze hokejowe w 

Budapeszcie. 

Austrja — Niemcy 1:0 (1:0; 00; 0:0). 
Bramkę strzelił Erdl. Włochy — Węgry 2:1 
(0:1; 1:0; 1:0). Szwajcarja — Finlandja wal- 
kower, gdyż Finlandja nie stawiła się. Wo- 
bec tego walką o wejście do finału roze- 
gra się między Polską i Szwajcarją. 

Sukcesy naszych narciarzy w 
Rumunji. 

Žvtkiewicz (Krynica) zdobył mistrzo- 
stwo Rumunii, będąc pierwszym zarówno w 
biegu jak i skokach. Lankosz (Lwów) zdo- 
był trzecie miejsce. 
„W biegu zjazdowym pierwsze miejsce 

osiągnął Lankosz przed Collisem (Rumunja) 

Powstanie sekcji narciarskiej W, 
K. S. „Pogon“: 

Z końcem ub. tygodnia zawiązała się 
w Wilnie sekcja narciarska przy Wojsk» 

Kl. Sp. „Pogon“. Na walaem zebraniu se- 
kcji wybrany został Zarząd w składzie: 
przewodn. mjr. Wawronek, vice-przewodn. 
mjr. dypl. Mączyński, sekretarz kpt. Gó- 
recki, skarbnik st. sierż. Drewnowski, go- 
spodarz por. Mazur. Do komisji sportowej 
weszli: mjr. Wawronek, por. Herhold i p. 
Halicki Wacław. Nowopowstała sekcja zgło* 
so > akces do Polskiego Zw. Narciar= 

iego. 

Mistrzostwa narciarskie szkól. 

W dniach 2 i 3 lutego b. r. odbywa się 
w całej Polsce dzień narciarski młodzieży. 

w Wilnie zorganizowane zostaną w 
tych dniach mistrzostwa narciarskie szkół, 
ną które złożą się biegi 9—5 klm. dla pa- 
nėw 4 klm. dla pań, oraz skoki na skoczni 
na Antokolu. 

Zbiórka zawodników i zawodniczek w 
dn. 1-Il b. r. w Ośrodku W.F. przy ul. 
Ludwisarskiej d. 4. 

Turniej hokejowy o puhar Ośr. 
w. 

W dniu 3 II. o godz. 12 m. 30 w par- 
ku spor. im. gen. Żeligowskiego rozegrany 
zostanie mecz hokejowy o puhar Ośrodka 
W. F. pomiędzy A. Z. S-em i Pogonią, 

Zawody  strzeleckie- 

„ Na strzelnicy Ośrodka W. F. organizu- 
je w najbliższą niedzielę (3 Ii.) Związek 
Strzelecki. 

Mistrzostwa narciarskie 1 D. P. 
Leg. 

W biegu patroli wojskowych ze strze- 
łaniem odbędą, się w sobotę dn. 2 II. b.r. 

RADJO. 
Piątek, dn. 1 lutego 1929 r. 

1156 - 12.15: Transmisja z Warszawy: 
Sygnał cząsu, hejnał z Wieży Mariackiej 
w Krakowie, oraz komunikat mete oroiog. 
16.00 — 16.20: Odczytanie programu dzien- 
nego, repertuar teatralno-kinowy chwilka 
litewska. 16.40 — 16.35: Kurs języka wło- 
skiego— lekcja 24, 16.35 - 17.00 Audycja dla 
dzieci z cyklu: „Chóry szkolne przed mi- 
krofonem*. 17.00 — 17.25: Koncert Ork. 
Rozgł. Wil. 17.25-17.50: „Udział Wilna w 
życiu duchowem Polski* odczyt, 17.50— 
18.20: Koncert Ork. Rozg. Wil. 18,20— 
18,50: Audycja z cyklu: „Nasi najmłodsi 
radjopisarze*. 18.50 —19.15 Interludjum na 
fisharmonji Jan Leśniewski. 19.15 — 19.25: 

r. z W-wy: Przemówienie nacz. dyrektora 
Polskiego Radja. 19.35 — 19,50: „Skrzynka 
pocztowa”. 19.50: Odczytanie programu na 
sobotę, komunikaty i sygnał czasu z W-wy. 
20,00 — 20,15: Tr. z W-wy: Pogadanka mu- 
zyczna. 20,15—: Tr. koncertu symfoniczne- 
go z Filh. Warsz. Po transmisji jak 
zwykle. Komunikaty P. A. T. policyjny; 
sportowy i inne, oraz „Podróż detektoro- 
wa po Europie*(retransm. ze stacyj zagra- 
nicznych). 
"lui ia aa i A 

