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W PERSPEKTYOIE 
TYGODNIA 

Podpisanie protokułu Litwi- 

przez Polskę, Rumunję, Eston- 

в Ve i Łotwę zamyka ożywioną wymia- 

AM wobec szybkiej 

ie erwszych sygnatarjuszy paktu Kello 

nę zdań zarówno w notach dyploma- 

tycznych jak i prasie wszystkich państw 

sąsiadujących z Rosją na temat nie- 

zwłocznego wprowadzenia w życie pa- 

ktu Kelloga na Wsshodzie Europy. 

Protokuł, o który tak chodziło Sowie- 

tom, który przez cały czas odgrywał 

rolę narzędzia dla demaskowania rze- 

komych agresywnych zamiarów Polski 

w stosunku do Bolszewji, co stale 
i systematycznie prasa sowiecka impu* 

tuje Polsce—zo»tał podpisany. Podpi- 

sanie protokułu wspólnie z Polską i 

Rumunją przez Łotwe, co prawie do 

ostatniej chwili nie było wyjaśnione 

czy nastąpi, ma niewątpliwie duże 

znaczenie. Oto bowiem teorja sowie- 

cka o rzekomych antysowieckich fron- 

tach, które dyplomacja moskiewska 

stara się rozbijać i w ten sposób 

stwarzać fikcje jakichś niebezpieczeństw 

wojennych, potrzebnych dla propagan* 
dy komunistycznej, pozostanie nadal 

owocem bujnej fantazji czerwonych 

dyplomatów. Protokuł podpisały Pol- 

Ska, Rumunja, Estonja i Łotwa, bez- 

pośredni sąsiedzi Sowietów, a przez 

to żaden wrogi front się nie utworzył. 

Raczej to, że podpisali ten pakt 
wszyscy sąsiedzi.Z. S$. S. R. wspólnie, 

Świadczy, że stabilizacja Stosunków 

poko,owych postępuje naprzód. Zna- 

czenie protokułu Litwinowa w prakty- 

: ratyfikacji przez 

ga, jest minimalne. Ma on znaczenie 

moralne jako demonstracia tendencyj 
pokojowych. Doskonale to określił 

poseł Patek w przemówieniu ' wygło- 
szonem po ceremonji podpisywania. 

„Jest on (protokuł)—mówił poseł 

Patek — nowym krokiem naprzód na 

drodze do "zagwarantowania Światu 
tego pokoju, o którym mówi pakt 

Kelloga. Pod tym względem protokuł 

ma charakter prowizoryczny i przy- 

śpieszajacy zastosowanie paktu w 

praktyce życiowej, jednakże nawet 

wtądy, gdy pakt Kelloga uprawomocni 
się zgodnie ze swoim artykułem 3-cim, 

to i wówczas protokuł ten pozo- 

Stanie nazawsze pięknem wspo. 

mnieiiem i dowodem naszych naj: 

lepszych pokojowych tendencyj i wy- 
siłków w kierunku zrealizowania idei 
pokoju Światowego". 

Przygotowania do rewizji od. 
Szkodowań. W ubiegłym tygodniu 

zjechali się do Paryża rzeczoznawcy 
Powołani przez Komisję reparacyjną 

dlą rozpoczęcia prac nad rewizją pla- 
nu Dawesa. Początkowo obrady ko- 

misji rzeczoznawców miały się odby- 

wać w Londynie, w toku jednak per- 

traktacyj zmieniono miejsce spotkania 

się na Paryż. Kilka nieoficjalnych na* 
rad już się odbyło. Ustalono na nich 
Porządek obrad oraz szereg kwestyj 
natury technicznej. Prawdopodubnie 

Przewodniczącym zostanie Oven Yong, 
rzeczoznawca z ramienia Stanów Zje- 

dnoczonych. Według przypuszczeń kół 
zbliżonych do komisji, obrady jej hę- 

dą trwały do Wielkiejnocy, a może i 
nieco dłużej, oczywista jeżeli w czasie   obrad nie zajdą jakieś nieprzewidzia- 

„ne komplikacje. 

x Z chwilą zebrania się komisji rze- 
| czdznawców, sprawę rewizji Dawesa 

można uważać za postawioną oficjal- 
hie na porządku dziennym spraw po- 

litycznych Europy, Wysunięcie kwestji 
teparacji, dążenie do zmniejszenia od- 

—śzkodowań jest powolnem realizowa* 
niem postulatów niemieckich, zmierza- 
iących do całkowitej odbudowy da: 
wnej potęgi i znaczenia Niemiec, 

. Co się dzieje z Trockim? B 
£eneralissimus czerwonej armji, obec- 
nie wódz opozycji komunistycznej, u- 
Znanej w Bolszewji za nielegalną, na 
tówni z jnnemi organizacjami  рой- 
tycznemi na sobie doświadcza dobro- 
dziejstw tego ustroju, pod który sam 

| kładł Podwaliny. W ciągu ubiegłego 
tygodnia kursowało wiele sprzecznych 

| Opiata 

nie uwzgłędnia 

  

ECHA STOLICY 

Sprawa zwołania komisji woj- 
skowej. 

Wskutek listu wystosowanego przez 
pos. Trąmpczyńskiego pos. Roja rozesłał 
wczoraj zaproszenia do członków komisji 
wojskowej na posiedzenie, które odbędzie 
się dn. 12 b. m, Na posieczeniu tem miał 
być rozpatrzony wniosek Klubu Narodowe- 
go zgłoszony w kwietniu roku zeszłego w 
sprawie zmiany przepisów postępowania 
karnego wejskoweyo  dopuszczającego 
areszt śledczy przed rozpoczęciem sprawy 
przez sąd przed oznączeniem term'nu. 

Prezes sejmowej komisjj wojskowej 
pos. Kościałkowski (BB) do którego zwió- 
ciliśmy się z prosbą o wyrażenie opinii na 
temat zwołania posiedzenia komisji wojska- 
wej przez wiceprzewodniczącego pos. gen. 
Roję (Str. Chł) oświacczył, że komisja 
zebrać się nie powinna, gdyż zwołanie jej 
jest sprzeczne z regulaminem. 

Pos. Kościałkowski powołuje się na 
artykuł 75 regulaminu sejmu, który p. t. 
„Zwoływanie ko „isji* głosi, że komisje 
zwołuje przewodniczący, w nieobecności 
przewodniczącego jego zastępca. a w razie 
nieobecności obu — marszałek sejmu Wo- 
bec tego, iż pos. Kościałkowski jest w 
Warszawie i w Sejmie obecny — tylko on 
jedynie ma prawo zwołać komisję. 

Co do art. 76, na który powołuje się 
pos, zen. Roja, to głosi on tylko, że prze- 
wodniczący i jego zastępca mają prawo i 
obowiązek czuwania nad tem, aby zała- 
twienie spraw powierzonych komisji 
nie załegało. O zwoływaniu komisji nic 
ten artykuł nie mówi. 

„Polska“. 
Pod takim tytułem ukazało się w War- 

szawie nowe pismo codzienne. Jako reda- 
ktor podpisuje dziennik p. Bolesław Szcze- 
pkowski, wydawcą zaś jest Dom Prasy Ka- 
tolickiej. 

W artykule 
dzy in.: 

„Wyznajemy zasądę, iż na ziemiach 
polskich jeden tylko Naród Polski jest go- 
sposarzem i On jeden, jako prawowity 
dziedzic i włodarz tych ziem, ma pełne 
prawo decydować o ich losie i gospoda” 
rzyć niemi wedle najlepszej swej wolii 
rozumienia. Tak samo wyznajemy, iż przy 
całej tolerancji dla innych wyznań w 
naszym kraju, Kościół Katolicki, jako wy- 
znanie panujące i odwiecznie z cziejami i 
psyche Narodu związane, musi mieć zape- 
wnione w Ojczyź.ie należne Mu prawa i 
przywileje” ; 

„Tolerancja dla innych wyznań* — to 

programowym czytamy mię- 

„Oczywista lapsus człami, tub chochiik Ze- 
cerski. Musiało chyba być „dla wyznawców 
innych wyznań*. No i napewno praw i przy- 
wilejów ala Kościoła Katolickiego doma- 
gač się będzie „Polska“ niet;lko dlatego, 
že Kosc6t ten jest „Odwiecznie Z dziejami 
i psyche Narodu związany“ ale i cla in- 
nych, objektywnych racyj. Mamy naazieję, 
że _w sprawach religijnych nie będziemy 
mieli z „Polską* sporu. 

Niestety, nie w politycznych. Nie je- 
steśmy nacjonalistami, „Polska* swój na- 
cjonalizm programowo poakresia Redakcją 
„Polski* szczególn ejszą wagę przywiązuje 
do ziem zachodnich; niech nikt nam za 
złe nie bierze, że bliższe nem Wilno, niż 
Poznań. | że nawet nie lubimy, gdy nas 
„Kresami Wschodniemi*. nazywają. 

ZA 1 PRZEGIY. 
„Bogowie* marsz. Daszyńskiego. 

Czy Marszałek Daszyński w swej mo- 
wie w rocznicę 10-lecią polskiego Sejmu 
mówiąc o mordercy $. p. Prezydentą Ga- 
bryela Narutowicza, powiedział: „nie wołam 
© pomstę, pozostawiam ją „dogom*, czy 
też „Bogu*. Oto jest pytanie. ё 

Szereg osób, które słuchały przemó- 
wienia p. Marszałka, zapewniały mnie, że 
powiedział „Bogu*. Diarjusz jednak tej mo- 
wy, az nim i tekst większości gazet po- 
dało: „Bogom*. я S 

Mojem zdaniem, tak czy inaczej, frazes 
był niefortunny i żałować należy, że p. 
Marszałek Daszyński nie skreślił go ze 
stenożramu swego przemówienia. Rozpatrz- 
my bowiem obie alternatywy. Pierwsza — 
powiedział „Bogum*. Pozostawianie duchą 
nieszczęsnego mordercy prezydenta jury- 
dycznemu postępowaniu Zeusa i Posejdo- 
dona nietylko tę ma słabą stronę, że czy- 
ni na nas niesmaczne wra enie. Prócz tego, 
frazes o takiej treści wzbudza podejrzenie, 
że Marszałek Daszyński nie wierzy w 
żadną wyższą sprawiedliwość, skoro z wy- 
sokości prezydjalnego podjum odsyła 
sprawę Niewiadomskiego pod auspicje 
przestarzałej nieco wiary w  wielobóstwo. 

Teraz druga altermatywa— powiedział: 
„Bogu*. Otóż p. Ignacy Daszyński jako 
rdzenny aryjczyk i szlachcic uczył się na- 
pewno pącierza w dziec ństwie. Szkoda, że 
zapomniał, że nasz „Pan Bóg* nie jest by- 
najmniej „bogiem pomsty”, na jakiego w 
przemówieniu marsz. Daszyńskiego pozuje. 
To Jehowa jest bogiem zemsty, tow „Czer- 
wonym Sztandarze” śpiewa Się o zemście, 
chrześcijańskie pojęcie o Bogu przedstawią 
Go jako sprawiedliwość najwyższa, ale 
tem samem wyklucza możliwość, aby mógł 
On mścić się na kimkolwiek. Pan Bóy nie 
będzie się mścił na Niewiadomskim, ani na 
marsz. Daszyńskim, ani na nikim z grzesz- 
ników, tylko wymierzy im sprawiedliwość, 
Szkoda, że dzwięki i pojęcia z „Czerwo- 
nego Sztandaru” tak silnie tkwią w głowie 
prześwietnego mówcy, że nawet przy naj- 
większych uroczystościach przekształczją 
i ośmieszają to, co chce on powiedzieć. 

  

pogłosek o losach więznia z - Alma- 

Ata. jedne z nich mówiły, jakoby już 
Trocki miał opuścić Rosję, inne, że 

przybył tylko do Moskwy inne wre- 

szcie, że utonął wraz z parowcem 
„Krasnyj Fłot* na morzu Czarnem i 
tp. Ostatecznie. dotychczas dokład- 
nie nie wiadomo, gdzie znajduje się 

Trocki. Prasa Sowiecka milczy i to 

właśnie milczenie wydaje się conaj- 

mniej dziwnem. Wiadomo oddawna, 

pocztowa uiszczona ry : i czałtem, 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 

Z ZA KORDONÓW 
Voldemaras do Moskwy nie jedzie. 
Z Kowna donoszą urzędowo: Wiado- 

mości o tem, że prof. Woldemaras ma 
zamiar pojechać co Moskwy w celu pode 
pisania protokułu Litwinowa, są zupełnie 
bezpodstawne. Na informacje te należy za- 
patrywąć się, jako mą kaczkę dzienni- 
karską. 

Wyrok na litewskich komsomolców 
Z Kowna donoszą: 9 b. m. w 

kowieńskim sądzie okręgowym został 
ogłoszony wyrok w Sprawie litew- 
skiego związku młodzieży komuni- 
Stycznej. Na ławie oskarżonych 
siedziało 13 osób. Prawie wszyscy w 
wieku  młodocianym. Sąd  ska- 
zał głównego  oskarżoego stud, 
Meszkuna na 4 lata więzienia, 4 
oskarżonych na 2 l. 6 "m. każdego, 
dwuch po jednym roku, resztę unie- 
winnił. 3 

ŚLEDZTWO w SPRAWIE PRZEMÓWIEŃ 
NA ZJAZDACH OPOZYCYJNYCH. 

Z Kowna donoszą: z rozporządzenia władz 
zaczęto przeprowadzać śledztwo w sprawie 
wygłoszonych przemówień i rezolucyj sty- 
czniowych zjazdów,  szczególniej zjazdu 

chrześcijańskich demokratów. Narazie zostali 

przesłuchani dziennikarze, którzy byli obec- 
ni na zjazdach. 

Plaga wilcza na Litwie. 
, Z Kowna donoszą: W pow, Kowień- 

skim wpobliżu C;towian stały się czę- 
stymi napady wilków na zwierzęta do- 
move i bydło. W ciągu ostatnich czte- 
rech m:esięcy wilki pożarły 52 źrebaki, 
12 koni, 72 owce, 14 kóz, 5 cieląt 1 50 
psów. Była zorganizowana obława na 
wilków 2 udziałem 400 ludzi, nie zabito 
jednak żadnego wilka 

W pow. dzackim ilość wilków rów- 
nież się zwiększyła. 

Rozpadnięcie kompartji litewskiej 
Tylżycki organ komunistów litew- 

skich „Balsas* stwierdza, że kompartja 
w Litwie rozpada się. „Balsas“ daje 
do zrozumienia, że i tu przedostały 
się nieporozumienia wewnątrz partji, 
które bodaj czy nie są walką stalin- 
ców z trockistami, 

„Wybory do Kas Chorych — pisze 
„Balsas“ - dowiodly, że niektóre na- 
sze organizacje lokalne nic nie zrobi- 
ły. W Marjampolu bierność zwiększy- 
ła szkodliwa propaganda i działalność 
opozycji, której się nawet poddał je- 
den z najwięcej odpowiedzialnych dzia- 
łaczy partyjnych, obecnie wydalony z 
partji. W innych miejscowościach rów- 
nież dały się zauważyć zaniedbanie. W 
Szawlach odpowiedzialni członkowie 
nie umieli nawet odróżnić spisów S.- 
d., którzy kandydowali do Kasy Cho- 
rych. Należy otwarcie powiedzieć, że 
organizacja kowieńska podczas wybo- 
rów Rady kasy zupełnie nie rozwijała 
działalności. W całej Litwie komuni- 
Ści przejawiali wielką bierność, co stoi 
w ścisłym związku z krytycznem po: 
łożeniem naszej partji. 

W Poniewieżu sekretarz partji nie 
zwołuje zebrania jaczejki i marynuje 
u siebie otrzymaną lteraturę. Janow- 
skie wybory do Rady Kasy Chorych 
dowiodły, że złymi jeszcze jesteśmy 
komunistami i, że nie rozumiemy jesz 
cze taktyki bolszewi.kiej”. 

Bakaciwa w Litwie w 1928 r. 
W ciągu 1928 r. w Litwie zbankru- 

towały 6. firm na sumę 3,7 miij, litów 
iz j stratą dla krecytorów na sumę 7 
mi .litów. Firmy bankrutowały prze- 
ważnie w prowincji. Część bankructw 
była złośliwa, 

Dokoła polsko-łotowskiego układu bau 
(loWego. 

