
ROK WII Bin. 36 (1946) 

  

ŁOWO 
WILNO, Środa 13 lufego 1929 r. 

  

sztuką 
i szy- Redakcja i Administracja ui. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 8 do 3. Telefony: redakcji 243, administracji 228, drukarni 262. 
ystawy 

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
kasai: p pocztową 4 zł. zagranicę 7 zł. Kento czekowe P.K.O. Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 
—- „Nr. 80259, W sprzedaży detal. cena pojedyńczego Nr. 20 gr. nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń, 
„cia 
1LSOR. | v.. 
oli 

KRONIKI t. 

azieży 
wiatła 

_ prze 
jwięk- Po kilkudniowych obserwacjach i 

"OCZĄ- sozmowach w Sejmie doszedłem do 
—==—. Adjektywnego przekonania, że walka z 

zÓwe Projektem konstytucji B. B. będzie dla 

Peg Stronnictw opozycyjnych niesłychanie 

ь ‚ Жийпа, а Ю z następujących powodów: 

KAJA 1) Lewica i endecja nie mają goto- 
| wych projektów konstytucji, ale wiado- 

| mem jest, że ich projekty konstytucji 

Aix | mialy iść i, o ile będą na czas przygo- 

: i ,towane, to pójdą w tym samym kie- 

runku, co projekt B. B. Tak samo bę- 

dzie tam mowa o zwiększeniu władzy 

Prezydenta, taksamo mowa od ograni- 

czeniu odpowiedzialności ministrów 

przed Sejmem. Jakże więc będzie moż- 

na ujawiač takie projekty, a jednocze- 

śnie projekt, który jest tylko klasycz- 

nym wyrazicielem tych właśnie dążeń 
nazywać „zdiadą ludu'', czy zdradą na- 

rodu polskiego. 

2) Sejm sam wpadł w pułapkę. Za- 

£ stawił na niego tę pułapkę genjalny hu- 

morysta. Dotychczas tylko żartowano 

dw Polsce, że istnieją na świecie ludzie 

tak ograniczeni i tak śmieszni, uparci, 

że gotowi zawsze powiedzieć czarno, 

gdy kto inny powie biało, chociażby to 

czarno nie odpowiadało zupełnie ich 

interesom. „Na złość matuli niech mi 

uszy marzną'* nie oddaje jeszcze całko- 

wicie tego uporu i tej złości, którą wy- 

 Kazały stronnictwa sejmowe i dzieki 

| w *której wpadły w upokarzającą i śmie- 
szną pułapkę. Genjalny humorysta wie- 

Ą | dział, że gdy B.B. „białe* powiedziała 
to Sejm bez żadnego zastanowienia się, 

bez namysłu, ale natychmiast zawoła 

(Telefonem z Warszawy). 
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_Ё‹Ч "„Czarne*. I B.B. powiedziało: „Dla 
zer-| Wniosku rewizyjnego w myśl jasnego 
o : brzmienia 125 artykułu konstytucji przy 

m | śewizji konstytucji nie trzeba więcej 

| odpisów, niż dla zwykłej ustawy czyli 

«15 podpisów”. Było to tak jasne i tak 

G %ajwyraźniej zgodne z konstytucją, że 

«żdyby tego B. B. nie postawiło jako 

„i. | ewniosku, toby oczywiście nikt tego nie 

zd kwestjonował, toby automatycznie mar 
icyjy Szałek przyjmował wnioski rewizyjne 

opatrzone w 15 podpisów. Ale ta spe- 
ze kulacja na procesy myślowe stronnictw 
- || sejmowych udała się znakomicie. Po 

bchwilowej dezorjentacji, co właściwie 
Znaczy wniosek B.B., jaki jest jego 
gens, całe grenium pomyślało, że jed- 
«Rak „coś w tem być musi" i powiedzia- 

JI 3 naopak B. B. nie troszcząc się o kon- 
Stytucję, ani o własny interes: „nie, 

_ trzeba 111 podpisów”. Posłowie z B.B. 
w najlepszej wierze przekonywali: 
„Przecież ta antykonstytucyjna inter- 
pretacja godzi w wasze interesy mniej- 
szych stronnictw, przedewszystkiem”. 

Obecnie stronnictwa sejmowe znaj- 
dują się w takiej sytuacji: Wszystkie 
wypowiedziały się przeciw konstytucji 
17 marca, wszystkie uznały ją za nie- 
godną i żadne z nich nie może złożyć 
projektu, wszystkie muszą iść za proje- 
ktem B.B. 

Słyszałem, że stronnictwa lewicowe 
chcą wybrnąć z sytuacji w ten sposób, 
że socjaliści mają dać podpisy na 
wniosku konstytucyjnym Wyzwolenia, 
a wyzwoleńcy na projekcie socjalistów. 

W takim razie niektórzy posłowie byli- 
by podpisani na dwuch sprzecznych ze 

sobą projektach konstytucji. Wydaje 
mi się, że takie załatwienie nie jest 

„ jednak możliwe pod względem moral- 
*o-prawnym. Poseł nie może mieć po- 
dwójnej osobowości, poseł nie może 
być prokuratorem Hallersem z krymi- 
nalnego dramatu, nie może się rozdwa- 

‚ dać, nie może ustawodawca popierać 
* dwuch sprzecznych ze sobą projektów. 

Sądzę, że ten zamiar lewicy rozdwoje - 
nia osobowości swoich członków, ce- 
lem wyraźnego obejścia świeżo przez 

lat „siebie samych uchwalonego prawa, 
ar) wywoła ciekawą polemikę prawników. 
«i, 3) Trudne położenie stronnictw 
Pa. : opozycyjnych wobec projektu B.B. wy- 
U:.nika także z tego, że nie możliwe jest 

ść dowieść, aby projekt był anty-demo- 
0 : ;kratyczny. Projekt B.B. przynosi ist"t- 
g „nie dużą ilość uprawnień, przenosi ca- 
sły ciężar władzy i odpowiedzialności z 

e (Batszy ciąg na szp lie G-tef) 
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Ponswny wybór J. ka. Radziw'lła 
na sianowisko prezesa Kumifetu 

Zachowawczego. 

W poniedziałek odbyło się posie- 
dzenie Komitetu Zachowawczego dla 
załatwienia sprawy rezygnacji Janusza 
ks. Radziwiłła ze stanowiska prezesa 
Komitetu Zachowawczego. 

" W obradach wzięli udział delegaci 
trzech organizacyj: Stronnictwa Pra- 
wicy Narodowej, Stronnictwa Chrze- 
ścijańsko-Rolniczego i z wileńskiej 
grupy Organizacji Zachowawczej Pra- 
cy Państwowej. Między delegatami 
znajdowali się kierownicy poszczegól 
nych grup pp.: Zdzisław hr. Tarnow 
ski, minister Wielowiejski i Eustachy 
ks. Sapieha. 

Na posiedzeniu poseł ks. Radziwiłł 
zdał sprawę z wielu zagadnień bieżą- 
cych Oraz z sytuacji poitycznej i par- 
lamentarnej, poczem odbyły się wy- 
bory w wyniku których ks. Radziwiłł 
został jednogłośnie ponownie wybra- 
ny prezesem Komitetu Zachowawcze- 
go. Ks. Radziwiłł wybór przyjął. 

Dehafy nad hudżefem w Senacie. 

Debata budżetowa na plenum Se- 
natu rozpocznie się około 20go b. 
m. Do tego czasu zakończyć ma 
budżetowa komisja senacka rozpatry- 
wanie preliminarzy wszystkich  mini- 
sterstw. 

Rafyfikacja profokułu dodafkowe- 
Be go do paktu Kelloga. 

Ministerjum Spraw Zagranicznych 
zdecydowało przeprowadzić w ciągu 
najbhższych dwóch t; godni czynności 
ratyfikacyjne zawartego między Pol- 
ską, Z.S.R.R., Rumunją i państwami 
bałtyckiemi protokułu dodatkowego 
do paktu Kelloga. Dokumenty tego 
aktu zostały juz przywiezione przez 
kurjera dyplomatycznego do Warsza- 
wy i w tych dniach przesłane będą 
na Radę Ministrów. 

Obrady komisji prawniczej. 

WARSZAWA, 12 Il. PAT. Sejmowa ko- 
misja prawnicza pod przewodnictwem pos. 
Pierackiego rozwazała wniosek posła Hart 
glassa, domagający się uchylenia postano- 
wień, ograniczających prawa ludności Ży- 
dowskiej na terenie byłego zaboru rosyj= 
skiego. W posiedzeniu wziąż udział wice- 
minister spraw zagranicznych Sieczkowski. 
Komisja uznała za wskazane rozszerzenie 
tematu przez uchylenie wogóle wszelkich 
ograniczeń, istniejących w przepisach usta- 
wodawczych w byłym zabor.e rosyjskim, 
po<ostających w związku z pochodzeniem 
wyznań i narodowością. Komisja uznała 
dalej potrzebę przedstawienia ciaiom ustą- 
wodawczym projektu ustawy — wyczerpują- 
cego w sposób ogólny tę materię, któryby 
był przepisem wykonawczym do art. 111 1 
126 konstytucji Zgłoszenie takiego projektu 
pozostawiono inicjatywie poselskiej i ao 
tej pory dalsze rozważanie wniosku, który 
stanowił przedmiot obrad komisji odro- 
czono. 

Tylko Z tygodnie ma frwač 
stwierdzenie obywatelstwa. 

Władze administracyjne zleciły, by for- 
malności stwierazenia obywatelstwa Goko 
nywane przez Starostwa, załątwiane były w 
ciągu dwóch tygodni. 

Przy stwierazaniu obywatelstwa wyma- 
gane są wyciągi z ksiąg stanowych luano- 
Ści stałej. 

— 

ZA I PRZECIŲ. 

Paneerniki i pakt Kelloga. 