OGŁOSZENIE. 
Na podstawie art. 2 rozporządzenia 0 

taryfie celnej (D. Ust. Nr. 51 z 1920 r.)Urząd 
Celny w Wilnie podaje do wiadomości, że w 
dniu 11 lutego r. b. o godz. 10-ej w maga- 
zynie kolejowo-celnym na st. towarowej Wil- 
no odbędzie się sprzedaż z licytacji nie wy- 
kupionych w przepisanym terminie towarów 
celnych. : 

Spis podlegających sprzedaży towarów 
znajduje się na tablicy urzędowej w Urzędzie 
Gelnym w Wilnie, w Magistracie oraz w Dy- 
rekeji Ceł w Wilnie. 

Przeznaczone na sprzedaż towary mo- 
żna oglądać na miejscu na dwa dni przed 
licytacją od godz. 9-ej do godz. 12-ej. 

W razie upadku pierwszego terminu licy- 
tacyjnego powtórna licytacja odbędzie się 
w dniu 20 lutego r. b. o tej samej godzinie 
w tem samem miejscu. 

p. o. Naczelnika Urzędu D. Hołownia. 

mi nie odmówi również! Proszę niech 
panowie usiądą. 

Podsunął krzesła do stołu i nalał 
wina. Na chwilę myśl jego odleciała od 
gości, lecz znów zwrócił się do Forterin 
gay'a z zapytaniem: 

— Pan jest nawpół Francuzem? 
— Matka moja była margrabianką 

Saint - Valentin, sir. 
— Czy zna pan język francuski na 

tyle, że może pan uchodzić za Francu- 
za? 

— Najzupełniej sir! 
Czy zgadza się pan udać się do 

Paryża w przebraniu, by wypełnić nie- 
zmiernej wagi polecenie? 

— Jestem gotów, sir! 
Minister spojrzał nań badawczo. 
— Odpowiedź pana wydaje mi się 

zbyt pośpieszną, — PCA — nie 
jest to przyjemne zadanie! Niech pan 
mnie wysłucha najpierw! Pitt oparł się 
na poręczy krzesła i mówił dalej. — 
Francja jest w przededniu nowych, wa- 
żnych wydarzeń. Mamy powody przy- 
puszczać, iż rządy jakobinów mają się 
już ku koncowi. Coprawda wszyscy po 
lityczni wrogowie obecnego rządu z0- 
stali zgładzeni, a gil otyna pracować 
nie przestaje. Ale we Francji zapano- 
wał głód, a republikanie potrzebują 
chleba tak samo, jak i inni śmiertelni- 
cy. Papierowe pieniądze nie mają już 
prawie żadnej wartości. 

Zamilkł i wypił trochę wina. 

— Okrucieństwo Robespierre'a wy 
wołuje coraz większe oburzenie, nawet 
pośród jego zwolenników. Zaczynają 
już rozumieć, że rządy jego prowadzą 

Wydawca Stanisław Mackiewicz, Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

  

  

Oa ana 29 Bligski Kinematograf 
Kaltsralno-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. 

5 WACziE pea yi fiłm: 
ramat serc cichych bohaterów w i0 aktach. Ktwa anek udanie. i 
Kondo Na zamku ore Ohydni wSRSWicy. RR Rek Wasi BoE 

u drodze zapomnienia. Podstępny atak Arabów. Ostatni z bohaterskiej załogi. K i 
W rolach głównych Lilian Hall Davis, Walięr Buttler i Henryk Victor. Kass Mai 

styczmia «6 dnia 4 luteżo 1929 r. за (NA STOKACH - 
U. =. CYTADELI) 

15-tu latach. Wyrzuty sumienia. 

m. 30. Początek seansów od godz. 4-ej. Następny program: „Z DYMEM POŻARÓW”. 

  

Kino-Teatr 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. seansu o godz. 

Dziś sztandarowe arcydzieło produkcji polskiej. 

PĄŃ TADEUSZ °° 
UWAGA! Dyrekcja kina prosi Sz. Publiczność о przybywanie punktualnie z początkiem każdego 

Dla młodzieży dozwolone. — 4, 6, 8 i 10 ej. 
Orkiestra przygrywa Od godz. 4-ej. 

ea narodowa podług 
dzieła ADAMA MICKIEWICZA. 