Z Rygi donoszą: Wczoraj po po: 
siedzeniu sejmu odbyła się narada ko 
alicji, podczas której rozważano kwe- 
siję polsko łotewskiego układu han- 
dlowego i konwencji kolejowej między 
Polską a Łotwą, Koalicja w sprawie 
układu i konwencji z Polską wypowie- 
działa się pozytywnie, należy. więc 
przypuszczać, że w następnym tygo- 
dniu zostaną one podpisane. 

W poniedziałek odbędzie sie narada 
koalicji, na której zostanie omówiony 
układ handlowy. 

że partja komunistyczna szat pana jest 

wewnętrznemi wałkami i że o tych 

tarciach wewnętrznych prasa sowiecka, 

aby je ukryć, pisze bardzo niechętnie. 

Ostatni artykuł w  „Prawdzie* po- 

święcony sprawie opozycji Trockiego 

był z jednej strony pogróżką, a z dru- 

giej oiertą dla tych wszystkich zwo- 

lenników Trockiego, którzy stoją w 
pół drogi. Fakt, „że partja komunis- 
tyczna „jednolita ideowo" po usu- 
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PRZEDSTAWICIELSTWA 
! |(GWICZE — ul. Szeptycki — A. Łasnak 
NIAKONIE — Bułet ajowy. 

BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Let“, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Butet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa, W. Włodzjniierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
BORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy 5. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność” : 
1iDA — ul. Suwalska 13, 5. Mistecki. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

WARSZAWA — 

CENY OGŁUSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpa! 
oraz uadesłane milimetr 50 Kronika reklamowa 
żej. Zagraniczne 50% drożej. 

|  WOŁKGWYSK — Księzarnia T-wa 

litowy na str. 2-ej i 3:ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikat; 
Ar milimetr 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dro 

głoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co de 

NIESWIEŻ — ui. Rateszowa, Księgarnia JaiwiAskiegn. 
KBOWOGRÓDEK — kiosk St. Micltalskiego. 
®№ ŚWIĘCIANY —- Księgarnia T-wa „Ruch 
OSZMIANA -— Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY -— Księgarnia Pol. A 
STOŁPCE —- Księgarnia f-wa , 
ST. ŚWIĘCIANY =— ut. Rynek 0, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ui. 2 

  

cierzy Szkołsrej 
В. 

    

ckiewicza 24 F. Juczewska. 
Kol. „Ruch“, 

„Ruch“, 
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miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Rozstrzygnięcie hwestji rzymskiej 
Podpisanie konkordafu pomiędzy Włochami i Sfolicą Apostolską 

RZYM, 11-i.. PAT. Agencja Stefani donosi: Dzisiaj w południe, w 
pałacu Laterańskim, kardynał Gaspari, pełnomocnik Ojca świętego i Benito 
Mussolini, premjer rządu włoskiego, pełnomocnik króla Wiktora Emanueta, 
podpisali traktat polityczny, który rozstrzyga i reguluje kwestję rzymską, t. į. 
konkordat, mający na celu uregulowanie kwestyj religijnych i kościelnych we 
Włoszech oraz konwencję, regulującą w sposób deiinitywny stęsunki finan- 
sowe pomiędzy Stolicą Apostolską a Włochami, w związku z wypadkami z 
roku 1870. 

RZYM, 11-Il. PAT. W chwili podpisania aktu, regulującego kwestję rzymską, 
Stolicę Apostolską, poza kardynałem - sekretarzem stanu, reprezentowali msgr. Borgon- 
dini Duca, sekretarz dla spraw eklezjastycznych niezwykłej wagi, Pizzardo, substytut 
sekretarjatu i prof, Pacelli, radca prawny Stolicy Apostolskiej. Jako przedstawiciele Włoch 
oprócz premjera Mussoliniego, występowali minister kanclerz Rocco, podsekretarz stanu 
Ministerstwa spraw zapranicznych Grandi i podsekretarz prezydjum rady ministrów 
Giunta. Skutkiem poszanowania obserwowanej przez Stolicę Apostolską tradycji nieogła- 
szania konwencyj międzynarodowych, zanim nie zostaną przydyskutowane przez zgro- 
madzenia ustawodawcze danego państwa, teksty konwencyj nie będą jeszcze ogłoszone, 
jutro jednak ukaże się ich dokładne streszczenie. 

Jak podpisano doniosły akt 

3 RZYM, 11. Il. PAT. Pedpisanie aktów, likwidujących kwestję rzymską, odbyło 
się dziś o godzinie 12-ej w południe. Pierwsze Spotkanie kardynała Gasparriego z 
Mussolinim nastąpiło w sali Konstantyna, Następnie wraz z towarzyszącymi im dostoj- 
nikami Mussolini i kard, Gasparri przeszii ao sali Papieży. Na stole, ofiarowanym 
Papieżowi przez misję filipińską, rozłożono akty. W fotelach zasiecli pośrodku kard, 
Gasparr, i Mussolini. Obok kardynała sieszieli przy stole msgr. Borgoncini, Pizzardo, 
i adwokat Pacelli. Po stronie Mussoliniego — minister sprawiedliwości Rocco, pod= 
sekretarz p Giunta i wiceminister spraw zagranicznych p. Griandi. Akt podpsano 
złotem piórem, ufarowanem przez Papieża. Po podpisaniu aktu kard, (Gasspari wrę- 
czył to pióro Musscliniemu, jako osobisty dar Papieża. 

- W czasie podpisywania aktu rgremadzeni па placu seminarzyści trzeciego ko- 
legium lombardzkiego, gdzie ongiś studjował Pius XI, odśpiewali Te Deum, zaś zgro- 

madzeni przed obel skiem iaszyści odpowiedzieli hymnem faszys'owskim. W czasie 
całej tej ceremonji wnoszono cią.le okrzyki ną cześć obu dostojników. Po zakoń 
czeniu ceremonji obaj dostojnicy stali się przy wyjściu przedmiotem entuzjastycznych 
owacyj ze sirony zgromadzonej na placu publiczności. 

Po podpisaniu profokulu 
MOSKWA. 11.11. Pat, Z okazji podpisania protokółu poseł Rzeczy- 

pospolitej Polskiej Patek podejmował w scbctę w apartamentach posel- 
stwa sygnatarjuszy protokułu z zastępcą komisarza ludowego Spraw za- 
granicznych Litwinowem na czele. Obecni byli na przyjęciu przedstawiciele 
korpusu dyplomatycznego i prasy polskiej. Zwracała uwagę dłuższa roz- 
mowa Litwinowa z pos. Davilą i następnie niemniej długa rozmowa z 
dziennikarzami polskimi. 

„4. Aofewskie. głosy a profekule, 
Oświadczenie min. Bałodisa.—Zarzuty В. ministra Zeelznsa i 

ataki „Socjałaemokratsa”. 

Z Rygi donoszą: Minister spraw zapgranicznych Bałodis udzielił wy- 
wiadu przedstawicielom „Łatvisa* w sprawie podpisania protokułu Litwi- 
nowa. 

— Uważam — oświadczył minister — że protokuł ten gwarantuje nam 
rozstrzyganie na przyszłość wszystkich spornych kwestyj z S. S$. S. R. drogą 
pokojową. Uważaliśmy za stosowne podpisać ten protokuł pomimo Litwy i 
Finlandji, — nie oznacza to jednak, ażebyśmy się wyrzekli stanowiska, że 
protokuł winne podpisać wszystkie państwa zainteresowane. Być może, iż 
Litwa i Finlandja znajdą odpowiedni moment dla przyłączenia się do tego 
paktu. 

Chodzą pogłoski o pewnych wpływach rzekomo wywieranych ua de- 
cyzje Łotwy. jest to nieprawda. Łotwa powzięła decyzję zupełnie samodziel- 
nie. Nie odczuwamy w stosunku do żadnego z sygnatarjuszy paktu żadnych 
podejrzeń ani niechęci. Również wstrzymywaliśmy z odpowiedzią nie z po- 
wodu rady lub żądań którejkolwiek strony. Otrzymaliśmy oficjalną propozy- 
zję sowiecką tak późno, że pozostało nam zaledwie cztery dni do powzięcia 
decyzji. 

B. minister spraw zagranicznych Zeelens, wystąpił w tej sprawie z ar- 
tykułem na łamach „Sosjaldemokratsa*. Wokół propozycji — pisze autor — 
wyłoniły się intrygi, które całkowicie zaciemniły treść samej sprawy. Na 
pierwszy plaa wypłynęły intrygi Polski, która chciała rozbić solidarne stano- 
wisko państw bałtyckich, celem okazania Europie, iż państwa te są pod he- 
gemonją Polski. Łotewskie ministerstwo nie mogło się połapać w całej gma- 
twaninie, w końcu nie zajęło stanowiska samodzielnego i stało się pionkiem 
w cudzych rękach... 

Inny artykuł tegoż jeszcze domaga się ustąpienia Bałodisa, wreszcie 
ukazał się również artykuł, który stwierdza, że „związek włościański" otrzy- 
mai od Polski łapówkę, mianowicie koncesję na monopole import węgla, po- 
czem głosował za podpisaniem 1'edńocześnie z Polską. 

AK TIA II NTT ION TENISAS РЕННЕ 

Budžei w III czyfaniu Izhy. 
WARSZAWA, 11-II. PAT. lzba sek o obniżenie podatku majątkowego 

przystąpiła do głosowania nad zgłoszo- a 25 milj. zł. Parę drobnych poprawek 
nemi do trzeciego czytania poprawka- 
mi budżetu. Referent generalny pos. 
Byrka oświadczył się przeciwko wszy- 
stkim poprawkom, które nie są zgodne 
z uchwałami komisji budżetowej, a na 
plenum zostały odrzucone w drugiem 
czytaniu. 

W głosowaniu odrzucono wszystkie 
poprawki zgłoszone w części prezy- 
djum Rady Ministrów. W resofcie Min. 

spraw zagranicznych przyjęto wniosek 
rządowy 0 przywrócenie 700 tys. zł. na 

fundusz dyspozycyjny. W budżecie Mi- 

nisterstwa spraw wojskowych przy- 
wrócono na wniosek rządowy 902.181 

zł. na przetwarzanie ropy. Odrzucono 
natomiast 154 głosami przeciwko 149 
w resorcie Ninisterstwa Skarbu wnio- 

nięciu za nawias życia partyjnego 

zwolenników Trockiego, musi ncie- 

kać się do akich metod, jak z jednej 

strony zastmszanie, a z drugiej wzy- 

wanie do łowrotu z „pół drogi", 

świadczy, że opozycja ta bynajmniej, 

jak twierdzi prasa sowiecka, nie jest 

tak nieliczni i ani też nie jest pozba- 

wiona wpłyvów. „Pogloska o tem, że 
rząd sowieki zgodził się na wysłanie 

Trockiego z granic Rosji nie wydaje 

przyjęto w budżetach Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu, Rolnictwa, Wy- 
znań Religijnych i Oświecenia Publicz- 
nego. Do pozostałych części budżetu 
żadnych poprawek rie przyjęto. Przy 
ustawie skarbowej przyjęto wniosek 
pos. Jąka (P.P.S.), aby w „zasiłku dla 
inwalidów wojennych'* przeznaczyć 3 
miljony dla ińwalidów ciężko poszko- 
dowanych. Pozostałe poprawki do usta 
wy skarbowej odrzucono. Ostatecznie 
uchwalone w trzeciem czytaniu cyfry, 
zawarte w ustawie skarbowej, wyno- 
szą: ogólna suma wydatków zwyczaj- 
nych i nadzwyczajnych — 2.785.045.- 
141 zł., ogólna suma dochodów — 
2.962.593.941 zł. Nadwyżka budżetu 
wynosi 177.550.800 zł. 

    

się być prawdopodobna. Wierzchołek 
partyjny, dzierżący władzę wie, że 

Trocki zagranicą korzystający z cał- 

kowitej swobody, bo nie będzie bez- 

czynny i odłsoni nie jedną tajemniczę 

obecnych władców, którą starannie 

pragną ukryć. Dopóki Trocki znaj” 

duje się w Alma-Ata na osławionym 

„kurorcie jest on w swoim! rodzaju 

zakładnikiem w rękach Stalina  [r. 

  

EXpose [min Zaleskiego 
Na posiedzeniu komisji spr. zagr. 

WARSZAWA,11-I. PAT. W wy- 
głoszonem na dzisiejszem posiedzeniu 
sejmowej komisji spraw zagranicznych 
expose min. Zaleski stwierdził, że sto- 
sunek Polski do międzynarodowej ko- 
Ilaberacji ekonomicznej, pozostał bez 
zmiany. Uniwersalność międzynarodo- 
wej współpracy gospodarczej jest ko- 
niecznym warunkiem jej sukcesu. 

„ Akcja kolektywna będzie mia- 
ła tylko wtedy rację bytu, jeśli w rezul- 
tacie da wyrównanie korzyści i strat, 
wynikających dla poszczeg:łnych kra- 
jów. Polska, jako jedno z wielkich 
państw rolniczych, żąda wyrównania 
ofiar i zysku, jaka warunku swego czyn 
nego udziału w kollaboracji międzyna- 
rodowej. Liberalizm w dziedzinie prze- 
mysłowo-celnej jest nie do pomyślenia 
bez zwiększenia wolności handlu w 
dziedzinie rolnej. Program naszej akcji 
w zakresie międzynarodowej kollabo- 
racji gospodarczej oparty jest więc na 
dwóch warunkach: 1) powszechności 
udziału oraz 2) wyrównania ofiar i ko- 
rzyści między poszczególnemi pań- 
stwami. 

Przechodząc do stosunków handlo- 
wych z sąsiadami, minister omówił ro- 
kowania handlowe z Niemcami. Polska 
pragnie zawarcia traktatu z Niemcami, 
uważając, że umowa handlowa, oparta 
na równowadze świadczeń i korzyści 
obustronnych, leży w interesie Połski i 
Niemiec. Uregułowanie stosunków han- 
dlowych z Resją jest może jeszcze bar- 
dziej skomplikowane z powodu zasad- 
niczej różnorodności systemu  połityki 
handłowej sowieckiej i naszej. Pomimo 
trudności rząd polski pragnie traktatu 
handlowego z Rosją i dąży szezerze do 
zawarcia układu, regulującego kontyn- 
genty towarowę obu krajów, precyzu- 
jącego zamówienia przemysłowe oraz 
zawierającego kłauzulę największego 
uprzywilejowania w ramach obowiązu- 
jącego w Rosji systemu handlu zagra- 
nicznego, normującego uprawnienia 
osób i realizującego wolność tranzytu. 
Minister wypowiedział przekonanie, że 
protokuł podpisany w sobotę w Mo- 
skwie, przyczyni się do rozjašnienia 
atmosfery politycznej i umożliwi wej- 
ście rokowań handłowych z Rosją w 
stadjum realne. W sprawie nawiązania 
normalnych stosunków handlowych z 
Litwą Polska kieruje się cierpliwością, 
wytrwałością i spokojem, cechującemi 
nasze postępowanie i w innych spra- 

wach litewskich. Niedopuszczalne jest, 
aby w okresie wzmocnienia międzyna- 
rodowej wymiany i normalizacji mię- , 
dzynarodowych stosunków gospodar- 
czych, między Polską a Litwą miała 

istnieć próżnia handlowo-polityczna. 

