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przesyłką pocz 
br. 30258. W    nie uwzględnia 

Ostatnio na terenie Litwy zaszły RÓS EZ 

Iwa znamienne wydarzenia: kongresy Tautininki. 
Opozycji i ustąpienie szefa sztabu ge- — Rządzona przez poprzednie stron- 

Neralnego pułk. Plechowicza. Odbiły nictwa nowopowstała republika litew- 

Się one głośnem echem w Polsce i ska była chaosem. Chaosem dlatego, 

prasa polska poświęciła im dużo że chciała być państwem starem i 
Miejsca, dowodząc tem samem głębo- nowem zarązem. Nie wiedziano dob- 

go zainteresowania sprawami litew rze, co ze starych fundamentów wy- 

$kiemi. Interes ten jednak wyjątkowy, rzucić, a co pozostawić. Nie wiedzia- 

tłumaczyć możemy również jako cią- no gdzie się kończy Litwa, a zaczy- 

głe oczekiwanie, że zmiana panujących na „nie-Litwa*. Szukano dróg wyjścia, 

dziś na Litwie stosunków wywoła rów jednak problemu nie rozstrzygnięto. 
 oległą zmianę w stosunkach Ściśle Wówczas państwową ideologję Litwy 

_polsko-litewskich, przykrych, ciążących zamknięto w powierzchownych ram- 

Stosunkach. Tego oczekują wszyscy kach nienawiści do kultury polskiej. 
Ww Polsce. Ta powierzchowna iormułka, jak 

Wychodząc z tego założenia, stwie- każda powierzchowność okazała się 
Idziė należy, iż wyjątkowa uwaga po- kruchą i niebezpieczną dla dalszego 

Święcona kongresom opozycji była istnienia państwa. Litwa poczęła 

niesłusznie, natomiast ta sama uwaga błądzić nad przepaścią. 

względem faktu ustąpienia pułk. Ple- W tym czasie istnieje partja „tau- 
 chowicza i związanemi z tem pogło- tininków* czyli narodowców, czyli 

"Skami, refleksjami, komentarzami 

Opiata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca, Administracja 

i! dociekaniami — słuszną i celową. 

Kongresy opozycji. 
Kongresy opozycji kowieńskiej, kto- 

Te połączyły się we wspólnym niejako , 

odruchu opozycyjnym, zarówno kle- 

rykałów, „krikszczionów* jak umiarko- 

wanych Socjalistów „laudininkow“ ži 
Socjal-demokratów, dowiodły, że istnie- 

je na Litwie poważna, 
> /; nawpół- kolejno p. 

siła sprzeciwu wobec rządów nawp ore płk. „Becka, 
dyktatorskich Voldemarasa. Kongresy 

te dowiodły, że siła opozycji jest tak 

dużą, iż można się spodziewać rewin- 

я tykacji któregokolwiek ze starych rzą- 

i, że rząd Voldemara- 

Sa bynajmniej nie opiera się na przy- 

wiej większości narodu. Na tych 

czysto wewnętrznych litewskich stosun- 

kach opierając się, robiono u nas wnio- 

_ Ski, że skoro rząd Voldemarasa tak 

_ jest nieprzychylny i nieprzejednany w 

stosunku ”do Polski, zmiana rządu 

Spowodować może siłą rzeczy zmianę 

w stosunkach polsko-litewskich. Jest 

to absolutny błąd, wypływający nieste- 

"ty z nieznajomości u na$ obecnej 

Litwy. i : 

1 Zupelnie otwarcie stwierdzić musi- 

my, że ani rząd chadeków litewskich, 

ani socjalistów nic a nicw stosunkach 

litewsko-polskich zmienić nie może w 

kierunku dla Polski dodatnim, raczej 

przeciwnie, zmiana tego rodzaju $ро- 

wodować może stosunków tych jedy- 

nie naprężenie, ewentualnie, i co gorsza, 

załatwienie sporu ujemne. Program 

chadeków, „krikszczionów* czyli na- 

cjonalistów litewskich jest programem 

izolacji od kultury polskiej za wszel- 

ką cenę, : 

najdalej od polskiej kultury. Program 

socjalistów i 

dów litewskich 

zarówno umiarkowanych 

jak skrajnych, jest zwyczajną dema- 

gogją socjalistyczną skierowaną 

ciwko „polskim obszarnikom" i 

turze dworu". Obydwa odznaczają się 

przedewszystkiem tem, 

ko ideologję państwową, 
ńaszem rozumieniu” naop: 
słowem pod nazwą Litwy 

państwo absolutnie nowe, obce. Pod 

tym względem program lewicy litew- 

Skiej idzie dalej, jest dla nas bardziej 

Wrogi i przykry. 2 
OI eil jednak chodzi chodzi o Pol- 

skę, cechą obydwóch tych progra- 

mów, co już pisaliśmy _niejednokrot- 

nie, jest stosunek do sporu O Wilno. 

„Wilno“ to potrzebne jest zarówno 

Socjalistom, jak chadekom, nie jako 

terytorjum, nie jako miasto, zawiera: 

jące skarbce tradycyj i relikwij litew- 

Skich, a jedynie jako przedmiot spo- 
ru. Tradycje i relikwje w danym: wy- 

padku odstraszają ich od Wilna. Te- 

go balastu boją się zarówno laudi- 

ninki, jak krikszczionie. Spór zaś 

przeciągający się w nieskończoność 
gwarantuje krzępnięcie nowej, Nacjo 

nalistycznej obcej nam kultury mec” 

litewskiej, której każdy rozdział za- 

czyna się od słów: „będziesz niena- 

widził 500-wiekowej tradycji litew- 

skiej, związanej z Polską, jako naj- 

większego wroga"... ` 

еРш'Ёюзіас Е!е zasady w dobę dnia 

dzisiejszego i najwięcej Polskę obcho- 

dzącej polityki zagranicznej, postępo: 

wały te stronnictwa za czasów [Z4- 

dów swoich konsekwentnie. Polityka 

zagraniczna poprzednich rządów ko- 

wieńskich konsekwencji tej była do 

wodem. Ostatni traktat z Rosją  So- 
wiecką zawarty przez rząd lewicowy 

litewski był tej konsekwencji najlep- 

Szą ilustracją. lanych dowodów, tyle- 
kroć na tem miejscu już przytacza- 

nych, nie powtarzamy. Pozostaje nam 

jedynie stwierdzić, że wszelkie nadzie- 
je, pokładane dziś na zwycięstwie 

opozycji w Kownie, dowodzą wyłącz- 
nie nieorjentacji naszej w sprawach 

Litwy, są nieistotne, Oparte na błęd- 

nych przesłankach. 

ECHA STOLICY 

Konferencja w sprawie prac 
hudżefowych Senafu. 

WARSZAWA 5. I. PAT. Dziś w godzi- 
nach popołudniowych marszałek Senatu 

zorganizowana prof. Szymański przyjął w swoim gabinecie 
wicemarszałka Senatu Gliwica 

prac Senatu nad budźetem. 

Dostojnicy zagraniczni na jubile- 
uszowej wystawie Państwa Pol- 

skiego. 

Zarząd PWK. wystosuje zaprosze- 
nia do dostojników państw obcych, 

do zwie- 

dzenia jubileuszowej wystawy państwa 

polskiego. Zaproszenia doręczone bę: 

dą między innymi: prezydentowi Fran 
cji Doumergue, ministrowi Briandowi 

zaprzyjaźnionych z Polską, 

i Chamberlainowi. 

Ks. Janusz Radziwiłł wrócił 
do Warszawy. 

WARSZAWA, 5 II. — Wiceprezes 

Klubu BB. ks. Janusz Radziwiłł po- 

wrócił 'do Warszawy z Rzymu, RE 
s. 

Przed 

wyjazdem z Rzymu ks. Radziwiłł przy- 

jęty był na dłuższej audjencji prywa- 

udał się na pegrzeb swej matki 

Ferdynandowej Radziwiłłowej. 

tnej przez Ojca świętego. 

raczej bez Wilna, byle jak Zambwienia sowieckie na 1i pół 
miljona dol. dla Górn. Śląska 

WARSZAWA. 5.1. 

wielkich zamówień dla 

skwy z. ramienia 
przedsiębiorstw 
marck“ p. Schers. 

— 

ZA I PRZEGIW. 

Wyjazd z Kabulu. 

  
„lzwiestja” ilustrują w ten sposób wia- 

domości o nieporozumieniach Habibullaha 

w Afganistanie, który pod czułą opieką po- 
sł: angielskiego w wózku dziecięcym opu" 

szcza Kabul. ilustracja Izwiestij stanowi 

komentarz do stałych twierdzeń, iż bunt 

w Afganistanie i obałenie Amanulaha jest 

rezultatem intryg Anglii. 

szefa gabinetu ministra 
spraw wojskowych. Konferencja dotyczyła 

Od pewnego 

prze- czasu prowadzone są rokowania w 

„kul- sprawie udzielenia przez Z. S. R. R. 
przemysłu 

że Ni Oo: e” ZA 

ją wi cję Litwy. Litwę, ja w hutach górnośląskich wyroby że- 

Ez tłumaczą W lazne i stalowe na 1 i pół miljona 

ak. Jednem dolarów. Jak się dowiadujemy,$ dla 
tworzą finalizacji zamówień wyjechał do Mo- 

zainteresowanych 
dyrektor huty „Bis- 

ŁOWO 
WILND, Środa 6 lufego 1829 r. 

cła ul. Ać. Mickiewicza 4, otwarta od % do 3. Telefony: redakcji 243, administrac 228, drukarni 

zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 

OPOZYCJA — VOLDEMARAS — PLECHOWICZ 
konserwatystów litewskich, która w 
swym programie usiłuje uporządko* 
wać pojęcie państwowe Litwy, nadać 
jej pewien kierunek i zdrową podwa- 
linę, łącząc kompromisowo  przesz- 
łość niezbędną dla oparcia, z teraź- 
niejszością wykwitłą na wybujałym 
nacjonaliźmie. jedyna partja, pragną- 
ca naprawdę odzyskania Wilna, od- 
budowania choć częściowego starej 
Litwy w nowych naturalnie warun- 
kach. Partja ta jednak posiada za- 
ledwie 4-rech przedstawicieli na 80 w 
sejmie, jest słabą, dlatego. oczywiście, 
że programu swego nie opiera na 
czczej demagogji, a na poważnej 
myśli państwowej, niezrozumiałej dla 
masy wyborców. Najwybitniejszym 
przedstawicielem tej partji był wlaš- 
nie prof. Voldemaras. W obliczu cha- 
osu opanowującego Litwę partja ta 
dokonywuje zamachu stanu dn. 17 

Z ZA KORDONÓW 
iai ini w kome 
Według wiadomości z Berlinu, w 

reichstagu niemieckim w sobotę przy- 
stąpiono;do rozważania niemiecko-litew- 

skiego układu handlowego. Rozważanie 
układu zostało przerwane i układ prze- 
kazano komisji. 

Konfiskata majątka za orieczkę do Polski, 
Z Kowna donoszą: Sąd wojenny na- 

łożył konfiskatę na nieruchon:ošci nie- 
jakiego Fajna w Janiszkach, kióre figu- 
rowały jako kaucja za jego córkę, R 
Fajnównę. FajoAmue sąd wojenny po- 
ciągnął do odpowiedzialności za rzeko- 
me szpiegostwo na rzecz Polski, jednak 
F. razem z P. naczelnikiem straży po- 
granicznej przedostała się do Polski, 
zostawiając rodzicom kartkę, w której 
prosi u nich przebaczenia i przyrzeka 
wkrótce powrócić. : 

„Rytas“ 0 [tewsko-otowskick $10301- 
kach gospodarczych, 

Z Kowna donoszą: Wczorajszy 
„Rytas“ zamieścił artykuł wstępny, 
poświęcony kwestji  litewsko-łotew- 
skich stosunków gospodarczych: „Na- 
leży zaznaczyć- podkreśla pismo— 
że warunki współpracy gospodarczej 
z Łotwą są dla nas nieprzyjazne. 
Mając na widoku handlowy i inne 
układy z Łotwą, nie powinniśmy za- 
pominać, że w Łotwie minimum 
utrzymania jest o połowę niższe, niż 
u nas, elektryczność również o po- 
łowę tańsza, zarobki mniejsze, we 
wszystkich dziedzinach przemysłu — 
nadmiar fachowców. Cały przemysł 
łotewski koncentruje się w portach, 
gdzie materjał opałowy i surowiec 
jest tańszy. Wszystko to należy 
wziąć pod uwagę, mówiąc o układzie 
handlowym z Łotwą. 

Konfiskata * „Berliner Tagehlattu“ 
Z Kowna donoszą: Z rozporządzenia 

władzy zakaząno debitu i skonfiskowano 
w Kownie sobotni numer „Berliner Ta- 
geblattu* za opublikowanie fałszywych 
wiadomości o Litwie. 

KONIEC GŁODÓWKI KOMUNISTÓW 
W KOWNIE 

Z Kowna donoszą: W sobotę wie- 
czorem zakończyła się głodówka 90 — 
komunistów w więzieniu kowieńskiem. 
Prokuratura uznała żądania ich za 
bezpodstawne. W przededniu zakoń- 
czenia głodówki do Woldemarasa zgło- 
siło się zgórą 40 kobiet krewnych u- 
więzionych komunistów. Woldemara: 
przyjął niektóre z nich. Petentki za- 
chowywały się bardzo wyzywająco i 
były odstawione do komisarjatu, skąd 
dopiero zwolniono je. 

WALDEMARAS NAWIĄZUJE KONTAKT Z 
LEWICĄ. 

BERLIN. 6.2. (PAT). „Ost“- Express“, 

omawiając w depeszy z Kowna sytuację na 

Litwie, podkreśla, iż niezałeżnie od pogło- 

sek o poważnych nieporozumieniach w łonie 

rządu kowieńskiego, sprawa rozszerzenia ро- 

dstaw tego rządu nabiera obecnie charakte- 

ru aktualnego, dzięki temu, iż weszła ona 

na łamy litewskiego organu półurzędowego 
„Lietuvos Aidas“. Dziennik ten zamieszcza 
szereg korespondencyj, z których jedne wy- 

powiadają się za porozumieniem z opozycją 
prawicową, t. zn. ze stronnictwem klerykal- 
nem, inni natomiast upatrują w nietolerancji 
tego stronnictwa przeszkodę w osiągnięciu 

tego porozumienia. Znamienny jest fakt, że 
litewski dziennik półurzędowy odrzuca pro- 
pozycję porozumienia z klerykałami między 
innemi z tego powodu, ponieważ sojusz taki 
byłby oparty na zbyt wąskich ramach i unie- 
możliwiłby osiągnięcie jednolitego frontu na- 
rodowego, dzięki wyłączeniu _ pozostałych 
żywiołów antyklerykalnych. Oświadczenie to 
wskazywać ma zdaniem „Ost - Express“ — 
na to, że rząd Wałldemarasa rozwa.a możli- 
wość nawiązania kontaktu z opozycją lewi- 
cową. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ui Szeptyckiego — A. Łaszuk 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnie T-wa „Łot” 
DĄBROWICA (Poiesie) —— Księgarnia 
DUKSZTY — Bujet kolejowy. 

     

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 

WIENIEC — Skiep 
KLECK —- Sklep 
saDWA -— ul. Suwalska 13, 5. Matecki. 

      

   
. Zwierzyński. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jazwińskieg 
|  NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalski iego.   

N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 
K. Malinowskiego. : 

  

Smarzyński. i 

  

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
i PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
į POSTAWY — Księgarnia Poł. Macierzy Szkolrej 

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

    

trasiejski 

į WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-ws „Ruch“. 
MOŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na 
az nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa 
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str. 2-ej i 3ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 
milimetr 60 gr. W N-ch świątecznych Oraz z prowincji o 25 proc. dro 

żej. Zagraniczne 50% drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

grudnia 1926 r. i dochodzi do wła- 
dzy. Począwszy od tej daty rządzi 
Litwą prof. Voldemaras. 

Voldemaras. 