Pierwszy polski film klasyczny » 

nieśmiertelnego 

2 orkiestry, wojskowa i smyczkowa. 

  

DOOR w potężnym współczesnym 

, POLONIA" dramacie w 11 akt. p. t: 
Początek o godz. 4, 6, 8.15, 

; Dzisl Najpotężniejszy i genjalny tragik świata 1WAN MOŁŻUCHIN porywać i czarować będzie wszystkich 

„PREZYDENT z udziałem znakomitej 
VERNON i 

SUZY 
M. MAL (OWA. 

10 25, 
  

= 
  

j Dzis! Triumf literatury polskiej Wielki utwor GABRIELI. ŁAPOLDOKIEJ w nowem literackiem opracowaniu 
młodych dusz i wiosnianych ciał dziewczęcych, deprawowanych w 

Kino „Piccadilly“ 
WIELKA 42. 

„PRZEDPIEKLĖ“ (5564 arystokratycznych rosyjskich zaktadach wychowawczych, w 12 wielkich aktach 
W rol. gł. ELIZA LA PORTE, DAGNY SERVAES i tytani ekranów WERNER KRAUSS i AN i 
który był przedmiotem dyskusji miljonów widzów. Karta z dziejów minionej di : aaa o 

wawczynie i rozpustni wychowawcy carskiej Rosji. 

  

Tr „Rauda“ 
"ięika 30. 

Dziś! Hołd Francji dia Polski! RIŁOŚĆ 8 ŁZY S$ZG©BENA 
Najpiękniejsze epokowe arcydzieło, miłości i tęsknoty, nieśmiertelny dramat wielkich uczuć wielki 
wieka. UWAGA! Podczas seansów KONCERT UTWORÓW FRYDERYKA SZOPENA da ć E 
profesor A. Zankiewicz. Orkiestra zwiększona. Dla uczącej się młodzieży dozwołone. 

     
Dbajcie o Swoje zdrowie! 

s „SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA* 
(z marką „Kogut* są stosowane prz. 
horobach _ ŻOŁĄDKA,  KISZE 
OBSTRUKCJI i KAMIENI ŻÓŁCIO: 
WYCH. „SZWAJCARSKIE GORZKIE 

są naturalnym łagodnym 
przeczyszczającym, uła: 

wiającym funkcję ORGANÓW TRA 
WIENIA i działającym przeciwko 

OTYŁOŚCI. 1/65—0 
Skład w Wilnie, Zarzecze 30—7, 

RURURUNNNNNNUNONNSZNUNNEUZNE 

Pierwszorzędny Piwa oraciecki L. Klitowskiego 1 
b. krojczy pierwsz, firm warszawskich 

Wilno, ul. Wielka 13, į 

    

       
     

  

       

  

    

Wykonuje ubrania męskie, palta 
jesienne i zimowe. Wielki wybór 
materjałów i gotow. ubrań. Poleca 
smokingi, fraki, żakiety wykonane 
przez najlepsze siły fachowe. Ceny 
przystępne. Za gotówkę i na raty. 
Przy sklepie pracownia ubrań dam- 
skich. Wykonuje wszelkie roboty 
podług najnowszych fasonów. —o 
    

  

  

Czopki he- “ (z kogutkiemj 
moroidaine „laricol usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

zmniejszają guzy (żylaki). 

  

    

   

  

|; LEKARZE В 

  

  

Az Persji POWrÓCIWSZY, pro- 
W wadzę bardzo krótki cząs lekcje wy- 

robu dywanów oryginalnych perskich. 
na które zostaną przyjęte panie i pa 
nowie. Lekcje 2 godzinne trwają IE 
dzień, By dać możność każdemu 
wzięcią udziału w tak szlachetnych i 
pięknych pracach, których w Polsce W 
przemysł stwarzamy, całość kursu 

wi dniowego tylko 10 zł. Wpisy oraz 
informacje: — Kursa Dywanów per- 
skich Karola Litwinowicza, Wilno, gĄ 

w" Wielka 56-3. - a 

Perimuffera Ulframaryna 
jest bezwzględnie najlepszą i naj- 
wydatniejszą farbą do bielizny i ce- 
lów malarskich. Odznaczona na wy- 
stawach w Brukseli i Medjolanie 

złotemi medalami 

Biura Fabryki Ch. Perlmuttera, 
Lwów, Słoneczna 20. 