Na konferencji królewieckiej Wol- 

demaras zaproponował ograniczenie 

rokowań do układów o umowę handlo- 

wą i obiecał przedłożyć projekt umo- 
wy. Rząd polski dotąd czeka na ten do- 

kument. Przyszły traktat z Litwą powi- 

nien zawierać, jak i inne traktaty mię- 

dzy państwami europejskiemi, normał 

nie ogólnie przyjęte klauzule, regulują- 

ce wzajemnie położenie prawne oby- 

wateli stron obu. Czekając na projekt 

litewski, prowadziły aktywne rokowa- 

nia z szeregiem państw. W końcu mini- 

ster mówił o pakcie Ligi Narodów, pro- 

tokule genewskim i propozycjach Pol- 
ski, przedstawionych w Lidze Naro- 

dów. Minister stwierdził, że odbudowa- 
nie protokułu genewskiego leży zarów- 
no w interesie Polski fak i innych 
państw. Odbudowa taka możliwa jest 
albo przez realizowanie poszczegól- 
nych zasad protokułu w odrębnych tra- 
ktatach powszechnych, albo jako odbu- 
dowywanie całości protokułu niejako 
w minjaturze drogą traktatów regjonał- 
nych. Propozycje Polski, zgłoszone na 

Zgromadzeniu Ligi, szły po pierwszej 
drodze, wyodrębniając z protokułu ge- 

newskiego zasadę powszechności niea- 

gresji i zakazania wojny. Zasada ta 

znalazła wyraz w pakcie Kelloga. Mo- 

żna jest odbudowywać odrazu wszyst- 

kie zasady protokułu na skalę regjonal- 
ną. Rząd polski zgłosił w 1926 roku w 
komisji przygotowawczej konferencji 
rozbrojeniowej wniosek, by Rada Ligi 
Narodów przestudjowała kwestję sy- 
stemu regjonalnego wzajemnej pomo- 
cy. Zgromadzenie zatwierdziło wzór 
traktatu wzajemnej pomocy, opracowa- 
ny przez komitety arbitrażu i bezpie- 
czeństwa, polecając go uwadze po- 
szczególnych państw. Minister wyraził 
nadzieję, że zalecenia ostatniego Zgro- 
madzenia nie pozostaną martwą literą, 
oraz zadowolenie wobec faktu, że Sejm 
w ostatniej rezolucji w sprawie wzmoc- 
nienia bezpieczeństwa polskiego, zwró- 
cił swą uwagę na te projekty traktatu. 
Sądzę — zakończył minister — że w 
obecnych warunkach jedynie drogą za- 
wierania tego typu układów dojść bę- 
dzie można do urzeczywistnienia gene- 
ralnego układu w rodzaju protokułu 
genewskiego.
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ECHA KRAJOWE 
Zamknięcie T-wa Szkoły Białoruskiej w Słonimie 

SŁONIM 11-11. (tel. wł. Słowa). W rezultacie przeprowadzonej rewizji, 
która wykazała wielkie niedokładności w rachunkowości miejscowego okręgu 
Towarzystwa szkoły białoruskiej, władze administracyjne zmuszone były 
działalność tego Towarzystwa na terenie tutejszego powiatu zawiesić. Poza 
niędokładnościami natury materjalnej przeprowadzone dochodzenie ujawniło 
dość pikantny szczegół, a mianowicie, że w zarządzie miejscowego okręgu 
 T-wa białoruskiej szkoły znajdowało się kilku analfabetów. Fakt ten rzuca 
światło na rolę i działalność T-wa, które rzekomo wyłącznie cele oświatowe 
miało na oku. Trudno przypuścić, aby analfabeci w zarządzie byli właściwy- 
mi ludźmi dla szerzenia oświaty. Te i inne szczegóły, które ujawniła rewizja 
przeprowadzona w kilku okręgach potwierdzają jeszcze raz, że T-wa szkoły 
białoruskiej ulega wpływom politycznym tworzącym z towarzystwa oświato- 
wego placówkę polityczną o wyraźnie zarysowanej fiżjonomji przypaminają- 
cej żywo oblicze wywrotowej „Hromady*. 

sprawa zahójstwa nadgajowego Zdanowicza. 
LIDA, 11 II. (tel. wł Słowa). Przeprowadzone dochodzenie w Sprawie zabójstwa 

aadgajowego lasów dóbr ks. E. Sapiehy w Dziembrowie Wacława Zdanowicza wyka* 
zało, iż zabójcą jest jan Guldin który specjalnie przybył ze wsi Biełokowszczyna 

, pow. Groazieńskiego. Gulain był czynaym działączem białoruskim i prezesem hurtka. 
Powodów zabójstwa Gulain nie chce wyjawić. 

Posiedzenie komifefu regionalnego nie odbędzie się 
NOWOGRODEK, 11 II. (Tel. wł. Słowa). Wojewoda Beczkowicz, który obecnie 

rzebywa w Zakopanem. zachorował na grypę i prawdopodobnie powrót jego do 
owogródka ulegnie zwłoce. Wobec tego zebranie komitetu regjonalaego wyznaczone 

na 14-go b. m. prawdopodobnie nie oabędzie się. 

Zabito 6 wilków, 
W ubiegłą niedzielę w lasach dziśnieńskich odbyło się polowanie z udziałem 

włądz administracyjnych i K. O. P. Zabito 6 wilków. 

BOWIRKŁ PROWINGJERALNE. 
Ocknąłem się w dzień świąteczny, a 

  

  

cielstwo względem naszej partji?, nie chcę 
im szkodzić i napiszę, że możliwie... 

  

westchnawszy, jak codziennie do Twórcy, 
rzekłem w duchu: przecież dziś można będzie 
z godzinę dłużej poleżeć i swobodniej my- 
śli użyć, bo też my, bazgracze - piórodrapy 
bardzo tego potrzebujemy. Ustawiczna pra- 
ca i zatrudnienie dia.dobra publicznego zbli- 
ża nas w podobieństwie do dawnych ludzi, 
co to sześć dni w tygodniu dla pana robili, 
a dla siebie ... nic. 

Mniejsza jednak o to: los, los... 
Nie zdołałem nawet obbrócić się na drugi 

bok, aż tu do mieszkania mego wszedł pan 
sołtys, wyjmując list z za cholewy! Rozry- 
wam czem prędzej kopertę i czytam: „Przy- 
łacielu! Ty, który poświęciłeś bazgrajstwu 
zapewne zaciekawisz się nową chorobą gra- 

_ sującą w mej AE Według zdania tutej- 
© szych „doktorów* (felczerów) ma ona nie- 

jakie podobieństwo tak zwanej choroby 
św. Wita. Mnie się jednak wydaje, wziąwszy 

d ścislejszy rozbiór wszystkie symptoma- 
= že to choroba seįmikowa (Morbus comi- 
fiafis). : 

Byłem naocznym świadkiem jak p. X 
fmuszę tu zachować tajemnicę) srodze tą 
chorobą został dotknięty. Nie mam potrzeby 

ча opisywać, jakiego wieku i sposobu życia jest 
nasz chory: albowiera ty go znasz osobiście 
«vszak to były opiekun i wyrocznia: wszyst- 
kich urzędów w powiecie. To jeden z tych, 
którzy do niedawna wołali: ja jestem pierw- 
szym człowiekiem w powiecie, ja rozdaję u- 
rzędy, jak, kiedy zechcę wszystkich pokłó- 
tę, wszystkich pogodzę, a każdego wybiję... 

Domyślasz się chyba, że mówię tu _0..., 
którym wygasły. niedawno tłuste mandaty, 
a którzy bez sejmikowania żyć nie mogą. 
Panowie ci starają się obecnie na miejscu o 
wielkie wpływy, zasiadają niekiedy na posie- 
dzeniach rad gminnych, tetc., by...- obciąć np. 
wydatki na... szkolnictwo!!! Trzeba się prze- 
cież czemś zasłużyć, zaasekurować, „nowe” 
mandaty... Nie tędy jednak droga, nieuleczal- 
ni panowie sejmikowicze! * (podpis). 

Na tem list się kończy. Od siebie nie do: - 
daję tu nic, gdyż przyjaciel mój zarezerwo- 
wał sobie (w P.S.) ciąg dalszy. 

* * 3 

Gtėowny zarząd „Wyzwolenia“ rozesłał do 
wszystkich oddziałów i oddzialików na pro- 
wincji blankiety sprawozdawcze za rok u- 
biegły. Na blankietach tych umieszczono ca- 
ły szereg pytań, na które odpowiedzą zain- 
teresowani. Ni c w tem oczywiście złego, 
owszem — powodzenia. Jedno tylko pytanie 
według mnie, nie powinno mieć miejsca: „ja- 
ki jest stosunek miejscowego nauczycielst- 
wa do naszej partii? 

Że pytanie to uważam za niefortunne, wy 
jaśnie na zwykłym przykładzie: jeden z „prze 
wodniczących* kótka wiejskiego, po otrzy- 
smaniu powyższego blankietu sprawozda w- 
szego z centralnego komitetu (z Warszawy) 
odezwał się do zebranych w ten mniej wię- 
tej sposób: 

„Hm!... wiecie, zapytuje mnie główna na- 
sza partja, jak się zachowuje nasze nauczy- 

Z nod zielenego abażura 
— lntermezzo zapustne — 

Któregoś—niedawno — karnawało- 
wego wieczora, gdy w mróż siarczy- 
sty, dochodzący do niewiedzleć wielu 
stopni, zlatywały się do balowych sal 
roje motyli niewieścich w sukienkach 

na... : 
ой КО'яОі‚ dana moja, dana, 

Cóżeś tak podkasanał : 

„„i w jedwabnych, ažurowych рой- 

ezoszkach, uiožylem ja sobie ni stąd 

ni zowąd wierszyk, bębniąc palcami 
po stole... е 

Bębniąc palcami po stole i patrząc 
bezmyślnie na szyby aż grube od 
iskrzących się reljefów wielodniowych 
zamarżnięć. 

Gdy w mróż siarczysty, dochodzą- 
cy do niewiedzieć już wielu stopni, 
zlatywały się... 

Ot, ot, jak się myśli w kółko 
kłębią! To od tej bez ennej ciszy na 
ulicy. Jakby wymarło miasto, jakby 
świat wymarł... Wymar!? Nie. Zamarzł. 

Podczas gdy zlatują się do balo- 
wych sal w tej chwili roje niewieścich 
motyli... 

Znowu! A cóż za opctanie! 
Wierszyk miałem sobie przypom- 

mieć Jakże to tam było, z tym wier- 
szyk em? 

A najsamprzód--jak mawiał 
poczciwy we dworze naszym niegdyś 
„rezydent“ pan Petrykowski, co taba- 
kierkę miał z Napoleonem _najsam 
pierw uprzedzić muszę, że każda 
Poezja, od najcudniejszej do najmar- 
miejszej, to przedewszystkiem: m el o- 
dja. Ot, zaczyna coś nagle w duszy 
śpiewać... choćby jaka dawno zapom- 
niana muzyka do jakiejś starej pio- 
šenki... Ot, jakiś, bywa, tylko rytm 
zaczyna dreptać, uprzykrzać się po 
duszy, po głowie, po pamięci... A by- 

  

Sapienti sat. Podobre „uzaležnienie“ nie 
powinno: mieč miejsca! Łaski panów „„prze- 
wodniczących*  nauczycielstwo nie potrze- 
buje, pocóż więc niepotrzebny ten przewrót 
w głowach mas nieoświeconych? 

* * ® 

Młody jeszcze świat radjowy dowie się 
wórótce © sprawie, która.. zelektryzuje 
swego starego „kolegę* — świat prawniczy, 
a może... wszystkie nawet światy. Oho! Cóż 
to się stało? 

Oj stało się, stało: pewien radjoamator 
poprosił (oczywiście za sutem wynagrodze 
niem) goshpodarza, jadącego na targ do Wil- 
na, by odwiózł mu pod wskazanym adresem 
akumulator do naładowania. Nieszczęście je- 
dnak chciało, że mieszczący się kwas w aku- 
mulatorze pokropił suto nowy kożuch gospo- 
darza. Słowem. gospodarz wrócił z Wilna w 
dziurawym kożuchu. 

Obecnie wieśniak żąda od radjoamatorza 
całkowitego odszkodowania, ów zwala całą 
biedę na... nieszczęście. Wobec takiego dic- 
tum poszkodowany wieśniak nosi się z za- 
miarem skierowania tej rzadkiej (a może pier 
wszej nawet od istnienia świała) sprawy do 
najbliższego sądu Pokoju. 

Sprawa niewątpliwie ciekawa. KORY 
Hopko. 

— Ludzie niepówołani. Praca społeczna 
w naszych warunkach na wsi załeży od je- 
dnostki — w pierwszym rzędzie od jej wy-- 
robienia kulturalnego t.j. takiej uprawy du- 
chowej, która niby klisza fotograficzna musi 
bvć czułą na wszelkie przejawy dobra bliż- 
niego lub państwa. Wyższa cywilizacja po- 
prawna mowa polska nie zawsze idzie.w pa- 
rze z kulturą i często z pod modnego garni- 
turu i łatwego wysłowienia się przegląda pu- 
stka duchowa: i moralna. Społeczeństwo na 
wsi bliżej stykające się z pracą społeczną 
ma możonść obserwowania coraz większegó 
panoszenia się blichtru powierzchownego nie 
opartego na żadnych podstawach ani moral- 
nych, ani humanitarnych. Weżr y dla przy- 
kładu całe rzeszę forsownie przysyłanych 
nauczycielek i nauczycieli, tak zwanych sił 
wykwalifikowanych. Z wyglądu zewnętrzne- 
go, z czystej mowy polskiej należało by są 
dzić, że życie społeczne naszej wsi powinno 
na tej zamianie wygrać. Gdzież tu może być 
porównanie z dawnym nauczycielem lub 
nauczycielką niesfornymi w swych ruchach 
„tutejszych”* i ubiorze, a bardzo często nie- 
zbyt dobrze mówiących, a nawet piszących 
po polsku. Jednak jeżeli chodzi o porównanie 
wartości społeczi:ej usuwanego nauczycielst- 
wa z obecnym, to z całą odpowiedzialnością 
ośmielę się stwierdzić ogromny minus na nie- 
korzyść świeżych sił wykwalifikowanych. 
Taka przypuśćmy nauczycielka, przysłana z 
Przemyśla lub Sącza, osoba młoda lat 18 -20 
zupełnie nieorjentująca się w życiu tutejszem 
trafia do jednoklasowej szkoły t.j. szkoły o 
jednej sile nauczycielskiej i jest zupełnie po- 
zostawioną sobic. Zdawałoby się, że nowe 
siły należałoby przez parę lat przetrzymać w 

  

wa, że i tylko drgnie. Nic więcej! 
I dopiero na tę prawie nieuchwyt- 

ną niteczkę, nie to: melodji, lecz rytmu 
—zaczynają nanizywać się słowa. 

Tak np. gdy nagle i niespodzie- 
wanie przyplącze się nuta starej, sta- 
rej towarzyskiej pieśni „A kiedy się 
pora zdarza, pora zdarza, i taka do- 
ba... (Akcent na „ba”l) Pijmy zdrowie 
gospodarza..." — to choćbyś nie chciał 
a musisz zabębnić ją palcami po stole. 

A zabebnisz, to już jak amen w 
pacierzu wysnuje ci się z własnej gło- 
wy wierszyk skaczący sobie całkiem 
bezceremonjalnie po rytmie owej me- 
Mig co się licho wie skąd przyplą- 
tała. 

Proszę spróbować... 
Tymczasem zaś ponućmy sobie 

razem: 
Gdy nastała modą taką, 

„moda taka, 
Nastał taki czas: 
Kontrevansa, krakowiaka 
Czar na zawsze zgasł 

į, danal 
Czar na zawsze zgasł. 

Wszystko płynie „z innej beczki”, 
Rwie nas nowy prąd... 
Galopadki i poleczki 
Poszły dawno w Ка&` 

Tego zaś, kto na wiatr dmucha, 
Na wiatr dmucha, 

Płynąc przeciw fal... 
Niemądrego tego zucha , 
Nam serdecznie żal 

Oj. dana, 
Nam serdecznie żal! 

Przed chwilą przeczytałem to, co 
w najświeższej „Tęczy* poznańskiej 
(z 9 lutego) napisał o Iłłakowiczów- 
nie Zygmunt Wasilewski. 

Prześlicznie, jakże trafnie! Dałoby 
się to i owo dołożyć do wizerunku — 
lecz i to, co jest w portrecie namalo- 
wanym przez Wasilewskiego. powinno 
żywcem przejść do literatury, jako 
lwia część charakierystyki tak niez- 
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Niebywne mrozy trwają 
Od 135 lat nie notowano takich mrozów w Berlinie 

BERLIN, 11-II. PAT. W nocy z niedzieli na poniedziałek zniżka temperatury osią- 
gnęła w Berlinie rekordową cyfrę 25 st, C. w śródmieściu, 29 st. poniż. zera na miejscach 
otwartych. Jest to najniższa temperatura, jaką zanotowano w Berlinie od 1793 roku. 
Dziś w południe termometr wskazywał 20 st. C. Niesłychane mrozy dały się dotkliwie 
odczuć w całym Berlinie, wpływając na zupełne zamarcie ruchliwego tempa ulicznego. 
Tramwaje, autobusy i koleje podziemne wykazują bardzo słabą frekwencję. 