  

Uchwała Senatu Stanów Zjednoczonych 
o rozpoczęciu budowy 15 nowych pancer- 
ników powzięta niezwłocznie po ratyfikacji 
paktu Keiloga, służy prasie sowieckiej za 
trampolinę do ataków przeciwko pacyfiz- 
mowi głoszonemu przez państwa o ustroju 
kapitalistycznym. я Е 

Karykatura moskiewskiej  „Prawdy“ 
przedstawiająca skrypt paktu Kelloga zą- 
opatrzony w pieczęć z pancernika ma wła- 
śnie demaskować pacyfistyczną treść paktu 

mr 

Z ZA KORDONÓW 

Liwa w Łotwie i Esionji widzi wa- 
salów Polski, 

W artykule poświęconym podpisa- 
niu protokułu Litwinowa w Moskwie 
„Lietuvos Aidas'' pisze, że teraz wyja- 
śniło się, że podpisanie go przez Łotwę 
i Estonję razem z Polską zabija w za- 
rodku ideę związku państw bałtyckicn. 
Na ten raz polityka polska zwyciężyła. 
Przy pomocy intryg i straszenia Polska 
zmusiła Łotwę i Estonję do podpisania 
protokułu razem z nią i tem samem do- 
wiodła, że jest hegemonem tych państw 

Litwa zawsze miała na widoku ideę 
bloku bałtyckiego. Obecnie, gdy Litwa 
otrzymała propozycję Litwinowa, zwró 
ciła się w tej sprawie do Łotwy i Esto- 
nji, które długo kazały czekać, zanim 
przysłały podyktowaną z Warszawy 
odpowiedź i tem samem zniweczyły fun 
dament współpracy państw bałtyckich 
w kierunku stworzenia bloku — БаНус- 
kiego. Że stały się one wasalami Polski 
świadczy * niesłychany fakt, że w 
ich imieniu rozmawiał z Litwinowym 
poseł polski Patek. 

Łotwa i Estonja same mogą stano- 
wić o swym losie, nie może jednak być 
i mowy, by Litwa szła po jednej drodze 
z niemi. W polityce zagranicznej Litwą 
trzymała się linji samodzielności i idei 
związku bałtyckiego i nie jest jej winą, 
że Łotwa i Estonja odłączyły się od niej 

W końcu artykuł wskazuje, że Ło- 
twie i Estonji nie było żadnej potrzeby 
podpisywać protokuł razem z Polską. 
Nasi jednak sąsiedzi —- podkreśla pi- 
smo — rozumieją inaczej i postępują 
tak, jak chce Polska. Otrzymuje się 
wrażenie, że polityka zagraniczna tych 
państw robi się za wskazówkami War- 
szawy i że w ten sposób udało się stwo 
rzyć antysowiecki blok, w skład które- 
go wchodzą Rumunja, Polska Łotwa i 
Estonia. 

Liwa pozstała na lod 
BERLIN, 12.11. Pat. Kowieński ko- 

respondent „Frankfurter Ztg.“ dono- 
si, że podpisanie protokółu  Litwino- 
wa wywołało:w kołach politycznych 
w Kownie niezadowolenie. Rząd  Ii- 
tewski przyjął swego czasu propo- 
zycję sowiecką bez zastrzeżeń. Dyplo- 
macja litewska zmierzała do 

komą polską _ politykę wojenną na 
Wschodzie, z drugiej zaś Strony sta- 
rała się, aby Łotwa i Estonja nie 
podpisały protokółu jednocześnie z 
Polską, lecz by zgłosiły swój akces 
wespół z Litwą. Tymczasem Łotwa 
i Estona, jak pisze korespondent 
„Fr. Ztg.“, pozostawiły Litwę na lo- 
dzie. 

Polski senator w Rydze, 
W tych dniach do Rygi ma przyjechać 

w sprawach żydowskiezo instytutu nauko= 
wego senator C. Sząbąd. W związku z je- 
go przyjazdem w Rydze zorganizował się 
komitet, który przygotowuje mu uroczyste 
spotkanie. 

Nowy poseł polski w Łotwie. 
Z Rygi donoszą: Wczoraj prezydent 

Łotwy wyraził zgodę na nominację nowego 
posła polskiego w Rydze p. Mirosławą 
Arciszewskiego. 

dowa dyplomatyczna placówka lilowska 
HELSINGFORS, :2.ll. PAT. We- 

dług wiadomości, otrzymanych z 
Kowna, dotychczasowy poseł litewski 
w Tallinie Auksztolis mianowany ma 
być wkrótce posłem litewskim w Fin- 
landji. Jak wiadomo, w roku 1927 
rząd Wołdemarasa skasował litewskie 
przedstawicielstwo ' dyplomatyczne w 
Helsingiorsie, pozostawiając tam je- 
dynie konsulat. k 

MROZY NA LITWIE 1 PRZEPOWIE- 
DNIE. 

Z Kowna donoszą: Biuro meteoro- 
logiczne donosi, iż nad Litwą przeszedł 
cyklon zimna, który przyszedł z Rosji 
i dosięgnął państw bałtyckich, wschod- 
nich Niemiec, Polski, Czechosłowacji a 
nawet Węgier. W nocy z 8 na 9 lutego 
temperatura w Litwie wahała się mię- 
dzy 28 stop., a 33 stop. Największe 
mrozy w Litwie zanotowano 10 b. m. 
Takiego mrozu nie było w okresie 1892 
—1908 r. i 1921—1928 r. (dane za la- 
ta 1908—1921 nie były zebrane). W 
Kownie było wczoraj 33 stopnie, w Je- 
ziorosach — 35 stop. Rekordowy mróz 
wypadł w Wierzbołowie — 40. stopn. 
Należy zaznaczyć, iż najzimniejszym z 
ostatniego szeregu lat był 1905 r. z tem 
peraturą w styczniu 30,7 stop. 

Jak zapewnia stacja meteorologicz- 
na w Kownie temperatura na Litwie 
znowu się podniosła. 

Dziś rano notowano w Kownie—22 
stop.. Datnowie, Połądze — 21 stop., 
Łoździejach, Birżach, Jeziorosach, Wie 
rzbołowie (Szykszniewie) — 33 stop. 

tego, 
aby zjednej strony zdezawuować rze- 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — uł. Szeptyckiego — A. Laszuk 
BIENIAKONIE — Bufet p 
DĄBROWICA i Rae T-wa „Lot“. 

(Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
MORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyšski. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński, 
KLECK — Sklep „Jedność”* 
LADA — ul. Suwalska 13, S. Matecki, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na 
oraz nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińsiiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruck”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Poł. Macierzy Szkokrej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“. 
WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

„Ruch“. 

TESTAI 
str. 2-ej i 3:ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 

milimetr 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dro- 
„ žej. Zagraniczne 50% drożej, Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co de 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

  

Powstanie państon kościelnego 
lialja uroczyście obchodzi pojednanie się z pa- 

piestwem 
RZYM. 12.11. Pat. Dzień dzisiejszy jest dniem wielkiego 

święta w całych Włoszech. W Rzymie sztandary państwowe wy- 
wieszone na wszystkich gmachach rządowych i miejskich. Właś- 
ciciele prywatni poszli za tym przykładem. Na placu św. Piotra 
odbywają się olbrzymie manifestacje radości. Wieczorem wszyst- 
kie domy iluminowano. Specjalne antyczne pochodnie oświet- 
łają Kapitol. Na Kapitolu wywieszono  sztanaary włoski, pa- 
pieski oraz gminy rzymskiej. specjalne reflektory oświetlają ba- 
zylikę oraz główne mosty. Na placach publicznych przygrywają 
orkiestry wojskowe. Na ulicach wielkie ożywienie i powszechna 
radość. Z całych Włoch dochodzą podobne wieści o radosnem 
przyjęciu oczekiwanej oddawna wiadomości. Wielkie przyjęcie 
w domu księstwa Colonna jest głównem wydarzeniem życia to- 
warzyskiego i politycznego, gdyż na przyjęciu tem spotykają 
się stery watykańskie, kardynałowie, arystokracja rzymska, dyj 
plomacja i włoskie czynniki polityczne. 

Papież błogosławi tłumy wiernych 
RZYM. 12.1l. Pat. Papież ukazał się dziś w loży zewnętrzne- 

katedry św. Piotra, błogosławiąc olbrzymie tlumy, oczekujące 
oadawna na placu. Pojawienie się Papieża wywołało „wśród 
zgromadzonych niezwykły entuzjazm. 

Traktat papiesko-wloski, 
RZYM, 12 Jl. PAT. Traktat zawarty między Stolicą Świętą a Italją składa się ze wstępu oraz 27 artykułów. Trakiat stwieraza ponownie, że religja rzymsko kato- 

licka jest jed.ną religą państwową. Traktat uznaje pełne prawo własności, wyłączną 
i bezwzględną władzę oraz suwerenną jurysaykcję Stolicy Świętej nad Citta Vatica= 
no; postanawia utworzenie Citta Vaticano, znajdującej się pod wyłączną władzą Sto- 
licy Świętej. W dalszym ciągu traktat postanawia, Że państwo włoskie wybuduje w 
Citta Vaticano sieć tramwajową oraz Zoryanizuje służbę pocztową, telegraficzną i 
telefoniczną, za posredrictwem której Watykan będzie bezpośreanio połączony z 
innemi państwami. Inne klauzule traktaiu określają kategorje osób, które będą rezy- 
dowały w Citta Vaticano orsz ustalają przywileje, jakie będą przyznawane osobom, należącym do dworu pontyfikalnego, a nie rezyaującym w Citta Vaticano. 

Opinia prasy włoskiej o faszyzmie 
RZYM, 12-11. PAT. Cała prasa podkreśla, iż tylko ustrój faszystowski 

Włoch godny jest zawarcia układu między Rzymem a Watykanem. Tylko 
ustrój faszystowski stworzył warunki moralne, niezbędne do tej ugody, tylko 
on miał silne podstawy fizyczne i moralne do jej wcielenia w życie. 

Podpisanie łofewsko-polskiego układu handlowego 
"RYGA. I2.II. Pat. W dnłu dzisiejszym nastąpiło tu podpisa- 

e a. polop? układu handlowego .i konwencji ko- 
ejowej. ® 

id 

Wrzenia rewolucyjne w Meksyku 
Zamach na prezydenta, 

WIEDEŃ, 12 II. Pat, United Press donosi z Meksyku, iż zamach na 
pociąg, wiozący prezydenta Meksyku został dokonany przez grupę rewolu- 
cjonistów. Jak słychać, w zamachu tym brało udział także 10 kobiet. Pod- 
czas Śledztwa, przeprowadzonego na miejscu zamachu znaleziono zwłoki 
nieznanego mężczyzny, który poniósł śmierć w czasie eksplozji. Należał on 
do sprawców zamachu. Wpobliżu zwłok leżało kilka paczek z religijnemi 
drukami propagandowemi. W mieście panuje wielkie wzburzenie. W czasie 
manmiiestacji z okazji pogrzebu Torala aresztowano 34 osoby. Przed domem 
naczelnika więzienia zgromadził się dziś olbrzymi tłum, który obrzucił dom 
kamieniami. 