Dziś prasa polska pisze o prof, 
Voldemarasie ze zrozumiałą niechę- 
cią. Pisanie jednak 0  Voldemarasie 
jako © człowieku ograniczonym, głu- 
pim, traktowanie go lekceważąco, niby 
jakiegoś politycznego błazna, jest nie 
tylko niewłaściwem, ale szkodliwem. 
Zaciemnia bowiem jeszcze bardziej i 
tak dia nas zamglony, skutkiem bra- 
ku komunikacji, horyzont litewski i 
'może wprowadzać 'w. błąd opinię, 
gdyż Voldemaras jest naszym prze- 
ciwnikiem, a przeciwnika należy prze: 
dewszystkiem dobrze znać, nie zaś 
wytwarzać sobie o nim pojęcia fał- 
Szywe. ° 

Nie chcemy mówić o  niewątpli- 
wych zdolnościach dyplomatycznych 
Voldemarasa, które ocenić może naj- 
lepiej nasze ministerstwo spraw za- 
granicznych. Voldemaras jest człowie- 
kiem szerszego polotu myśli politycz- 
nej o wielkich zamiarach i planach, 
politykiem nieprzeciętnym, patrzącym 
w przyszłość. Za czasów jego opozy- 
cji za rządów chadeków, mowy jego 
należały do najlepszych w sejmie ko- 
wieńskim i być może do... najsympa- 
tyczniejszych dla nas. 

Voldemaras, objąwszy rządy po 
przewrocie grudniowym, podjął się 
wielkiego dzieła: wydobycia Litwy z 
chaosu zarówno wewnętrznego jak 
zewnętrznego. Wierny programom 
swej partji,  najpoważniejszej jaka 
istnieje na Litwie dzisiejszej, widząc 
doskonale największe źródło zła: za- 
bagnioną sprawę polsko-litewzką—za- 

|| SS T OSA ST TT TNS TITANO OOO BTI AAAA 

OSTRZEŻENIE 
W DZISIEJSZEJ PRASIE OPOZYCYJNEJ UKAŻĄ SIĘ INFORMACJE O 

TREŚCI WNOSZONEGO PROJEKTU BLOKU BEZPARTYJNEGO DOTY- 
CZĄCEGO REWIZJI KONSTYTUCJI. PO SPRAWDZENIU TYCH INFOR- 
MACYJ U ZRÓDŁA MIARODAJNEGO, STWIERDZILIŚMY, ŻE SĄ ONE 
NIEDOKŁADNE. 

Podpisanie propozycji sowieckiej 8 lufego 
W imieniu Rumunji protokuł podpisze poseł K. Davila. 

WARSZAWA, 5.I1. PAT. Minister pełnomocny Rumunii w 
Warszawie p. Karol Davila otrzymał od Rady Regencyjnej peł- 
nomocnictwo do podpisania w Moskwie protokółu Litwinowa. 
P. Davila wyjedzie z warszawy w dn. 6 b. m. w tow. pierwsze- 
go sekretarza poselstwa rumuńskiego p. Davidesco oraz radcy 
poselstwa poselstwa polskiego w Bukareszcie p. Kobylańskiego. 
Minister Zaieski oddał do dyspozycji p. Davili wagon minister- 
jalny, którym minister rumuński odbędzie p+dróż ao granicy 
polsko-sowieckiej, gdzie oczekiwać go będzie wagon specjalny, 
wysłany przez rząd sowiecki. W Moskwie p. Daviia będzie goś- 
ciem ministra Patka. Pierwsze spotkanie nastąpi 7 b. m. wieczo- 
rem. Według wszelkiego prawdopodobieństwa, protokół zosta- 
nie podpisany w dniu 8 lutego. 8 * - 

Zaproszenie Esfonji do prafokułu Litwinowa 
BERLIN. 5.2. (PAT). Donoszą z Tallina, że poseł sowiecki Petrowskij wręczył 

wczoraj estońskiemu ministrowi spraw zagranicznych Łattikowi tekst protokułu Litwino- 
wa wraz z olicjainem zaproszeniem do podpisania protkółu w dn. 7 bm. Zaproszenie to 
zawiera wzmiankę, że rząd sowiecki, w razie odrzucenia proponowanego terminu ocze- 
kuje od Estonji innych propozycyj. Minister Lattik wyjechał wieczorem :do Rygi, celem 

ycia_z ministrem łotewskim konierencji oraz rozważenia obok innych spraw aktual- 
nych kwestji podpisania protokułu sowieckiego. Równocześnie poseł litewski w Tallinie 
wręczył zwięzłą odpowiedź na notę estońską do Litwy. W Tallinie podobno niewiadomo 
nic o tem, jakoby nota litewska zawierać miała zapytanie, czy Estonja i Łotwa chcą 
podpisać protokół Litwinowa z Polską. 

Prasa sowiecka „ułatwiać sfosunki Polski z Z. 8. S. R. 
MOSKWA, 5 II. PAT. Mimo decyzji polskiej podpisanią łącznie z Rumunją 

proponowanego protokółu sowieckiego w dniu 7 lutego w Moskwie i dania tem sa- 

mem przez Polskę wyrazu najlepszej swej woli, prasa sowiecką nie ustaje w rzuca- 

niu na Polskę podejrzeń i obelg. „Prawda* pisze, že Polska chowa się za plecy 

państw bałtyckich, ośw adczając oficjalnie, że Łotwa i Estonja naglły na jednoczesne 

z Polską podpisanie protokółu, podczas kiedy okązuje się, że to właśnie Polska wy- 

suwałą ten moment wobec państw bałtyckich. Zdaniem „lzwiestij*, te niepra.tyko- 

wane dotąd metody dyplomatyczne miały ną celu 1) znalezienie protekstu do zerwa- 

nia rokowań w nadziei, że Sowiety odrzucą polskie warunki, 2) wykorzystanie poko- 

jowej inicjatywy Sowietów dla objęcia zakulisowemi środkami p zewodnictwa nad 

państwami bałtyckiemi. „Prawda”*, centralny organ partji komunistycznej, nie cofa się 

nawet przed zarzuceniem Polsce, że gra dyplomatyczna Polski nazywa się „szuler- 

stwem“. z 

w przededniu konferencji reparacyjnej 
Przygofowania w Paryżu. 

BERLIN, 5.1. PAT. Według informacyj prasy z Paryża, przybycia 

ekspertów niemieckich na konferencję reparacyjną oczekują tam w piątek. 

Agent reparacyjny i'arker Gilbert wyzdrowiał już, jednakowoż termin jego 

wyjazdu do Berlina dotąd nie został jeszcze ustalony. W hotelu, w  któ- 

rym odbywać się mają narady rzeczoznawców, wynajęto w tym celu całe 

piętro. Dla każdej z siedmiu delegacyj wyznaczono oddzielne apartamenty. 

„Berliner Tageblatt" donosi, że uchwalono nie udzielać w czasie konieren- 

cji żadnych informacyj przedstawicielom prasy. 

Obawy i przewidywania 
BERLIN. 5.2. (PAT). „Telegraphen Union* donosi z Paryża z powołaniem się ha 

iż konferencja przedstawicieli mocarstw wierzycielskich 

zwołana ma być tylko pod tym warunkiem, o ile narady ekspertów finansowych zakoń- 

czą się wynikami pozytywnemi, t. zn. 0 ile ustalona zostanie suma łączna długu niemie- 

ckiego oraz wysokość i ilość spłat rocznych. Konierecja mocarstw wierzycielskich ma 

na celu nowy podział odszkodowań niemieckich między wierzycieli. Koła rządowe poli- 

tyczne w Paryżu żywią jakoby obawę, że Włochy mogłyby: zażądać podwyższenia swe- 

go udziału w reparacjach. Istnieją również obawy co do możliwości protestu Stanów Zje- 

dnoczonych przeciwko nowemu planowi podziału. Rząd francuski jednykowoż, jak 

twierdzą stanowczo, w kołach paryskich jest zdecydowany nie odstępować od przyzna- 

nego mu na konferencji w Spaa udziału w wysokości 52 proc. Włochy musiałyby więc w 
każdym razie zadowolić się 10 proc. udziałem. 

pointormowane koła francuskie, 

  

Przesilenie gabinetowe w Niemczech 
Genfrum domaga się dwóch tek. 

BERLIN, 5.1. PAT. W ciągu dnia dzisiejszego sytuacja we- 

wnętrzno-polityczna uległa znacznemu zaostrzeniu. Stronnictwo 

centrowe zwróciło się do kanclerza Miillera z ultymatywnem żą. 

daniem oddania do 24 godzin dwóch tek—ministra sprawiedli- 
wości i ministra obszarów okupowanych dwum  przedstawicie- 
jom centrum, grożąc w razie odmowy natychmiastowem wyco- 

faniem z gabinetu ministra komunikacji von Guerarda. Celem 

uniknięcia powikłań kanclerz zaproponował przywódcom cent- 

rowym prowizoryczne rozwiązanie, oświadczając gotowość po- 
wierzenia teki sprawiedliwości dr. Bellowi, równocześnie jednak 

zastrzegając sobie decyzję co do nominacji ministra obszarów 
okupowanych na później, t. zn. do czasu ukończenia pertrakta- 

cyj w sprawie rozszerzenia gabinetu pruskiego. Propozycję tę 

stronnictwo centrowe odrzuciło, one bezwarunkowego po- 

wołania dwóch swych przedstawicieli do rządu Rzeszy. 

Frakcja cenfrowa odwołuje min. Guerarda. 

BERLIN, 5 l. Pat. Według iniormacyj biura wydawców dzienników 

niemieckich, prezydjum frakcji centrowej Reichstagu uchwaliło na dzisiej- 

szem posiedzeniu odwołać min. Guerarda z gabinetu. Frakcja centrowa 

późnym wieczorem ma odbyć jeszcze jedno posiedzenie. 

- ilustrującemi naprężenie 

  

powiadał nową erę w dziejach re- 
publiki litewskiej. Zapowiedź tego 
mogliśmy wyczytać we wszystkich 
urzędowych enuncjacjach kowieńskie- 
go premjera, we wszystkich jego wy- 
wiadach prasowych z przed dwuch 
lat. Czemu więc przypisać mamy ka- 
tastrofę kompletną tej raz wytkniętej 
„nowej' linji politycznej, ten następny 
nawrót do starych utartych dróg dy- 
plomacji kowieńskiej i te dzisiejsze 
zupełnie katastrofa!ne zabrnięcie w 
ślepą uliczkę  niemiecko-sowiecxiej 
dyplomacji, której koroną ciernistą 
dla Litwy jest ostatai traktat litewsko- 
niemiecki? Na pytanie to p zwolimy 
sobie odpowiedzieć w ten sposób: 
Voldemaras wystąpił z wielkiemi pla- 
nami, o których zrealizowaniu nie my- 
Śleli dotychczasowi politycy kowieńscy 
z obozu dzisiejszej opozycji i pla- 
nów tych zrealizować nie potrafił. Od- 
powiedź być może rażąca swą prosto- 
tą, a jednak leżąca najbliżej istotnega 
rozwiązania kwestji. Dzieło, którego 
podjął się W'aldemaras okazało się dlań 
za trudne do wykonania. ponad jego 
siły. Snute w teorji plany załamały się 
w chwili praktycznego ich realizowania 
Tizy tego były przyczyny: 1) brak lu- 
dzi, 2) zabagnióna spuścizna politycz- 
na po rządach poprzednich, 3) czyn- 
niki zewnętrzne w postaci głównie dy- 
plomacji niemieckiej i sowieckiej. Wal- 
demaras na swej drodze znalazł się pe- 
wnego dnia na rozstajach — musiał 
wybierać pomiędzy kompletnem ryzy- 
kiem zerwania z dotychczasowym sze- 
matem, zerwania raz na zawsze i po- 
wrotem na stary szlak. Waldemaras 0- 
kazał się mniejszym od własnych za- 
miarów. Wybrał to ostatnie. Nie chciał 
jednak ustąpić i nie chciał powrócić da 
starego systemu bierności i izolacji. Po 
czął lawirować, prowadził dalej polity- 
kę wybitnie aktywną, ale poprostu się 
przeliczył, poprostu przegrał w tej ak- 
cji. Zadania swego nie wypełnił, tak 
jak może zdołny oficer nie wypełnić 
zbyt trudnego zadania i zgubić wszy- 
stkich przytem żołnierzy. Waldemaras 
z początkiem roku 1929 nie uczynił nic 
z pośród zamierzanych planów, a dał 
Litwie najfatalniejszy i nieprzewidziany 
wcale w tych planach traktat z Niem- 
cami. Ten „wielki Waldemaras* z ro- 
ku 1926 już się skończył, pozostał na- 
razie ambitny polityk i półdyktator, któ 
remu ta ambicja nie pozwala na ustą- 
pienie i który w walce o władzę usuwa 
swych konkurentów. 

Plechowicz 
Oto jest psychiczne podłoże tych 

wewnętrznych tarć w łonie dziś rzą- 
dzących w Kownie ludzi, oto jest isto- 
tna przyczyna ustąpienia pułk. Plecho- 
wicza i związanych z tem pogłoskami 

panujące w 
Kownie. Te wewnętrzne tarcia mają dla 
nas wielkie znaczenie, znaczenie isto- 
tne, podczas gdy wszystkie wystą- 
pienia opozycji znaczenia tega nie ma- 
ją. Ježeli chadecki „Rytas“ czy tak czę 
sto u nas cytowany „Lietuvos Zinios“ 
ludowych socjalistów, ostro krytykuje 
politykę Waldemarasa to wiemy, iż 
czyni to jedynie ze względów taktycz- 
nych. Zupełnie inaczej rzecz się ma z 
opozycją w łonie samych  „tautinin- 
ków*. Opozycja ta dowodzi, iż wysił- 
ki podjęte celem wyciągnięcia Litwy z 
chaosu ogólnego nie zostały zaniecha- 
ne. 

Dłaczego zostali usunęci minister 
wojny Daukantas, a obecnie szef szta- 
bu płk. Plechowicz? Dlatego, iż uwa- 
żali że Waldemaras zbacza z wytknię- 
tej linji i skutklem tego zaszedł zada- 
leko pod wpływy niemiecko-sowieckiej 
dyplomacji. 

Nie wykluczony jest tuż takt wpły- 
wu rządu SSSR na dymisję obydwuch 
wojskowych. Ostatnie wiadamości ja- 
kie mieliśmy z Kowna przedstawiają 
sytuację wyjątkowo naprężoną nie wy- 
kluczająca zamachu stanu ze strony 
partji wojskowej z Plechowiczem nia 
czele. 

Niewątpliwie zarówno Plechowicz 
jak Daukantas reprezentują prawe 
skrzydło rządzącej partji, związani nie 
jako tradycjami szlacheckiemi. Nieza- 
leżnie jednak od ścisłego kierunku po- 
litycznego, zamach stanu dokonany na 
korzyść  którychkolwiek osobistości 
„po-grudniowych* dokonany byłby w 
imię zwycięstwa tej zdrowszej myśli 
politycznej, która powstała na Litwie 
po 17 grudnia 26 r. może wyrażając 
się ścislej w imię korekty tej myśli, 
sprowadzonej niebacznie przez Walde- 

marasa na manowce. Każdy zaś prze- 

wrot na rzecz opozycji czy to chade- 

ków, czy ludowców, czy socjal-demo- 

kratów — - dawodziłby jedynie komplet- 

nego bankructwa tej myśli na Litwie. m. 
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ECHA KRAJOWE 
STOŁPCE. 