Most kolejowy pękł wskutek mrozu 

BERLIN, 11-Il. PAT. Ze wszystkich stron nadchodzą bezustannie alarmujące 
wieści o katastrofach skutek mrozu. Wielki most nad Odrą we Wrocławiu pękł wskutek 
skurczenia się wiązadeł żelaznych na całej szerokości, tworząc  kilkucentymetrowąa 
szczelinę. Komunikacja kolejowa została uiezwłocznie wstrzymana. 

W Rumunji 408, w Wiedniu 298 mrozu. 
PARYŻ, 11-II. PAT. Według telegramów, otrzymanych z Białogrodu i Bukaresztu 

mróz wzmaga się. W niektórych miejscowościach  Jugosławji i Rumunji zanotowano 
temperaturę od 35 do 40 stopni mrozu. Dziś rana w Wiedniu —- 29 stopni, w południe — 
17 stopni, 

W Dyr. Krakowskiej zamarzają parowozy 
KRAKÓW. 11 Il. Pat. Ruch na dworcu kolejowym prawie ustał. Parowo- 

zy w drodze zamarzają. Stacje kolejowe, zwłaszcza węzłowe przeładowane 
są pociągami, unieruchomionemi z powodu zamarznięcia Na stacji krakow- 

skiej całe masy pasażerów czekają na uruchomienie pociągów. Władze kole- 

jowe robią, co mogą, ażeby przynijmniej częściowo zaradzić zb akowi pocią- 
gów.i puszczają co jakiś czas z trud<m zestawione garnitury. „Urzędy ruchu 
są bezsilne wobee mrozu i nie-są w możności informować pasaż rów, czy i 

kiedy odjedzie jaki pociąg. O ile mroz nie zmniejszy się kolej stanie wobec 
groźby zupełnego wstrzymania ruchu. 

Zatoka Gdańska zamarzła. 
GDAŃSK, 1! Il. PAT. Wskutek długotrwałych silnych mrozów, które ubie- 

głej nocy aoszły do 27 stopni € pon 'żej zera potworzyły Się w porcie gd-fi- 
skim Oraz na wodach zatoki Ggański.j olbrzymie zatory lodowe, które w nie- 
zwykły Sposób utrudniają żezlugę, W sobotę wieczorem ruch w porcie gdań- 
skim ustał zupełaie. Cała zatoka Gdańska, jak da'eko okiem sięgnąć, pokryta 
jest grubą warstwą lodu oraz wielkiemi zatorami lodowemi. 

Pożar w Banku Polskim 
WARSZAWA, 11 II. Pat. Dziś w godzinach popołudniowych miał 

miejsce pożar w gmachu Banku Polskiego. O1 rozgrzanego kaloryfera za- 
jęła się izolacja korkowa, co spowodowało zapalenie się wiązadeł drewnia- 
nych strychów. Po przybyciu straży ogniowej pożar natychmiast zlokalizo- 
wano i zagaszono. Bank jakąś godzinę był nieczynny. 

Aresztowanie francuskich. komunistów w Moskwie 
Z Mińska donoszą: Przychylając się do prośby kominternu, władze sowieckie 

aresztowały w Moskie dwóch francuskich komunistów. Okazało się, że byli oni przed- 
ztawicieli tajnych organizacyj opozycyjnych. jakie zorga uzowały się we francuskiej 
partji komunistycznej pod nazwą „Lenin Marko* i „przeciw prąiom*. Organizacje te 
utrzymywały ś.isły koutakt z rosyjskiemi orgaaizacjami opozycyjnemi. 

  

N ajwiększy wybór! 
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którejś ze szkół dwuklasowych tj. w takiej 
gdzie importowana z innych watunków nau- 
Czycielka spotka się z drugą już wyrobioną 
i zaznajomioną z warunkami miejscowymi. 
Nie, dzieje się odwrotnie, młodą: osobę pa- 
kuje się w najtrudniesjze warunki mieszka- 
niowo - higieniczne, zmusza się dó znoszenia 
najordynarniejszych grubjanstw gospodarza 
wynajmującego chatę (bo inaczej klatki szkol 
nej nazwać nie można), a skutek jest ten, 
iż nauczycielka lub nauczyciel tylko marzy 
o chwili gdy mu się uda z tego barbarzyń- 
skiego kraju czmychnąć. Ale nie jest to tak 
ł atwo, gdyż w rodzinnym kraju nad uro- 
czym Sanem już wszystkie. miejsca są ob- 
sadzone i trzeba mfeć duże zasługi za sobą, 
aby tam trafić. Więc myśli taka nauczycielką 
o ajencji pocztowej może tam będzie lepiej? 
Nie mając żadnych związków z tym krajem 
rośnie u takiej młodej osoby rozgoryczenie 
i nie jest ona w stanie wykrzesać z siebie 
żadnej chęci do produkcyjnej pracy społecz- 
nej. Ot byle by. bakałarzować, bo wszak i 
tej pociechy nie widzi, by ta jej mowa po- 
prawna, dla której z kraju ją sprowadzono 
zaszczepiała się u dzieci, tak łatwo. A na- 
wiązać stosunki ze starszym pokoleniem tak 
trudno, tacy to inni ludzie! Mało tego, gdy 
po paru latach szamotań wewnętrznych uspo- 
koi się, staje się czerstwą biurokratką, która 
swoją niechęć stara się przelać na otoczenie, 
Znam wypadki bojkotu przez ogół nauczy- 
cielki jednostek, któreby się angażować chcia 

miernie interesującej, ba, intrygującej 
poetki. 

I otóż spostrzegam u Wasilew- 
skiego trzy, cztery wiersze druku 
zawierające uwagę jakby w najodpo- 
wiedniejszej chwili podsuniętą... mni e 
pód pióro. 

„Style są różne— czytam - ale czy 
kobieta jest inna przez to, że w cza- 
sach Słowackiego była owinięta 
strojami, a dziś jest z nich 
odwinięta? Pewna wyzywająca 
otwartość w sprawach osobistych — 
wyraża się Wasilewski — jest dzisiaj 
cechą obyczaju literackiego autorów, 
a odpowiada tendencjom społecznym 
zmienionych stosunków”, ° 

Tak. taki Wybornie!. I jak dobitnie 
a zarazem poważnie, niemal nauko- 
wo powiedziane! „Odpowiada tenden- 
cjom społecznym zmienionych stosun- 
ków*. Tak, akurat tak! Dwa razy 
półgłosem przeczytałem sobie ten 
frazes. Miły Bożel A toć przecie 
wszystko, dosłownie. wszystko, 
co zmienionego dokoła siebie ogląda- 
my... odpowiada tendencjom społecz- 
kj zmienionych stosunków. Może 
nie? 

Podejrzewałem, przyznam się, sam 
oddawna, że tak jest. Mozoliłem się 
tylko nad ujęciem w słowa przeczu- 
wanej owej rzeczy... Raz kiedyš—na- 
wet napisałem tak: 

„Wszystko, na co dokoła patrzy: 
my, nie mówiąc o martvej naturze, 
jest w ścisłej i nieubłaganej harmo- 
njiz rytmem czasu. 

Nieźle wypadło. Osoblivie ów „rytm 
czasu” miał coś w sobi: prometej- 
sko wyzywającego... co įdnak tylko 
drażniło, a nie przekonywało. Miało 
też w sobie jakby  faitazyjność i 
n'erealność poetycką („rytm!"') niema- 
jącą zgoła kredytu dziś wśród ludzi 
zrównoważonych, solidgych i wpły- 
wowych. 

NASZE GSNY NIRAALAE ass 
są niższe, niż gdzielndziej podczas białych tygodni i wyprzedažyl! 

Towary Żyrardowskie, Widzewskie, Szejblera i t. p. | 

STANISŁAW JEZIERSKI 
| Wielka 28, 

  

Najaižsze ceny 

i 

zs-o № 
ły do prac wychodzących po za ramy czy- 

sto nauczycielskich funkcyj. Dla tego też 
twierdzę, iż do prawdziwej pracy spółecznej 
z ludem tutejszym wśród nauczycielstwa sił 

nie przybywa, — lecz ubywa. A ponieważ 
jest to kwestja bardzo ważna, radziłbym tym 
którym dobro naszego kraju prawdziwie leży 
na sercu wniknąć w te nasze bóle в2с7е- 
rze bez nienawiści i biurokratycznego szab- 
tonu. : „LM 

  

    

dzie spędzi Jeny V rekoawalescaację — Fonomonalna pamięć. 
Król angielski powraca do zdrowia 

i bliską już chwila gdy wyjedzie z Lon 
dynu na kurację. Oczywiście całe spo- 
łeczeństwo interesuje się nadzwyczaj 
gdzie król wyjedzie, jaką miejscowość 
uznali lekarze za najodpowiedniejszą. 

Na najbardziej wysuniętym na po- 
łudnie cyplu Anglji jest maleńka osada 
rybacka Bognora. Osada nie posiada 
żadnego hotelu ani willi w którejby 
mógł zamieszkać Jerzy V ale wpobli- 
žu o niespelna 3 klm., sir Crose posiada 
wspaniały pałac Graigweli House Pałac 
ten to ostatnie słowo techniki, komior- 
tu i zbytku. Pokoje mają centralne 0- 
grzewanie i specjalne przyrządy wenty 
lacyjne służące do czynienia powietrza 
mniej suchym. Sałon naróżny ma ścia- 
ny, które się rozsuwają pozostawiając 
tylko ogromne tafle szklane przez które 
ma się przepiękny widok na morze — 
słońca jest również pełno dzięki temu 
urządzeniu. Łazienki mają dopływ wo- 
dy morskiej : słodkiej, gorącej i zim- 
nej. Pozatem cieplarnia Craigwella Fo- 
use jest jedna z najlepiej urządzonych 
w Anglii. 

Powszechnie panuje zadowolenie, 
że doktorzy uznali Bognorę za dość 
zdrową miejscowość dla królewskiego 
pacjenta i nie polecili Riwiery ani ża- 
dnej francuskiej plaży. Niewątpliwie 
nikomu dotychczas nie znana Bognora 
stanie się wkrótce eleganckim kurortem 
gdzie cisnąć się będą wszelacy chorzy, 

Uroczystości papieskie. 
Nie było od pół wieku zgórą tak 

radosnego święta papieskiego jak dzi- 
siejsza rocznica koronacji Piusa XI. 
Obchodzi ją cały świat, zwracając myśl 
ku wielkiemu zdażeniu dziejowemu — 
odnowieniu państwa kościelnego. 

Mniejsza o jego rozległość. Raz 
przecie nastał koniec tej niesłychanej, 
dziesiątki lat trwającej, nieznośnej, nie- 
możliwej sprawie Rzymskiej. Dochodzi 
do ugody pomiędzy papieżem a królem 

I właśnie podobno dziś, w dzień 
dworskiej uroczystości w Watykanie, 
zacząć się ma pierwszy akt ceremonii 
pojednawczych. Trudno sobie wyobra- 
zić, co dziać się będzie na placu św. 
Piotra, gdy czwórką 4 la J « umont z 
eskortą swoich „Piemonte V ale“ po- 
djedzie pod portyk Watykea « król Wi- 
ktor Emanuel III, Sabaudzł : Nawet nas 
północnych ludzi, poniósłby entuzjazm. 
Tłum Włochów będzie szaleć. | 

Cała wspaniałość Watykanu przyj- 
mować będzie króla: niem. gardłowa 
komenda — i barwna gwardja szwaj- 
carska spnezentuje halabardy, błyśnie 
szpadami ,„Guardia Nobile”, — w któ- 
"ej włoska przecie służy : szlachta, — 
po raz pierwszy witając króla 
państwa — ale swego: przecie narodu. 
1 poprzez „Scala Regia*, przez szereg 
mrocznych sal, w otoczeniu purpur kar 
dynalskich, i hiszpańskich strojów 
szambelanów, pójdzie krój by usiąść na 
tronie obok Papieża. 

A w dole będą ryczeć tłumy: „Vive 
il Papa!“ „Viva il Re!“ I jeszcze: „Viva 
Mussolini!“. 

Dwaj wielcy ludzie ztožyli się na 
ten akt historyczny. O osobie dyktato- 
ra Włoch głośno na świecie. W Piusie 
XI blask tjary przyćmiewa blaski oso- 
biste. Dziś w dzień jego święta niech 
nam wolno będzie złożyć przed nim 
obok czci, którąśmy winni Papieżowi— 
hołd należny prawdziwej wielkości 
umysłu i charakteru. 

  

  

Dnia 12 lutego „Liar 
1029 roku 

Natomiast z formułą opartą mocno 
i majestatycznie na takim fundamen- 
cie, jak „społeczne tendencje zmienio- 
mych stosunków", natendencjach spo- 
łecznychi Z  takiem „postawieniem 
kwestji*, na takich podwalinach— 
każdy się liczy. : 

O, czemuż to czemu niema w tej 
chwili w Wilnie ciotki Rozpendow- 
skiej! *) Pobiegłbym choć późnym 
wieczorem do niej; wyprosiłbym choć 
z łóżka do salonu i waląc ręką w 
„Tęczę“ wolalbym: 

— A co, ciociu, 
mówiłem? 

Ciotka Rozpendowska chciałaby 
obu rękami przetrzeć oczy zdziwione 
najokrutniej, zdradziłaby odruchowo 
chęć poprawienia zaaranżowanej na 
prędce koafiury, lecz ja bym już ca- 
łował jej ręce (w pierŚcionkach całe) 
przepraszając tysiąckrotnie za „tatar- 
ski najazd“ lecz zarazem  błagając 
aby mnie — nie zwlekając! — wysłu- 
chała. 

— Szałaput! Szałaput! — wołałaby 
ciotka Rozpendowska. Kiedy ty się, ko- 
chanieńki, ustatkujesz! Nie wstyd ci 
pod siwym włosem... 

— Proszę mi, droga ciociu, mojej 
srebrzystoš.i nie wypominač. Za go- 
dzinę mogę wyjść od fryzjera czarny 
jak kruk albo utleniony na blond do 
ostatniego włoska, jak nasza wspólna 
znajoma pani Fela. Nie o to chodzi. 
ważniejsze sprawy mnie przywiodły! 

‚ ‚ *) Żadną moją ciotką nie była, nie jest 
i nie myśsiała nigdy bye. Ciotka „przycho- 
dzi się” (ze stryjecznych, czy przyrodnich 
nie pamiętam) memu przyjacielowi Janowi 
Kantowi Skierce, do którego jak pojechą- 
ła na wieś jeszcze przed Bożem Narodze- 
niem, tak dotąd bawi w Ińturkach. Poza- 
marzali tam, Boże streeż, obojel Zacna, 
nieocenioną ciotka Rozpendowska! Sam 
przyrzekłem ciotką ją nazywać — a i опа 
zawsze całuje mnie w głowę jak rodzone- 
go siostrzeńca. 

a co! Czy nie 

Ka 2 Dancinojen 

Nie chciała mnie ciocia wierzyć, że 
wszystko, co się dziś na Świecie dzie- 
je, musi być takie a nie inne, bo... bo 
taki jest rytm czasów, które prze- 
żywamy, no, to niech ciocia przeczyta, 
co oto tu pisze Wasilewski!  Społecz- 
ne tendencje! Proszę uważnie słuchać. 
Jakby z rozkołysania tegoczesnych 
tendencyj społecznych mamy na Świe- 
cie główki A la garconne i 
foxtrotty na balach, krótkie suknie i 
długie „akademie, przepełnione kina 
i puste księgarnie... Ui! Rozumie cio- 
cia? Wszystko to, jak piana fal na 
rozbujanych fluktach tendencyj społe- 
cznych... To nawet piękne! Imponują- 
ce! My sami, wszyscy, ciocia, ja, Skier- 
ka z laturek.. pardon, ..nie, nie 
on, bo to stary piernik... aie całe po: 
wojenne pokolenie to jakby kwiaty z 
nowych ziaren posiewu, to jakby mil- 
jony pianek bujających się na grzbie- 
tach fal... 

Dłużej mi ciocia Rozpendowska 
Oczywiście mówić nie dała. 