Zamach na pociąg. 
MEKSYK, i2 il. PAT. Dziennik „Uniyersal"* donosi, że w dniu wczoraj- 

szym powsiańcy podłożyli nabój dynamitowy pod pociąg pasażerski, pomiędzy 
miasiami Copradija i Ca:melita. Maszynista pociągu został zabity, „a mechanik 
i kilku pasażerów odniosło rany. 

Pożar słynnego rafusza leideńskiego 
BERLIN, 12-II. PAT. Z Hagi donoszą, że dziś o godzinie 5 nad ranem spłonął do- 

szczętnie historyczny ratusz miasta Leidy, będący arcydziełem architektury. Ofiarą pło- 
mieni padło również archiwum miejskie zawierające wartościowe dzieła sztuki, jak 
obrazy, gobeliny, rzeżby i t. d. Przyczyny pożaru dotychczas nie wykryto. 

Zderzenie pociągów 
BERLIN, 12-li. PAT. O północy nastąpiło na stacji Burgkemnitz zderzenie pocią- 

gu pośpiesznego berlińskiego, zdążającego do Stutgardu, ze stojącym tam wagonem sy- 
pialnym pociągu Berlin—Monachjum, wskutek czego przednia część wagonu sypialrego 
została rozbita. Mówią o jednym zabitym i 20 ciężko i lżej rannych. 

lisforja z komisją wojskową 
WARSZAWA, 12 II. (tel. wł. „Słowa”) Poseł Roja, wice - przewodni- 

czący komisji wojskowej, zwołał na dzień dzisiejszy komisję. Postąpił tak. 
na skutek żądań Endeków i postąpił bezprawnie, gdyż prawo zwoływania 
komisji należy do przewodniczącego, a przewodniczącym jest poseł Ko- 
ściałkowski. Wice-przewodniczący komisji ma prawo zwoływać ją tylko w 
razie nieobecności przewodniczącego. Otóż poseł Kościałkowski jest obe- 
cny w Warszawie i wyjaśnił, że zwołanie komisji przez posła Roję nastą- 
pilo bez jego wiedzy i woli, a zatem zwolana 'jest bezprawnie, a zatem to, 
co komisja ta przedsięweźmie nie może mieć żadnych skutków prawnych, 
może być uważana tylko, jako prywatne zebranie, nic w sprawach Sejmu 
nie mających wspólnego. Poseł Kościałkowski napisał nawet list do mar- 
szałka Daszyńskiego, zwracając mu uwagę, że poseł Roja w sposób bez- 
prawny zwołał komisję wojskową, na co marszałek Daszyński odpisał po- 
słowi Kościałkowskiemu w zdumiewający sposób: mianowicie, radząc mu, 
aby zwołaną bezprawnie komisję odwołał. Poseł Kościałkowski nie mógł 
iść za tą dziwną radą marszałka Daszyńskiego, gdyż odwołanie przez nie- 
go komisji byłoby jednocześnie uznaniem, Że poseł Roja miał prawo tę 
komisję zwołać, O godz. 6ej zebrała się ta komisja wojskowa, a raczej 
jej członkowie z pp. Roją i Trąmpczyńskim na czele, ale bez przewodni- 
czącego i bez członków Klubu B. B. i naznaczyła swe zebranie 20 lutego 
i postawiła na porządku dziennym tegoż zebrania wyrażenie posłowi Ko- 
ściałkowskiemu votum nieufności. 

Zgon prefendenfa do Nieświeża, 
WARSZAWA, 12.II. (Tel. wł. „Słowa”"). Zmarł Ks. Aleksander Ra- 

dziwiłł ten, który procesował w Nowogródku ordynację nieświeską. Praw- 
nym sukcesorem jego majetności jest Ks. Albrecht Radziwiłł, Ordynat na 
Nieświeżu i Klecku. 

  

- Niema w Polsce 

wielogłowego Sejmu na jednostkę, na 

Prezydenta Rzeczypospolitej. Ale nikt 

przecież nie stoi na stanowisku demo- 

kracji bezpośredniej. Sejm jest także 

wyrazem reprezentacyjnego systemu. 
rządów demokracji 

bezpośredniej, jak w  przedhistorycz- 

nych gminach, gdzie na wiec ludowy 

przychodzili wszyscy mężczyźni. 30 

miljonów obywateli polskich deleguje 

przecież swą władzę a nie sprawuje jej 

bezpośrednio. I nie zmienia się same 

demokratyczne pochodzenie tej władzy 

od tego, że zamiast delegować ją 444 

osobom, to naród polski deleguje. ja 

jednostce i tak owe 444 osoby stano- 

wią minimalny odsetek całego narodu. 

Nie sposób jest atakować projektu B.B. 
zarzutem, że jest niedemokratyczny. 

4) Nie sposób jest także twierdzić, 
że projekt B.B. jest prawicowy, lub na- 
odwrót, że jest lewicowy. Projekt B. B. 
nie przeciwstawia prawicy — lewicy, 
ani naodwrót. Chodzi tu o ' walkę 
dwuch doktryn a nie o tarcia społeczne. 
Cała kwestja sprowadza się do tego 
zagadnienia, czy odpowiedzialność za 
decyzję o losach państwa ma ponosić 
jednostka, czy też gadatliwe colegium 
do każdej decyzji jednakowo niezdol- 
nec Cat. 

ЧНЕНЛНЛЕНИЕНГИИЕНОР ROYA TTOEYORTOOZSA 

Polsko - Iofewska umowa 
handlowo-kolejowa. 

Wywiad z min, Łukasiewiczem 
RYGA, 12-1I. PAT. Po dzisiejszem 

podpisaniu umów  polsko-łotewskich 
handlowej i kolejowej min. Łukasie- 
wicz udzielił przedstawicielom prasy 
następującego wywiadu: 

Kiedyś mówiłem, że pożytecznem 
byłoby uczcić 10-lecie niepodległości 
naszych państw podpisaniem układu 
handlowego i kolejowego. Nie udało się 
tego przeprowadzić, zato teraz rozpo- 
czynamy drugie 10-lecie państwa pol- 
skiego i łotewskiego pod znakiem osią- 
gniętego porozumienia. Podpisane n- 

mowy są rezultatem długotrwałych ro- 
kowań. Obie umowy wnoszą wielkie 
nieodzowne zmiany w nasze wzajemne 
stosunki. Umowa kolejowa pozwała na 

komunikację bezpośrednią i można po- 

wiedzieć zbliża taryfowo nasze pań- 

stwa i ułatwia obrót gospodarczy, czy- 

niąc go wygodniejszym i tańszym. Je-- 

dną z najbliższych konsekwencyj ukła- 

du handlowego będzie zniesienie prze- 

ładowywania towarów na stacji pogra- 

nicznej Zemgale, gdzie zamierzona jest 

zmiana osi normalno-torowych na sze- 

roko torowe. Wten sposób polskie wa-. 

gony towarowe będą bezpośrednio do- 

jeżdżać do Rygi i odwrotnie wagony 

łotewskie do Połski. Traktat handlowy 

przewiduje między innemi poważne 

zmniejszenie stawek celnych na szereg 

ważniejszych towarów, interesujących 

łotewskich eksporterów. Ta część umo= 
wy była bardzo trudna i wskutek wła- 
śnie tego rokowania trwały dłużej, niż 

przypuszczaliśmy. Traktat zawiera | 

przepisy prawne, z których będą korzy | 
stali w zakresie działalności gospodar- 
czej obywatele polscy na Łotwie i ło- 

tewscy w Polsce. 

Wywiad z min, Bałodisem. 

Następnie min. Balodis oświadczył 
prasie co następuje: 

Z wiełkiem zadowoleniem  stwier- 

dzam szczęśliwy fakt, że po długich 
staraniach udało się nam zakończyć da- 
wno zaczętą pracę i uregulować poł- 
sko-łotewskie stosunki ' gospodarcze. 
Rezultatem zawartego traktatu będzie 
wzrost obrotu pomiędzy obu krajami. 
Mam nadzieję, że szczególnie łotewskie 
rybołóstwa i niektóre gałęzie naszego 
przemysłu znajdą przy pewnych wysił- 
kach z aszej strony znacznie większy 
rynek zbytu w Polsce. Oczywiście, przy 
uregulowaniu stosunków ' gospodar- 
czych wzmocnią się także stosunki po- 
lityczne i kulturalne, co z kolei przy- | 
czyni się do konsolićacji pokoju i przy- 
jaznych stosunków pomiędzy państwa- 
mi Europy Wschodniej. 
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х ‹ ® \ « 

ECHA KRAJOWE Gdzie spadł meteor? 
  

Posiedzenie Wojew. Komiłefu Regjonalnego. 
NOWOGRODEK, dn. 12 lutego. (Tel. wł. „Słowa”). Jak się dowia“ 

dujemy, posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Regjonaliego odbędzie się 
nieodwołalnie w dniu 14 b. m. W tymże dniu odbędzie się rówńież zapo- 
wiedziane posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Powszechnej 
Krajowej. 

Wystawy 

NOWOGRÓDEX, 12. II. (tel. wł. Słowa). Dziś przybywa do Nowogródka znany 
etnolog i członek Towarzystwa Geograficznego p. Manukiewicz. P. Manukiewicz we- 
śmie udział w czwartkowem posiedzeniu Wojewódzkiego Komitetu Regjonalaego Po- 
wszechnej Wystawy Krajowej 

Budowa kościoła w Baranowiczach 
BARANOWICZE, 12-1I. (tel. wł. „Słowa'”). W związku z projektowaną 

budową kościoła w Baranowiczach prezes Komitetu gen. Pożerski, będąc w 
Warszawie przyjęty był przez pana premjera Bartla, któremu przedstawił 
sprawę koniecziuości budowy kościoła w Baranowiczach i uzyskał tytułem 
zapomogi 13.000 zł. Pieniądze te zostaną zużyte na sporządzenie planu i ko- 
sztorysu. W 
ma rozpisać konkurs. 

— Spółki wodne w pow. Wileńsko - Tro- 
ckim. Powiat Wileńsko - Trocki obfituje w 
dużą ilość bagien i błotnistych łąk. Celem 
ułatwienia prac organizacji gospodarstw we 
wsiach skomasowanych przeprowadzona z0- 
stała w okresie jesiennym i zimowym przez 
agronoma  sejmikowego p. W. Budrewicza 
akcja zakładania spółek wodnych i meljoro- 
wania łąk. 