  

Dalej ogromnie popularnemi są wie- 

To już jutro. 
Tłusty Czwartek- 7/.y luty - 

— Praca kuituraino - oświatowa w pow. 
Stołpeckim. Rozwój pracy kulturalno - spo- 
łecznej w m. Stołpcach i całym powiecie Stol- 

czory urządzane przez uczniów Gimnazjum 
i 7 kl. szkoły powszechnej w Stcłpcąch. 
Szczególnie śpiewy chórów szkolnych. 

peckim doszedł obecnie do rozkwitu. Wszę- W tych jed ak imprezach 1ozrywko- 
dy, gdziekolwiek się obrócić — napotyka wych—dokuczli»ą jest bardzo niepunktual- 
się różne stowarzyszenia, kursy i t.p. krze- ność urządzanych przedstawień, czy rozry- 
wiące oświatę w społeczeństwie. . wek i ogromnie przewlekające s ę antrakty, 

Jako ważniejsze z tych ośrodków, po- Oczywiście wskutek „nieodpowiedniego po: 
zwolę sobie wymienić: Uniwersytet Ludowy mieszczenia, szalonej ciasnoty i braku re- 
w Stołpcach, którego bilans półrocznej dzia- kwizytów, zawsze ad hoc sporządzanych. 
łalności tak się przedstawia: Od dn. 28 paź- Nie moż'a żądać zbyt wiele od urządzają: 
dziernika 28 r. do 1 stycznia 29 r. odbyło się cych te rozrywki. Miejmy jednak nadzieję, 
28 wykładów, przy średniej frekwencji 30 że budowa domu Ludowego zrealizowaną 
osób. I. z rolnictwa: 1) Życie gleby i roś- zostanie — już w najbliższym czasie i te 
lin, 2) o uprawie roślin okopowych, 3) wina nied'magania tem samem usunięte zostaną. 
owocowe, 4) nawożenie roślin zbożowych, _ Ze sportu waźnem wydarzeniem było 
5) utrzymanie łąk i pastwisk; 6) uprawa ro- niedawno otwarcie w Stołpcach stadjonu 
ślin jarych. II. z hodowii: 1) hodowla i cho; sportów zimowych, urządzonego staraniem 
roby trzody chlewnej i 2) hodowla i choroby wojskowo cywilnego koła sportowego Jest 
bydła rogatego. III z pszczelnictwa: 1) bio- dość dobra Ślizgawka i tor saneczkowy— 
logia pszczoł, 2) zakładanie i prowadzenie li.znie obecnie uczęszczane przez miejsc. 
pasiek. TV. Higjena: 1) choroby zakaźne, 2) 
gruźlica (z przezroczami), 3) choroby dzie- 
cięce. V. komunikacja: hitorja dróg i ich go- 
spodarcze znaczenie. V. z samorządu: 1) о- 
gólne wiadomości o samorządu i 2) ustrój 
gminy wiejskiej. VI Elektryczność: 1) elek- 
ktro statyka, 2) ogniwa i ich zastosowanie 
i 3) prący indukcyjne. VII Spółdzielczość: 
1) zasady i cele kooperacji i 2) dorobek 
kooperacji u nas i zagranicą (z przeźrocza- 
mi). VHI Krajoznawstwo: Kraje poabiegu- 
nowe (z przeźroczami). IX Dzieje cywili- 
zacji: 1) życie ludzi jaskiniowych i 2) kul- 
tura starożytnego wschodu. X Nauka o 
Polsce współczesnej: |) Wędrówka po zie- 
miach Polski (z przeźroczami) i 2) Dodat- 
nie i ujemne strony granic Polski. XI Do- 
my społeczne: 1) Cele i zadana Uniwersy- 
tetu Powszechnego i 2) Domy Ludowe, 

Kierownikami tegoż Uniwersytetu są: 
P. M. Haczyńska, Insp. oświaty pozaszkol- 

-nej pow.- Stołpeckiego i p P. Bartoszewicz, 
kier. 7 kl. szk. powsz: w Stołpcach. 

Drugą placówką w Stołpcach — jest 
Reduta, w lokalu której grono profeso- 
rów Gimnazjum Koedukacyjnego w Stołp- 
cach urządza co tydzien wykłady dla inte- 
ligencji. Poziom tych wykładów bardzo 
wysoki. Organizatorzy: prof. gimnazjum z 

- p. Dyr Lubojackim na czele. 
Powstaje wreszcie trzecią placówka — 

to kursy dla rzemieślników budowlanych, 
które mają być prowadzune pod fachowem 
kierownictwem miejsc. architektów i inży- 
nierów. Kursy dła rzemieślników trwać 
mają do wiosny. Powstają z ramienia Zwią- 
zku Rzemieślników. 

Tyłe co do samych Stołpców 
W Derewnie z inicjatywy p. Andrejkie- 

nasa i wójta Latyńskiego społeczeństwo 
wykończyło budowę własnego Domu Lu- 
dowego, w którym rozwija się już dz.ałal- 
ność Uniwersytetu Ludowego. Powstało 
Towarzystwo Domu Ludowego w m'ku 
Turcu dzięki zabiegom pisasza gminy R. 
Fistla, oraz ofiarności miejsc. społeczeń- 
stwa z p. Sidorowiczem z maj. Obryny na 
czele, Istnieje takiż dom Ludowy w Mirze 
i Rubieżewiczach. W N.-Świerżniu przystą- 
piono do śpiesznego remontu , posiadanego 
już domu Ludowego, w St. Świerżniu—do 
zrealizowania projektu budowy. 

W Stołpcach powstało również T-wo 
Domu Ludowego, pod prezesurą p. Staro- 
sty Kulwiecia, który akcję budowy D. Lud. 
usilnie popiera. 

Przy tych wszystkich akcjach społe- 
czeństwa organizują się sekcje rozrywko- 
we, jak trupy scen.czne (przy każdym D. 
Ludowym) sportowe i t. p. 

_ Zapytanie, czy rozrywki własnemi siła- 
mi organizowane budzą zainteresowanie 
i zadawalniają społeczeństwo ostatecznie 
przesądzonem być Się wydaje. Przytoczę 
fakt: W tych dniach przyjezdną trupa wy- 
dała koncert bałałajkowy sala wynajęta 
ną ten cel śwtc'ła pustką. Na drugi dzień 
miejscowa trupa teatralna wystawiła sztukę 
p. t. „Mąż z grzeczności" — publiczność 
formalnie dusiła się z braku miejsc. Mo- 
ёпа przy tej sposobności zaznączyć, że 
członkowie tej trupy, popularnie na grun- 
cie stołpeckim zwanej „grono chętnych 
osób" —posiądają wprost niepospolite—jak 
na amatorów sceny zdolności Wreszcie, 
że udział w tej trupie p. Zastępcy Sta- 
rosty H. Kuroczyckiego — pociąga do 
ofiarnej pracy członków trupy — i budzi 
życzliwość społeczeństwą. W tej pracy i 
UP. w osobie zdolnego reżysera p. por. 

Sbudzińskiego żywy udział bierze. 

„GDZGRBRLEWSKI“ 

Książka St, Wędkiewicza „Z mo- 
4ywów polskich w publicystyce  fran- 
cuskiej“ jest niewyczerpaną kopalnią 
wszelkiego rodzaju rysÓ w  charak- 
teryzujących stosunek Francuzów do 
nas i do Polski (nie mówiąc Oczy- 
wiście o sferach oficjalnych Francji, 
dla których  kamertonem, słusznie 
bardzo jest, był i będzie interes po- 
lityczny). 

Weźmy dla przykładu kwestję ży- 
dowską w Polsce. Żyd polski był od 
dawna postacią popularną we Fran- 
cji (pani de Staćl, Erckmann-Chatrian, 
Anatole France etc). Dziś Żyda „pol- 
skiego nazywają we Francji le 
Pollak, albo poprostu le Polo- 
nais; stąd tak częste we Francji (i 
w Anglji) identytkowanie Polaka z 
Żydem. Wszak p. Wędkiewicz cytuje 
przykłady nazywania pani Curie-Skło- 
dowskiej - izraelitką i to przez po- 
ważnych literatów francuskich, któ- 
rym taka ignorancja zaszczytu nie 
przynosi. Kwestją u nas żydowską 
mocno interesują Się we Francji sze- 
rokie koła intelektualistów. A tych 
całe m ultum wręcz należy do na- 
rodu żydowskiego. Są to Żydzi pi- 
szący—i jak jeszczel—po francusku, 
sławni, popularni, wpływowi (Piotr 
Wolff, Tristan Bernard, Coolus, Je: 
rzy de Porto-Riche, Jan Ryszard 
Bloch etc. etc). Specjalnej oni niechę- 
ci do Polski nie żywią, uważają sie- 
bie za Francuzów, tylko za Francu* 
zów — ale — pisze p. Wędkiewicz — 
znaczny procent, elementu żydowskie- 
go w literaturze i prasie francuskiej 

amatorów sportu. 
.  Ręasumując to, podkreślić trzeba, że 

nigdy dotąd Stołpce i cały powiat Stołpec- 
ki nie osiągnęły tego tempa w pracy kul- 
turaino Oświatowej. W tym kierunku dużą 

rolę Odgrywa duże zainieresowanie i po- 
pieranie tej pracy przezp Starostę Kulwie- 
cia, pobudzającego świadome jednostki ao 
czynu. 

W tej korespondencji nie obiąłem pra- 
cy oświatowej w dziedzinie rolnictwa, co 
nie omieszkam obszerniej ująć. St. K. 
Wil. 28-I. 29 r. 

MĄCIAKI POW. WOŁKOWYSKI. 

— Q pocztową agencję. Poruszona w 
Nr. 20 (1930) „Słowa! Wz I. Hopko p. t. 
„Nagla sprawa" kwestja listów wysyłanych 
na prowincję, które giną lub gdzieś gniją... 
nasuwa mnie myśl poruszyć tę choć już nie 
nagłą sprawę. 

"Troszcząc się o stan kultury wsi, szczt- 
gólniej tego kąta zapadłego, w którym po 
wojnie się znalazłem, a mianowicie: na po- 
graniczu trzech gmin — Podoroskiej i Mię- 
dzy rzeckiej powiatu Wołkowyskiego, oraz 
Różańskiej powiatu Kosowskiego. Mieszkań- 
cy tych okolic rozbici są pocztowo również na 
trzy grupy. Jedni chociaż nałeżą do gminy 
Podoroskiej otrzymują pocztę z urzędu gmi- 
ny „Międzyrzeckiej o 12 kilometrów; drudzy 

(A Międzyrzeckiej otrzymują pocztę z 
óżanej o 13 klm. i trzeci gm. Pod oroskiej 

otrzymują pocztę z Agencji Podoroskiej o 10 
—1I klm. Aby temu zaradzić udałem się do 

sołtysa gromady wsi Mąciaki, Zamoszany i 
Pietronie, a także osadników na rozparcelo- 
wanym majątku Michalin-Mąciaki i pustki w 
liczbie 40-tu rodzin, sołtys zwołał zebranie 
na którem spisaną została zaopatrzona w 
podpisy uchwała, upoważniająca podpisane- 
go do wniesienia podania na utworzenie 
agencji pocztowej w Mąciakach. Petenci dali 
zobowiązanie wożenia poczty przez trzy lata 
po trzy razy na tydzień do Rodorósią iz 
powrotem — bezpłatnie, zaofiarowując przy 
tem bezpłatny lokal. Udałem się także 
właściciela majątku „Szyrkowicze*  położo- 
nego o jeden kilometr od b. majątku Mąciak; 
oraz do dzierżawcy folwarku „Michalinka” i 
ci złożyli podpisy przyjmując ż wielką chę- 
cią zobowiązanie wożenia poczty. Nadmienić 
muszę że bliskich, bo o kilometr lub 2 poło- 
żonych wiosek: jak Melachowicze i Ciera- 
chowicze, któreby tutaj otrzymywały kore- 
spondencję .na zebranie nie zwoływałem i 
zobowiązań żadnych nie wymagałem. Obe- 
szlibyšmy się co do wożenia poczty bez 
nich: ja przyjąłem wobec gromady zobowią- 
zanłe: 52 razy do roku dać furmankę po po- 
cztę do Podoroska i to bez krzywdy dla sie- 
bie, gdyż obecnie posyłam dwa, a często i 
trzy razy na tydzień. 

„, Wniosłem podanie do Wileńskiej Dyre- 
kcji Poczt i Telegrafów jeszcze w kwietniu 
1928 r. Dotąd żadnego zapytania ani też od- 
powiedzi nie miałem. Podobno Dyrekcja 
zwracała się do Urzędu gm. Podoroskiej, lecz 
ta mając tuż przy urzędzie agencję poczto- 
wą mało interesuje się jakiemiś tam Mącia- 
kami położonemi na jej krańcu — dała opi- 
nję niezadawalniającą i na tem się skończy- 
ło. A szkoda! Wieleby to gazet zaprenume- 
rowano. Jakby się ożywiła korespondencja! 
Krzywda nam się stała, a wina niech spad- 
nie na tych, kto stanął na przeszkodzie. 

A może żale nasze poparte przez „Sło- 
wo” usłyszy ktoś komu zaa na rozwinię- 
ciu sieci pocztowej, a z tem i kultury w pań- 
stwie i zrobi co potrzeba. 

K. Pareszczako. 

  

    

stwarza atmosferę naogół przychylną 
dla narodowych rewindykacyj żydaw- 
skich, sprzyja też bezkrytycznošci 
wobec  przesadnych albo zgoła 
oszczerczych informacyj O „przešla- 
dowaniach" Żydów w Polsce. Liczni 
Żydzi są profesorami w Sorbonie— 
a prof. Izoulet, bynajmniej nie izraeli- 
ta, w wydanem dwa lata temu dziele 
wykazywał wyższość judaizmu nad 
chrystjanizmem. Dodajmy filosemickie 
tendencje cechujące pisarzy  francu- 
skich nietylko mających w żyłach 
choćby tylko cząstkę krwi żydowskiej. 
We współczesnej opinji Paryża - pi- 
sze „Wędkiewicz — dzięki literaturze, 
prasie i nauce nuta przyjazna Żydom 
bierze górę nad antysemityzmem np. 
takiego Maurrasa lub Leona Da- 
udeta. 

Prawda, obok niechętnych nam 
publicystów działają we Francji inni, 
dobrzy znawcy kwestji żydowskiej na 
Wschodzie i ci malują położenie Ży- 
dów w Polsce w barwach zgodnych 
z rzeczywistością (np. bracia Tharaud 
„których informacje i wywody „prze- 
konały niejednego Francuza”) ale 
gdy taki np. poczytny i , wychwalany 
attor jak Andrć Śpire (Żyd) napisze, 
że pogromy w Rosji carskiej wydają 
się dziecinną zabawką w porównaniu 
do tego, co się działo w 1919 i 1920 
r. w Polsce, w Wilnie, w Pińsku, Li- 
dzie, Lwowie a zwłaszcza na  Ukra- 
inie—tego potem siekierą nie wyrą- 
bać, wrażenia takich słów nie zatrą 
nawet najprzyjaźniej* dla nas usposo- 
bieni bracia Tharaud, Wpojono w 
opinię publiczną we Francji, że Pol- 
ska jest pełna antysemityzmu  obja- 
wiającego się w najrozmaitszych for- 

TĄ; У DAL = 

Bilefy za okazaniem zaproszeń w cenie 7 zł. 

Po stłumieniu rokoszu w Hiszpanii 
Sświadczenie Primo de Rivery do prasy. 

MADRYT, 5 Il. Pat. Primo de Rivera oświadczył przedstawicielom 
prasy, iż poinformował króla o pomyślnem zlikwidowaniu spisku. Premier 
przewiduje, iż gen. San Jurio wróci w najbliższym czasie do Madrytu celem 
poinformowania rządu o zarządzeniach wydanych w związku z wypadkami 
w Walencji. 

Rezszfowanie rokoszan. 
PARYŻ, 5. Il. PAT. „Excelsior* donosi z Hendaye, iż rząd hiszpański nie 

«jest jeszcze panem sytuacji, Tenże dziennik donosi o aresztowaniu konsułów 
Castro, Girona i aiguliera. Gen. San Jurio wydał rozkaz uiezwłocznego wy- 
wiezienia Sa.ch'ez Guerra na pokładzie kanenierki wojennej w nieznanym 
kierunku. Polecił on również uwięzić gen. Queipo, tudzi.ż Liauo, b. ministra 
wojny, Pi losa, b. ministra robót pubi i Vislanucva, b. przewodniczącego lzby. 
bonoszą dalej, iz organizacje robotnicze w Walencji uchwaliły rozpocząć w 
dniu dz siejszym strajk powszechny. Syn Blasco Ibaneza ma być również are- 
Sztowany. 

Sfarcia z powsfańcami. 
BERLIN, 5, Il. PAT. „Vossische Ztg.* podaje za „Daily Telegraph", iż zaburze- 

nia w armji hiszpańskiej objęły również flotę i że w poszczególnych miejscowościach 
doszło do kiwawych starć m ędzy powstańcami a oddziałami wojskowemi, które do- 
chowały wierności rządowi Primo de Rivery. 

Międzynarodowe zawody narciarskie w Zakopanem 
ZAKOPANE. 5.2. (PAT). Przy pięknej i niezbyt mroźnej pogodzie o godz. 8-ej 

min. 1, rozpoczął się start do biegu 50-ciokilometrowego. Z 41 zapisanych zawodników 
9 nie stanęło do startu, w tej liczbie 4 Niemców, którzy jeszcze nie przybyli do Zakopa- 
nego i staną do zawodów dopiero jutro, ś Jugosłowian, wreszcie 2 Polaków. Pierwszy 
Norweg, który wystartował o godzinie 8. min 2. po 34 minucie przeszedł już pierwszy 
punkt kontrolny, znajdujący się o 7 klm od startu. 