Wszędzie do nabycia. 

  

  

mionig Maść „MROZÓL* Gąse- 
Odmražonie, ckiego zapobiega Od- 
mrażaniv się kończyn i goi ranki, po 

jj" od odmrożenia. Sprzedają 
_apteki i składy. 8FŁS — O. 

GWAWAWE Dr. POPILSKI 
choroby skórne i we- 
neryczne. Przyjmuje 
od godz. 10 do li od 
5—7 p.p. W.Pohulan- 
ka 2, róg Zawalnej 
BLIS— W.Z.P. 

| LEKARZE DENYSC Į 
ВНО НЕОа 

Lekarz-Dentysta 
MARYA 

Bżyńska-Smolska 
Choroby jamy ustnej. 
Plombowanie i usuwa 
nie zębów bez bółu. 

DOKTOR 
D.ZELNOWIEZ 
chor. weneryczne, 
sytilis, narządów 
moczowych, od 9 
—1, od 5—3 wiecz. 

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12-2i 0d 4--6, 

  

  

    

  

Sprzedają apteki i składy apteczne. uł. Mickiewicza 24, | Porcelanowe i złote 
KRGEEY IRS COR U, WROTBENAROZ EG tel. 277. PZA Sztuczne zę- 

a . įsk ‚ Ц- 
B  Kwalifikowanych sprzedawców a W. Zdr. Nr. 152 pegdaikOni L eteris 
z z branży в DOKTOR się zniżka. Ofiarna 4 
s ODKURZACZY I FROTEREK = fawryłkiewiczowa „5, przyjmuje: od 
® па pensje i prowizje, przyjmie na @ . “ ML 8—1 i od 4— 7. 
= m. Wilno i prowincję ZCS © ads Wydz ZADNA 
a jonniowi й E skórne, leczenie wło- RZECZE | Е BT. HI M. Hicinyjewia | уа $ ów ojej kome. g= 

no, Jefska 13, = tyczne i kosmetyka 
R Zgłoszenia osobiste od 18 - 19-tej" 8 iekarska. Wilno, Wi- Bi ARUSZERAI 

leńska 33 m. 1. —+ SEN ENTS 

Ea zz SE 

Wielkopolak, kawaler 27 lat, z 
wykstąłceniem, 8 lat praktyki, po- 
szukuje posady za samodzielnego, 
lub pod dyspozycją ogólną od mar- 

ca. kwietnia. Adres: A. Frankowski, 
gamaj. Roskosz, p. Turzec, (Stolpecki).g 

Niam mam ORRZA ZCS RE 

do zguby Francję, całą. Zatrzymać go 
jednak nikt nie może. 

Pit mówił wolno, ważąc każde sło- 
wo. 

— Należę do tych ludzi, którzy za- 
wsze wierzyli, że z chaosu w jakim się 
znalazła Francja, wcześniej lub później 
wyłoni się nowa forma praworządności. 
Panie Forteringay, proszę zwrócić uwa 
gę na ta co powiem: nie wątpię w prę- 
dki koniec Robespierra, ale Francja nie 
będzie uratowana, dopóki nie znajdzie 
się w niej człowiek zdolny do postawie 
nia interesów państwa ponad intere- 
sami własnej partji. Obecnie Francja 
szaleje, ale co się dzieje w głębi, w jej 
sercu? Szał minie napewno, a wów- 
czas?... Dźwięczny głos zamilkł. Nasta- 
ia chwila ciszy. 

-— Obawiam się, że zabieram panu 
czas, panie Forteringay? — rzekł na- 
gle twardo minister. — Los Europy na 
długie lata zależy ad tego, co się sta- 
nie w Paryżu w ciągu najbliższych ty- 
godni. Wszystko co mówię musi być 
zachowane w największej tajemnicy. 

—Za pośrednictwem pewnego czło 
wieka, mieszkającego w Paryżu, na- 
zwijmy go Extromem, gdyż chociaż jest 
Anglikiem, podaje siebie za Duńczyka, 
— weszliśmy w porozumienie z częścią 
deputowanych do konwentu. Deputowa 
ni zamierzają uczynić nam jakąś propo- 
zycję której treść jest tak delikatna, że 
Extrom nie odważa się przesłać zwyk- 
łą drogą. Prosił więc pana Gray'a któ- 
ry jest szefem naszych tajnych agen- 
tów w Paryżu, o przysłanie kurjera, któ 
remuby Extrom mógł całkowicie zau- 
fać. Wybór nasz padł na pana. Ma pan 

dl (Telet. 921). 