Wynikiem tej akcji organizacyjnej jest 
zawiązanie spółki wodnej w gminie Gierwia- 
towskiej, do której wchodzą gospodarze wio- 
sek Gieluny, Gałczuny, Macki i Olginiany. Do 
spółki tej przyłączyli się właściciele ziemscy 

.p. Domejkowa, Wańkowicz i Budžko. 
ka wodna obejmuje narazże kilkaset ha i 

rozpocznie prace na wiosnę przy sprzyjaja- 
cych warunkach atmosferycznych. 

Akcja gm. Gierwiackiej, silnie popie- 
tana przez wójta Gierwiackiego p. Achra- 
mowicza, zachęciła do zawiązania spółki wo- 
dnej rolników koło Michaliszek i celem wy- 
korzystania kredytów meljoracyjnych Banku 
Rolnego poczynione zostały . wstępne prace 

ads we wsiach Czechy, Grodzie i 
Sokołojcie z udziałem majątku Turły. 

Wójt SEE Niemeńczyńskiej p. Balcewicz 
przy współudziale agronoma* sejmikowego 
zwołał kilka zebrań celem zorganizowania 
spółki wodnej dla wsi Traczkuny, Biciny, Pa 

* wlukańce, Gryciuny i Sudeki. 
Wydział powiatowy, ręzumiejąc doniosłe 

<naczenie akcji meljoracyjnej i umożliwienie 
rzysposobienia ilości pasz w powiecie, w 
órym przejawia się się kierunek wybitnie 

/ hodowlany, przychylił się do projektu zor- 
ganizowania na terenie województwa samo- 
rządowego biura meljoracyjnego i na ten 
cel wstawił do budżetu rolnego na rok 1929- 
30 około 5000 zł. 

POSZUMIEŃ p. Święc. 

— Kółko rolnicze w Poszumieniu. Tutej- 
sze kółko rolnicze „Nadzieja” należące do Ż. 
K. i OR. Ziemi Wileńskiej zostało staraniem 
miejscowych działaczy zorganizowane w r. 
1926 i dziś już, jako takie ma za sobą 
prawie trzy lata pracy w dziedzinie podnie- 
sienia kultury rolnej do należytego poziomu. 
tembardziej koniecznego, gdyż jak wiemy 
stan gospodarstw tutejszych stoi na najniż- 
"szym poziomie. Jednocześnie z chwilą zorga- 
nizowania kółka rolniczego powstaje w Po- 
szumieniu punkt czyszczenia zboża, jako po- 
mocnicze skrzydło tego kółka, aby miejsco- 
we zboża godrte pożałowania oczyszczać od 
tzw. „girszy* prawdziwej plagi rolników. 
Od czasu do czasu przyjeżdża instruktor rol- 
ny p. Gienjusz aby mieć odczyty, a w dniu 
3 lutego rb. według zapowiedzi Zarządu Głó- 
wnego Z.K. i O. R. ziem., Wileńskiej ma 
przybyć na godz. 2 pp. p. Stankiewicz, który 
a odczyt w jęzvku litewskim o hodo- 
wli krow i mleczarstwie. 

Dnia 20 ub. m. odbyło się w lokalu tut. 
szkoły powszechriej doroczne walne zebra- 
«ie czionków kółka, na które przybyło przesz 
ło 60 osób szczególnie rolników z pobliskich 
wsi i zaśćianków. Zebranie otworzył o godz. 
5.30 p. Brzozecki — sekretarz i skarbnik 
%ółka. Kierownik mżejscowej szkoły ze wzglę 
du na nieobecność prezesa, który jest chory, 
odczytuje porządek dzienny składający się z 
następujących punktów: 

1) sprawodzanie Zarządu z pracy, 2) dy- 
gkusja nad sprawozdaniem, 3) wybory za- 
cządu i kom. rewizyjrtej na r. b. 4) plan pra- 
cy w r. b. i 5) wolne wnioski. Sprawozdanie 
zarządu złożył p. Brzozecki, które między in- 
nemi zaznajomiło z działalnością zarządu. 
Varząd Kółka w r. 1928 przeprowadził akcję 
zakupu 15.000 klg. nawozów sztucznych, po- 
ruszył sprawę założenia kasy Stefczyka i za- 
początkował zorganizowanie mleczarni na 
kope której wydział powiatowy sejmiku 

więciańskiego wyasygnował 750 zł. Również 
unkt czyszczenia zboża w ub. roku prze- 

czyścił 14.900 klg. zboża. Sprawozdanie ka- 
sowe składał p. Brzozecki, które przedsta- 
«wiało się następująco: ze składek członkow= 
śkich wpłynęło 26 zł. i czyszczenia zboża — 
56 zł. 50 gr., — razem przychod wynosił 82 

tym też celu Kómitet zwrócił się do związku architektów, który 

  

zł. 50 gr. z tej sumy przekazano do zarządu 
głównego Z.K. i O. R. 40 zt. 50 gr. (12 zł. 
Składek członkowskich i 28 zł. 50 gr. jako 
50 proc. za czyszczenie zboża), wydano na 
smary i oliwę łącznie z obsługą maszyn 28 
zł.; na prowadzenie kancelarji 2 zł. gr. 
Łącznie wydatkowano 71 zł. 35 gr. Sałdo na 
dzień 1-1 1929 r. wynosiło 11 zł. 15 gr. W 
dyskusji nad sprawozdaniem poruszono spra- 
wę założenia kasy Stefczyka i zorganizowa- 
nia mleczarni w wyniku uchwalono zapocząt- 
kować werbowanie członków. Do kasy Stef- 
czyka zgłosiło akces 15 osób, zaś do mleczar- 
ni zapisano 61 osób. Z kolei przystąpiono do 
wyborów zarządu i komisji rewizyjnej, które 
odbyły się tajnem głosowaniem. Komisja 
powołana przez zebranie w 0S0- 
bach: p. p, Obuchowicza i Gimżewskiego 
ustaliła, że do zarządu zostali wybrani z po- 
śród zgłoszonych 15 kandydatów: Justyn 
Błażys_ (17 głosów), Jan Brzozecki (12 gło- 
sów), Bronisław Ankianiec (10 głosów) i Zy- 
gmunt Maciulewicz (8 głosów) — Do komi- 
sji rewizyjnej w*szli: Jan Orlik (7 głosów), 
Józef Rudziński (7 głosów) i Józef Terlecki 
(7 głosów). Funkcje zarząd nowowybrany 
podzielił między sobą. Ze spraw należących 
do programu prac na rok bieżący poruszona 
i sporządzono listy na zakup kartofli (300 pu- 
dów) łubinu (60 pudów), seradeli (30 pu- 
dów) i koniczyny (5 pudów). Pozatem zgło- 
szono listę na zakup kapusty i nasion roślin 
okopowych. 

Wolne wnioski z powodu późrtej pory 
(10 godz. ) nie odbyły się.. 

Nowowybranemu zarządowi życzymy w 
pracy szczęść Boże! Pewni jesteśmy, że nie 
zawiedzie on pokładanych nadziei. Oby tak 
było! Józef Terlecki. 

NOWO-WILEJKA. 

— Śmierć Ba kołami pociągu. Dnia 11 
b. m. na przejeździe kolejowym koło wsi Sa- 
dowiczki, 13 klm. od Nowo-Wiłejki (gmina 
mickuńska) pociąg osobowy 411 najechał na 
furę. Jadący nią Florjan Truchniewicz ze wsi 
Gudzie, gminy szumskiej został ciężko ranny, 
zaś jego żona zginęła na miejscu. Truchnie- 
wicza przewieziono w stanłe groźnym do 
szpitala do Wilna. 

MOŁODECZNO 

— Tajemnicze załknięcie. Posterunkowy 
P. P. patrolując w lesie koło wsi Witkow- 
szczyzna, gminy gródeckiej znalazł błąkają- 
cego sie konia, zaprzężonego do sań, na któ- 
rych widoczne były plamv jakędyby krwawe. 
Okazało się. że koń i sanie były własnością 
Załmana Wołkowa w Wołożyna. Wyjechał 
on 5 b. m. do Gródka i miał przy sobie 1000 
złotych gotówki przeznaczonej na zakupno 
Inu. Ponieważ Załman Wołkow dotychczas 
nie powrócił obawiają się, czy nie padł ofia- 
rą jakiego wypadku czy nawet zbrodni. Wła- 
dze zarządziły dochodzenie. 

Twórzmy bi>ljoteki dla doro: 
słych na wsi. 

Działacze społeczni pracujący w oświa- 
cie pozaszkolnej niejednokrotnie już 7wra- 
cali uwagę na konieczność tworzenia biblio- 
tek wiejskich, przeznaczonych specjalnie 
dla dorosłych: Obecnie zebrano dane sta- 
tystyczne, które najlepiej przemawiają za 
tem. 

Na terenie okręgu szkolnego wileń< 
skiego w okresie od 1 IX—27 r. do 31-XII 
28 r. 17691 dorosłych korzystało z bibljo- 
tek szkolnych biorąc 63 206 tomów, 

W tym: samym okresie na różnych 
kursach wieczorowych uczyło się 11.413 
osób. Z liczby tej 8146 korzystało z pod- 
ręczników, zebranych przez kierownictwa 
kursów, 2088 osób otrzymało podręczniki 
od kier. kursów i zaledwie 1176 osób na- 
było sobie podręczniki. 

ZIE 

Przed kilku dniami zaszedł w Wilnie ciekawy wypadek, a 
raczej zjawisko atmosferyczne. rzadko no'owa ie. Oto pomiędzy 

godziną 12 i 1-szą w nocy, 
się słyszeć silne detona:je. 

niebo rozałysło błyskawicą i dało 

Jak stwierdziliśmy w źródłach kompetentnych, mieliśmy do 

czynienia z wi.lkim meteorem. Na ten temat jednakże krążyły 
tysiączne przypuszczenia I pog!oski. 

Według ostatnio nadeszłycn wiadomości, spadł wvjątkowej 
wielkości meteor gdzieś w rejonie pogranicza polsko litew-kie- 
go Poiwierdzające wiadomości o rzy naliśmy z KOP. Obecnie ga- 

mierskim jv pobliżu Ucian. 
upadku w blizkości wsi Smołwy. 
jaśniona. 