ZAKOPANE. 5.2, (rA1). W międzynarodowych zawodach narciarskich w Zako- 
panem brało udział 32 zawodników, z których ukończyło bieg 27. Pierwszy przybył 
Knuutilla (Finladczyk) — 3 godz. 50 min. 1 sek., drugi Saarinen (Finlandczyk) — 3 godz. 
53 min. 22 sek., trzeci Hansen (Szwed) — 3 godz. 53 min. 50 sek. Z zawodników czecho- 
słowackich 8-me miejsce zajął Donth w czasie 4 godz. 4 min. 32 sek., 10-te — Nemecky 
4 godz. 19 min. 5 sek. Z-zawodników węgierskich Csekey zajął 23 miejsce w czasie 
4 godz. 50 min. 34 sek. 

ZAKOPANE. 5.2. (PAT). W uzupełnieniu wiadomości o wynikach dzisiejszego bie- 
gu na przestrzeni 50 klm. należy zaznaczyć, że czwarte miejsce zajął Likkannem (Fin- 
landja) — 3 godziny 51 min. 15 sek. i3-te Motyka Zdzisław (Polska) 4 godz. 25 min. 
10 sek., 14-te Krzpetowski Andrzej II — 4 godz. 26 min. 40 sek., 16-te Czech Władysław 
(Polska) .—4 godz. 28 min. 46 sek., 18-te Król (Polska) — 4 godz. 15 min. 10 sek., 
20-te Witkowski (Polska) — 4 godz. 50 min. 7 sek. 
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GBRADY SEIJMU 
Budżef min. Kolei i Roin.ctwa 

WARSZAWA. 5.2. (PAT). 45 posiedzenie 
Sejmu. Przystąpiono do budżetu Ministerstwa 
Komunikacji. Sprawozdawca pos. Sobolew- 
ski (BB), omawiając sprawę taryf, wyraża, 
obawy, że zbytnia podwyżka mogłaby о- 
siągnąć skutek niepożądany. Wreszcie mów- 
ca omawia sprawy inwestycyjne. 

Pos. Kornecki (Kl. Nar.) oświadcza, że 
stanowisko rządu w sprawie uposażenia u- 
rzędników nie zadawala klubu. Mówca wska- 
zuje na wniosek oszczędnościowy Swego 
stronnictwa w sumie 93 milj., w razie przy- 
jęcia którego, bez szkody dla aparatu admi- 
nistracji możliwe będzie pokrycie nowej 10 
proc. podwyżki płac. (4 : 

Minister komunikacji p. Kuehn przyznaje 
słuszność niemal wszystkim  wnioskom © 
niedostateczności uposażenia, o niedómaga- 
niach technicznych i t.d., lecz stwierdza, że 

gdyby to ująć w liczby i zestawić, nie osią- 
gnęłoby się równania, gdyż są olbrzymie 
trudności przy wykonywaniu tych postula- 
tów. 

W dalszym ciągu przemówienia minister 
zapowiada nadesłanie za kilka tygodni do. 
sejmu projektu ustawy o przedsiębiorstwach 
pragmatyki, przepisów emerytalnych i t.d. 
Co się tyczy wielkiej pożyczki inwestycyj- 
rej, to jest ona u nas sprawą nie do zdoby- 
cia, gdyż nie mamy możności dać pod za- 
staw naszych kolei, są one bowiem już za- 
stawione w pożyczce dillonowskiej. jeszcze 
przez lat kilka stan ten będzie taki sam. 

Poruszając kwestję uposażenia, minister 
wskazuje, że podwyższenie płac personelu 
jest rzeczą pilną. Rzeczy tej jednak nie da 
się tak łatwo rozwiązać. W budżecie na rok 
1929 - 30 niema odpowiedniej kwoty. Nikt 
nie może podejrzewać ministra komunikacji 
aby był niechętny podwyższeniu płac kole- 
jarzy, tylki że panowie posłowie mogą obie- 
cywać, a ja muszę wykonać i to jest powo- 
dem, dlaczego ja muszę być złym, a panowie 
mogą być dobrzy. 

o przemówieniu p. ministra Kuehna Za- 
brał głos sprawozdawca Ra, Sobolewski, 
dając pewne wyjaśnienia. Na tem wyczerpa- 
no rozprawy nad budżetem Ministerstwa Ko- 
munikacji i przystąpiono do budżetu Mini- 
sterstwa Rolnictwa. 

Referent pos. Kleszczyński wskazuje, że 
komisja budżetowa zwiększyła wydatki o 

     

mach — i trzeba się nam z tem li- 
czyć. ! 

Dalej: jakże  krzywem okiem 
patrzą Francuzi na wychodźtwo pol- 
skie do Francji. „Sprawki bandytów 
polskich“ nie schodzą ze szpalt dzien- 
ników francuskich; jest to już niemał 
stała ich rubryka. 

Dobrze, oczywiście, że nie wygasa 
legenda o „Vive la Pologne, 
Monsieur!“ rzuconem jakoby 
przez Floquet'a w twarz Aleksandro- 
wi Il-mu w Paryżu w 1867 roku. 
Dobrze, że w roku zeszłym ukazała 
się w Paryżu pod tym tytułem nawet 
cała publikacja dotycząca spraw pol- 
skich, tedy dla nas oczywiście bardzo 
przyjazna. Mniejsza, że Leon Daudet 
tyle razy wprost wyśmiewał się z 
„Ouo Vadis?“ (ouvrage ridicule, ro- 
man pučril, livre niais, gui a plu par 
sa banalitė mėme). Wiekszej wagi jest 
rzeczą, że tacy jak Olivier d'Etche- 
goyen („Pologne, Pologne...“) jak 
Jean Renaud („L'Homme au loup" 
1926), jak Mauclair („Sous le ciel 
pale"), jak autor „Au Pays des Polo: 
nais“ *) i inni książkami swojemi 
uczynili nam w opinji publicznej we 
Francji ciężką krzywdę i zaszkodzili 
  

*) St. Wędkiewicz daje wystarczające 
wyobrażenie o tej książce z roku 1927-go. 
„Polacy pisze autor ukryty pod litera- 
mi B. Br. — cóż to za mizerna rasa, jakaż 
rozpaczliwa u nich meskinerja we wszyst- 
kiem! Nieopatrznie oswobodzono ich z łań- 
cuchów. Polacy są wiecznymi aktorami. W 
pięknie prezentujących się ich intelektuali= 
stach dopatrzeć się właśnie można wstręt- 
nego jądra polskiej duszy. 1 t.p. i t.p. Po- 
mijam — pisze Wędkiewicz — słowne obel- 
gi, skatologiczne wyzwiska... Nie są to, nie- 
stety, wyjątkowe we Francji objawy braku 
dla nas sympatji, lub niechęci, lub wręcz 
nienawiści. 

4525 tys., dochody zaś podniosła o 83 tys. 
Pos. Stolarski (Wyzw.) zarzuca ministro- 

wi brak programu i rzekome usuwanie z in- 
stytucyj rolniczych czynników opozycyjnie 
i krytycznie usposobionych względem jego 
osoby. Wreszcie kończy oświadczeniem, że 
jeżeli minister nie czuje się na siłach podoła- 
nia swojemu zadaniu, to winien wyciągnąć ” 
z tego konsekwencje. 

la tem obrady przerwano do 
14-ej. 

Na posiedzeniu popołudniowem po prze- 
mówieniu pos. Lechnickiego (BB) zabrał 
głos Minister Rolnictwa  Niezabytowski 
oświadczając na wstępie 
że dopiero ten rząd jasno postawił tezę, że 
do dobrobytu krajowego dążyć należy drogą 
rożwoju rolnictwa, że rolnictwo musi się о- 
płacać a dalej starano się zabezpieczyć zbyt 
na płody rolne i zwiększyć ceny na tłuszcze, 
Dalszym etapem programu była budowa chło 
dni w Gdyni i zdobycie parowców, zaopatrzo 
nych w chłodnie. Komisja do badania obrotu 
towarowego z zagranicą wkrótce ukończy 
swt prace. Pos. Stroński przerywa uwagą, 
iż zagranica czyni zarzuty, że w naszem ma- 
śle jest tylko 10 proc. tłuszczu, na co mini- 
ster oświadcza, że dowodzi to tylko, w ja- 
kim stopniu za musi pilnować własnego 
społeczeństwa. Dlatego też wprowadzona bę 
dzie standaryzacja masła, przeznaczonego na 
wywóz w ten sposób, aby tylko 5 spółdziel- 
ni mleczarskich, dających odpowiednie gwa- 
rancje, miało prawo wywozić masło. Zabez- 
pieczy to przed powtórzeniem się podobnego 
wyzysku. Ministerstwo kładzie nacisk na oŚ- 
wiatę pozaszkolną, urządza konkursy wśród 
młodzieży, zakłada wzorowe gospodarstwa, 
rozpowszechnia uszlachetnione nasiona i na- 
20 sztuczne i t.d. 

o przemówieniu ministra rolnictwa prze- 
mawiał jeszcze pos. Czapski. Na tem zakoń- 
czono obrady nad budżetem rolnictwa, po- 
czem Izbby przystąpiła do budżetu Minister- 
stwa Reform Rolnych. Marszałek oznajmił, 
że referent zgadza się na wycofanie z dru 
kowanego sprawozdania pewnych ustępów, 
zakwestjonowanych przez przewodniczącego 
komisji budżetowej pos. Byrkę. Po dyskusji 
w której zabierali głos pos. Sanojca. Konpiń- 
ski, Malinowski — obrady przerwano. 

Następne posiedzenie jutro o godzinie 10 
rano. 

godziny 

nam mocno. Powie mi kto może: 
„Przyjaciele nasi we Francji dzielnie 
odparowali te ciosy! Jakąż energiczną 
działalność rozwijają Les Amis de la 
Pologne z panią Różą Bailly na cze” 
le, o „których z takim entuzjazmem 
rozpisywał się Boy Żeleński! A takie 
książki jak, niedaleko szukając, Del- 
verta „La Vivante Pologne" albo 
Martiala albo pana i pani Barot'For- 
lićre „Notre soeur, la Pologne”? Jesz- 
czeby można niektóre wymienić — ta- 
kie gorące, takie serdeczne...** 

Wiem. Znam. Na tem miejscu w 
„Słowie sam zdawałem o nich obszer- 
nie sprawę, podnosząc wielki dla nas 
pożytek takiej polonofilskiej propagan- 
dy. Niestety jednak Światła by- 
ły mdłe i nikłe, natomiast cienie 
nader efektowne i z rzetelną maestria... 
spreparowane. Wyjątek może tylko 
stanowi wybornie skomponowana pro- 
pagandowo książka państwa Barot- 
Forlićre. , 

Jeszcze jeden szczegół. Pisarze 
francuscy jakby się uwzięli wyrabiać 
Polsce opinię krainy gdzie panuje 
wiekuista melancholja, monotonia i 
nuda. „Zwiedziłem Polskę w długich 
przejazdach koleją — pisze np. publi- 
cysta belgijsko-francuski Pi rard; w 
„La maison des serpents" — przewę- 
drowałem olbrzymie, smętne równi- 
ny... Oglądałem cierpliwie miasta... 
Polska jest ziemią melancholji*. Nie 
znalazł p. Pićrard u nas nawet ża- 
dnych dzieł sztuki, godnych uwagi, o 
o których rozwodzą się przewodniki. 
P. Geo London w swej książce z 
roku 1927-go streszcza Swoje wraże- 
nia 2 uciążliwej przez Polskę podró- 
ży „.do Rosji w słowach: „Równina 
bez Койса požbawiona wszelkiego 

mocz Reda Artystów Ten Poki @ 
Saony Kasyna Garnizonoweg . 

Pius XI 
Ze światem katolickim  obchodzi- 

my dziś szóstą rocznicę koronacji Pa- 
pieża, tem uroczyściej w tym roku, że 
jest rok pięćdziesięciolecia kapłaństwa i 
dziesięciolecia sakry biskupiej, którą 
otrzymał ks. Achilles Ratti w Warsza- 
wie. 

Czcimy Papieża, jako Namiestnika 
Chrystusa, następcę św, Piotra, sterni- 

ka nawy kościelnej. Ale prócz tego my 
monarchiści, widzimy w nim korono- 
waną głowę, symbol jednowładztwa; 
korzyści , jakie z tego jednowładztwa 
płyną dla Kościoła, są najlepszym przy 
kładem dla poparcia naszych tez ustro- 
jawych. 

W długim szeregu dwustu sześć- 
dziesięciu Papieży Pius XI jest, zdaje 
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się, jedynym, który był w naszym 
ju i zna Wilno. Pamiętamy owe mroś 
ne popołudnie, gdy sam Marszałek Pi 
sudski przywiózł nam Nuncjusza К 
ttiego. Modlili się obaj w Ostrej B 
mie. W ulicy czekała eskorta — szw: 
dron 13 Pułku Ułanów Wileńskich. 

Pius XI był z nami w chwili prze 
budzenia naszej państwowości, w złe 
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i dobrej doli. Nie zapomnimy mu, źe | ta 
huk armat z pod Radzymina nie oder | M 
wał go od Polski. Prawdziwych przy” h 
jaciół poznaje się w biedzie. 

Powołano: go .do spraw większych | 1a 
Mimo to, nie przestał być naszym. || | 
wiemy, że nie jest to pusty frazes, gdy > 

d. 
d; 

mówi o sobie: 
„Jestem polskim Biskupem*. 
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Hodowia lisów srebrzystych na Lifwie 
Jak podaje „Memeler Dampfboot" w tych 

dniach odbyła się inspekcja pierwszej na Lit- 
wie fermy srebrzystych lisów w Smininach, 
w pobliżu Plik, (kraj Kłajpedzki), w której 
wzięli udział przewodniczący sejmiku, czło- 
nek dyrektorjum komendant Kłajpedy i inni. 

Ferma została założona we wrztśniu r. 
ub. i należy do Bertulejca i Sadowskiego. 
Zajmuje ona około morga przestrzeni i jest 
otoczona płotem wysokim na 2 mtr. obcią- 
gniętym zgóry drutem. 

Wewnątrz znajdują się oddzielne drucia- 
ne przegrody, gdzie się trzyma pojedyńczo 
cenne lisy. By lisy nie mogły podkopać się 
pod przegrody, siatkę drucianą wkopano na 

35 cm. do ziemi, ziemię zaś obok siatki 
wybrukowano. Lisy nie mogą również wdra- 
pać się do góry, gdyż przegroda druciana - 
jest nachylona do wnętrza. 

Lisy karmi się wołowiną i koniną oraz 
królikami i gołębiami. Każda para w kwietniu 
— maju przynosi 2—4 lisiątka. Do grudnia 
lisięta już się nadają do sprzedaży. Każda 
para lisów kosztuje 10.000—15.000 It. 

Nie należy sądzić, że futerko cennego 
lisa całe jest srebrzyste. Srebrzy się ono tyl- 
ko na grzbiecie, reszta zaś futerka jest czar- 
na. 

Ojczyzną srebrzystego lisa jest Kanadź ni 
Podobne fermy istnieją w wielu krajach. Wa | 21 
runki w Litwie sprzyjają hodowli 
dzięki klimatowi, odpowiadającemu klima“ 
towi rodzinnego kraju zwierzątka — i ta” 

lisów | ni 
dz 

niemu mięsu. Potrzebny jest tylko kapitał ni 
ponieważ na każdą parę trzeba wy: <) 
10—13.000 lit. i kilka lat czekač na zysk. W 
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Aby dać możność szerokim war= 
stwom publiczności obejrzeć nie- 

śmiertelne arcydzieło 

PAN TADEUSZ 
ADAMĄ MICKIEWICZA 

Dyrekcja KINA „HELIOS* demon- 
struje ten film codziennie od godz, 
2-ej do A P- p. po cenach zni- 
żonych: Balkon 50 gr., parter 1 zł. 

na wszystkie miejsca. 
Od godz. 6-ej Karnawał ną 

scenie i na ekranie. 

  

zanim kupisz fowar zagraniczny 
— Uhejrzyj fowar krajowy. 

  

Wielką WYPRZEDAŻ 

uroku". P. Luc Durtain („L'autre 
Europa" 1928) formalnie znęca się nad 
Polską. „Pustka! Stoisz tu—pisze— w 
obliczu samej Ziemi jako elementu 
kosmicznego, jeszcze nie- 
zwalczonego. 5 

I takim informatorom, którzy oglą- 
dali Polskę nie  oprowadzani przez 
uprzejmych polskich gospodarzy, lecz 
na własną rękę, wierzy francuska 
opinja publiczna o wiele, wiele chętniej 
niż—naszym przyjaciołom zachwyca- 
lącym się i krajem naszym i nami. 