— Renegacie! Renegacie! —jęła wo- 
łać. Więc wypierasz się własnych za 
sad. | przybiegłeś tu do mnie popara- 
dować tą swoją apostazją. Przyznaj 
się: byłeś ne Balu Wojewódzkim? By. 
łeś na Reducie w Kasynie Oficerskiem? 
Musiało ci tam coś dobrze w głowie 
przewrócić... 

— Zawrócić, 
— Niecli bedzie zawrócić. Że ci się 

już teraz najdziksze tanga i bluesy 
wydają Się... naturalne, a jakże, natu- 
ralne. Jak powiedziałeś? To poprostu 
kołysanie się tendencyj społecznych? 
Czy może jak tam? To rytm czasu. 
Co? Może nie powiedziałeś? 

— Powiedziałem. Powiem więcej. 
Ta własna cioci suknia nie dosięgają- 
ca posadzki na dobrych pięć centyme- 
trów... może nawet sześć... to akurat 
takaž emanacja ducha cza*- 
su jakiemibyly krynoliny przedpo- 

innego 

Gimnajim im. Hiama Mickiewicza 
w lokalu Klubu Szlącheckiego przy ul. Mickiewicza 19, 

POCZĄTEK o godz. Ó-ej n.n. KONIFC o 17-ei, 

poszukiwacze rozrywek i snobi. Nie | 
pierwszy to wypadek, że król angielski 
uczyni jakąś miejscowość modną. 

Ф % & 

Pamięć króla Jerzego jest powsze- 
chnie znana -w Anglji Wystarcza by 
raz kogoś zobaczył, by zapamiętał go 
potem na zawsze. 

Parę dni przed położeniem się do 
łóżka król odbywał w Portsmouth prze- 
gląd jakiegoś statku. Nagle zwrócił się 
do jednego z marynarzy ze słowami: 

Jeszcze służysz Watson, no, no nie 
myślałem byś tak zagustował w tem. 
Pamiętasz jak na Ericku miałeś smut- 
ną minę. 

Okazało się, że przed dwudziestu 
laty król Jerzy czynią przegląd pan- 
cernika Erick, zwrócił uwagę na młode- 
go marynarza, który wyglądał na bar- 
dzo strapionego. Był to ten sam Wat- | 
son — wówczas świeżo upieczony re- 

krut. PY 
Innym razem, jadąc powozem przez 

ulice Londynu, król spostrzegł przecho- 
dnia, który upadł przed samemi koń- 
mi. Powo6z się zatrzymał. Król zawo- 
łał: „ależ to porucznik Sylbury, czemuż 
pan jest po cywilnemu? w mundurze 
było panu o wiele więcej do twarzy.* 

Istotnie przed trzema laty Sylbury 
był porucznikiem i został wraz z całym 
korpusem przedstawiony na jakiejś ga 
li królowi. Poznać człowieka widziane- 
go przez chwilę i to gdy zmienił ubra- 
nia ta sztuka nielada. Takich przykła- 
dów i anegdot cytują w Anglji moc. 
Wzmacnia to niesłychanie popularność 
Jerzego V. Wat. 
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M jednak ziemia. rajaewniejsza... 
Znana aferzystka Marta Hanau, której | 

krach narobił tyle hałasu, siedzi obecnie w | 
więzieniu i jako jedyną rozrywkę ma bada- - 
nia przez sędziego oraz rozmowy z więzien- | 
ną siostrą miłosierdzia zakonnicą Amelją. ! 

Siostra Amelja. bardzo polubiła Hanaus- 
wą, która rzeczywiście posiada w niezwyk- | 
łym stopniu umiejętność jednania sobie lu- | 
dzi. To też długie godziny rozmawiają obie | 
kobiety w ponurej celi. Przed paru dniami | 
siostra Amelja rzekła zaraz na wstępie: ! 

Pisze mi moja siostra, która wyszła nie- | 
dawno zamąż iż namyślają się z Antoinem tak | 
się nazywa mój szwagier) gdzie najlepiej 
ulokować ich skromne oszczędności. Mają 
kilkanaście tysięcy franków do umieszcze- 
nia. Mimo wszystko co mówią nie ulega 
wątpliwości, że pani zna się na interesach da- 
skonale, otóż czy nie zechciałaby coś pora- 
dzić mej siostrze. 

Hanauowa zamyśliła się i wreszcie od- 
parła: „niech siostra jej poleci kupić kawa- 
łek ziemi, to jednak najpewniejsza lokata. 
Wszystkie akcje —to w grucie rzeczy za- | 
wsze oszukaństwo! 

Siostra Amelja skrupulatnie napisała do 
szwagra rady Hanauowej. 

Szecherezada | 
naszych dni 

SZEIK FAZIL | 
Przebój sezonu : Helios ‘ 
jutro w kinie 
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Zamówienia na $albtrę_ chilijska, 
ApNIOWĄ | NILIOfO$ przyjmuje 
YGMUNT NAGRODZKI - Wilno, 
walna Nr. 1!-ą. 4 
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Kto zamówi wcześnie— ten będzie 
miał. Transporty w drodze. 

wstaniowe, z balów Tuileryjskich za 
Drugiego Cesarstwa, jakiemi były „tur- 
njury“ i „Szynjony“ z epoki Sedanu, 
jakiemi były, względnie jeszcze nieda- 
wno, powydymane u ramion suknie 
damskie i kapelusze tak ogromne, że 
trzeba je było przymocowywać do u- 
czesania skandalicznie dlugiemi szpil- 
kami, któremi panie wykłuwały po 
tramwajach i ogrodach publicznych 
Oczy. bliźnim swoim... Pamięta ciocia? | 

| 
@ 
1 

wpisy @а niezamožavch uczai 

  
Ciotka Rozpendowska siedziała na 

fotelu, „oparta łokciami o poręcze, czer- 
wona jak pons—i milczała, jakby pro- 
wokując mnie swojem milczeniem do 
jeszcze zuchwalszych ekstrawagancyj. 

Ja zaś jąłem bić się w piersi aż- 
em się cały osypał popiołem trzyma- 
nego w ręku papierosa. 

— Prawda, ja sam patrząc na. 
stłoczoną w sali balowej kupę tańczą” 
cych par, poruszających sie... dopraw* 4 
dy jak jakiś ogromny żółw, ledwie | 
poruszających sie, drepczących na 
miejscu „objąwszy się", kołyszących 
się całą masą, ja sam ileż to razy o 
wołałem: „Czemuż oni walca nie tań- 
czą! Czemu walca nie tańczą!* | gdy 
mi kto kontrował—zaperzałem się w 
dyspucie. Mea culpa! Nigdy 
więcej nie będę! Wie ciocia dlaczego 
oni walca tańczyć nie mogą? Bo 
walc już jest „.niemodny! Kró- 
tko i węzłowato: nie mo-dny. Nie jest 
już w rytmie czasu. Walca już się nie 
tańczy. Walce grywa się — i owsżem, 
proszę bardzo! do słuchu, Jak 
gawoty i menuety, 

„Odsapnąłem. Odsapnęła i ciócia, 
wciąż jednak jeszcze pary nie pusz*- 
czając z ust. 

— A któż się nie zgodzi —konty- 
nuowałem dalej — że melodja tanga 
posiada specyficzny, - drażniący, pod- 
niecający urok? Jakież prześliczne, pod 
względem muzyki, mamy tanga! Na 
przykład tango (śpiewane) „Marąui- 
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Panie Ministrze. Wysoka Komisja. 

Zachęcony słowami Pana Ministra 

tutaj podczas jego expose wypowiedzia 

nemi, że nie zda wiłby się, gdyby usły- 

szał różne, mniej i więcej cierpliwe, czy 

może mniej i więcej zrezygnowane gło- 

sy o naszych z państwem kowieńskim 

obecnych stosunkach, ośmielam się ja- 

ko wilnianin przedstawić komisji swo- 

* ich kilka uwag. Czynię to jednak nie w 

imieniu klubu, do którego mam zasz- 

czyt należeć. Proszono mię nawet abym 

zaznaczył, że nie uzgodniłem swego 

przemówienia z moimi kolegami z Blo- 

ku Bezpartyjnego wchodzącymi w 

skład komisji spraw zagranicznych. 

Ostatniem ważnem posunięciem re- 

publiki kowieńskiej było zawarcie trak- 

tatu handlowego z Niemcami. 

Traktat ten oddaje Litwę kowień- 

ską w wasalską zależność od Niemiec. 

Traktat ten jest czemś niesłychanem. 

Prawda, redakcja tego traktatu u- 

znawana jest za redakcję zwykłych tra- 

ktatów, to jest Litwa przyznaje Niem- 

com te same przywileje, które Niemcy 

przyznają Litwie. Ale właśnie w tej u- 

roczysto - kurtuazyjno - traktatowej ró 

wności mieści się często boleśnie ironi- 

czny grymas. Oto jest naprzykład arty- 

kuł który niemieckim linjom okrętowym 

transatlantyckim przyznaje na Litwie 

dwa przywileje, ale oczywiście takie 

Same, zupełnie takie, jakie otrzymują 

transatlantyckie linje okrętowe litew- 

skie na terytorjum Rzeszy niemieckiej. 

Oczywiście tego rodzaju równość jest 
tylko upokarzaniem państwa kowień- 

skiego. 

Prasa opozycyjna litewska przyjęła 

traktat handlowy z Niemcami z nadzwy 

>» czajnem oburzeniem. Niektóre pisma 

widzą w nim kryzys dła inteligencji li- 
*tewskiej, dla rzemieślników litewskich, 

dla kupiectwa litewskiego. Kupiec, rze- 

mieślnik, inteligent niemiecki według te 

go traktatu mogą na terytorjum Litwy 

najswobodniej wykonywać swój zawód 

e. się zważy na ten strach, który czu 
dotychczas młoda inteligencja litew- 

ska do polskiej konkurencji, jeśli ten 

strach był jednym z najgłówniejszych 
powodów, że młoda inteligencja litew- 
ska pomimo swego rzeczywistego, pię- 
knęgo przywiązania do tradycji histo- 

rycznej, tak parła do zerwania wszel- 

%ich tradycyjnych węzłów z Połską, — 
jeśli się zważy że postulatem naczelnym 

życia btewskiego jest wyhodowanie, 
wytworzenie u siebie inteligencji, — to 

+  Zrozumiemy, že p. Voldemaras musiał 
mieć jakieś specjalnie waźne, szczegól- 
ae powody, aby ten traktat zawrzeć. 

zety litewskie—jest morderstwem Kłaj- 
pedy, która została przył ączona do Li 

" twy drogą putschu i gwałtu, który się 

zresztą doskonale Litwie kowieńskiej u- 
- dał. Dziś jednak traktat handlowy z 
Niemcami przewiduje i narzuca kolejom 

_ litewskim w litewskim obrocie wewnę- 

trznym takie taryfy towarowe, aby wy- 
wóz z Litwy skierować do portów nie- P 
mieckich. Wreszcie przewidując, oczy- 
wiście znowuż na podstawie wzajemno 

- ści, która to brzmi humorystycznie, spe 

+ Cialne udogodnienia dla wwozu towa- 

> wów przemysłu niemieckiego do Litwy, 
jednocześnie nie przewiduje zawarcia 
onwencji sanitarnej, czyli stawia 

- pod znakiem zapytania możliwość wwo 
"zu produktów zwierzęcych, tej głów- 

lej gałęzi eksportu litewskiego. 

Z chwiłą ratyfikacji tego traktatu 
itwa Kowieńska stanie się kolonją e- 

+ konomiczną Niemiec. W r. 1918 ujawnił 
„ w Polsce memorjał pochodzący z Sak- 

Ssonji, który wzywał rząd niemiecki do 

całkowitego wyssania ekonomicznego 
Litwy. Zdaje się, że intencje autorów te 
go memorjału z 10-letniem opóźnieniem 
mają być spełnione. 

Dlaczego p. Voldemaras zgadza się 
na taki traktat? 

Tutaj pozwolę sobie odwołać się do 
wywiadu który jako dziennikarz wileń- 

ski miałem dwa lata temu u p: prezyden 
ta ministrów republiki kowieńskiej. Ro- 
zmawialiśmy wtedy po polsku; p. mi- 
nister przytoczył zdanie swego krewne- 

go proł. Hlerbączewskiego, który, pięk- 
ny tradycjonalista, głosił, że Kraków 

jest bardziej litewski od Kowna. Wzru- 
szony tym zrozumieniem wspólnoty kuł 

tury polskiej z naszą litewską kulturą, 

zapytałem p. Voldemarasa, jak to jest 
właściwie, że i jego program politycz- 
ny i program polityczny, innych stron 

nictw litewskich sprowadza się do za- 
brania Wilna i Wileńszczyzny. Zapyta- 
łem p. Voldemarasa, jak może taki pro- 

gram uważać za realny. Nie mówiłem 
już o tem, że wysuwając taki program 

republika kowieńska jest najbardziej 

imperjalistycznym państwem na świe- 

cie, bo oto chce odrazu powiększyć 
swe terytorjum prawie o 100 proc. i 

chce przyjąć 100 proc. nowej ludności i 

to ludności niemówiącej po litewsku. 
Ale program zdobycia Wilna wydawał 
mi się mało realny choćby ze wzglę- 

dów na stosunek huiców wojskowych 
p. Veldemarasa do naszej siły miłitar- 

nej. Na to p. Voldemaras mi odpowie- 
dział i podyktował do wywiadu że on 

uważa, że granica zachodnia państwa 

polskiego załamie się w przestrzeni cza 

su kilkuletniego. Wtedy zaś nieuchron- 
ne jest załamanie się i wschodniej gra- 

nicy państwa polskiego. Wtedy on p. 

Voldemaras wejdzie na Wileńszczyznę. 

Gdy mu na to oświadczenie zauważy 

łem, że dotychczas uważaliśmy partje 

tautininków, jako reprezentującą inteli- 

gencję, za koło najbardziej dostępne do 

tych wspomnień historycznych które łą- 

czą Wilno z Kownem, a Kowno i Wil- 

no z Krakowem i Lublinem, że takie oś- 

wiadczenie równa się przyznaniu do 

czyhania na najgorszą z klęsk, która 

nas spotkać może, p. Voldemaras odpo 

wiedział mi tylko: cóż pan chce czas 

pracuje zbliżeniu się poisko - 
litewskie. 

Istotnie jak teraz widziałem pana 

Voldemarasa, juź do mnie po polsku 

nie mówił. 

A teraz odwołam się znów do p. Mi- 

nistra Zaleskiego. Pan minister powie- 

dział, że sprawa litewska musi być trak, 

Traktat - Niemiecki, jak to piszą ga towana ze wzgłędu qa całokształt na- 
szych politycznych stosunków. Istotnie 
to spekulowanie p. Voldemarasa na za- 
łamanie się naszej granicy zachodniej 
zmusza nas do niewyodrębniania spra- 

wy litewskiej z całości naszej polityki 

zagranicznej. I nietylko traktat handl. 
litewsko - niemiecki wydaje się mi być 
konsekwentnym świadectwem tego, że 

„ Voldemaras wiąže los swego pań- 
stewka z losem Niemiec. Konsekwencją 
tego związania polityki kowieńskiej z 
nadziejami kół niemieckich, jest mojem 
zdaniem, postępowanie Ligi Narodów 
w sprawie naszych usiłowań dążących 
do pokojowej normalizacji Stosunków 
pomiędzy Warszawą 'a Kownem. 

Od pamiętnego dnia 10 grudnia, kie 
dy Marszałek Piłsudski zjawił się w Ge 
newie i wymusił na p. Voldemarasie 
oświadczenie, że jest w stanie pokoju 
z Połską, od tego czasu dyplomacja pol 
ska wytęża wszystkie swe siły aby do- 
prowadzić do prawdziwie pokojowych 
stosunków z Kownem. Jest to rzecz no- 

' zetta"; albo jakie inne. Co? Może nie? 
Foxtrotty głupie i monotonne. Jakby 
kto mak tłukł w makotrze. Ale bosto- 
my i bluesy niektóre nader wdzięczne... 
, Wciąż poglądałem na ciotkę Rcz- 
pendowską. Siedziała jak bóstwo in- 
dyjskie nieruchoma, wyprostowana, 
pełna godności. 