„zety kowieńskie podają, że meteor spadł gdzieś w pow. Wiłko- 
Ludzie tamtejsi określają teren jego 

Rzecz dotychczas nie jest wy- 

Pożądanemby było, ażeby zarówno graniczne władze pol- 
skie, jak litewskie za;ządziły dokładne poszukiwanie celem wy- 
krycia miejsca upadku wielkiego meteoru. 

Niemcy a Czechosłowacja. 
PRAGA, 12-II. PAT, Przywódca narodowej demokracji czechosłowa- 

ckiej dr. Kramar wygłosił wczoraj w instytucie oświaty ludowej wobec licz- 
nie zgromadzonych słuchaczy przeważnie z kół narodowo-demokratycznych 
odczyt o stosunku Czechów do Niemców. Prelegent stwierdził, że Czechosło- 
wacja jaknajlojałniej spełnia swe zobowiązaoia mbiejszościowe wobec Niem- 
ców, uważając ich za składową część państwa. Niemniej Czechosłowacja jest 
państwem narodowem, przeto nie może być mowy o jakielkowiek terytorjal- 
nej czy szkolnej autonomji dla Niemców. Obecna koalicja rządowa czecho- 
słowacko-niemiecka nie jest bynajmniej koniecznością państwową, a tylko 
przez wspóudział Niemców w rządzie chciano im dać możność rozwoju poli- 
tyki aktywistycznej, polityki, która zawsze ze strony Czechosłowacji będzie 
jak najgoręciej popierana. Prasa niemiecka wita przemówienia dr. Kramarza, 
jako krok naprzód na drodze konsolidacji stosunków czesko-niemieckich i 
nie zgadza się jedynie z mówcą w sprawie autonomii szkolne i terytorjalnej. 

Trzęsienie ziemi na Kaukazie 
MOSKWA, 12.I1. PAT. W okolicach Władvkaukazu odczuto wstrząsy 

podziemne, Trwały one 30 s. 
ły też obsunięcia się gór. 

Śsiany wielu domów zarysowały się, nastą- 

Kulminacyjny punkt mrozów 
BERLIN, 12.11. PAT. W ciągu nocy ubiegłej temperatura w Berlinie 

wynosiła 23 stopnie C. Na Śląsku termometr wskazywał jeszcze 30 stop: 

ni. Obserwatorjum meteorologiczne Krietern komunikuje, że okres mrozów 

osiągnął obecnie punkt kulminacyjny i oczekiwać należy wzrostu tempera- 
tury. Ze wszystkich stron dochodzą wiadomości 
Śmierci wskutek zamarznięcia. Mrozy 

o licznych wypadka h 
poczyniły ogromne spustoszenia, 

zwłaszcza w prowincjach wschodnich, wśród zwierzyny. 

Tawiojo śnieżne zacypały pociągi Z woglem 
WIEDEŃ, 12. Il PAT. „Neue Fr ie Presse" donosi. że liczne pociągi z 

węglem, zdążające do Aus'rii, utknęły pomiędzy boguminem a Przerowem z 
powodu zawiei śnieżnych. Fakt ten wywołał w Wiedniu wielkie zaniepokojenie 
gdyż brak węgla daje się bardzo dotkliwie odczuć. 

Mrozy i hurze w Anglii - 
LONDYN. 12.11 Pat. Od kilku dni panują w całej południowej Anglii 

i Walji a częściwo w Szkocji i Irlandji, silne mrozy. Dzień wczorajszy był 

najcięższy zarówno z powodu mrozu, jak i silnej wichury, najsilnejszej. 

w ciągu zimy tegorocz nej. Z wiatrem wschodnim przyszła obfita Śnieżvca, 

która pokryła olbrzymie połacie kraju warstwą grubości przeciętnej kilku- 

nastu cali. Z wiełu stron kanału La Manche i morza Północnego donoszą 

o katastrofach morskich, W fatalnej sytuacji znalazł się wczoraj parowiec 
belgiiski „Ville de Liege", którego silna wichura i fale wyrzuciły na ska 
liste wybrzeże w odległości kilkuset jardów od molo Doovr. Na parowcu 
znajduje się 48 pasażerów i przesyłki pocztowe z kontynentu. 

  

Nowy rekord 
LONDYN, 12 Il PAT. Agencja Reutera donosi z 

długości lofu 
Los Angelos, £e miss 

Bobby Trout, 22 letnia dakty'ografka, zdobyła nowy rekord kobiecy długości 
lotu, utrzymując się na jednopłatowcu 17 godzin 5 min. 37 sekund. 

Gest godny Forda 
1.000.000 f. st. na muzeum. 

NOWY -YORK. 12. IL PAT. Dla * uczczenia rocznicy mrod'in Edissona 
Henryk Ford przeznaczył miijon funtów St. na muzeum wzorów wynalazków 
Edissona. 

Spłonął 
AMSTERDAM, 12 IŁ. PAT. Pożar zniszczył 

featr. 
jeden z tutejszvch teatrów oraz przylegającą kawiarnię. Pozatem pożar zniszczył jeden z budynków koszarowych 

Kafasfrofa kolejowa, 
BIAŁOGRÓD, 12 Il. PAT. Pociąg pasażerski, który opuścił Białogród wczoraj 

straży ogniowej. 

wieczorem o godz. 23 m. 30. udając się do Zagrzebia, zderzył się dziś rano w po- 
biżu stacji Batenica z pociągiem służbowym, złożonym z trzech wagonów, przewo- 
żących robotników. Według pierwszych wiadomości raanych zostało około 30 osób 

Stada wilków na Bałkanach. 

Bałkanu. 
SOFJĄ, 12 II. PAT Zzgłodniałe stąda wilków ukazały się w różnych okolicach 

Rozdźwięk między Francją a Alzacją i bofaryngją 
Przed rokiem odbył się proces auto- 

nomistów alzackich w Colmarze —ska- 
zano wówczas kilkunastu ludzi na wię- 
zienie po udowodnieniu im, że pragnęli 
i działali w kierunku uzyskania kom- 
pletnej niezależnośi Alzacji ad Francji. 

Przed sześciu tygodniami robotnik 
sztrasburski Benoit dokonał zamachu 
na prokuratora w procesie Colmarskim 
— Fachota. Jako gorący zwolennik au- 
tonomji chciał się zemścić na człowie- 
ku, który, jego zdaniem, był sprężyną 
w skazaniu niewinnych, zasłużonych 
patrjotów. 

Te dwa momenty świadczyły dobi- 
tnie, że z Alzacją nie jest wszystko w 
porządku, że coś się tam burzy, z cze- 
goś są niezadowoleni. Istotnie fermen- 
towało się tam już oddawna ale poza 
ludźmi stykającemi się z Alzatczykami 
i czytającemi ich pisma — nikt nie in- 
teresował się opinją i żądaniami odzy- 
skanych obywateli. Na co mogliby się 
uskarżać? Co mogłoby im dolegać? 
Zostali przyłączeni z powrotem do ma- 
cierzy — zatem pewnie są uradowani. 

Tymczasem nikt nie był uradowany 
odwrotnie powszechne niezadowolenie 
rosło coraz bardziej, łudność Alzacji i 
Lotaryngji jest dziś mocno rozgory- 
czona i oburzona na Francję. Od 24 
stycznia toczą się w Izbie francuskiej 
debaty nad sprawą tych dwóch pro- 
wincyj — posłowie alzaccy w długich 
przemowach wyciągają wszystkie swe 
żale na światło dzienne. O cóż im cho- 
dzi? 

Przedewszystkiem kwestja religji. 
W Alzacji łud jest bardzo przywiązany 
do katolicyzmu, chce ścisłego, nieu- 
stannego kontaktu z Rzymem, chce 
szkolnictwa opartega o zasady religij- 
ne, chce, by księża wykładali w szko- 
łach, by śluby, „tylko cywilne** nie wy- 
starczały. We Francji jest zgoła ina- 
czej, niezależność od Rzymu zupełna, 
wychowanie czysto cywilne, rozdział 
między państwem a Kościołem silnie 
zaakcentowany. Alzatczycy protestują 
przeciw wprowadzaniu do nich Kościo- 
ia gallikańskiego, nie chcą tego uświę- 
conego, pilnie we Francji przestrzega- 
nego zamykania oczu na wyznanie po- 
szczególnych jednostek, nie uważają za 
słuszne, by Kościół nie miał żadnego 
poparcia ze strony władz cywilnych, 
ze strony rządu. 

Przynajmniej 80. proc. łudności nie 
umie po francusku, mówi jakiemś na- 
rzeczem, jakąś mieszaniną bezładną 
spaczonych słów francuskich i niemiec- 
kich, przytem jednak stokroć .podob- 
niejszą do niemieckiego niż do francu- 
skiego. Te 80 proc. rozumie doskonale 
szybko bulgoczącego Berlińczyka, z 
Paryżaninem nie może dojść do ładu. 
Otóż językiem urzędowym jest obecnie 
francuski — pięknie, słusznie, nikt nie 
ma nic przeciwko temu ale ludność 
chce by urzędnicy umieli również po 
niemiecku —inaczej nie może się z ni - 
mi porozumieć, chce by rozporządze- 
nia, podania, skargi i cała urzędowa 
pisanina miała obieg zarówno w języku 
niemieckim jak i francuskim, chce wre- 
szcie by w szkołach wykładano język 
niemiecki, i to solidnie — nie po maco- 
szemu jak łacinę lub grekę. 

Systćm centralizacyjny, stosowany 
we Francji najintensywniej bodaj na 
świecie nie dogadza wcałe Alzatczy- 
kom. „Przekonaliśmy się za Niemców 
jakie to dobrodziejstwo władza na 
miejscu, jak wzmacnia puls życia na 
prowincji samorząd, pewna  niezależ- 
ność od stoł'cy, samodzielność moż!i- 
wie najdalej posunięta mówią otwarcie 
w Alzacji i Lotaryngji. Przyzwyczajeri 
do szybkiego załatwiania spraw, do 
sprężystej administracji nie mogą obec- 
nie mieszkańcy zrozumieć, że w nie- 
skończoność przeciągające się  załat- 
wienie najdrobniejszej kwestji wynika 
z nieznośnej i zawiłej biurokracji. Gdy 
na zezwolenie zreparowania mostka lub 
wybudowania nowego wychódka trze- 
ba czekać miesiącami całemi — roz- 

„gniewana ludność widzi w tem akt złej 
woli rządu, chęć szykanowania i szko- 
dzenia. Konieczność zwracania się 0 
byle głupstwo do Paryża, denerwuje i 
irytuje wszystkich — nowy system wy- 

daje się znacznie gorszy od dawnego, i 
za którym tęsknią niedwuznacznie. 