* 

P. Kazimierz Smogorzewski, będąc 
w 1925 r. paryskim korespondentem 
„Gazety Warszawskiej* zorganizował 
dla niej i przeprowadził— znakomicie, 
mówiąc nawiasem -- ankietę mającą na 
celu uwidocznienie głębokich sympatyj 
a może i żywszych jeszcze uczuć żywio 
nych dla Polski i Polaków „przez naj- 
wybitniejsze we Francji osobistości, 
świecznikowe, wpływowe, słowem mia- 
rodajne dla polonoiilskiego „nasta- 
wienia" Francji powojennej. 

Rzeczona ankieta ukazała się w 
1926 r. po francusku, w książkowem 
wydaniu  paryskiem  Gebethnera i 
Wolffa, tworząc spory tom sporego 
formatu. Mamy w nim  „deklaracje” 
aż 92 mężów stanu, polityków, uczo- 
nych, pisarzy, publicystów. począwszy 
od samego prezydenta Doumergue'a. 
Zdawałoby się—dokument, co się zo- 
wie! Dowód namacalny! Tymczasem 
są to właśnie tylko „deklaracje" nie- 
jako oficjalne. Dobre i takie. Przede- 
wszystkiew przydadzą się kiedyś— 
historykowi naszych czasów, 

Do ankiety ogłoszonej w wydaniu 
książkowem przez Smogorzewskiego, 

ogłasza w lutym firma W Nowieki Wilno, ul. Wielka 30. 
Modne: KONFEKCJA, GALANTERJA, OBUWIE: 

towarów zimowych i wysortowa- 
nych z rabatem od 10 do 50 proc. 

pod tytułem „La Politique Po- 
łonaise de la France" na- 
pisał obszerną przedmowę p. Z. L. 
Zaleski. Daje on przegląd i analizę 
polityki polskiej rządu francuskiego. 
Zaczęła się ta polityka na dobre za 
omnipotencji kardynała de Richelieu, 
a najżywsze miała kolory gdy stali 
we Francji u władzy Mazarin i Lud- 
wik XIV-ty, Była to głównie polityka 
medjatorska. Francja godziła Polskę 
ze Szwecją. Potem usiłowała nakto- 
nić Polskę do polityki zagranicznej 
bardziej aktywnej, bardziej przedsię: 
biorczej, ofiarowując swe poparcie. 
dla powiększenia terytorjów Państwa 
Polskiego. Za panowania Ludwika 
XV-go staje się polska polityka Fran- 
cji chwiejną, niezdecydowaną, zdoby- 
bvwającą się tylko na  pół-Środki. 
Podczas Rewolucji Francuskiej oraz 
za czasów Napoleona Polska gra dla 
Francjj rolę d*une utile di- 
Version. Taką tež rolę „dywersji“ 
grać będzie w 1830 i 1831. Może gra 
tę rolę do dziś dnia. „Wskrzeszenie 
Polski — wyraził się Napoleon — nie 
może być objektem (le motif) wojny, 
lecz może z niej wyniknąć (en deve- 
nir łe rćsultat)". 

Ale zarówno zarys historyczny p. 
Zaleskiego jak ankieta p. Smogorzew- 
skiego mają specyficzne, jak się dziś 
mówi, „nastawienie*. Przepojone są 
obficie frankofilizmem, któremu Świet- 
ny publicysta p. Smogorzewski wier: 
nym jest niezachwianie do dziś dnia. 
Podobnie jak ideologji aljansu Polski 
z Francją—za wszelką cenę. 

P. Stanisław Wędkiewicz nie pre- 
zentuje nam żadnej ankiety. Oczy- 
wiście, jeśliby zwrócił się choćby tyl- 
ko do pół-setki publicystów fran- 

Prosimy oglądać nasze wystawy, || 
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Samorząd terytorialny a 

W jednym z artykułów z przed kil- 
dni podaliśmy na tem miejscu wy- 

czne programu Ministerstwa Rolni- 
a w zakresie podniesienia  rolni- 

<twa. Program powyższy, ujęty w for- 
mie instrukcji, rozgranicza sferę dzia- 
„Ma samorządu terytorjalnego a do- 
browolnych organizacyj rolniczych, 

talając jednocześnie kierunek stycz- 
34 Nej między obu czynnikami powołane- 

do pracy nad podniesieniem rolni- 
a oraz metody koordynacji tej pra- 

Zasadniczą przesłankę stanowi tu 
Zrozumienie donięsłej roli dobrowol- 
ch organizacyj rolniczych w dziele 
Podniesienia rolnictwa, co wyraz swój 
Znajduje w uznaniu, że tendencja do 
zastąpienia dobrowolnych zrzeszeń rol-- 
liczych przez samorząd terytorjalny i 
czynienia tych zrzeszeń zbędnemi jest 
Endencją błędną i szkodliwą, bowiem 
Prganizowanie się rolników w celach 
ulturalnej i materjalnej samopomocy, 
ySuwające na czoło najbardziej akty- 

Wne i najbardziej ideowe elementy, 
Przedstawia walory ołbrzymie i niczem 
Niezastąpione; dotyczy to zarówno 
Zrzeszeń rolników 0 charakterze ogól- 

Światowym, jak i wszelkiego typu 
źrzeszeń specjalnych, będących konie- 
Cznym warunkiem i głównym motorem 
Postępu w rolnictwie. Już z tego same- 

0 powodu zrzeszenia te winny cieszyć 
Się materjalnem i moralnem poparciem 

az opieką organów samorządu. 
Stąd dalej byłoby błędem — we- 

dług tejże instrukcji przekreślać poży- 
<Czną działalność dobrowolnych orga- 
lzącyj przez wszczęcie akcji przez sa- 

karząd w jakiejkolwiek dziedzinie na- 
życie opanowanej przęz organizacje 

a należącej do ich zakresu działań zgo- 

nie z programem Ministerstwa. Wkra- 
Szanie samorządu terytorjalnego w in- 

dziedziny pracy, poza temi, które 
leżą bezpośrednio do jego zakresu, 
Oże mieć miejsce jedynie w wypad- 

—ach uzasadnionych specjalnemi wa- 
Tinkami mieįscowemi. Jako czynnik 

ibardzieį miarodajny dla oceny sy- 
| Jacji pod tym względem, należy przy- 

Przedewszystkiem stan, stopień za- 
gąnsowania i skuteczność działania 
A Prowolnych zrzeszeń rolniczych na 
"anym terenie. gi 
5 bowiązek popierania inicjatywy i 

jaką Pomocy społeczeństwa rolniczego 
|| lako głównej siły, na której rozwój i 

| Postęp rolnictwa jest oparty, pociąga 
3a sobą konieczność subwencjonowa- 
2a przez samorządy dobrowolnych 
Tzeszeń rolniczych. Subwencjonowa- 
Ie, w myśl instrukcji, należy w zasa- 

-| zle uzależnić od następujących czyn- 
| ików: 1) jednolitość pracy organiza- 
wi W danym terenie; z tego punktu 

| Widzenia nie należy subwencjonować 
: :Вепб równolegle prowadzonych na 

anym terenie przez kilka organizacyj ) ю!лісиусь o identycznym typie a 
€wentualn'e przyznanie zasiłku uzależ- 

| liać bądź od połączenia tych prac, 
1 į Przynajmniej od šcistej ich koor- 

Ynacji, 2) własnych podstaw działa- 
Ja Orąz sprawności organizacji sub- 

„tcjonowanej; przy subwencjonowa- 
lu należy w szczególności brać pod 

nej 82 pracę społeczną członków da- 
da Organizacji oraz wpływy ze skła- 

ow / Subwencje winny być udzielane 
<h Pewnym stosunku da własnych do- 
ni Odów organizacji; winna być rów- 

€Ż brana pod uwagę ciągłość pracy 
niggnizacyjnej i dotychczasowe jej wy- 

ozatem działalność organizacji 
wencjonowanej powinna być ści- 
uzgodniona z ogólnym programem, 
Podniesieniem rolnictwa w powie- 

SU 
Śle 

nad 

— <Ц й 
*01‹;'&“’ pytając každego z nich po 
k6 „Co czuje dla Polski i Pola- 
<w CO myśli o Polakach i Polsce?“ 
powizymałby od każdego z nich od- 

MIEdŹ.,. że choć drukuj na weliniet 
ksi b iewicz bierze tylko do ręki 
z € najświeższą Alfreda Fabre — 
ię autorą rozgłośnej „La Victoire" 
kich Oikarżenia pod adresem wszyst- 

a państw europejskich, które na- 
zały mobilizację w 1914 г.), W 

pė Ocarno sans rėves“ autor dowodzi 
Nisa nieodzowności porozumienia 
d E. š Erancji Ww sa inte- 

Neji leży — j zdaniem — Ę o re kt T leży — jego 

ieckiej. Od tego też zawisł pokój 
Guropejski. Korekturę należałoby urze- 
łe Stnić— jaknajszybciej. W rozdzia: 

poświęconym sojuszowi francusko- 
by sklemu pisze p. Fabre - Luce: „Gdy- 
lepi SKA skłonna była do poczy- 

> a Niemcom ustępstw (des 
nem 331005), to wydaje nam się słusz- 
sk aby Niemcy odszkodowały Pol- 
e gwarancją terytorjalną chociażby 
E skierowaną przeciwko Rosji. 

dzię powamy się, że oszczędzona bę- 
tury, „Olsce ofiara poważniejszej na- 

i - Wędkiewicz przypomina wyra- 
a ge. jeszcze z 1920 r., Bainville'a: 

charge '9g0e sera pour nous une 
ge". | zdaje szczegółową spr z kz prawę aa Bainville'a z roku 1927-g0 

: ri“. Jest to ujęta w kształ- ah Philosophique, synteza histo- ta R : Poglądów i historjozoficz- 
ь woj znakomitego francuskie- ue cysty. Bainville demaskuje s cuski Polonofilizm jako sezono- NE zazwyczaj krótkotrwałą modę. Za apoleona III bstąpił on miejsca   

ra granicy polsko - nie- Ii 

dobrowolne organizacje 
rolnicze 

cie, przyjętym przez powiatową komi- 
sję rolną. Subwencje winny być udzie- 
lane na ściśle określone cele i przezna- 
czenie zasiłków nie może być zmienia- 
ne bez zgody organów samorządu po- 
wiatowego. 

Powyższe wytyczne nie nasuwają 
jakichkolwiek, przynajmniej poważ- 
niejszych zastrzeżeń. W naszych jed- 
nak warunkach, wobec istnienia dwuch 
dobrowolnych organizacyj rolniczych, 
jednakowo dążących do podniesienia 
stanu rolnictwa, mogą łatwo powstać 
poważne załamania skutkiem odmien- 
nego lub rozbieżnego traktowania i oce 
ny działalności tych organizacyj przez 
poszczególne samorządy powiatowe, 
zwłaszcza gdy będzie chodziło o poli- 
tykę subwencyjną. Ucierpi na tem prze- 
dewszystkiem przebieg i efektywność 
prac dobrowolnych organizacyj rolni- 
czych nad podniesieniem stanu rolni- 
ctwa. W interesie więc rolnictwa jest 
jaknajszybsze dojście do skutku fuzji 
obu organizacyj. 

S-ki. 

INFORMACJE. 
Jaki powinien być skład mieka i masła? 

Jak się dowiadujemy w związku z opra- 
cowaniem nowych przepisów o wyrobie i 
sprzedaży artykułów żywnościowych, urząd 
badania żywności Magistratu m. Wilna przy- 
stąpił do ustalenia wzorowego składu mle- 
ka i masła, wypuszczonego na sprzedaż. 
Mleko będzie musiało zawierać minimalnie , 

3 

ОМЛЕМ GOSPODARCZY ZIEM WSCHODNICH 
3 proc. tłuszczu, masło zaś 82 proc. i naj- 
wyżej 16 proc. wody oraz obowiązkowo 
1,2 proc. soli. Jednocześnie wydane będą 
specjalne przepisy o czyszczeniu krów przed 
udojem i o utrzymaniu w czystości obór. Za 
fałszowanie mleka i masła oraz fabrykację 
nabiału w warunkach niehigjenicznych gro- 
zić będą kary. ` 

POD HASLEM SAMOWYSTARCZALNOS- 
CI GOSPODARCZEJ. 

Sekcja popierania wytwórczości krajowej 
przy muzeum przemysłu i rolnictwa rozwi- 
nęła wszechstronną działalność w kierunku 
spopularyzowania haseł samowystarczalnoś- 
ci gospodarczej Polski. Akcja ta zostanie 
zogniskowana w salach rady miejskiej pod- 
czas wystawy propagandowej przemysłu kra 
jowego, która odbędzie się w czasie od 27 
lutego do 10 marca br. celem poparcia zbytu 
krajowych wyrobów przeznaczonych do kon- 
sumpcji osobistej i użytku gospodarstwa do- 

EA a zagrożonych importem zagranicz- 
nym. Będzie ona popularyzacją haseł patrjo- 
tyzmu gospodarczego a zarazem unaocznie- 
niem w formach dydaktyczno - informacyj- 
nych warunków i stopnia rozwoju naszej 
wytwórczości w tych gałęziach, z któremi ka 
żdy z nas powszednią ma styczność. Formy 
te opracowane są w porozumieniu z właści- 
wemi organizacjami zawodowemi przemysłu, 

Prace organizacyjne są w pełnym toku, 
a podjętą akcją zainteresowano nie tylko 
wytworców warszawskich, ale także prowin- 
cjonalnych pracujących na rynku tutejszym. 

Rejestrowy zastaw drzewny. 

W najbliższych dniach ukazać się ma w 
„Dzienniku Ustaw* rozporządzenie na pod- 
stawie którego właściciele lasów oraz pro- 
wadzące prawidłową księgowość osoby #- 
zyczne i prawne, trudniące się przemvsłem 
drzewnym i hurtowym handlem drzewnym 
będą mogli ustanawiać zastaw na drzewie 
ściętem (okrągłem i półfabrykatach). 

Wykonanie ustawy ma być powierzone 
min. skarbu, przemysłu i handlu sprawiedli- 
wości oraz rolnictwa i wejdzie w życie po 
upływie 3-ch miesięcy od dnia ogłoszenia w 
„Dzienniku Ustaw". 

  

KRO 

  

ŚRODA 

6 Dzis Wschód sł. g. 7 m. 04 

Doroty P.M. Zach. sł. o g. 16 m. 03 
jutro 

Romualda | 
  

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 

Meteorologji U. S. B, 
2 daia 5 IL. 1929 z. 

Ciśnienie | 23 
średnie w m į 

Temperatura / z 
średnia | S 

Opad za do- i e 
bę m. m. | у 

Wiatr ! : 
przeważający j Północno-wsch sdni 

Uwagi: Pogodnie. * 
Minimum za dobę —- 2430, 
Maximum na dobę -- 22 

Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia. 

KI 

URZĘDOWA 
— Audjencje u p. Wojewody. W dniu 

wczorajszym złożył wizytę p. wojewodzie 
Wileńskiemu prezes Trybunału Administra- 
cyjnego p. Kopczyński. Ponadto p. Wojewo- 
da przyjął na audjencji prezesa Związku Zie- 
mian p. Hipolita Gieczewicza w sprawach 
pomocy ludności nawiedzonej klęską nieuro- 
dzaju, prezesa Związku Kupców p. R. Ru- 
cińskiego — w sprawach związku oraz mjr. 
Tramecourt'a przydzielonego do służby w 
Urzędzie Wojewódzkim. 

— Nowe uprawnienie p. Wojewody. Ro- 
zwijając zasady dekoncentracji władz p. mi- 
nister Robót Publicznych upoważnił p. Wo- 
jewodę do rozstrzygania na miejscu w po- 
rozumieniu z prezesem Izby Skarbowej podań 
instytucyj użyteczności publicznych, nieobli- 
czonych na zysk, o ulgi w opłatach czyn- 
szowych za nieruchomości państwowe, nie 
przewyższających 1000 zł. Dotychczas poda- 
nia te załatwiało Ministerstwo. 

— Starosta Radwański iustruje powiat. 

NIKA 
Wczoraj, dnia 5 lutego starosta pow. Wileń- 
sko - Trockiego inż. Radwański udał się do 
gminy Rzeszańskiej celem dokonania lustra- 
cji urzędu gminnego i jego agend. 