— Cóż dalej? — raczyła wreszcie 
odezwać się, 

-- Z każdym zwyczajem—rzekiem 
—z każdym rysem obyczajowym, # 
każdym konwenansem, z czemś co 
»Przyjęte“ albo „nieprzyjęte“ jest jak 
2 modną piosenką lub z taką, o któ- 
Tej zapomnieli. Wśród sfer towarzy- 
Skich „starego Wilna" z pewnością, 
Doszukawszy pilnie, dałoby się dziś 
JESzcze odszukać kogoś, co bywał za 
billj ESO Cesarstwa w paryskim Ma- 

illu i na własne uszy słyszał nuconą 
<Przez cąły Paryż niesłychanie swoie- 
80 czasu popularną, i niesłychanie 
tdjotyczną piosenkę uliczną: 

Voyez Vousce beau garcon Ia! 
C'est amant d' A... 
C'est I'ąmant d' A... 
C'est I'amant d' Amandal 

Pośpiewano, pośpiewano—i dano 
"Pokój. Inna piosenka zluzowała „ko- 
Chanka Amandy", Zaczęto wszędzie 
pge wać „Oh, la, Ia! Ni-co-las! La, la, 

LĄ Potem przyszły najpopularniejsze 
ATI i kuplety operetkowe: „Regardez 
-& regardez IA“ (Popatrzcie tu, po- 
Passzcie tam) z „Córki pani Angot", 
zdzjeW © „Grafin Melanie", która 

plna była odczuwać maximum roz- 
2 zy tylko na łonie przyrody, albo 
$ „ych „wieńcach, które miłość splata 
Vee kurczęta i sałata" etc. etc. etc. 

ystko przebrzmiało; uleciało, 
a nawet jakaś dłuższa pauza 

luv? zbiorowem podśpiewywaniu tej 
szy owe] melodji. Jakoś przez dłuż- 
m > a już osobliwie podczas za- 

juchy wojennej nie było żadnych... 

„przebojów* piosenkowych. Aż nagle 
posypały się znów! Któż nie pamieta 
„Baiadery“? O Bajadero, O skarbie 
mój! Śpiewano, špiewano. Nie byto 
miejsca chvba na kuli ziemskiej, 
gdzieby ktoś nie nucił, gdzieby nie 
grano „Bajadery”, Į — pięknego dnia 
przestano. Zagrać, zaśpiewać „Baja- 
derę“? Ależ to jakby kto przypomniał 
sobie arję z „Trubadura”! | szybko 
Szło, bardzo szybko, coraz szybciej. 
z tem zmienianiem „przebojow“ jak 
rękawiczki. 

Kto dziś śpiewa lub podśpiewuje 
„A gdy zobaczysz ciotkę mą, to jej 
się kłaniaj"? Nikt. Hm! Przebój tak 
się przebijał, tak przebijał, że aż się 
przebił i wyleciał—na tamtą stronę: 
w krainę Zapomnienia. Kto dziś 

„Ciotke* Śpiewa? Ale co mówić o 
„Ciotce“! Kto dziś spiewa „Czy pani 
mieszka sama“? lub „Czy pani jest 
dziś bez koszulki"? Zapomniane, za- 
pomniane... a przedewszystkiem nie- 
mo dne. Dziś śpiewa się „Ich k $- 
se Ihre Hand, Madame..." Į nicze- 
go innego ludzie nie chcą ani słychać 
ani sami śpiewać. 

I co na to poradzić? Niema na 
to rady. Tak już jest, i niema o czem 
gadać — jak to prześlicznie mówiła 
ze sceny  przemiłym, słowiczym 
głosem swoim Kawecka — która 
też zeszła nam na zawsze z Oczu tak 
przedzwnie lekko, tak niemal... nie- 
postrzeżenie. : 

Rytm czasu jest na jazz band „na- 
stawiony“ i wszystko mu jedno po 
czem w najszybszem tempie Skacze: 
po mosiężnych talerzach, po bebnie, 
po harmonijce szklannej czy po cy- 
lindrach siedzących najbliżej panów. 
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Przemówienie p. Sf£. Mackiewicza 
na sejmowej Kóm sji Spraw Zagranieznyeh w dniu 6 lutego 

torycznie znaną. W czasie żmudnych 
rokowań królewieckich i nie-królewiec- 
kich dyplomacja polska wykazała ma- 
ximum dobrej woli, maximum cierpli- 
wości, maxinmim wytrzymałości. Po- 
wiem więcej. Jeśli ze strony litewskiej, 
czasami przez pomyłkę, przez zmęcze- 
nie ukazywał się jakiś rąbek możliwoś- 
ci, Polacy chwytali się tego rąbka obu- 
rącz i to z uczuciem prawdziwego en-' 
tuzjazmu. Czem była ożywiona ta tak- 
tyka polska? Oto tylko i wyłącznie dą- 
źnością do przywrócenia pomiędzy 
Warszawą a Kownem pokojowych, 
normalnych stosunków. Polska więc 
postępowała ściśle według tych idea- 
łów, które głosi Liga Narodów. 

Pan Voldemaras wykazał wobec 
projektu nawiązania stosunków poko- 
jowych maximum niechęci, maximum 
złej woli, maximum obstrukcji. W spo- 
sób demonstracyjny, w sposób cynicz- 
ny odrzucał wszelkie najdalej w ustęp- 
stwach idące propozycje polskie. Repu- 
blika kowieńska postępowała tu Ściśle 
według tego co tak zwalcza Liga Naro- 
dów. 

Jakiż rezultat. Oto Liga Narodów 
we wszystkich raportach do ostatniego 
raportu w Lugano traktuje zupełnie na 
równi dobrą wolę pokoju Polski, ze 
złą wolą niepokoju państwa kowień- 
skiego. Nigdzie i nigdy nie przyznano, 
że występowaliśmy w roli obrońców 
pokoju, nigdzie i nigdy nie wytknięto p. 

Voldemarasowi, że jest burzycielem 
tego pokoju. 

Polska więc na swej drodze do pa- 

cyfikacji stosunków z Litwą kowieńską 
nie doznała ze strony Ligi Narodów na- 
leżytego poparcia. 

Czem to wytłumaczyć, bo się to wy- 

tłumaczyć nie da ideologią głoszoną 
przez organy reprezentujące Ligę Na- 

rodów, ani też nie da się wytłumaczyć 

proceduralnemi macie a 

Przyczyny S. ć trzeba gdziein- 

dziej, trzeba jej szukać odważnie i 
szczerze, nie trzeba wobec tego faktu 

uprawiać strusiej polityki i jak struś za 

skrzydła nie należy głowy chować za 

utarte formuły | sed PEC 
Szanowny pan OW- 

ski w trakcie poprzedniej 
dyskusji nad wiosennem expose min. 

Zaleskiego, że mimo wszystkie R 

które się głosi adresem Ligi Naro- 

dów nikt jedna Lae ZADSZEJ, że jest 

to instytucja, która zastąpiła poprz! 

nie soy ł międzynarodowego współży- 
cia państw. S 

» Zdaje mi się, że to właśnie w tem 

traktowaniu Ligi Narodów jako insty- 
jz realnego życia. 

tucji PA * 

politycznego, jako instytucji służącej 

wyłącznie pewnym ideałom, jako insty- 

tucji zupełnie demokratycznej i głównie: 

całkiem nowej tkwi błąd nietylko pana 

posła Niedziałkowskiego, ale też znacz- 

nej części naszej opinii publicznej. 
Nie myślę zaprzeczać, że istnienie 

Ligi Narodów przyczynia się do reali- 

zowania pokoju w Europie. Ale daleki 

jestem od poglądu jakoby działalność 

Ligi Narodów, poszła w kierunku, któ- 

ry głoszony może w 1919 r. to równość 

pomiędzy większemi, a mniejszemi pań 

stwami i Zgrom. Ligi Narodów — par- 

lamentem świata. 
Nie mówiąc o historji Ligi Narodów 

należy skonstatować, że dziś, jeśli się 

charakteryzuje L. N. nie na podstawie 

materjału _ ideowo - publicystycznego, 

lecz ra podstawie realnych faktów po- 

litycznych, to ją określać należy w spo- 
sób następujący: 

Ligą Narodów nazywamy we współ- 
czestem życiu politycznem ten fakt, że 
polityka wszystkich mniejszych państw 
europejskich została uzależniona 
porozumienia się pomiędzy sobą trzech 

państw w Europie najpotężniejszych t. 

i. Anglii, Francji i Niemiec. W* Lidze 

Narodów nie zapadnie żadna decy- 

zja, któraby nie była uprzednio uzgod- 

niona pomiędzy Anglią, Francją a Niem 

cami. Rozumieją to doskonale Włochy, 

które do tego zespołu trzech nie należą 
i dlatego właśnie z Włoch dochodzi nas 
tak głośna krytyka instytucji genew- 
skiej. 

Teraz, gdy mi ktoś powie, że prze- 
cież Liga Narodów jest instytucją, 
która pomału dąży do demokraty- 

zacji międzynarodowych stosunków, 
do tego, abv się stać parlamentem 

świata, to odpowiem, że nie, przeciw- 
nie, Liga Narodów pomału do tego 
dąży, aby się stać zwyczajnym aljan- 
sem politycznym trzech państw: A. 
FZEN: 

Liga Nar. wciela ideały pokoju, 
bo An. N. i Fr. nie chcą prowadzić 
wojny między sobą. Jest mnóstwo 
powodów, które na to wpływają, że 
państwa te nie chcą wojny między 
sobą. Ale Liga Narodów ograni- 
cza, krępuje politykę państw 

mniejszych, uzaieżnia ją od po- 

rozumiewania się między sobą 
A. Fr. i N. 

Jeśli Liga Narodów nie wypowie- 
działa w sprawie litewskiej żadnego 

zdania, jeśli nie udzieliła nagany 
obstrukcyjnej antypokojowej takty- 
ce litewskiej -to nie dlatego, aby: so- 
bie nie zdawała sprawy z tego, że 
nasze dążenie reprezentuje pacyfika- 
cję, a litewskie odwrotnie, lecz dlate- 

go. że w sprawie sporu polsko-litew- 

skiego poszła po linji interesów nie- 
rzieckich. 

Moi przedmówcy powiadają, że dziś 
spór ten przestał być sporem pomię- 
dzy Polską a p. Kow. lecz stał się 
sporem pomiędzy R. Ligi a państwem 
kowieńskiem. Niewątpliwie takie sfor- 
mułowanie brzmi tryumfująco. Brzmi 

tak, jakbyśmy ukaranie p. Vojdemara- 
sa oddali w ręce od naszych godniej- 
sze, a sami mogli z oddali się przy- 
glądać, jak to teraz p. Voldemaras 
dostanie. Ten tryumf jednak ma tę 
złą cechę, że nic nie ma wspólnego z 
rzeczywistością. Jest to tryumf wy- 
łącznie dialektyczny, retoryczny. Na- 
prawdę to w sprawie sporu polsko: 
litewskiego dotychczas jesteśmy zwy- 
ciężani przez politykę niemiecką. 

łanym politykom podoba się znów 
sformułowanie: w sprawie polsko- 
litewskiej Liga Narodów wykazała 
swą bezsilność. To sformułowanie 
już jest mniej tryumfujące, więcej pe- 
symistyczne, ale również słuszne nie 
jest. Nie bezsilność Ligi Narodów, 
lecz przewagę Niemiec w rozstrzyga- 
niu tej sprawy—oto co wykazała do- 
tychczas historja sporu polsko-litew- 
skiego. 

Anglja, Francja i Niemcy—oto treść 
polityczna. treść realna Ligi Narodów. 
W tym zespole mamy sojusznika, mia- 
nowicie Francję. 

Słuchając obrad tej wysokiej ko- 
misji, zaobserwowałem jeden zwyczaj. 
Oto członkowie tej komisji chętnie 
iswobodnie omawiają dzialal- 
ność, tendencje i kierunek naszego 
min. spr. zagr. Również swobodnie, a 
czasami nawet b. energicznie mówi 
się tu o działalności niemieckiego 
min. spr. zagr. Ale dziwnie także za- 
chowuje się wobec franc. min. spr. 
zagr. Trzeba było tak nielojalnego za- 
chowania się wobec Polski, jak było 
zachowanie się pana Brianda podczas 
incydentu w Lugano, ozdobionego 
hałasem bitej przez p. Stresse- 
manna stołowej deski, — aby po 
raz pierwszy, tu na komisji spraw 
zagr. zainteresowano się osobą franc. 
min. spr. zagr. i to w sposób dla 
niego najprzychylniejszy, zapytano się 
bowiem, czy na owej sesji nie spał 
przypadkiem pan Arystydes Briand. 

Nasz sojusz z Francją był zawar- 
ty ze wzelędn na konieczność 
wspólnej polityki wobec Niemiec. 
Task przynajmniej ten sojusz ro- 
zumiała cała opinja europejska, 
Ta wspólna polityka wobec Niemiec 
ujawnia się jednak w zupełnie roz- 
bieżnej taktyce polltycznej. Mia- 
nowicie stosunki pomiędzy. Francją a 

ed- Niemcami są coraz bardziej przyjazne. 
Stosunki pomiędzy Niemcami a Pol: 
ską nie z naszej winy coraz mniej 
przyjazne. Można powiedzieć, że w 
miarę-zwiększania się akcentów  po- 
kojowich, akcentów zgody w 
stosunkach. franko-niemieckich, 
zwiększają się akcenty ofensyw- 
ne, antypolskie w nastrojach nie- 
mieckich. Wygląda tak, jakgdyby po- 
kój na zachodzie był poto Niemcom 
potrzebny, aby miec wolne ręce na 
wschodzie, Dwa lata temu nazwałem 
te objawy odwróceniem planu Schlief- 
fena. 

Wobec tej rozbieżności w taktyce 
wobec Niemiec pomiędzy dwoma so- 
jusznikami, wobec tego, że pokoiowe 
stosunki z Niemcami wychodzą Fran» 
cji na dobre, a my z powodu naszych 
stosunków z Niemcami ciągłe mamy 
przykrości, — mam do zanotowa- 
nia dwie opinie polskie. 

Opinia pierwsza jest to opinia 
naszej lewicy, która twierdzi, że 
dlatego jest tak źle, bo nasza dyplo- 
macja nie potrafiła do Polski przeko- 
nać lewicowych sfer francuskich. 

Uważam to za zupełnie bezpod- 
Stawne. Przedewszystkiem konkretnie 
ten zarzut sprowadza się do działal- 
ności naszej ambasady w Paryżu. 
Otóż w tej ambasadzie byli zawsze u- 
rzędnicy O sympatjach lewicowych i 
wśród lewicowych sfer francuskich pra- 
cują z dużym tatentem. 

Ale pozatem uważam za niesły- 
chanie błędne to przenoszenie kry< 
terjów polityki wewnętrznej na 
teren międzynarodowych. W polityce 
międzynarodowej niema państw lewi: 
cowych i prawicowych i niema prawi- 
cowej czy lewicowej polityki zagrani- 
cznej. 

To samo rozczarowanie, które tu nasz 
kolega Gral. wypowiadał pod adresem 
Niemiec, że chociaż tam jest rząd z 
socjalistami u steru, to jednak pro- 
wadzi on politykę Groenera, to 
samo rozczarowanie, które czeka jesz- 
cze naszą lewicę w ich iluzjach, że 
Liga Narodów to parlament Świata, 
a nie realne, polityczne interesy trzech 
tylko mocarstw, to samo rozczarowa- 
nie spotkałoby” ich w ich propagandzie 
demokratycznej Poiski wśród francu- 
skiej lewicy. Nie zarzutem, lecz chlu- 
bą tej lewicy francuskiej będzie, że 
aby z nią rozmawiać, nie trzeba mó- 
wić frazesami demokratycznemi, lecz 
argumentami związanemi z interesami 
ich państwa. 

Tyle o opinji łewicy polskiej, co 
do tej rozbieżności taktyki dwuch 50- 
juszników wobec Niemiec. Teraz opin- 
ja naszej prawicy. Ta ma za złe nie 
rządowi fraucuskiemu oczywiście, bo 
nasza prawica szczyci się tem, ża ni- 
gdy nic nie ma za złe rządowi francu- 
skiemu, ale ma za złe polskiemu minist- 
rowi spraw zagranicznych, że rząd 
francuski wobec Niemiec nie stosuje 
polityki Ruhry, Poza tem, że te życze- 
nia i ta krytyka skierowana jest pod 
złym adresem, trzeba jeszcze zazna- 
czyć, że powrót do polityki Ruhry nie 
tylko we Francji jest niemożliwy, ale 
zgoła dla Polski niepożądany. Prze- 
ciwnie, celem polityki polskiej   

opatrzony Św. Sakramentami, 

#. 