  

Falanga nowych urzędników mie )- 
uszczęśliwia również nikogo. Alzatczy= 
cy czują się poniżeni i pokrzywdzei $— 
nietyłko, że dostęp do wyższych stano- 
wisk poza swą prowinją mają utrud- 
niony ale i w niej samej usuwają ich w 
cień, nasyłają jakichś bubków z cen- 
trali, jakby oni byli nieodpowiedni dla 
wykonywania tychże samych czynno- 
ści. Oto są tedy trzy zasadnicze kierun- 
ki, w których idą skargi i żałe Alzacji 
i Lotaryngji. т 

Trzy są również tendencje, trzy 
stronnictwa pragnące różnych rozwią- 
zań. 

A więc ugodowcy, dobrzy synowie 
F ancji — proszą oni tylko o zmianę 
systemu, o pozostawienie Alzacji więk- 
szej swobody i samodzielności, o za- 
chowanie : szanowanie jej regjonalno- 
ści. 2 

Autonomiści pod wodzą księdza 
Haegy chcą kompletnej niezależności 
od Francji, jakiś _ nieokreślony 
związek i nic więcej, Alzacja i 
Lotaryngja będą się rządzić same, będą 
miały swój Reichsland, swoje prawa, 
swój konkordat ze stolicą Apostolską, 
język, wszystko swoje. 

Wreszcie separatyšci. Ci nawet o- 
twarcie nie występują, kryją Swe na- 
zwiska i programy, pracują podziemnie 
ale temniemniej intensywnie. Chcą cał- 
kowitego oderwania od Francji. Jedni 
mówią o utworzeniu samodzielnej re- 
publiki Alzacko-Lotaryńskiej inni © 
przyłączeniu do Niemiec — w każdym 
razie nie chcą dłuższego związku z 
Francją. 

O ile separatyści nie są narazie gro- 
źni o tyle z autonomistami liczyć się 
trzeba, rząd musi coś przedsięwziąć, 
musi zmienić swój stosunek do Alzacji 
i Lotaryngji. Wynikła to jasno z trzyty- 
godniowych debat, stwierdził to Sam 
Poincare w swej jedenastogodzinnej 
mowie. 

A jako pierwszy krok uznał 0n za 
niezbędne surowe represje wobec se- 
paratystów. 

p 

Luńożercy W Liber. 
Harrwey Bengam amerykanin przebył 

parę lat wśród plemion liberyjskich i dzieli 
się obecnie po powrocie wrażeniami. 

Bo murzyni lberyjscy są najzupełniej 
dzicy. Białych nie jedzą uważając ich mię- 
so za zbyt słodkie a przeto niesmaczne. 
Natomiast mięso czarnych smakuje im bar- 
dzo i nie pomijają zadnej okazji urządze- 
nia sobie takiej uczty. 

| Jednak te ich łakomstwo "jest o ie 
nieszkodliwe, że jedzą tylko ciała trupów. 
Oczywiście świeżych trupów. Murzyni ob- 
serwują chorego, czekają aż skona i wte- 
dy hap — rzucają się na niego, gotują, 
pieką, smażą i pożerają. 

, Gdy ojciec albo dziadek leży na łożu 
śmierci, cała rodzina stoi wokoło i pożąt- 
liuie wyczekuje — ostat iej chwili. Naj- 
biiżsi krewni zjadają najsmaczniejsze kąski, 
dalsi, przyjaciele i znajomi otrzymują gor- 
sze kawałki. 

Dzieci milionerów. 
Donosiliśmy przed paru dniami o panu 

Woodward, który porwał swe dzieci z cen- 
trum Paryża i wsiadł z niemi na statek dą- 
żący do New - Yorku. 

Okazuje się, że energiczna małżonka nie 
dała za wygraną i zażądała telegraficznie od 
władz amerykańskich by odebrały Boba i 
Bolbinę niegodziwemu ojcu. Policjanci i detek 
tywi udali się Ba do portu w zamiarze are 
sztowania pana Woodward w chwili wysia- 
dania z okrętu. Ale przebiegły miljoner oszu- 
kał ich w jakiś sposób, zmylił i dotarł sjpo- 
kojnie do domu. Dopiero nazajutrz Polėja 
nawiązała.z nim kontakt. Oświadczono, że 
póki nie przyjedzie pani Woodwardowa i 
sąd nie wyjaśni przy kim dzieci mają pozo- 
stać — pozostaną one pod nadzorem policji. 

Tyle tylko zdołał wymóc tkliwy ojciec, 
że nłe Bob i Boblina zamieszkali w urzędzie 

policji ale żandarm rozlokował się w domu 
miljonera. Cały -dzień ma on na dzieci oko, 
towarzyszy im na spacer i baczy by pan 
Woodward nie dopuścił się jakiegoś nowego 
kawału. 

PRESS TSS | 

Gzynny bilans handlowy  jesf 
najlepszą rękojmią potęgi państwa 
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"JŪZEF SIEMASZKO 
Z powodu 90 rocznicy likwidacji 

Unji. 12.ll. 1839, — 2.Il. 1929. 

(Fragment z większej całości, 
drukującej się w czasopismie Iwow- 
skiem p. t. „Analecta Ordinis S. 
Basilji M"): 

„„Siemaszko byt jednostką pod 
każdym względem wyjątkową. Proszę 
tylko posłuchać, co on ysam mówi o 
sobie z iście kapłańską skromnością. 

„Ja się wyróżniałem z pomiędzy 
braci moralnością i pracowitością... 

Mocne przekonania i poczucie spra- 
/wiedliwości... nie opuszczały mnie we 
wszystkich sprawach... Miałem w so- 
bie coś stoickiego.. Dla mnie myśli 
starożytnych: pereał  mundus, fiat 
ju tuia lub si tołus illab tur mun- 
dus, impavidum jerient rulnae—nie 
były czczemi irazesami... Miałem ja- 
*kiś wrodzony wstręt do przewrotnoś- 
ci... Byłem milczący, gdy zachodziła 
potrzeba, ale nigdy nie używałem 
podstępów, nigdy nie oszukałem, 

- nigdy nie brałem udziału w. żadnych 
intrygach, Sprawiedliwość byla we 
mnie jakby wrodzona"... 

Nawet zewnętrznie wyróżniał się 
Siemaszko: „Posiadałem dość miłą 
powierzchowność i byłem gładki w 
obcowaniu", 

Wiecej jeszcze: samo urodzenie 
przyszłego likwidatora Unji wskazy- 
wało na zjawienie się męża opatrz- 

nościowego: „Urodziłem się we wsi 
Pawłówce, pow. Lipowieckiego, gub. 
Kijowskiej 25 grudnia 1798 r., gdy 
dzwoniono na  jutrznię. Ten fakt 
przypomniał się, gdy się dokonało 
przyłączenie Unitów. Ojciec mój, któ- 
ry przedtem o niczem nie wiedział 
(sic!), rzekł: Chyba nie przypadkowo 
urodził się on tegoż dnia, co Chry- 
stus.. prawda powinna być po jego 
stronie“ — i uległ Cerkwi Prawosław- 
nej“... 

Tak wyjątkowy człowiek już sa- 
mem urodzeniem się szczytnie wyróż- 
niony z pośród miljonów ludzi, po- 
chodził z dobrej, choć zubożałej pol- 
skiej szlachty kresowej, _pieczetującej 
się herbem Syrokomla. Dziad przysz- 
łego metropolity prawosławnego był 
skromnym parochem unickim, pozba- 
wionym przez rząd rosyjski parafji 
w okresie pierwszych prób likwidowa- 
nia Unji na Podolu i Wołyniu, za pa: 
nowania Katarzyny II. Nie uległ on 
jednak przymusowi i pozostał wraz 
z rodziną wiernym Unii. 

Jego syn, a ojciec bohatera nie 
odrazu poszedł w ślady swego ojca. 
Przez dłuższy czas pracował na roli, 
handlował wołami i jezdził z furman- 
kami na Krym po sól i na Don po 
rybę. W roku 1807, kiedy Rosja 
ogłasza mobilizację celem prowadze- 
nia wojny z Turcją, Józef Siemaszko 
—ojciec został m'anowany  pięcioset- 
nikiem, ale jakoś uniknął zaszczytnej 
służby i nie został wojskowym. 

W roku 1811 niedoszły kapitan 

zdecydował się przyjąć święcenia 
kapłańskie, a ponieważ nie mógł 
narazie otrzymać parafji unickiej, prze- 
to objął stanowisko wikarjusza przy 
kościele łacińskim w m. llińcach, póź- 
niej zaś pod nową presią rządu ro- 
syjskiego opuścił kościół i zorganiźb- 
wał kapliczkę unicką we własnym do- 
mu. Dzieci swe (pięciu synów i córkę) 
wychowywał paroch unicki tak, jak 
przystało na drobną szlachtę: zapra- 
wiał od maleństwa do trudów i nie- 
wygód, nie rozpuszczał i nie po- 
błażał. : 

Przyszły metropolita, będąc chłop- 
cem, pomagał ojcu w pracv na roli, 
pasał bydło i t. p. — wykształcenie 
zaś początkowe odebrał minimalne: 
nauczycielem był „djaczek' cerkiewny, 
niejaki Boczkowski, niegdyś wycho- 
waniec szkół jezuickich, który  nau- 
czył dziecko trochę czytać i pisać, a 
przedewszystkiem Śpiewać w cerkwi. 
Stąd właśnie zaczerpnął przyszły li- 
kwidator Unji pierwszą znajomość 
cerkwi prawosławnej. 

Później młody Józef został odda- 
ny do szkół w Niemirowie, po ukoń- 
czeniu zaś szkoły Średniej wstąpił w 
r. 1816 do odnowionego po wojnie 
francuskiej Seminarjum Głównego 
przy Uniwersytecie Wileńskim, 

O latach uniwersyteckich Siemaszki 
niewiele wiemy. To, co opowiada on 
sam w swych pamiętnikach, nie może 
być przyjmowane bezkrytycznie, tem 
bardziej, że on sam nieraz przeczy 
sobie, raz mówiąc o dobroczynnem 

rnsyfikatorskiem oddziaływaniu na 
niego Uniwersytetu W leńskiego, innym 
znów razem stwierdzając, że mimo- 
woli ulegał wpływom polskiego patrjo- 
tyzmu. To ostatnie jest prawdopodob- 
niejsze, jeżeli uprzytomnimy sobie w 
jakim czasie studjował Siemaszko (r. 
1816 -20) i jakie wówczas nurtowały 
prądy wśród młodzieży akademickiej, 
Ale pomimo to opuścił Siemaszko 
Uniwersytet bez głębokich zasad i 
przekonań. 