— Z posiedzenia wydziału wojewódzkie- 
go. W dniu 4 lutego rb. pod przewodnictwem 
p. Wojewody Wileńskiego Władysława Racz- 
kiewicza odbyło się posiedzenie Wydziału 
Wojewódzkiego na którem: 1) rozpatrzono 
i zatwierdzono uchwały sejmików powiato- 
wych postawskiego i dzisnieńskiego w spra- 
wie statutów komunalnych kas oszczędnoś- 
ciowych w Postawach i Głębokiem, 2) roz- 
patrzono 27 rekursów od wymiaru podatków 
dokonanego przez Magistrat m. Wilna, 3) 
wysłuchano sprawozdania Magistratu: m. 
Wilna z wykonania budżetu m. Wilna za 
3 kwartały r. 1928 - 29 oraz z dokonania 
wyboru przez Radę Miejską członków Rady 
Komunalnej Kasy Oszczędności m. Wilna 0- 
raz Komisji Rewizyjnej tejże Kasy, 4) roz- 
patrzono 4 sprawy wchodzące w zakres kom 
petencji Wojewódzkiego Wydziału jako Wo- 
jewódzkiej Komisji Antialkoholowej i 5) wy- 
słuchano i przyjęto do wykonania treść re- 
skryptu p. Ministra Spraw Wewnętrznych w 
sprawie kredytów udzielanych związkom ko- 
munalnym na cele inwestycyjne. Pozatem 
Wojewoda udzielił Wydziałowi Wojewódzkie 
mu informacyj w sprawie utworzenia zwią- 
zku międzykomunalrrego dla budowy i u- 
trzymania Szpitalu dla umysłowo - chorych 
w Kojranach pod Wilnem, tudzież w sprawie 
postępu akcji pomocy dla ludności wojewó- 
dztwa wileńskiego dotkniętej tegorocznym 
nieurodzajem. 

— Jaki jest tryb orgamizowania zebrań. 
Wobec częstych nieporozumień, które zacho- 
dzą przy składaniu przez zainteresowanych 
podań do starostwa grodzkiego: o zezwole- 
nia na zebrania publiczne, odczyty, konfe- 
rencje i t. d. Starostwo Grodzkie wyjaśnia, 
że wszelkie Towarzystwa, Zrzeszenia — ро- 
siadające własne zalegalizowane statuty lub 
działające na mocy ustawy, mają prawo 
urządzać zgromadzenia swych członków po 
uprzedniem zameldowaniu conajmniej na trzy 
dni przed terminem zebrania władzy admini- 
stracyjnej, (w danym wypadku Śtarostwu 
Grodzkiemu) o dniu zgromadzenia, w wyżej 
wspomnianem zawiadomieniu musi być wy- 
raźnie zaznaczone, że w zebraniu biorą udział 
tylko członkowie danego stowarzyszenia, a 
więc osoby mogące się wykazać legityma- 
cją członkowską stowarzyszenia. Starostwo 
Grodzkie wydaje zainteresowanym _odpo- 

LG w o 

Dakończenie Xll-ej Sesji Rady Delegaliw Ogólnopolskiego Zwiąku Bratajoj 
Pomocy Młodzieży Akademickiej, 

W dniu 3 lutego 1929 r. o godzinie 9 ej wiecz. po 3-dniowych obradach za- 
mknięta została XII-ta Sesja Rady Delegatów Ogólnopolskiego Žwiązku Bratniej 
Pomocy Młodzieży Akademickiej. Po wysłuchaniu sprawozdań ustępującego Prezydjum 
Związku i Komisji Rewizyjnej i po dłuższej dyskusji nad niemi wyrażono ustępujące- 
mu Prezydjum podziękowanie. 

Z kolei składane były przez poszczególne środowiska akademickie sprawozda- 
nia z ich działalności, poczem rozpoczęły obrady w 3-ch Komisjach: administracyjno- 
finansowe, regulaminowo-prawnej i programowej. Przedmiotem obrad w Komisjąch 
był szereg Spraw natury administracyjnej, kwestja reorganizacji życia gospodarczego 
Bratniej Pomocy, kwestja współpracy z Senatami, sprawa budowy sanatorjum w Za- 
kopanem, stosunków z akademick emi Kołami Prowiacjonalaemi i szereg innych. 

Po przyjęciu na: Il-giem plenum sprawozdań Komisji i powzięciu odpowiednich 
uchwał przystąpiono do wyboru nowych władz Związku. Na prezesa Związku wybrana 
p. Jana Arlitewicza, viceprezesą Naczelnego Komitetu Akademickiego, na wiceprezesów 
Anurzeja Grabskiego (powtórnie), Hyżewicza, na członków Prezydjum Pp. Chmielew- 
skiego i Puciatę. Do Komisji Rewizyjnej weszli Pp. Witold Siennicki, 
narski. 

Judycki i Ko- 

Jako delegaci do Rady Naczelnej do Spraw Pomocy Młodzieży Akademickiej 
wybrani zostali Prezes Związku p. Jan Arlitewicz, p Wł. Mikułowski (Warszawa) i 
p. Dżoga (Lwów). Referentem Domu Zdrowia Bratnia Pomoc w Zakopanem został 
wybrany p. Malinowski (Warszawa). 

Po wyborach i przegłosowaniu szeregu drobnych wniosków oraz wyrażeniu 
środowisku wileńskiemu podziękowania za organizację Sesji, przewodniczący Sesji 
p. Wł. Babicki o godz. 9 min. 15 wiecz. Sesję zamknął. 

Częsć delegatów wyjechsła tegoż dnia, niektórzy celem zwiedzenia Wilna рохе - 
stali na poniedziałek. 

wom w mw 

Fala mrozów nad Wileńszczyzną 
Raptowne obniżenie się temperatury w nocy z dnia 4-go na 5-ty bm. przypisać 

należy ciągnącej ku nam fali mroza z północo - wschodu. Podczas gdy temperatura 
przeciętna wynosiła w dniu wczorajszym w godzinach wieczornych przeciętnie 20 st.C— 
po połnocy dn. 6-go nastąpiło dalsze obniżenie do 25 st. C. 

Wedułg przewidywań biur metereologicznych w Rydze i Kownie w dniu dzisiejszym 
należy oczekiwać dalszej zniżki. Nie jest wykluczony mroz trzydziestokilku stopniowy. 

Plaga wilków 
W zaścianku Udowo, pow. Wilejskiego 

wilki pórwały 4 owce i 3 psy, oraz udusiły 
konia. 

W lasach około Kraśnego w ubiegłą 

niedzielę została zorganizowana przy udzia- 
le T-wa łowieckiego, K. O. P. i władz ad- 
ministracyjnych obiawa na wilki. 

Zabito 9 wilków. 

  

włednie poświadczenia o przyjęciu zawiado- 
mienia do wiadomości. Organizatorzy wszel- 
kich innych zebrań publicznych, konferen- 
cyj, odczytów i t. d. mają obowiązek nie 
mniej niż na trzy dni przed datą zebrania 
złożyć w starostwie grodzkiem podanie (nie 
zawiadomieniu) z wykazaniem celu, progra- 
mu, miejsca i czasu zebrania oraz w jakim 
języku mają się odbyć obrady, czy przemó- 
wienia, przyczem podać wysokość opłat wej- 
ściowych i wskazać osobę odpowiedzialną 
(jej adres) za porządek na zebraniu. Staro- 
stwo Grodzkie ma prawo żądać przedłoże- 
nia sobłe streszczenia przemówień, odczytów 
it p 

MIEJSKA. 
— (0) Posiedzenie Rady Miejskiej. Wy- 

znaczone na czwartek, dnia 7 lutego posie- 
dzenie Rady miejskiej zostało przesunięte na 
dzień 14 lutego. 

— (0) Posiedzenie miejskiej komisji go- 
spodarczej. We czwartek, dnia 7 lutego, Od- 
będzie się w Magistracie posiedzenie miej- 
skiej komisji gospodarczej. Porządek dzien- 
ny zawiera sprawy następujące: 1) sprawa 
wydzierżawienia od Kurji Metropolitalnej po- 
sesji t.zw. „Altarja Jasińskiego"; 2) sprawa 
ustalenia na rzeźni i stacji kontroli mięsa 
specjalnej dopłaty na fundusz budowy no- 
wej rzeźni miejskiej; 3) sprawa _ ustalenia 
opłaty za plombowanie skór na rzeźni miej- 
skiej; 4) sprawa przeniesienia rynku Nowo- 
gródzkiego. 
— Wystąpienie radnego Markiewicza. Ra- 

dny Markiewicz ma zamiar złożyć na Radzie 
Miejskiej wniosek o zabronłenie sprzedaży 
na tereńie m. Wilna wódki. 

(o) W sprawie pożyczek budowia- 
nych. Komitet rozbudowy m. Wilna podaje 
do wiadomości, że osoby, mające zamiar 
skorzystać z funduszów na rozbudowę w 
roku bieżącym, winny we własnym intere- 

„sie złożyć podania o pożyczki w terminie 
najkrótszym. Przy podaniach o pożyczki bu- 
dowlane, które się udziela na pierwsze miej- 
sce hipofeczne, należy załączyć: 1) wyciąg 
z wykazu hipotecznego, 2) projekt budowy, 
zaopatrzony w pozwolenie Magistratu, 3) 
kosztorys w 2-ch egzempłarzach. Przy po- 
daniach o drobne remonty domów, ognio- 
trwale krytych, które Magistrat udziela na 
sumę do 1000 zł., należy załączyć koszto- 
rys. Podania przyjmuje i wyjaśnień udziela 
biuro Komitetu rozbudowy w godzinach od 
11-eį do 1-ej. 

— Ukonstytuowanie się wladz komunal- 
nej Kasy Oszczędności m. Wilna. Dnia 4 lu- 
tego w Magistracie odbyło się posłedzenie 
Rady Komunalnej Kasy oszczędności m. Wil- 
na, Na przewodniczącego Rady został wy- 
brany prezydent miasta p. J. Folejewski, na 
zastępcę radny p. St Wańkowicz. Do Zarzą- 
du zostali wybrani radni p.p. Józef Korolec 
i Adolf Gordon oraz ławnik Magistratu p. 
J. żejmo. Wybory dyrektora Kasy odbędą 
się na następnem posiedzeniu. 

— (0) Choroby zakaźne w Wilnie. We- 
dług danych wydziału zdrowia Magistratu, 
w ubiegłym tygodniu zachorowało w Wil- 
nie: na tyfus brzuszny 3, plamisty 1, płoni- 
cę 9, błonicę 7 (1 zm.), ospę wietrzną 7, 
odrę 1, krztusiec 10, różę 1, gruźlicę 11, gry- 
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entuzjazmowi dla jednoczących się 
Włoch; po Sadowie rozgorzały sym- 
patje dla Austrji a zaś klęska 1870 
roku każe całkowicie o Polsce za- 
pomnieć, co nawet staje się obowiąz- 
kiem narodowym po'zawarciu aljansu 
z Rosją. - 

Nieco w książce p. Wędkiewicza — 
wbrew jej tytułowi—za mało właśnie 
publicystyki francuskiej lecz i tych 
kilka zacytowanych przykładów wy- 
starczy. Tembardziej, że oba nazwiska, 
Bainviile'a i Alfreda Fabre - Luce star- 
czą za nielada— głośnik. 
a 0 = który w tej chwi- 

po! r ię ściśle 
to, co nie dawali R wd 
„Tygodnika Ilustrowanego", dn. 26 
stycznia r. b. napisał Antoni Lange, 
wybitny poeta, tłumacz arcydzieł lite- 
ratury powszechnej, jeden z najlep- 
szych w Polsce jej znawców. Komen- 
tując sprawę tłumaczenia polskich 
utworów literackich na języki obce, 
zastanawia się Lange nad przyczyną 
dlaczego literatura polska (posiadają- 
ca przecie takie arcydzieła!) tak dob. 
rze jak prawie jest nieznana poza 
granicami Polski, w Europie Zachod- 
niej. Mniej jest znana, niż literatura... 
portugalska. Literaci zagraniczni coś 
słyszeli o Mickiewicz” o Słowackim, 
lecz prawie nikt ich nie czytał. 
Był sezon Sienkiewicza ale już minął. 
Reymont, pomimo nagrody Nobla, 
zdaje się z trudem znajdzie czytelai- 
ków. Najpiękniejsze rzeczy Żerom- 
skiego — pisze Lange — mają w sobie 
zawsze pewną nutę, która dla Euro- 
pejczyków jest obca i niezrozumiała. 
Wogóle literatura polska ma swoje 
cechy specjalne, które jej utrudniają 
drogę do Europy. 

jak w zeszycie. 

Istotny skarbiec literatury polskiej 
stanowi poezja, nie proza. Poezyj * „4 
dziś jakże mrało kto czyta! Na dobitkę 
Francuzi i Włosi mają zwyczaj tłuma- 
czyć arcydzieła poezji obcej — prozą. 
ile w takim przekładzie zostanie np. 
Słowackiego? 

Literatura polska — wywodzi Lan- 
ge dalej i całkiem słusznie — była 
tem, czem być musiała; była w służbie 
żywszem; dotykała ran obcych i obojęt 
żyszem; dotykała ran obcych i obojęt- 
nych całemu światu. Wynikło stąd, że 
była to literatura terytorjalna. 
Ta cecha zwęża jej znaczenie i unie- 
dostępnia ją cudzoziemcom. Ma ona pe 
wien swój hermetyzm. Jest to poniekąd 
literatura @1а wtajemni- 
czonych. 1 

Polska głównie interesowała się 
problematem nar od u i bohaterem 
jej poezji i prozy był i jest naród. Ta- 
jemnica człowieka była dla niej 
drugorzędna. To właśnie „zagadnienie 
człowieka* w formie bezlitośnej samo- 
analizy było mocą i objawieniem po- 
wieści rosyjskiej. Pisarze rosyjscy nie 
mieli zagadnienia narodowego; z dru- 
giej strony mieli usta zamknięte w 
sprawach społecznych; pozostawała im 
jaźń wewnętrzna, w którą się zagłę- 
biali bez końca i istotnie doszli do nad- 
zwyczajnych odkryć w tej mierze gdyż 
mieli tu zupełną swobodę. 

I powieść rosyjska podbiła świat. 

* * + 

Oto kilka motywów, kilka rysów 
aktualnych współczesnego naszego ży- 
cia, kilka zagadnień które pozwoliłem 
sobie tylko dotknąć, uszczknąw- 
szy je tu i ówdzie po publikacjach naj- . 
świeższej doby. 

Jak wyglądamy na szerokiej arenie 
świata? Pakie czynimy istotne 
wrażenie na cudzoziemcach? Co czy- 
nić aby się „wydač“ jaknajdodatniej? 
Jakže to jest w samej rzeczy? Czy nas 
wenerują i respekt dia nas mają? Czy 
przeciwnie, w oczy nam prawią kom- 
plementy a w kułak to nieraz i parskną 
śmiechem jak wspomniany na tem miej 
scu sam nasz ongiś król Henri de 
Valois niemiłej pamięci? 

Zdawałoby się: cóż może nas о- 
kazalej i dodatniej zaprezentować cu- 
dzoziemcom jeśli nie literatura nasza? 
Tymczasem, cudzoziemcy jakoś ani w 
tę stronę... Dlaczego? Może nie umie- 
my zorganizować „adpowiedniej pro- 
pagandy? 

Wszystko to są kwestje nietylko 
dotyczące naszej miłości własnej. O- 
pinja, której dany naród zażywa wśród 
cudzoziemców wywiera niemały wpływ 
na jego stanowisko polityczne między- 
narodowe a pośrednio i na jego sprawy 
wewnętrzne np. finansowe i ekonomicz 
ne. Niema dla danego narodu i dla da- 
nego państwa takiego występu za- 
granicznego, któryby był baga- 
telny! 

A i to jeszcze musimy zawsze pa- 
miętać, że w równej mierze jak poli- 
tyka wskrzeszonego Państwa Polskie- 
go jest najtrudniejszą ze wszy 
stkich polityk na świecie, jak niema na 
świecie państwa tak trudnego da „pro- 
wadzenia* jak powojenna Polska, tak 
też niema pod słońcem trudniejszego 
zadania jak wdrożenie zagranicy do 
interesowania się literaturą polską i 
rozsmakowanie w niej zagranicznego 
czytającego ogółu. 