Wacław.Makowski 
KSIĘGARZ 

zmarł dnia 10 lutego 1929 r. 
w wieku łat 75. 

Eksportacja do kościoła Św. Ducha z domu przy ul. Bonifrater- 
skiej Nr 8, nastąpi dnia 12 go lutego o godz. 9 mu. 30 rano, skąd 

zwłok nabożeństwie wyprowadzenie 
cmentarz Rossa. 

po 
do grobów rodzinnych ną 

O czem zawiadamiają ŻONA, DZIECI i WNUKI. 

  

  

WACŁAW MAKOOSKI 
wielce zasłużony członek Stowarzyszenia Kupców i Przemysłowców 
Chrześcijan S$: njor kupiectwa polski: go, Członck Honorowy, członek 
Sądu Rozjemczego i b. Prezes stowarzyszenia zmarł dnia 10 

luteg ;r.b., przeżywszy lat 75. 
Eksportacja z domu żałoby (Bonifraterska 8) do kościoła św. Ducha 

odbędzie się 12 lutego r. b. o godz. 9 m. 30., skąd po nabożeństwie na- 
stąpi wyprowadzenie zwłok do grobów rodzinnych na Rossie. 

O tych smutnych obrządkach 

Zarząd Stowarzyszenia 
RKupziw i 

    

  

zawiadamia 

Przemysłowców Girześcijan 
w Wiln E. 

  

WACŁAW MAKOWSKI 
Prezes honorowy Wileńskiego Koła Związku Księ- 

garzy Polskich, Senior Księgarzy Wileńskich 

Zmarł dnia 10 lutego r. b. w wieku lat 75, 

Eksportacja zwłok z domu przy ul. Bonifraterskiej Nr. 8 do kościoła Św. 
Ducha nastąpi dnią 12 lutego © godz. 9 min. 30 rano, skąd po nabożeń- 
stwie odbędzie się pogrzeb do grobów rodzinnych ną cmentarzu Rossa, 

O czem zawiadamiają KOLEDZY 
zrzeszeni w Wileńskim Kole Z. K. P- 

  

Wspomnienia o Ś. p. Wazławie Makowskim. 
Wilno — niosę Ci smutną wieść. 

Odszedł na zawsze jeden z najwierniej- 
szych obywateli Twoich—znany wszy 
stkim księgarz Wacław Makowski — 
odszedł cicho, jak cichą była praca je- 
go dla Ciebie. " 

Praca śp. Wacława Makowskiego 
datuje się w Wilnie od roku 1879-go 
kiedy tu przybył jako młody i dzielny 
księgarz - organizator i k'erownik księ- 
garni Elizy Orzeszkowej, która staje się 
placówką myśli polskiej w Wilnie. Z 
całym zapasem młodych sił i energji, 
jak żołnierz na trudnym  poste- 
runku, walczy o każdą ' książkę, 
broszurę, pismo, które cenzura 
rosyjska konfiskuje. Niespodziewane 
rewizje wynajdują skrzętnie chawane 
między półkami wydawnictwa, które są 
dowodem życia i twórczej myśli pol- 
skiej. Następują dochodzenia, areszty 
w rezultacie których Eliza Orzeszkowa 
zostaje wywiezioną do Grodna a Wa- 
cław Makowski tylko szczęśliwym zbie 
giem okoliczności unika zesłania „,do 
bardziej oddalonych guberniį“. Po zam 

W roku 1885 otwiera własną księ- 
garnię i pierwszą czytelnię polską w 
Wilnie. Własny warsztat pracy daje 
mu tylko większe jej możliwości. Nie- 
ma przejawu słowa, pieśni lub muzyki 
polskiej w Wilnie, którejby nie był ini- 
cjatorem. Organizuje odczyty koncerty 

Dopatrują się w tem 
ówczesne władze niebezpieczeństwa 
dla Państwa i w drodze wyjątkowej po 
zwalają na dalsze koncerty pod warun 
kiem niepokazywania się „Namyśla- 
ków'* na mieście w swoich barwnych 
sukmanach. 

W roku 1900 zakłada pierwszą 
księgarnię i czytelnię polską w Mińsku. 
Dzień otwarcia księgarni był uroczy- 
Stym dniem święta dla tamtejszego spo 
łeczeństwa polskiego, które skupia się 
koło niej i dopomaga w zrozumieniu jej 

a 

powinien być udział w tych zy- 
skach, które daje Locarno. 

Narazie zamiast tego mamy ofen- 
sywnie wobec nas nastrojoną opinię 
niemiecką. Świadomie wiążę z temi 
nastrojami fakt niepowodzenia, który 
spotkał nasze pokojowe intencje w 
dążeniu do nawiązania normalnych z 
państwem  kowieńskiem stosunków. 
Za to, co Liga Narodów w tej Spra- 
wie postanawia, musimy współod- 
pawiedzialnym czynić o. ministra 
Biianda. Należy stwierdzić, że ta 
rozbieżność taktyki politycznej dwuch 
sojuszników wobec - Niemiec zaszła 
tu za daleko. Niezałatwianie sprawy 
litewskiej w duchu pokojowych zadań 
Polski—to rozdmuchiwanie tego ogni- 
ska pożaru, który nam ze wschodu 
i zachodu zagraża. 

Raz jeszcze: rozbieżność taktyki 
dwuch sojuszników wobec Niemiec 
zaszła za daleko i sprawa litewska 
jest tego wyrazem. Były czasy, kiedy 
niezadowolenie opinji cudzoziemskiej 
b:ło wystarczające, aby u nas obalić 
ministra. Czasy te nalezą do przesz- 
łości. Dziś na czele naszego państwa 

  

postannictwa—szerzenia myśli polskiej 
zwłaszcza wśród tych którzy zaczęli © 
Niej zapominać. Śp. Wacław Makow- 
ski nie zasklepia się wyłącznie w prac 
wspomnianej — jest długoletnim ra 
nym miasta, członkiem szeregu insty- 
tucyj społecznych i towarzystw — sta- 
łym uczestnikiem miejskiej komisji sza- 
cunkowej i jako taki wędruje od domu 

Przyszły lata Wielkiej Wojny. Ma- 
jac wszystkie swe dzieci, a nawet już 
i wnuka na froncie, nie ustąpił ze swe- 
go stanowiska, — od swego warsztatu 
pracy. Ani huk dział, ani prześladowa- 
nia, ani głód nie potrafiły go z ukocha- 
nego Wilna wypędzić. Nie uchodzi ró- 

Za wszystkie przebyte poniewierki 
i bóle przyszedł wreszcie dla Wilna i 
jego obywateli dzień wyzwolenia, dzień 
radosnego „,Aleluja*. Przez szerokie 
wrota wolności przyszło tyle pracy nad 
budową trwałych fundamentów dla Naj 
jaśniejszej, że nie było czasu na odpo- 
czynek, a zdrowie Wacława Makow- 
skiego silnie więzienie bolszewickie zni 
szczyło. 

Obejmuje prezesurę Wileńskiego Ke 
ła Związku Księgarzy. W roku 1924 ob 
chodzi 50-lecie pracy księgarskiej, któ- 
rej wiernie służy do dni ostatnich, aż 
przyszedł kres wysiłków, zmęczone ser 
ce bić przestało. : 

Wilno! czy godnie odczujesz stra- 
tę obywatela, który Ci nieodstępnie słu 
żył, który Cię tak ukochał sercem ca- 
łem. 

Śp. Wacław Makcwski był jednym z 
cichych pracowników, którzy pracują 
cicho i z miłością nie ogłądają się ani 
na wdzięczność 'ani »a nagrody za swe 
wielkie zasługi. Oni do grobu niosą sło- 
neczną pogodę, spokój i wielkie zado- 
wolenie z wypełnionego obowiązku, za 
co niech Najwyższy w Niebie go na- 
grodzi. 

Wilnianka. 

który może się 
za losy 

lata przed sobą. 

stoi rząd mocny, 
podjąć odpowiedzialnošci 
państwa na długie 
Witam z uznaniem wvrazy pana mi- 
nistra, że sojusz z Polską umożliwia 
Francji politykę pokojową wobec 
Niemiec. jesteśmy dumni z tego, że 
nasz minister to: stwierdza. Pozostaje 
jeszcze, aby sojusz z Francją umoż 
liwiał Polsce politykę prawdziwie po 
kojową. Dziś, niestety, jest to tylko 
polityka intencyj pokojowych z na 
Szej strony, lecz polityka, która musi 
się liczyć z planami ofensywy nie- 
mieckiej, dążącemi do zlokalizowania 
konfliktu granicznego, tak, jak ta 
kiedyś hr. Berthold chciał  zlokalizo- 
wać zatarg austro-serbski. Musimy 
się liczyć z planami zaborczemi 
Litwy Kowieńskiej. Są to plany zabor- 
cze, gdyż odmawiam Litwinom ko- 
wieńskim prawa do reprezentowania 
idei Wielkiego Ksiestwa Litewskiego. 
My z Wilna i Wileńszczyzny nie. 
jesteśmy gorszymi Litwinami, niż p. | 
Voldemaras, a my chcemy pozostać 
z Polską. 

  

  

 



  

Głód węglowy w Wilnie 
Befaliści chowają węgiel. — Konferencja przedsfawicieli władz 

i kupiecfwa, 
Od kilku dmi dał się zawważyć w Wilnie 

brak węgla. Składy detaliczne odmawiają 

MTS macząc sie zupelnym jego leni. 
W kilku miejscach kupcy Gdkizwiat 
ży węgla w drobnych iiościach. Na tem tle 
pomi edającymi, a kupującymi twarz. Na pomoc napastnikowi nadbiegt St. 
wstaly scysje, z których kilka przybrały ia: Maciejowski. Obaj zostali aresztowani. 
miary wręcz niepożądane. 

* 

W dniu wczorajszym odbyła się 

Przy ul. Garbarskiej Nr. 2 właściciel skła 
„Jaar” ]. Antonowicz, odmówił 

węgla. Wywołało to awan- 
licą posterunkowy zain- 

terwenjował, co tak oburzyło kupca, ze 

du opałowego 
sprzedania 16 kilo 
turę. Przechodzący u! 

cił się na posterunkowego i uderzył 

w Urzędzie Wojewódzkim w Wilnie 
pod przewodnictwem p. wicewojewody Stefana Kirtiklisa konferencja z udzia- 
łem przedstawiciela Dyrekcji P. K. P. oraz kupców, hurtowników branży 
węglowej. 

W wyniku konferencji zostało us talone, że z posiadanych przez Dy- 
rekcję PKP. zapasów węgla, pewną ilość tego artykułu Dyrekcja odstąpi 
hurtownikom miejscowym, którzy węgiel ten przeznaczą wyłącznie na za- 
Spokojenie potrzeb ludności m. Wilna. Cena rynkowa tego węgla w hurcie 
będzie ta sama, jaka obowiązywała ju ż od dłuższego czasu, a została usta- 
łona we wrześniu r. ub., a miarowicie: za tonnę 68 zł., pół tonny 31 zło- 
tych, ćwierć tonny 19 zł. z dostawą. W sprzedažy;drobnicowej cena jedne- 
go puda węgla nie powinna przekracz 
wydane zarządzenia, uniemożliwiające 
nu zapotrzebowania na 

nej przez kupców detalistów, należy 

rynku węglowym z 
cen w celach spekulacyjnych. O wypadkach spekulacji węglowej 

ać 1 zł. 30 gr. Jednocześnie zostały 
detalistom wyzyskanie obecnego sta- 

i nieuzasadnione Śrubowanie 
uprawia- 

powiadomić p. Starostę Grodzkiego 
m. Wilna, który otrzymał dyrektywy surowego karania winnych. Instytucje 
tudzież zakłady użyteczności publicznej 
węgla 

mają również zapewnione zapasy 

Niezależnie od powyższego władze wojewódzkie poczyniły starania w 
kierunku unormowania dostaw węgla 

Komunikat 
P. Starosta grodzki zwraca się z apel 

do Wilna. 

urzędowy. 
em do wszystkich mieszkańców miasta Wil- 

na, by w interesie ogólnym i własnym natychmiast komunikowali Starostwu Grodzkiemu 

adresy firm werlowych, odmawiających sprzedaży węgla kamiennego, a motywujących 

odmowę rzei.=* , » brakiem węgla, ewentualnie żądających ponad 68 złotych za tonnę lo 
eo mieszkanie. 

Jednocześnie uprzedza się wszystkie firmy węglowe i drzewne, iż w razie ujawnie- 
wia spekulacji lub lichwy — w stosunku do w 
presje, aż do bezwzględnego aresztu łącznie. 

winnych będą stosowane jaknajsurowsze re- 

Dziś juź się skończyły mrozy 
Z Mińska otrzymaliśmy wiadomość, według której sowieckie biura meteorotogicz- 

me donoszą, iż dzisiaj spodziewany jest stanowczy przełom w kierunku ociepuenia 
peratury. Ma to oznaczać koniec ostrych mrozów w całej Europie wschodniej. Jutro tem- 
peratura może się wahać około 0%. 
wtrzymać. 

Następnie słabe mrozy mogą się czas pewien jeszcze 

Snóźnienie się pociągu warszawskiego 
Wczorajszy, ranny pociąg osobo: m. 40. Jak się dowiadujemy znaczne 

wy, przybywający do Wilna o godz. to opóźnienie wywołane zostało mro- 
8 rano przybył dopiero o godz. 2 

Niezwykłe przygody na 

zem. 

relarzy grodzieńskich 
Podrdź do Wilna przez granicę lifewską i napad wilków. 
Niezwykia 

żając na silne mrozy i ni 

sa terytorjum 
žrolem litewskim! Dowódca patroli z wielką 
dzie i o celach podróży skierował narciarzy 

przygoda spotkała dwóch sportowców grodzieńskich, którzy nie zwa- 
iebezpieczeńwa podróży wybrali się na nartach do Wilna, W 

drodze spotkała ich tak silna zawieja, że koło Marcinkańców 
Łitwy. Można sobie wyobrazić ich 

u stracili orjentację i trafił 
przerażenie gdy znaleźli się przed pa- 

uprzejmością dowiedziawszy się o przygo- 
na odpowiednią drogę, udzielając 

cześnie potrzebnych wskazówek. Koło Oran narciarze znowu znaleźli się w opresji błą- 
dząc po okolicy spotkali wilków, tak że tylko dzięki 
szkających chłopów udało się js ć z życiem. 
ma Lipówce, skąd skierowano ich do jednego 

i szybkiej pomocy w liżu mie- 
W niedzielę rano Trop i Pudad znajsśi się 
z tutejszych klubów sportowych. 

KRONIKA 

  

SŁOWO 

Ma magnesie protesa „iromady”, 
Jak wiadomo w końcu b. m. roz- 

pocznie się w Sądzie Apelacyjnym 
proces Białoruskiej Włoścjańsko Ro- 

szereg dni 
przez Sąd w składzie: przewodniczą 

(referent 

botniczej Hramady. Sprawa potrwa 
i rozpoznawana będzie 

cy wiceprezes Sądu Apelacyjnego p. 

Dmochowski oraz sędziów Jundziłła ZAROJKINEJ sońiski HALINY ZBBOJKINEJ oraz 12 
sprawy) i Bądzkiewicza. tancerek 

Oskarżenie popierać będzie podprok. : 

  

Od dnia 12 de 14 lutego 1929 Bilejski Kinematugiai 
Kulturalno-Oświatewy 

SALA MIEJSKA 
wł. Ostrobramska 5. 

ra Bedford i William S. Hard. 
włącznie będą wyświetlane filmy: 

WEJ PAŃSTWA* - 2 akty. Kasa czynna od y. 3. m, 30. Początek seansów od g. 

f. 46 Piekny dramat przygód j miłości w 
„SYN PRERYJ 8 aktach, W rolach głównych: Barba- 

Nad propram: „LIGA OBRONY POWIETRZNEJ i PRZECIWGAZO- 
4-ej Następny 

pregram „PAN TADEUSZ". 

  

Kino „HELIOS* Wileńska 38. 