BLUKOWICZ Metadmidonia 
Choroby weneryczne, (YCZNy Usuwa Zmar- 

syfilis i skórne.  SZczki, piegi, wągry, В 
z łupież, brodawki, ku-. 

Wielka 21. rzaiki wypadanie wi i rzajki, wypadanie o 
Od 9 — 113 — 8. sów. Mickiewicza 30: 

wygląd Francuza, mówi pan doskonale 
po francusku, może więc pan uchodzić 
za syna Francji. Gray twierdzi, że jest 
pan odważnym i zdecydowanym czło- 
wiekiem. Pan Gray dostarczy panu po- 
trzebnych dokumentów, aby ukazanie 
się pana w Paryżu nie wywołało podej- 
rzeń. 

— Muszę jednak podkreślić, że jest 
to misja bardzo niebezpieczna. Szpie- 
gów francuskich mamy pełno wszędzie. 
A przy teraźniejszych stosunkach naj- 
mniejsze podejrzenie zastępuje wyrok 
śmierci. Teraz, gdy pan już wie, 0 co 
chodzi, proszę mi odpowiedzieć, czy 
zgadza się pan podjąć się tej misji? 

— Tak, sir! 
Minister spojrzał na Gray'a i z za- 

dowołeniem kiwnął głową. 
— Pan nie pyta, jaką nagrodę uzy 

ska pan po szczęśliwem wypełnieniu 
trudnego zadania? 

Forteringay wzruszył ramionami. 
— Pan Gray wie, czego mi brak! 
Minister wstał i obaj goście poszli 

za jego przykładem. 
— Od dziś dowódca pułku będzie 

pana traktował jako oficera na urlopie. 
Po powrocie pana z Francji postara- 
my się o szczęśliwe załatwienie incy - 
dentu, który wczoraj wywołał takie-za- 
mieszanie w klubie. 

Wesoły uśmiech rozjaśnił zmęczoną 
twarz ministra. 

— Chciałbym go widzieć go w tym 
momencie, — zawołał wesoło. 

Serdecznie ściskając dłoń Hektora 
rzekł: 

— Dowidzenia panie Forteringay, 
szczegóły omówi pan z Gray'em. Ży- 

'rukarcia „Wydawn 

8 LOKALE B 
| 

ое ż & 

PORÓJ »oscią "se: 
lonu lub bez tego, do 
wynajęcia tylko so- 
liinym reflektantom. 

RÓŻNE 
PISZEMY į 

NA MASZYNACH ;: 
fachowo i szybko į. 
Wił. Biuro Komi- # 
sowo - Handlowe, $. 

  

    

Wygody wszystkie. S ą 
Jagiellońska 10 m. 5, | Mickiewicza > 21, 
godziny 16-18.  —į Ei So 056 T 

Ore część ZOr- GOTÓWKOWE i 
ganizowanego i oszczędności i 

urządzonego sklepu | lokujemy na opro- | 
nadającego się na Į centowanie najpe- 
prowadzenie goto- | wniej zabezpieczo»-; 
wych sukien  dam- ! ne uosóbsolidnych ś 

Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 

skich, lub robót rę- 
cznych, Klientela wy- 
robiona. Frekwencja | Mickiewicza 21, 
pewna. Informacje u į tel. 152, 98£- L. 

—^   

į 

| 
Dyrektora Generalne- 

  

  

  

  

go Biura „Admiai- ka ARSD 
stracja“, Wielka 42. -7 gg? cieni 

STESEA E USS 18 <Ц „ Szypko 
E В Wil. Biuro  Komi- 

p ū S A D Y sowo - Handlowe, 
B E Mickiewicza 21, |. 
uzo www zaw | tel. 152. se O; 

Służąca szelkie oszczę- 
do wszystkiego, zna- 
jąca dobrze kuchnię, 
potrzebna od zarąz. 
Wymagane są poważ- 
ne rekomendację. Wi- 
toldowa 8 m. 1, Zwie- 
rzyniec. —Į 