Cz. ]. 

pę 15, drętwicę karku 1 i różyczkę 1, ra- 
zem 67 osób. 

— jakie gmachy państwowe zostały 
wzniesione. O stanie robót budowlanych pro- 
wadzonych przez Dyrekcję Robót Publicz- 
nych przy wznoszeniu nowych gmachów 
państwowych i adaptacyj już istniejących do 
wiadujemy się następujących szczegółów: 

Gmachy Zakładu Anatomiji Opisowej dla 
Uniwersytetu Stefana Batorego przy ul. Za- 
kretowej oraz dla urzędów skarbowych przy 
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L PRZECRADIER URBANISTYCZNYCH. 
„ODMŁADZANIE" DRZEW. 

Rok rocznie odbywa się w Wilnie t.zw. 
„odmładzanie* drzew ulicznych, przyczem 
skrupulatnie wykonywana pod kierownict- 
wem ogrodnika miejskiego p. Balukasa ak- 
cja ta wywołuje za każdym razem srogie 
łamenty i wyrazy oburzenia na łamach pra- 
sy ze strony pewnej kategorji miłośników 
Wilna którzy byli w Paryżu, Berlinie i t.d. 
to barbarzynstwo, horrendum, _ przestarzałe 
jednak nie widzieli tam „nic podobnego*; że 
metody i t.p. 

Aż raptem latem zeszłego roku wybuch- 
ła bomba! 

Cierpliwy stoik — p. Balukas został cal-- 
kowicie zrehabitowany a miłośnicy z tych co 
to „byli w Paryżu” gruntownie skonfundo- 
wani! 

A stało się to w ten sposób że pewnego 
pięknego poranku zawitał do Wilna, zapro- 
szony w charakterze rzeczoznawcy jeden z 
głównych kierowników plantacyj miejskich 
miasta stołecznego Warszawy, a więc osoba * 
jaknajbardziej kompetentna 1 miarodajna i... 
i w obszernym artykule w jednem z pism 
miejscowych poświęconym plantacjom wileń 
skim całkowicie aprobował działalność do- 
tychczasową naszego ogrodnika miejskiego, 

— 

  

zaułk. Wingry w Wilnie wyprowadzone zosta wskazując zarazem na: szereg pożądanych 
ły pod dach. Taksamo wyprowadzono podinowacyj w tej dziedzinie. 
dach gmachy dla Sądu Grodzkiego i dla a- 
resztu w Wiłejce. Z powodu późnego przy- 
stąpienia do robót nie zostały wyprowadzone 
pod dach lecz tylko prowizorycznie zabez- 
pieczone na zimę następujące budynki: War- 
sztaty Szkoły Technicznej na Antokolu, i 
Sąd Grodzki przy ul. 3 Maja w Wilnie, dalej 
gmachy gimnazjum państwowego, Sądu Gro- 
dzkiego i aresztów w Święcianach budynki 
starostw w Postawach i w Brasławiu jako- 
też budynek posterunku Policji Państwowej 
w Turmontach. 

Roboty adaptacyjne w p po Tyszkie- 
wiczowskim dla Bibljotek Publicznych w Wil 
nie przy zbiegu ul. Arsenalskiej i Żygmunto- 
wskiej są w toku i w ciągu lata będą za- 
kończone. 

Z nastaniem wiosny roboty budowlane we 
wszystkich wyżej wymienionych budowlach 
będą uruchomione i w roku bieżącym gma- 
chy te będą w zupełności wykończone. 

WOJSKOWA. 
— (0) Wojskowe kursy rolnicze. W 

oddziałach wojskowych garnizonu _ Wileń- 
skiego zostały uruchomione _ 2-miesięczne 
kursy rolnictwa dla żołnierzy i podoficerów. 

— Ekshumacja zwłok żołnierzy polskich. 
Referat grobownictwa wojennego Dyrekcji 
Robót Publicznych Urzędu Wojewódzkiego 
rozpoczął w grudniu r. ub. ekhumację zwłok 
żołnierzy polskich pochowanych w gm. pro- 
zorockiej pow. Dziśnieńskiego. 

Dotychczas wyekhumowano zwłoki osiem 
dziesięciu dwuch żołnierzy i przeniesiono je 
na cmentarz wojenno - garnizonowy w Pod- 
świlu, ' ы 

UNIWERSYTECKA 
— Z Uniwersytetu. W środę dnia 6 b.m. 

o godz. 13-ej w Auli Kolumnowej Uniwer- 
sytetu odbędą się promocje na doktora 
wszechnauk lekarskich następujących osób: 
1) Cyryńskiej Anny, 2) Berlinerblaua Leo- 
polda, 3) Pocztera Włodzimierza. Wstęp 
wolny. 

— Wykład inauguracyjny. Dr. jerzy Pa- 
nejko, nowomianowany profesor nadzwyczaj- 
ny prawa  administracyjnego, wygłosi w 
czwartek dnia 7 SA br. o godzinie 19-ej 
w Sali Śniadeckich Wykład Inauguracyjny 
p.t. „Reforma administracji francuskiej w r. 
1926“. Wstęp wolny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Wileńskie T-wo Filozoficzne. Na po- 

siedzeniu naukowem, które odbędzie się w 
czwartek 7 tulego b. r. o godz. 8 wiecz. w 
Seminarjum filozoficznem Uniwersytetu, prof. 
dr. Marjan Massonius wygłosi odczyt p. t. 
„Fiłozofja, socjologia i pedagogika w now- 
szej literaturze niemieckiej". Wstęp wolny 
dła członków Towarzystwa i wprowadzo- 
nych gości. 

— Posiedzenie czonych Towarzystw 
ku czci Ś. d-ra Ludwika Czarkowskiego. 
Staraniem Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 
Towarzystwa Lekarskiego, towarzyszenia 
Lekarzy Polaków oraz Koła Wileńskiego 
Związku Bibljotekarzy Połskich odbędzie się 
dn. 8 lutego w piątek o godz. 8-ej wieczór 
w gmachu Towarzystwa Przyjaciół Nauk w 
Wilnie (ul. Lelewela 8) uroczyste posiedze- 
nie ku czci Šš. p. d-ra Ludwika Czarkowskie- 
go, zmarłego dn. 22 października r. ub. 

Na posiedzenie to niniejszem zaprasza 
%ię członków wymienionych instytucyj oraz 
przyjaciół i życzliwych pamięci zmarłego. 

KOMUNIKATY 
— Kasa Chorych m. Wilna niniejszym 

podaje do wiadomości ogółu ubezpieczonych, 
że pracownia rentgenologiczna, mieszcząca 
się przy ulicy Dominikańskiej 15 została prze- 
niesiona do nowego lokału przy ul. W. Po- 
hulanka 18 (pierwsze piętro) m. Nr. 28 i 
z dniem 4 lutego br. rozpoczęła przyjęcie 
chorych w godzinach od 2 i pół do godz. 7 
i pół wieczorem. 
z RÓŻNE 
— Nowi adwokaci wileńscy. W dniu 

wczorajszym zakończyły się egzamina na 
stopień adwokata. 

Przed komisją sędziowską którą stano- 
wili pp.: Dziekan Rady Adwokackiej prof. 
K. Petrusewicz, Prodziekan S, Bagiński i 
mec. W. Rodziewicz stanęli aplikanci adwo- 
kaccy pp. F. Wismont, W. Jankowski, Zb. 
Turski, St. Węsławski i A. Silberblatt. Wszy- 
scy egzaminowani przeszli z łatwością przez 
Rubikon wobec czego w dniu dzisiejszym zo- 
staną zaprzysiężeni przez „Radę Adwokacką. 

— Egzamina dła aplikantów. Komisja e- 
gzaminacyjna przy Sądzie Apelacyjnym pod 
przewodnictwem p. prezesa L. Bochwica е- 
gzaminowała ostatnio szereg aplikantów. W 
rezultacie jedenaście osób złożyło t.z. eqza- 
min sędziowski. Są to pp. Paulina Jochwe- 
dowa, Szulkiewicz.  Szerking, Radwański 
(starosta Wil. - Trocki), Surawicz, Tejtel, 
Cywiński, Rymkiewicz, Głowiński, Szarejko 
i Szpondrot. 

— Dział religijny na wystawie szkolnej. 
Wśród licznych działów na wystawie peda 
gogiczrej w lokalu gimn. im. Lelewela na 
specjalne omówienie zasługuje dział wy- 
chowania religijnego. Zwraca* uwagę wspa- 

Ubolewać należy że interesujący ten za- 
rys w kwestji interesującej ogół obywateli 
ukazał się w jednem tylko pismie przytem 
na dobitkę w sezonie „ogórkowym*, gdy 
miasto się wyludnia. 

Otóż w interesującej nas w danym wy- 
padku kwestji t.zw. „odmładzania”, stwier- 
dził nasz gość że chociaż w pewnych wy- 
padkach może być stosowany system za- 
drzewienia naturalny, przy którym drzewa 
rosną dowolnie, bez żadnej regulacji, to jed- 
nak na takich ulicach jak Mickiewicza, Pił- 
sudskiego, Nadbrzeżna i t.p. regulacja za- 
drzewienia ulicznego przez systematyczne 
rok rocznie „podstrzyganie* jest rzeczą wręcz 
niezbędną, ponieważ dyktują je zarówno 
względy estetyczne jak też zdrowotne i Ко- 
munikacyjne. Pozatem cięcia te wpływają do 
datnio na proces rośnięcia drzewa, powodu- 
jac jego intensyfikację, a co za tem idzie 
wzmagając gęstość korony liściastej u po- 
szczególnych okazów, skąd też i nazwa tej 
czynności: odmładzanie. 

Miejmy przeto nadzieję że tym razem 
pożyteczna i celowa akcja ogrodników miej- 
skich zostanie potraktowana spokojnie przez 
P.T. „koneserów* życia wielkomiejskiego 
stolic Zachodu i tradycyjne już protesty, ża- 
№ 1 utyskiwania z tego powodu zostaną raz 
na zawsze poniechane! 

Umieszczona powyżej ilustracja nasza 
przedstawia oddział ogrodników miejskich 
„Odmiadzających“ planty dokoła skwerku 
przed Katedrą. ` 

Przechodzień. 

niały tryptyk witrażowy przedstawiający Mę- 
kę Pańską — dzieło rąk uczenic seminarjum 
nauczycielskiego w Trokach, minjatury arki - 
przymierza i t.p. 

Na jednej ze ścian szereg kartek, a nad 
niemi napis: „Czasy bolszewickiej okupacji 
5. 1. — 19. 4. 1919 r. Kartki te są oryginały 
i kopje dekretów bolszewickich wydawanych 
przez komisarjat oświaty ludowej o zakazie 
nauczania religji w szkołach i rozkaz natych- 
miastowego usunięcia krzyży i innych oznak 
religijnych ze szkół i t.p. Obok wiszą por- 
trety rad pedagogicznych i rodzicielskich z 
1919 domagając się nauki religii oraz 0- 
dezwa JE ks. biskupa Matulewicza wzywa- 
jąca ludność chrześcijańską do utrzymania 
nieustraszonego stanowiska w stosunku do 
zakusów na religijne wychowanie młodzieży. 

— Nowe czasopismo poświęcone spra- 
wom Kościoła staroobrzędowego. Przed kilka 
dniami ukazał się w Wilnie pierwszy numer 
„Wiadomości Naczelrtej Rady Cerkwi Sta- 
roobrzędowców w Polsce" organu poświęco- 
nego sprawom wyznaniowym staroobrzędow 
ców, drukowanego w języku rosyjskim. 

Nowy organ staroobrzędowców podaje 
w części oficjalnej komentarze do statutów 
it.p., statuty i rozporządzenia oraz w części 
nieoficjalnej ważniejsze wydarzenia z życia 
Cerkwi staroobrzędowej w Polsce. 

Wydawnictwo te jest jednem z szeregu 
publikacyj tego rodzaju o charakterze wybit- 
nie regjonalnym. 

— Z życia rosyjskiego. Rosyjskie spo- 
łeczeństwo w Wilnie urządza w dn. 3 mar- 
ca uroczystą akademię z powodu 70 lecia 
urodzin P. Milukowa, 

BALE I ZABAWY. 
— Doroczna Reduta Artystyczna odbę- 

dzie się jutro t. j. w Tłusty Czwartek. 
Pomiędzy innemi niespodziankami ocze- 

kuje taneczników pięć zespółów  orkiestro- 
wych, które grać będą bez żadnych przerw 
wszystkie najnowsze przeboje karnawałowe. 
Dekoracja sal zapowiada wiele dziwów. 

Osoby, które wskutek niedopatrzenia 
nie otrzymały jeszcze zaproszeń, zechcą po- 
dać swe adresy w kasie Teatru Polskiego. 

Komitet zabawy najuprzejmiej prosi © 
wcześniejsze nabywanie biletów a to w celi 
uniknięcia natłoku przy wejściu. 

Bilety za okazaniem zaproszeń nabywać 
można również w kasie Teatru Polskiego. 

— Bal pocztowców. W dniu 2-go lute- 
go b. r. odbył się doroczny bał pocztowy. 

Bal ten był urządzony staraniem Komi- 
tetu Stowarzyszenia Urzędników Pocztowych 
w Wilnie — pod kierownictwem pana M-ra 
Wierzbińskiego i gospodarzy balu p. Nałę- 
cza Zygmunta i pana d-ra Wiatra. 

Dział techniczny zorganizował pan Sa- 
wiuk Jan — dział dekoracyjny p. D. Szpa- 
kowski. Tańce odbywały się do rana — gra- 
ły na zmianę dwie orkiestry. 

— Zabawa dziecięca. Dnia  10-lutego 
(w niedzielę) o godz. 4 p. p. odbędzie się 
zabawa dziecinna, zorganizowana staraniem 
Towarzystwa Wychowania Przedszkolnego, 
w lokalu gimnazjum Słowackiego (Domini- 
kańska 5). Na program złożą się: przedsta- 
wienie, Szopka, tańce, poczem nastąpią gry 
w których wezmą udział, wszyscy mali go- 
ście. Wstęp 50 gr. 

1EATR I MUZYKA 

— Teatr Polski (sala „Lutnia*). Wystę- 
Adwentowicza. Dziś, ukaże się po raz 

Tołstoja 

    

PYŁ | V 
ostatni wzruszająca sztuka Lwa



„Žywy Trup“ z K. Adwentowiczem w roli 
głównej. 

Sztuka ta dzięki wybornej grze całego 
zespołu, zyskała uznanie prasy i publiczno- 
ści. 

— Najbliższa premjera. Najbliższą pre- 
mjerą z udziałem znakomitego artysty Karo- 
ia Adwentowicza będzie głośna sztuka An- 
skiego „Dzień i noc". — Premjera wyznaczo- 
na na sobotę najbliższą. 

— Dwa przedstawienia dla inteligencji pra 
cującej. Pragnąc umożliwić jaknajszerszym 
warstwom publiczności poznania wybitniej- 
szych utworów dramatycznych Karol Ad- 
wentowicz zgodził się wystąpić na przedsta- 
wieniach przeznaczonych dla. inteligencji 
oracującej jutro w czwartek w „Hamilecie* 
Szekspira, oraz w piątek w „Ojcu* Strindber- 
sa. Ceny miejsc na oba te przedstawienia 
zostały znacznie zniżone. 

— Reduta na Pohulance. „Krąg intere- 
sów*. Dziś, po raz drugi sztuka |]. Benaven- 
ia p. t. „Krąg interesów". W wykonaniu tej 
barwnej, słońcem przepojonej | krotochwili 
biorą udział: Rena Dziewulska, Alina Dzie- 
«ulska, J. Kossowska, I. Mielęcka, M. Wie- 
land, M. Zarębińska, T. Białkowski, S. But- 

Lubicz-Lisowski, St. A. Mikoła- 
jewski, K. Pągowski. 

Prolog wygłosi p. Józef Karbowski, epi- 
log — p. Zarębińska. Dekoracje wedle sta- 
rych sztychów wykonane przez art. malarza 
H. Zwolińskiego. Reżyserja T. Trzcińskiego. 
Muzyka z młodzieńczych dzieł W. A. Mo- 
zarta. 

Jutro i dni następnych „Krąg interesów *. 
— Koncert rosyjskiego zespołu bałałaj- 

kowego Eug. Dubrowina. Jutro we czwartek 
7-go lutego o godz. 8.30 w. odbędzie się w 
lokalu Klubu Handlowo - Przemysłowego 
(Mickiewicza 33-a) drugi i ostatni koncert 
znakomitego rosyjskiego artystycznego ze- 
społu ze Śpiewami solowymi i choralnymi. 
Program zupełnie nowy. 