Zmiana programu. Ostatni występ prima baleryny ANNY 

ktėre wyk. „Halelujah“, „Havann“, „S adaj Pan“, 
„Toledo“ etc.  Ulubieńca publiczn. humoryst; JERZEGO 

Parczewski, mając do powocy podpr. BOROŃ:KIEGO. Monologi! Sketch! Finał: „Czy Anna jest 
Korkucia. 

Dowiadujemy się o decyzji Sądu 
© uznaniu stawiennictwa oskarżonych 
jako nieobowiązkowe wobec czego 
nie będą oni sprowadzeni do Wilna, 
bowiem jak wiadomo wszyscy prze- », 
wiezieni zostali do więzień w kilku 
miastach. 

Możliwem jest, że oskarżeni sko- 
rzystają z przysługującego im prawa 
i zwrócą się do Sądu z prośbą o ze- 
zwolenie na przybycie do Sądu (na 
kost własny). 

Dotychczas pomołano na rozpra- 
wę 29 świadków nie wykluczone jest 
jednak, że obrona zabiegać będzie o 
ponowne przesłuchanie Świadków 
zbadanych już w pierwszej instancji. 

"LiL LSS] 
wy żydowski t. zw. popularnie „CBK“ zwolal 
posiedzenie komitetów rodzicielskich celem 
omówienia sprawy ustosunkowania się gminy 
żydowskiej do potrzeb szkolnictwa. Wygło- 
szono szereg referatów n.t. „Gmina a szko- 
ta“. CBK. zarzuca gminie zbyt małe zaintere- 
sowanie się szkolnictwem. 

BALE I ZABAWY. 
— Komitet Domu św. Antoniego urządza 

dziś w tłusty wtorek 12 b. m. tradycyjną za- 
bawę w sali hotelu George'a. Początek o g. 
'1-ej wiecz. zakończenie punktualnie o półno- 
cy. Bilety u pańgospodyń. 

— Pożegnanie karnawału w Ognisku 
Akademickiem. Dziś w Ognisku  Akademi- 
ckiem (ul. Wiełka 24) odbędzie się na poże- 
gnanie karnawału zabawa taneczna. Począ- 
tek punktualnie o godz. 6-ej wiecz, koniec 
nieodwołalnie o godz. 12-ej. 

1EATR I MUZYKA 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Ostat- 

nie występy Karola Adwentowicza. Dziś i ju- 
tro, ostatnie dwa razy grana będzie głęboka 
sztuka An-skiego „Dzień i Noc”, w której 
Karol Adwentowicz kreuje tajemniczą postać 
Reb-Dona. Publiczność premjerę przyjęła en- 
tuzjastycznie. 

— Czwartkowa premjera „Upiorów*. 
Karol Adwentowicz pożegna Wilno swą naj- 
wspanialszą kreacją Oswalda w „Upiorach* 
Ibsena. 

— „Dziękuję za službę“ — W. Perzyń- 
skiego. Teatr Polski rozpoczął próby z osta- 
tniej komedji Wł. Perzyńskiego „Dziękuję za 
służbę”. W Teatrze Narodowym w Warsza- 
wie komedja ta w sezonie bieżącym cieszyła 
się wyjątkowem powodzeniem. 

— Reduta na Pohulance. Przedstawienie 
wojskowe. Dziś, o godz. 18. 30 maskarada w 
3-ch aktach |. Benaventa — „Krąg intere- 
sów'* dla wojska garnizonu m. Wilną. Biłe- 
tów w sprzedaży niema. 

— Ostatnie przedstawienia „Kręgu inte- 
resów*. Jutro i pojutrze ostatnie dwa przed- 
stawienia krotochwili p. t. „Krąg interesów'* 
i Benaventa w oryginalnej inscenizacji dyr. 

. Trzcińskiego. 
Bilety do nabycia w Orbisie i od godz. 

17-ej w kasie teatru. 
Sala dobrze ogrzana. 

panna!* wyk. cały zespół. 

Seansy o 

Dziś! Nóżki na scenie i na ekranie. TYLKO DZIŚ! - 
5 Na Ekranie: 9 a:tów huraganowego śmiechu 

s „PIĘKNE NÓŻKI ZWYCIĘŻAJĄ” 
B Ach, te nóżki! Musująca, jak perlisty szampen sztuką 
E W rolach gł. przepiękna DINA GRALLA oraz wytw6rny i з2у- 
5 kowny WERNER FUTTERER. Olśniewający przepych wystawy (= 

godz. 4, 6, 8 i 10. 

  

Dziś naczwyczajna KINO-TEATR 2 
premjera! 

POLONIA” 
Mickiewicza 22 

ARENA GROZ 
Przepiękny balet, nadzwyczajny Ścinający kre 
śmiertelny skok na arenie cyrku z olbrzymiej 

KLUB JEDENASTU DJAB 

Dramat w i0 akt. z zakulisowego życia 
artystów. W roli głównej Mary Johnson. 

w w żyłach numer. Artystka wykonuje mimo własnej woli 
wysokości. *ad program: Wesoła komedją w 2 akt. p. t. 
EŁKÓW. Początek seansów: 4, 6, 8, 10 25. i 

Dzisl Najnowsza rewelacja hlmowa! Puigžny aramat młooych dusz I ciał. dėksuainė Zycie naszej młuczieży 

Kino „Piccadilly“ 
„D czem się nie mówi ro 
życia naszej młodzieży. Dziewczęta wypędzone na ulicę pzzez winę rodziców. Film, który wzbudza najwięk- 

Cienie i swiaiła i ść Dramat erotyczny w 12 akt. 
dz 60M... zakazanej miłości. Najbardziej ayskretne prze 

  

  

jekawienie. W rol. gł.: Mary Johnson, Nina Vanna, Eliszbeta Pinaeff, Erik Kaizer Titz i inni. Począ- 
WIELKA 42. tek SW HewUwagii w sobotę i "iędziele odg. 1 do 4-ej ceny od 50 gr. s 5 

” 2 Dziś! Ostatnia pieśń wojennej Epopei! Twórca znanego flmu „Z DYMEW pożarów" 
no- Ž 
Ac zrealizował nzjnowsze arcydzieło $ K $ R 66 
AE „Randi nigozie cotychczas niewyswiet ane „CE A 5 T ZELEC w 
"Vielka 30. iibraterstua w 12 akt. wśród huku armat, Śnieżnych s'czytów Alo na froncie wzruszająca tiagedja miłośc 

włoskim. W soy gł. polski VAL ENT'NO nasz rodak IGO SYM, WERNER PITŚCHAU i księżna MAKIŃSKAJA | 
  

    

  

  

  

   
  

  

| 

BWAWASE s |. 
ё g3| Wy daz 5. | р b; „skanza | | Wyprzedaz |): 

wiiU dl й B (6 gą " 
a s SATAWAŚ | rt „DIARÓLO” @ * wykładane cegłą szamotową i inne do ogrzewania biur, лсс и… NEK ga P, 

mieszkań i sklepów poleca DOKTOR Ceny znacznie zniżone. 4 
t N d ki D.ZBLNAWIGZ Kredyt długoterminowy bezprocentow. 

Zygmun agTo Z SM se Zakład maszyn rolniczych pi 
sytilis, narządów : nz 

Wilno, Zawalna Nr 11-a. moczowych, od 9|| Zygmunt Nagrodzki a 

„IN OIS I | от ее W ZE n KobięsmLeker | T DAS ) | . : RL Dldowiaowa | le 
elesir danUi6W KOBIECE. Wane. | B Zarządzenie domami RYCZNE, NARZĄ” E PRZYJMUJĘ. В 

Do Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie wcią- moch E Daję hipoteczną zwarancję solidnošci 
gnieto następujące wpisy: || ® ul. Mickiewicza 24, | m Pracy, i. uczciwości. Wiadomość: m 

OR RE ki Zr” A VES tel. 277. # lapelio Ein S. gody TOY 
513. 1. A. „Piotrowski Žygmant“ przy BLO, zasiał Г 

. Święciańskiego, sprzedaż piwa, gorących zakąsek i wy- W. Zdr. Nr. 152. 
tw Sao Firma istnieje od 1927 roku. WR, Pio- DON Poszutuję że 

1.2 . tamże. MANS szyi „Br. POBILSKI BLUMO ICL posa0v xasjeza | a 
Dział A w dniu 18-12 28 r. Е choroby skórne i we- ub inkasenta, złożyć | cz 

9267. |. A. „Kagan Sender" w Podbrodziu, pow. Świę- = meryczne. Przyjmuje O i skórnej © możę większą kaucję. | . 
ciańskim, sklep żelaza, farb, smarów i cementu oraz naczyń od godz. 10 do Li 06 ы = Referencję na żądanie. m 

emaljowanych. Firma istnłeje od 1907 roku. Właściciel Kagan 5—7 p.p. W.Pohulan- Wielka 21 Oferty do Biura Re- | us 
Sender, zam. tamże. 2721—V1 ka 2, róg Zawalnej + klamowego,  Garbar-- 
PR Liudu — —— ——— 7 A LIC W.ZP. Od9 — 1i3 —8. ska 1. — ZJ W 

9268. I. A. „Kamiūski Ignacy“ w zaść. Perszukszta, gm. RSTK) (Telef. 921). 1 к 

Michałowskiej, pow. Święciańskim, sklep spożywczo-bakalejny 

i tytuniowy. Eina istnieje od 1926 roku. Właściciel Kamiński: 

Ignacy zam. tamże. 2722—VI 

9260. 1. A. „Kauiman Solomon“ w Swiecianach, ul. 2 Ma- 

ja 4, sklep materjałów piśmiennych. Firma istnieje od 1906 roku. 

Właściciel Kaufman Solomon, zam. tamże. 2723—VI 

9270. | .A. „Kizber Wigdor* w Święcianach, Rynek 23, 

sklep zboża, spożywczy, baksisins | wyrobow  tytuniowych, 

Firma istnieje od 1922 roku. Wła: ciciel Kizber Wigdor, zam. w 

Święcianach, ul. Wileńska 11. 724—VI 

0271. I. A. „Kolaūski Iser“ w Podbrodziu, pow. Świę- 

  

  

  

Dr. ©. WOŁFSON 
weneryczne, moczo 
łciowe i skórne, ul 
ileńska 7, tel. 1067. 

SABURWSTZZY AWUAWAV > 
Дениное оеитуо _ КОРМО ® SPREDAĆ | s 

= м6 ® — — BEZISMEMA SAVAWAYWE, 
Ja Medycyny Lekarz-Dentysta gzcna z poza ° CYMBLER MARYA on. firmy SzczerĄ W choroty skórne, we- Ożyńska-Smolska $2l0n, emy | Szczec Ь, neryczne 1  moczo- Choroby jamy ustnej woczesuy, gabin ) 8 płciowe. Elektrotera- Plombowanie iusuwa męski dębowy, т °& 
pis, słońce górskie nie zębów bez bólu 

    

    

  

     

  

błe klubowe kana 

  
  

    

   
     

     

   
      

         

   

   

    

  

  

  

ciańskim, sklep mięsa. Firma istnieje od 1924 roku. Właściciel aiatermja. Sollux. Porcelanowe i złote 2 foteli i 
i ński Iser, zam. tamże. 2725—VI Mickiewi 12, ró *2 foteli i stół, kryte 

WTOREK unormowania uposażenia architekta miejskie- WYPADKI I KRADZIEŻE RS zi SA BE zejsc ЕЕ ее ееа оо т;“,':ш:г;_.гі5:ё:;‚›_юп\уд;‚оі$5‚2(%‘„с‚;';: :Ё_ ?°Ь°'Ш\Ь sypial.: 
go it d. — Sensacja „futrzai na“ w Wilnie. Wla 9272. 1. A. „Landau Szaja* w Święcianach, Rynek 27, W.Z.P 43.rzędnikom i uczącym jasny oębowy. Met 4 

12 Dziś Wschód sł. g. 6 m. 52 ZEBRANIA I ODCZYTY dze skarbowe w Wilnie wpadły na trop mal- sklep spożywczo-kolonialny i galanteryjny. Firma istnieje od się zniżka Unas a wa Aaa 
| Eulalii — Zebrania w Wil. Tow. Rolniczem. Ww AJJ, Których się dopuszczają firmy fu- 1899 roku. Wlašciciel Landau Szaja, zam. w WOW ul. 55 PEeyliaijės Odzie d si Żn : 

iw Zaca. sł 08. 16 m. 15 dniu 15i 16 b. m. odbędą się w lokalu Wil rrędae na ukazu TadaSAJA W BierWSzYM Łyntupska 30. ||| m R Doktór Medycyny 8-1 od 4 7. * składach stacji miej-| p, 
* Popielec RZ PO AO ak to w celu uniknięcia płacenia należnych skart-- от 9273 LA. „Lewin Grunia" w Podbrodziu, pow. Świę- LUKIEWIEZ Wydz. Zdr. Nr. 3 skiej, ul. Wiwulskiego: 
! dzie: się A ia wydział Ko In OdDę- bowi państwa podatków. ciańskim, sklep spożywczo-galanteryjny i bakalejny. Firma ist- _ choroby weneryczne, wma iiwy 2» Zdzie informacyjy Sz 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu programem: odcz aso ASO EE toż „..., Qnegdaj komisarze lotnej brygady kon- pieje od'1921 roku. Właściciel Lewin Grunia, zam. tamże. skórne i płciowe, ul SA mei udzieli magazynier. - or 
Meteorologii U. S. B. kuła rsieraty dE Caniwiokizoc © Elas „troli skarbowej p. p. Segert, Winiarski i Stan- 2721—VI z. jicza 9, we Ti AKOSZERKI FT || ka 

z daią 11 - MH. 1329 1. stwowa polityka w dziedzinie hodowli bydła KC RP i So A re DE RECE Gi AS a Ta a sa NOW) SWiĘż Ši mają cd 2 ; .РО""”.‘Ы‘ 3 przyj 
r н ierzbicki PSE. „ET ‹ ГА. , 3 › 2 ROEE RURA mej stacji ko- { ogatego“ i p. Wierzbickiego p. t. „Drogi i Skies 3% kt y" skl d fut a jk kas пн M A dao dać . Firma dd 5—17 р.р. — 1815 8 samej stacji ko i м Giśnięnie | | 175 sposoby podniesienia hodowli bydła rogatego okazj ay i z aaa tęn KtÓrY lak ię ciańskim, skup zawodowy drzewa w celu odsprzedaży. Firm DOKTOR a owej o obszarze Mię Ly średnie w m | na Wileńszczyźnie", wreszcie komunikaty i ao następnie był własnością Zatkowicza. jstnieje od 1928 roku. Właściciel Lewin Lew, zam. w V Pe 30 ba. Ziemia do- wolne wnioski. 2 ы znaleziono dużo towaru pach, pow. Swiecianskim. 2128—V1 L. GINSBERE Ataszgrka Śmiałowska bra, zabudowania || zn 

eratura | W dniu 16 — posiedzeni i bp > 2 = I i a A SR ROSI 6 (10 je " ompletne, sprze- 7 RA | = 1900 eco > SR Aoikai: test Un Wda ód, i Pod stosaii futer znaleziono r żę w dniu 18-12 a b аар aa choroby weneryczne oraz Gabinet Kosme- | damy ratychmia Ei dniczej w Wilnie p. Krausa p. t. „Podniesie- gb % AE po PCE wyni w że 9275. I. A. „Lewin Rajcha" w Podbrodziu, pow. Fina syfilis i skórne. Wil-tyczny usuwa zmar-|] za 3.000 dolarć "nę d nie dochodowości sadów drogą spółdzielcze car0..Państwa poniósł duże straty. Wyniki cjąńskim, sklep  spożywczo-bakalejny i galanteryjny. Firma / no, ul, Wileńska 3, te-szczki, piegi, wagry.| D. H.-K. „Zac gt | е Opad za do- 2 0 zbytu owoców” i-Breżesa:K, W. ę. rewizji spowodowały, że skład wraz z tOwa- istnieje od 1928 roku. Właściciel Lewin Rajcha, zam. tamże. lefon '567. Przyjmuje łupież, brodawki, ku-.| Mickiewicza Ч bę m. m. \ ais „i prezesa K. Wagnera p.t. rem wartości 40 tys. dolarów został opieczę- 2129—VI lod 4 do R. i i ы - о st i „Uwagi w sprawie organizacji pospodarstw drzwiach < U AA od 8 do 1 i od 4 do R. rzajki, wypadanie wło-| tel. 9-05. o st 
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