АОРНО | SPRZEDAŹ 
WAWAWAW 
Me: toaletowe 6 

gatunków po ce- 
nie kosztu w Polskim 
Składzie  Aptecznym 
W. TRUBIŁŁY, Lu- 
dwisarską 12, róg Ta- 
tarskiejj Tamże — рег- 
fumy na wagę 48 za- 
pachów. Dzisiaj pokaz 
prania Radionem, oraz 
bezpłatnie daję próbki 
Radionu. o 

PARĘ KONI 
wyjazdowych, młode, 
ładne, rasowe, ogiery, 
do sprzedania. Oglą- 
dać i szczegółowe 
informacje w majątku 
Wianuża, pocz. Dzi- 
sna, stacja kolejowa 

dności w róż- 
nych walutach lo- 
kujemy  najsolid- 
niej pod mocne 
gwarancje i bardzo | 

dogodnie 
i D. H.-K. „Zachęta” i 
4 Mickiewicza kx 
* tel- 9-05. e! 

ZGUBY 
[1 L) 

gubioną, ksiąžezz+ 
Zie wojskową;. 

roczūik 1905. 
wid. przez P. K. U. 
Wilno, na imię La- 
chowicza Wacława; 
unieważnia się. _ — —— 

agubiono Statut 
Spółdzielci Rol- 
niczej Inteligencjź 

Polskiej na Kresach 
Wschodnich pod i. 
„Rola* z roku 1925. 
Rejestr Handlowy Nr 
27i. Unieważnią się 
go niniejszem. —o 

kradzioną ksiąž- 
kę wojskową 
rocznik 1885; 

wyd. przez P. K. U, 

{ 
i 

į 
ž   

    

  

Ziabki Fiodorowicz. -Z 

  

ajątek odl. od 
miasteczka © 

3 klm, obszaru 
przeszło 180 ha, z 
całkowitem zabu- 
dowaniem, dom 
mieszkałny o 8 
pokcjach, sprzeda= 
my dogodnie na- 

tychmiast 
D. H.-K. „Zachęta” 
Mickiewicza 1, tel. 
9-05. о 

  

  —! dowej. 

Wilno: Powiat, nasi 
Michała Bengisa, unie- 
ważnia się. -0 

nia 28. stycznia 
zginął 10 mie- 
sięczny pies wy- 

żeł-ponter czarno” 
siwy „Kado“, upra- 
sząm zakomunikować 
za wynagrodzeniem, 
Wiwulskiego 24 Piew- 
cewicz. Za przywla- 
szczenie pociągnę do 
odpowiedzialnošci 54. 

—0 

czę panu szczęšliwej drogi i powrotu. 
Proszę nie odktadač wyjazdu ani na 
godzinę, — dodał niespokojnie, zwra- 
cając się do Gray'a. 

—Pan Forteringay natychmiast wy 
ruszy w drogę, Sir. 

— (Chciałbym, — przerwał Hektor, 
— chciałbym najpierw zakończyć pe- 
wną sprawę. 

Minister zmierzył go zimnem spoj- 
rzeniem. 

— Moje rozkazy nie mogą być od- 
kładane, sir! 

— Jest to sprawa... honorowa... 
— Pojedynek? 
Oficer skłonił się twierdząco; 
— Tylko godziny potrzebuję na za- 

bicie Francuza. Mamy się z nim spot- 
kać o 5-ej rano. 

— Nie, nie! — nasza sprawa jest 
zbyt poważna, abym mógł ryzykować 
i narażać przed czasem życie pana. 
Gray zajmie się odłożeniem tego poje“ 
dynku. 

— Sir, — rzekł dumnie Hektor, — 
zdjął pan ze mnie niełaskę króla, ale to 
nie daje panu prawa pozbawiać mnie 
honoru. Muszę stanąć do tego pojedyn- 
ku! 

— Lepiej jest uchodzić za tchórza, 
aniżeli cofnąć się przed spełnieniem о- 
bowiązku wobec ojczyzny, — odrzekł 
Pitt. Nie mówmy już o tem, panie For- 
teringay! wierzę pańskiemu słowu. Do- 
widzenia! 

Skłonił się uprzejmie i znów pochy- 
lił się nad mapą. Zanim Gray i Forte- 
ringay minęli próg, Pitt zapomniał już 
o ich istnieniu, pogrążony w rozmyšla+ 
nia. 

Actwo Wiłeńskie" ul. Kwaszalna 23.