Bilety do nabycia w księgarni „Lektor 
a w dniu koncertu przy kasie klubu od 6-ej 
wiecz. . 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Ujawnienie sprawcy systematycznej 
kradzieży u p. Rucińskiego. W wyniku do- 
chodzenia śledczego prowadzonego z racji 
systematycznych kradzieży towaru ze skle- 
pu p. R. Rucińskiego ujawniono, że kradzie- 

Larewicz, 

SŁOWO 

lena Wołejszo, córka stróża tego domu. Wy- 
jaśniło się że mała złodziejka znaczną część 
towaru zastawiła w lombardach wileńskich 
część zaś przerobiła dla siebie. 

Ogółem skradła ona na znaczną sumę 
1600 zł. 

— КЮ zaczadział? W nocy na 5 bm. od 
wcześnie zamkniętego pieca zaczadział 19- 
letni Kondrat Bondar (Klasztor św. Ducha), 
który zmarł. Wezwany lekarz pogotowia 
skonstatował zgon. 

Dn. 5 bm. zaczadzieli 38-letnia Antonina 
Kubiecowa oraz jej dzieci: 14-letni Stani- 
sław i 13-letnia Anna (Wielka 22). Lekarz 
pogotowia uratował chorym życie. 

| 12 
Usica DOBRA ©: 
KOPIOWANIE 
PLANOW” 
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Biejski Kiuematograi 
Kulturalno-Ošwiatowy 

SALA MIEJSKA 
uł, Ostrobramska 3. 

Od dnia 5 do 11 iutego 1929 r. włącznie bę jzie wyświetlany jeden z najbardziej realistycznychy 
najbardziej emocjonujących filmów Świata: 

B dymem pożarów” (LA GRANDE EPREUVE). Wzruszająca pieśń miłości wśród 
huku dział i szczęku broni. Aktów 12. Film ten, zwany prze: 

prasę całego Świata „Wielka Parada Trancji* wzrusza, olśniewa, oszałamia i zachwyca. W roó* 

4-ej Następry program „SYN PRERJI*. 
lach głównych: Michele Verly i Jean Murat. Kasa czynną od g. 3. m. 30. Początek seansów od £ 

  

Kino „HELIOS* Wileńska 38. 

Uwsga! Dziś Karnawał na SCENIE i na EKRANIE! 

NA EKRANIE: 

! 
i 

  12 
tancerek 

Gościnne występy prima-baleriny 

Anny ZABOJKINEJ 
solistki tancerki Haliny ZABOJKIREJ 

znakomit. humorysty, artysty Teatrów Rew- 
jowych w Warszawie ulubieńca publiczności 

Jerzego Boronskiego oraz BALETU 
złożonego z | 2 uroczych tancerek. 

PROLOGI SKETCHE! MONOLOGI ŚPIEW! 
TARCE! FINAŁI 

Wielki film erotyczny 

KRÓL KARNAWAŁI 
Mężatki strzeżcie sięl 

W rol. gł. Gabriel GABRIO i Elga Britl 

Olśniewający karnawał w Nicei! Przepych! Wysta 

Seansy o godz. 6, 8 i 10,15. 

kiewicz, Z. Chmielewski, J. Karbowski, J. žy tych dokonywała 15 letnia uczennica He-   
Dziś nadzwyczajna A ERA G ©ż Dramat w 10 akt. z zakulisowego życia 

premiera! artystów. W roli głównej Mary Johns 

Przepiękny balet, nadzwyczajny Ścinający krew w żyłach numer. Artystka wykonuje mimo własnej woli 

śmiertelny skok na arenie cyrku z olbrzymiej wysokości. Nad program: Wesoła komeają w 2 akt. р. & 
KLUB JEDENASTU DJABEŁKÓ W. Początek seansów: 4, 0. 8, 10.25. : 

KINO-TEATR 

„POLDHIA“ 
Mickiewicza 22 

  

  

Dzis! Najnowsza rewelacja filmowa! Poięzny dramat mtodych dusz i ciał. Seksualne życie naszej młodzić 

® * @ “ at erotyczny w 12 akt. Cienie i świź! 

‚ О czem się nie mówi rodzicom... zakaz zakazanej miłośc. Najbardziej dyskretne pfź 

życia naszej młodzieży. Dziewczęta wypędzone na ulicę pzzez winę rodziców. Film, 

  

      

     

który wzbudza najwić Sedan 4-0 drzwiowy 13.450 ZŁ. Kino „Pirradily“ 
   

  

  

? i ieni : 3 i i i ft, Erik Kaizer Titz i inni. Pod 
Łoco W «rszawa, łącznie z WIELKA 42 sze zaciekawienie. W rol. gł.: Mary Johnson, Nina Vanna, Eliszbeta Pinaelf, 

A у > -ej. i niedzi ы d 50 gr. A 
podaniem obrotowym tek o g. 3-ej. Uwaga! W sobotę i niedzielę od g. 1 do 4 ej ceny o g 

Dzika i brutalna miłość rosvjskiego kcięcia w czasie Wielkiej Światowej Wojny. A kreacji 

Kino- “ | Iwana Mozžuchina wc wstrząsający życiowo-er0" Kes ads“ | wieza możżuciina УОУ ERC "tegai 
"Vielka 30. w czasie Ostatniej wielkiej wojny na szlaku Moskwa— Lwów odtwarzający tła miast i wsi polskich, 

bóg wojny w swych barbarzyńskich harcach. większa 'epopea ludzkich namiętności Mars - 

MWAWAWE Okazyjnie 

DLS KKA IE ra 

  
RADJO. 

Środa, dn. 6 lutego 1929 r. 
1156—12.15: Transmisja z Warszawy: 

Sygnał czasu, hejnał z Wieży Mariackie 
w Krakowie, oraz komunikat mete croiog, 
16.00 — 16.20: Odczytanie programu dziea- 

głośnik Philips'a; 
Gedyminowska 41“ 

  

  

m - — 

ця:‚ сишіік]н‹) a : o DOKTOR i 
no-kinowy. 16.20— 16,35: Komunika! W. e t 
Młodzieży Polsk. 16.85 — 17.30: Audycja D.ZELDOWIEZ | Fortepian rowzęć 
literacka „Intryga na prędce*. 17,30 - 17,55: 

—2 Koncert Orkiestry Rozgłośni Wil. 17.55— 
--18.20: Opera włoska XIX w. odczyt. 
18.20—18.50: Dalszy ciąg koncertu Orkie- 
stry Rozgł. Wil. 18.50 — 19.15: Audycja 
„Niespodzianka“. 19.15 — 19.40: Recital p. 
Heleny Dal. 19.40: Odczytanie programu na 
czwartek, komunikaty i Sygnał czasu Z 

chor. weneryczne, 
sytilis, narządów 
moczowych, od 9 
—l, od 5—8 wiecz. 

dobrym  stanie 
sprzedania za 4 
Oglądać można 
odz. 14-ej do 18 
etnia 1 m. 5. "KASZ Kobieta-Lekarz 

> Idealne połaczenie TL EASA AGA || Ur Lolita 

  

W-wy. 20.00 — 20.30: Kwadrans Akadem. EL Usa ks iadais KOBIECE, WENE- | Bao O @ 
20.30 — 22.00. Tr. koncertu $z Warszawy. RYCZNE, NARZĄ- PO 5 A D 

2 kn e O | du DRA! žonuolkis X W-wy: DA 7 PUB E y 5 
W V icyjny, sportowy i inne, oraz muzyka — EEE ERRA S 

plę e 5 ą PE p y le, or У : Zarządzenie domami 5 ul. Mickiewicza 24, 

- > ‚ a ь а tel ь 
! R : i Е и 6 

2 wytrzymałością i szybkością uraz wzżlędem nie_ustępującą znacznie @1ЕВОЛ WARSZAWSKA & а5 мсс joo E 9а К SE „yte lSenie, 
a droższym maszynom. 5įlutego 1929 r. m Jagiellofska 10 m. 5, godziny 16 18 m życie szyciem bie ! 

zadziwiająco przystępną, ceną Tylko, zawdzięczając niesłychanym Dewizy i waluty: DOKTÓR _— poszukuje pracy, 

  

  

  

  

  

      

  

$ 2 i Tran. Sprz. Kupno R z runki skromne. 
STATNI model Chevrolet po zasobom technicznym General Mo- Brkaki franc. 3481. 134,96 34,15 ia Kal ukonczywszy | - TI BLUMOGICZ starannie i prędk 

siada wszystkie zalety wymagane tors i masowej produkcji, luksusowy Dolary 8,90 8,92 -8,88 ek aks w. Berlinie e siebie, A 

od dużej, współczesnej luksusowej ten samochód mógł być wypusz- Belgja > R e m e lekcje MNZY, L Alortepian) syfilis i skórne. | bielizna męska i 
iwiat: I s Z. — = i Ы 'OCZY | 

maszyny. : ‚ — czony na rynek po tak zadziwiająco a tą 4335 2,13 Wielka 21. zauiek 3, pokój 

Przepiękna karoserja, wygodne sie-  nizkiej cenie. Wyrób General Motors. Howy-terk | 890 892 ss A . "BR cis —1;3— & 14, Boguszewskė 

dzenia, szerokie drzwiczki, specjalnie | Wystaupiamy na Powszachnej Paryt 34,83 a = D-H. „BŁAWAT a GE ži 

ilnie s ie, po- WA A ; Pr Pn e: Wilno, Wil ; rutynow! 

mA S ai Wystawie Krajowej w Poznańim, śzyjcacja 171,52 171.92 171.09 w macdan i > u Ь %?ЁЁ%Ё“Ё !Ъіпш кё‘"і,'‚{"о i sny | oszczędny silnik, gwarantu> „ „3 929. Stokholm | 23840 239,23 237,80 A Od leże do 15-40 lutego oe ława A 

* jący szybką, bezpieczną, wolną od Wiedeń 12529 1256012488 wg pały tydzień i wyprzedaż W PS skórne. Wil rolniczą, I, wieh 
wszelkich ni ianek jazdę, skła- Upoważnione Zastępstwo Włochy 46,68,5 46,80 46,57 no, ul. Wileńska 3, te- praktyką w inten) 

che 3 A d »AUTO;GARAŻEG, JAN = Marka niem. 211.66. A towarów pozostałych po pożarze, po A I Ze Ba majątkach, 
dają się na idealną całość, pod żadziym Wilno, Wileńska 26, tel. 451. GIELDA MILEJSEA W niskich cenach za gotówkę. 99 milovany pod 

5 lutego „1929 r. А a szuka od zarań, 

CHEVROLE p "ati Ruble 4,612 4,60 T = p аже 

WA hl wo R ZES enas, — | WĘGIEL I KOKS | |irtitlmmyn pz." Seg 
ю P o r SS pow. Gniezno, й 

GENERAL MOTORS WPOLSCB, WARSZA 100 zł 52.- || wagonowo oraz tonnowo i BESUWEBINEM toon." s 
ITS T IATA ЧЕ M. DEULL, w Wilnie o os \ 

P j ja Jagiellońska 3/6 tel. 811 Ożyńska-Smalska | so, ziel 

BILAN$ POCZTOWEJ KA$Y OSZCZĘDNOŚCI чыжа, ROBI Lloyd, Slowa, 
i l, 2-79. 

STAN CZYNNY na dzień 31 grudnia 1928 roku STAN BIERNY l SRA 
Choroby jamy. ustnej. 
Płombowanie i usuwa 
nie zębów bez bólu. RZĄDCĘ-EAONO i 
Porcelanowe i złote który mógłby wi) 
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03.477.594.23 bo W š A н 10 0 Е 2 193.477. EEE 2522 0 SE, У. ojskowym, u- 10 tys. zł. i 
1. Kasa i sumy do dyspozycji 10.502.636.89 Т. шыазу с:е!‹о'эе ER e == L 1 0 R rednikom l: Uczącyni£ też e ie 

2. Lokaty w Bankach Państwowych 23.729.59 1.50 2 ady oszczędności ak: Taiji się zniżka. Ofiarna 4 a" V „katy P 974.03 a) z ruchu wkładowego 2 4. KES 95231.85191 B "E ‚ ОН „Šiowa“ pod M. 
3. z= Poczt i Telegrafów 8.247.974. в) е li waloryzacji " —° — 21.060.441.10 122.292.293.01 i a 2 a ani: od 
4. Skarb Państwa с а 1100 4 - 7. 

а) za Il walor. wkład. oszczędn. 4.524.629.87 к 3. Przekazy niezrealizowaneti 8 BB 645 33.604.560.67 Ё 8 Wydz. Zdr. Nr. 3 
b) „в » 25.906.272,48 30.430.90235 4. Różni za obligacje waloryzacyjnez i ona i i Poszuku 

5. Papiery wartościowe własne 176.067.304.92 5. Wierzyciele || RE doświadczonej 

EW ogona. Saris i as ю. SAO mi międzyokresowe 13.589.247.81 B 8 Ea 1 oe Sūniką na 

ь „ emerytaln, „503.322. — Е ы oszenia i refefė 
z. Pożyczki wekstowe у 19.838.598.51 b) inne 120.644.22 13.709.892.03 E B Bi ANOSZERI BA ROCHA Wii i M 

9. Pożyczki na zastaw. pap. wartośc. 12.587.188. 7. Długi hipoteczne 125.794.64 Ė a ka 35. 

16. Dłużnicy 3 Ž 4.193.236.27 8. Fundusz amortyzacyjny 2.419.908.19 8 a amo zza 

11, Sumy peter I ESĖ 505744311 9. Fundusz emerytalny c Е 2 ! 8 ТЕа Ва 

a) rozliczenia mięczyokresowe у Е 10. Fundusz rezerwowy różnic kursowyc 493.320. = ' 

b) inne е 259.934.32 5.317,378.03 11. Fundusz zapasowy Ż06LO1A.25 Ё й ЁЁЁШКББШ'ЕШ“П $KLE 
12, Zaliczki ` =. 208307.40 12. Nadwyžka bilansowa ze i Mały URDERWOOD* a R age ь 3 

a zn IE '387.230.38 8 kosztuje połowę normalnego. jest i szczki, piegi, wagry, KOloDjaln0-Spoży 
15 Bachomości 2.692.837.45 @ lekki, mocny, daje odpisy. Doskonale łupież, brodawki, ku-. Aleksandel 

16. Nieruchomości 26.408.854.51 KA i służy — jąk w biurze—tak w domu. g sów, "iekioriza 46. : п і 

О7 14340 7388.501.143. dstawiciel: Gbolmoe o > orzeniewski 3 388.597.143.49 388.591.143.49 pre 9 m. 6. а 
= (AK IRN SK - --=—= į Mieczys 

I. Inkaso 1.716.745.15 I. Różni za inkaso 1.716.745.75 i 2 = ław Żejmu Ё AYYAYATV w Baranowie? 
Il. Depozyty zwykłe 50.471.122.31 II. Różni za depozyty zwykłe 50.471.122.31 Wilno, ul. Mickiewicza 24, tet. 161. | z poszukuje wykw” 

Ill. Depozyty  lombardowe 24.074.820.26 Ill. Różni za depoz. lombard. 24.074.820.26 Muuswuwamowsaszaam |||]N]| SPRZEDAJ kowanego 
Mae na zabezp. poż. weks. | 41.530.84 КЕ RE, Eo 41.536.84 | kiped pa aidai ožyczek wekslow „530. "=: 

16.304,225.16 Z 3 T76304.225.16 Pierwszorzędny L i lil ki WAWAWAW ERSDRGJEN 
„304.225. zakład krawiecki L. Lil (WS 1890 Dwa samochody Pożądana kaucja; 

b. krojczy pierwsz. firm warszawskich (raksówki) „Ford“ — SOlidne rekomend 

RACHUHEL $T W g ZYSKÓW Wilno, ul. Wielka 13, landoleta i torpedo — Oferty nadsyłać 
' A Wykonuje ubrania męskie, palta w dobrym _ Stanie, ranowicze. 

ь ; jesienne i zimowe. Wielki wybór sprzedaje się.  Do- 
мТАУ za rok 1928 ° ZYSKI | materjałów i gotow. ubrań. Poleca B wiedzieć się: ul. Soł- smamuuuam 

ER Ee . smokingi, fraki, żakiety wykonane kaalska 6 se z Bi 

3 przez najlepsze siły fachowe, Ceny „leży Sło Óż | 
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