Nie będziemy tutaj zastanawiać się 
nad szczegółami biograficznemi oraz 
wszystkiemi przejawami walki Sie- 
maszki z polskością i katolicyzmem, 
odsyłając ciekawych czytelników do 
dzieła ks. prof. W. Chotkowskiego 
p. t. „Dzieje zniweczenia Unji*, zwró- 
cimy uwagę tylko na momenty głów- 
ne i jaskrawsze. 

W postępowaniu Siemaszki uderza 
jakiś szalony, jakby rozpaczny ruch 
naprzód. Z pierwszego swego wystą- 
pienia, od złożenia carowi Mikołajo- 
wi memorjału w sprawie ziikwidowa- 
nia kościoła Unickiego, zaczyna on 
zdecydowanie palić za sobą mosty, 
an ażując się coraz bardziej i odda- 
jąc się na usługi rządowi bez żadnych 
zastrzeżeń, Odrazu rozpoczyna hazar- 
downą grę. Wie, że w razie niepo- 
wodzenia, rząd odrzuci z pogardą 
usłużną, lecz niepożyteczną jednostkę 
zdrajcę własnego kościóła — i to do- 
daje mu sił i wytrwałości. 

Choć bardzo pochlebnie charakte- 
ryzuje siebie samego, jako człowieka 

wyjątkowo prawego, prowadzi w 
pierwszym okresie grę fałszywą, kry- 

jąc się wobec najbliższego Otoczenia 
ze swemi zamiarami. (stosunek do 
ojcal) i świadomie okłamując jedno- 
stki mu potrzebne, lecz nieprzygoto- 
wane do przeznaczonej im wcale nie- 
zaszczytnej misji grabarzy kościoła 
Dopiero z uzyskaniem mitry bisku- 
piej (w 31 roku życia) nabiera Sie- 
maszko większej pewności, a po obję- 
ciu olbrzymiej diecezji Litewskiej (ma 
wówczas lat 35) rozpoczyna grę de- 
cydującą i coraz wyraźniejszą. Każe 
no. nowym proboszczom już w r. 
1834 przy obejmowaniu stanowisk 
składać przysięgę na wierność nie 
papieżowi, lecz... carowi i, wyrywając 
kościół „z ucisku Rzymu”, oddaje 
pod rozkazy już nie władcy Rosji, 
lecz faktycznego najwyższego kierow- 
nika Cerkwi, ober-prokuratora Św. 
Synodu, wówczas pułkownika Prota- 
sowa. Giy ten pułkownik awansuje 
na generała, zawiadamia o tem Sie: 
maszko swego poplecznika, biskupa 
Zubkę, pisząc własnoręcznie list z 
wyrazami zachwytu z powodu tak wy- 
sokiego odznaczenia osobliwego do- 
stojnika Cerkwi. 

W diecezji, której stolicą były Ży- 
rowice, znalazł Siemaszko godnego 
pomocnika w osobie prezesa konsy- 
storza, prałata A. Tupalskiego, który 
dobrze obsadził diecezję „swoimi 
ludźmi” i zapomocą pięciu córek wca- 
le zręcznie się spokrewnił ze wszyst. 
kimi wyższymi kierownikami konsy- 

storza i seminarjum duchownego. Się- 
maszko więc miał zadanie ułatwione, 
działając przez Tupalskiego, który 
całą diecezję op!ótł siecią intryg. 

Z opozycją w Žyrowicach Sie- 
miaszko Się nie spotkał, tak zręcznie 
była poprowadzona cała robota, pre- 
testowała bezradnie i rozpacznie ty]. 
ko prowincja: kler (w stopniu mniej- 
szym) oraz ludność (w stopniu znacz- 
niejszym). Ale z taką opozycją łatwo 
było sobie dać radę zapomocą „apo- 
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stołów* umundurowanych, a często fm 
uzbrojonych! › 

W powiecie dziśnieńskim np, któ- 
ry razem z wilejskim stanowił teren 
najbardziej oporny, miał Siemaszko 
osobliwego pomocnika, radcę koleg* 
jalnego Mielnikowa, dla którego za 
nawrócenie na łono Cerkwi prawo- 
sławnej przeszło 5000 unitów prosił 
władze o order św. Anny II st.l 

O podobną pomoc, coprawda nie- 
zawsze skuteczną, było nietrudno. Go- 
rzej było z pomocnikami bardziej ną* 
turalnymi: z popami. „Nawrócony* 

kler unicki nie był pewny, nowi popi 
z miejscowej ludności, którzy -rekru- 
towali się z nauczycieli wiejskich, niee 
skończonych seminarzystów, najdro 
niejszych urzędników lub wprost: „błę* 
gonadieżnych* bez wyraźniejszych kwa- 
lifikacyj—ci popi posiadali jedną tyl- 
ko zaletę, że chętnie golili brody i 
wkładali „riasy”, pozatem zaś byli 
nędznymi figurantami. Próba sprowa: 
dzenia duchownych z centrum Rosji 
nie powiodła się: zjawiij się stamtąd 

u.
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L Podręcznik 
* Dotychczas nie mieliśmy w języku 
polskim podręcznika w zakresie towa 
roznawstwa praktycznego przystoso- 
wanego do potrzeb życia gospodarcze- 
go a więc przemysłu, rolnictwa, handlu 
celnictwa, kołejnictwa, szkolnictwa za- 
wodowego. Lukę tę w naszej literatu- 
rze wypełnia świeża praca p. Artura 
Drewnowskiego p. t. „Towaroznaw- 
stwo w zastosowaniu do taryfy i sta- 
tystyki celnej i kolejowej taryfy towa- 
rowej“ (Wilno, 1929). Na razie dru- 
kiem zakończona została część pracy 
(połowa do litery N) — całość ma u- 
kazać się na półakch księgarskich w 

% najbliższym czasie. 
Podręcznik, o którym mowa, opra- 

cowany został na podstawie najnow- 
szych dzieł specjalnych w tej dziedzi- 
nie w językach obcych i polskim. Ce- 
lem udostępnienia dła użytku powsze- 
chnego, autor zastosował układ alta- 
betyczny wszystkich używanych w 
handlu nazw i określeń w kilku język. 
a więc prócz polskiego w łacińskim 
wytwory przemysłu chemicznego i ro- 
śliny), francuskim, niemieckim, angiel- 
skim i rosyjskim. Dalej dla użytku w 
celnictwie i kolejnictwie wskazane zo- 
stały w spisie rzeczy pozycje taryfy 
celnej i Nr. statystyki celnej oraz dzia- 
ły, grupy i pozycje nowej kolejowej 
taryfy towarowej. 

Podręcznik poprzedzony jest wstę- 
pem, w którym w bardzo popularny 
sposób podane są objaśnienia, co to 
jest towaroznawstwo, jakie cechy wła- 
sśiwe są towarem, jakie są ich włosnoś 
ci fizyczne i chemiczne i t.p.. 

Całość podręcznika uzupełnia sko- 
* rowidz (w językach obcych i polskim) 
wszystkich spotykanych w treści nazw 
towarów, oraz spis źródeł z których 
autor korzystał przy opracowaniu pod- 
ręcznika. 

Już fragmentaryczne, wobec nie u- 

INFORMACJE. 
' Kurs dla kontrolerów obór i chlewni. 

Wil. Tow. Rolnicze Zw. Kółek i org. rol- 
niczych Z. Wileńskiej oraz sejmik Wil.- Trocki 

- wspólnemi siłami organizują pięciotygodnio- 
wy kurs kontrolerów obór i chlewn. || 

Kurs ten odbędzie się w szkole rolniczej 
'w Bukiszkach i rozpocznie się 18 b. m. 

Przeznaczony on jest dla rolników, któ- 
szy pragną  wyspecjalizować w dziedzinie 
<howu bydła i świń. 

Oprócz wykładów teoretycznych z za- 
kresu żywienia, dojenia i pielęgnowania krów 
mlecznych, pomocy w chorobach i t. p. 
uwzględniane będą w szerokim zakresie wia- 
sdomości z dziedziny kontroli mleczności, ra- 
<hukowości, przyrostu wagi żywej i t. p. 

Na kurs przyjmowani będą kandydaci w 
wieku od 18 lat z wykształceniem nie mniej 

" miż 4 oddz. szkoły powszechnej. Opłata wy- 
niesie 15 zł. oraz 1 zł. 70 gr. za całodzienne 

- utrzymanie. > 
Kierownictwo kursu powierzone zostało 

inspektorowi hodowli Wil. T-wa Rolniczego 
p. W. Opackłemu. 

Zapisy w biurze Wil. T-wa Roln. i Zw. 
rolniczych do 18 b. m. < 

NA RYNKU ZBOŻOWYM. 

jeśliby rynek zagraniczny posiadał e 
„dujący wpływ na nasz rynek zbożowy, byli- 
Abyśmy obecnie w przededniu poważnych 
"zmian w cenach zboża. Jak bowiem głoszą 
wiadomości otrzymane z giełd zagranicznych 
£apoczątkowana tam została mocna tenden- 
GR. która zmieniła zasadniczo obraz rynku. 
<harakterystycznem jest, że tendencja ta о- 
Vjęła jednocześnie wszystkie rynki amerykań- 
skie i przeniosła się momentalnie na rynki 
<uropejskk. Powstaje tu jednak zasadnicze 
pytanie, czy tendencja ta nosi tymczasowy 
charakter, czy zapowiada się na czas dłuż- 
szy? Według wszelkich oznak należy przy- 
uszczać że żwyżka ta zanosi się na okres 
uższy, ponieważ tranzakcje na dalsze mie- 

siące są notowane po cenach droższych od 
obecnych. jak zapewniają kompetentni, ten- 

-<ddencja ta jest początkiem jeszcze większych 
źmian na światowym rvnku zbożowym. Tym 
«zasem zmiany na rynkach zagranicznych nie 
odbiły się na rynkach lokalnych. Sytuacja tu 

' nawet się pogorszyła gdyż mimo małego do- 
wozu ceny spadły. Również i zainteresowa- 
mie ze strony młynarzy i kupców jest mini- 
malne. Tendencja ta cechuje również rynek 
miączny i artykułów spożywczych. („Dz. P.*) 

na czasie 
kończenia drukiem całości zapoznanie 
się z podręcznikiem daje możność oce- 
nienia ogromu włożonej przez autora 
pracy. Nie trzeba bowiem zapominać, 
że literatura połska w dziedzinie towa- 
roznawstwa praktycznego jest dość u- 
boga, zaś ta dokładność jaka jest ce- 
chą pracy p. Drewnowskiego, mogła 
być osiągnięta li tylko w dradze bar- 
dzo sumiennego przestudjowania każ- 
dego z poszczególnych towarów czy to 
w praktyce czy to na podstawie źródeł 
teoretycznych w językach przeważnie 
obcych. A towarów tych była przecież 
poważna ilość — dość napomnieć, że 
tylko wykaz ich do litery N zawiera 
przeszło 20 stron. 

Dokładność o której mówiłem, da- 
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JEN WICAODNICH 
łej źródłowość opracowania, jasność 
ujmowania tematów: wreszcie sam u- 
kład udostępniający książkę do użytku 
powszechnego — oto są walory oma- 
wianej pracy, które niewątpliwie zape- 
wnią jej uznanie tak instytucyj państwo 
wych (celnictwo, kolejnictwo i t.d.) 
jak czynników gospodarczych, a w pier 
wszym rzędzie przemysłowców, handlo 
wców (zwłaszcza towarzystw transpor 
towo - handlowych) szkolnictwa han- 
dlowego i in. Pozatem podręcznik jako 
encyklopedja towarowa zaspakajać bę- 
dzie dorywcze potrzeby informacyjne 
szerszego ogółu. 

Do omówienia pracy p. Drewnow- 
skiego in merito powrócimy jeszcze, 
gdy praca ta ukaże się w całości na 
półkach księgarskich. 

Harski. 

Konferencja wojewodów. 
Na dzień 19 i 20 b. m. projektowana jest 

Województw Wschodnich, w którejby 
ski, nowogródzki, poleski, wołyński i 
się w Wilnie. 

konferencja Wojewodėw 
wzięli udział Wojewodowie: wileń- 
białostocki. Konferencja ta odbędzie 

Odwołanie spisu dzieci w wieku szkolnym. 
Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileń- 

skiego zawiadamia. że z powodu panują- 
cych mrozów, zapowiedziany na luty spis 

Przeniesienie „Kaziuka” 
Jak się dowiadujemy, w roku bieżącym, 

kiermasz w dniu św. Kazimierza, 4 marca 

dzieci w wieku szkolnym w województwie 
wileńskiem został vdłożony. 

na rynek Kalwaryjski 
będzie przeniesiony z Placu Łukiskiego na 
rynek Kalwaryjski. 

RONIKA     
  

ŚRODA 
13 Dziś Wschód sł. g. 6 m. 49 

Popielec Zach. sl. o g. 16 m. 15 
jutro 

Walentego 

Spostrzeżenia meteorologiczne Załdadu 
Meteorologji U. S. B, 
z dnia 12 - № 1929 ;, 

Cišnienie 
Eds Www į та 

Temperatura AA ia 1800 

Opad za do- | _ . 
bę m. m ] 

Wiate ! й i przeważający | Północno-wschodni. 

Uwagi: Pogodnie. 
Minimum za dobę — 23%€. 
Maximum na dobę -— 15'C. 
Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia. 
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URZĘDOWA. 
— Nominacje i przeniesienia w labie 

pa Naczelnik wydziału IV izby Skar- 
bowej w Wilnie, p. Adolf Żongołłowicz w VI 
st. sł. dekretem p. ministra skarbu mianowa- 
ny został naczelnikiem tegoż wydziału w V 
stopniu służbowym. 

Naczelnik Ill urzędu skarbowego podat- 
ków i opłat skarbowych w Wilnie p. Stępień 
Franciszek przeniesiony został do warszaw- 
skłej [zby Skarbowej na równorzędne stano- 
wisko. Wakujący urząd obejmie p. Bronisław 
Szaworejko, dotychczasowy naczelnik urzędu 
skarbowego podatków i opłat skarbowych 
na powiat Wileńsko-Trocki. 

Naczelnikiem urzędu skarbowego podat- 
ków i opłat skarbowych na powiat Wileńsko- 
Trocki projektowany jest naczelnik urzędu 
skarbowego podatków i opłat skarbowych p. 
Sankowski Witold. ` 

— Nadzór władz centralnych nad poczy- 
naniami inwestycyjnemi. Władze centralne 
zażądały od Urzędu Wojewódzkiego nade- 
słania im wykazu inwestycji zapoczątkowa- 
nych już na terenie województwa oraz tych, 
które władze wojewódzkie uważają za ko- 
nieczne w najbliższym czasie. 

Wywołane to zostało  następującemi 
względami. W latach 1928 - 29 samorządy 
z racji nieotrzymania odpowiednich kredytów 
nie mogły zakończyć rozpoczętych już inwe- 
stycyj. Ponieważ przewidziana jest nadal (w 
odniesieniu do kredytów) polityka oszczęd- 
nościowa, a ministerstwo opracowuje plan 
dysponowania kredytami, w związku z ko- 

tacy „kapłani”, o których sam Siema- 
szko w swych pamiętnikach pisze, iż 
byli do niczego, bo... „oprócz szkody 
mogli tylko narobić świństw...* 

Przysparzając Cerkwi prawosław* 
nej coraz więcej nowych adeptów, nie 
$kończenie olśniewających czystością 
$wych dusz, a nawet i... rąk, walczył 
Siemaszko z wielkiemi trudnościami w 
łonie najbliższej swej rodziny. 

Znający rodzinę Siemaszków du- 
chowny prawosławny Aleksander Ma- 
kiewicz twierdzi, iż stary Siemaszko 

= stał się prawosławnym, ale tylko z 
imienia, że ślub Heleny Siemaszkówny 
z Wiktorem Homolickim (późniejszym 
dobrze znanym w Wilnie protojere- 
jem) odbył się po formalnej likwidacji 

nji podług obrządku unickiego i wo 
bec starych Siemaszków,—że do bra-' 

„ta Mikołaja, lekarza, pisał apostata 

v 

tylko po polsku i tylko do ojca po 
r. 1839.zaczął pisywać po rosyjsku. 

Pewnem jest, że w rodzinie nie 
znalazł Siemaszko uznania, a w bracie 
Janie, który był parochem  unickim, 
miał zdecydowanego wroga. 

Ten Jan mówił o swym znakomi- 
tym bracie: „Przeklęty! 1 sam siebie 
potępił i naród zgubiłi..*, a kiedy po- 

tano mu portret Józefa, już jako 
wielkiego dostojnika Cerkwi prawó- 
sławnej, rzucił go wściekle na ziemię 
f uciekł z pokoju. 

Podobnem uczuciem odpłacał swe- 
mu bratu potężny arcypasterz prawo- 
sławny. Q ly zameldowano mu o nie- 
prawomyślności Jana, napisał do gu- 

bernatora Bibikowa, iż Jan Siemaszko, 
„choć ma zaledwie lat czterdzieści, lecz 
jest niespełna rozumu..." : 

Niełatwe odniósł zwycięstwo nad 
kościołem unickim Józef Siemaszko. 

Znienawidzony przez tchórzliwie mu 
ulegajacych parochów-renegatów, po* 
gardzany przez Rosjan, brzydzących 
się zdrajcą, pozostał on w ponurej 
samotności aż do końca swego życia. 
Ale miał świadomość ogromu doko- 
nanego dzieła i żądał... coraz nowych 
nagród i odznaczeń. Umiał korzystać 
z sytuacji i, wciąż narzekając na 
krzywdy, jakie mu się dzieją, szedł 
naprzód po szczeblach hierarchii i za- 
szczytów. Pięć razy groził dymisją, 
pięć razy stawiał sprawę na ostrzu 
noža—i zawsze wygrywał. 

Nie osiągnął coprawda tego. o 
czem marzył: nie został metropolitę 
petersburskim, choć niejednokrotnie 
wysuwano jego kandydaturę na to 
stanowisko, ale zdobył wszystko, co 
było możliwe w jego warunkach. * 

Pragnął jednak sławy nieśmiertel- 
nej. | dlatego prosił o przeniesienie 
ebrazu M. B. Ostrobramskiej do cerk- 
wi św. Ducha i umieszczenie nad je- 
go grobem, dlatego też przy otwarciu 
Seminarjum Prawosławnego w Wilnie 
w r. 1895, w przemówieniu do, ucz- 
niów jako na wzór do naśladowania 
wskazał... na siebie samegol 

Któż ze zwykłych normalnych śmier- 
telników może mieć takie poczucie 
swej niesamowitej wielkości?!. 

Walerjan Charkiewicz, 

lejnością ich przydzielania, informacje nade- 
słane przez poszczególne województwa po- 
zwolą na łatwiejsze zorjentowanie się w ca- 
łokształcie zamierezń inwestycyjnych. 

— Władze wojewódzkie int ują w 
cen chleba. W związku z wygórowa- 

ną ceną na chleb biały (stołowy) w piekar- 
niach na terenie powiatu Postawskiego, przez 
e Wojewodę został wydelegowany do 
ostaw p. o. wojewódzkiego inspektora sa- 

morządowego p. |. Mieszkowski, który wziął 
udział w zwołanej specjalnie w dniu 11 b. m. 
komisji dla badania cen. Wzmiankowana ko- 
misja po zbadaniu kalkulacji ustaliła, iż cena 
chleba z mąki żytniej 70 proc. przemiału w 
Postawach, może być obniżona o 3 grosze 
na 1 klg. Zniżka ta na terenie powiatu Po- 
stawskiego nastąpiła w dniu 12 lutego r. b. 

MIEJSKA. 

Pientki 20 vnr gas towej. W poniedzialek, dnia 
11 lutego odbyło się posłedzenie miejskiej 
komisji kułturalno-oświatowej. 

omisja rozpatrzyła i zatwierdziła trzy 
projekty statutów za prace artystyczno-lite- 
rackie: 1) im. Adama Mickiewicza, 2) z dzie- 
dziny sztuk plastycznych i 3) za prace lite- 
rackie w języku miejscowym nie polskim. 

Następnie komisja zaopinjowała wyasy- 
gnowanie: 1) 10.000 zł. na potrzeby szkolni- 
ctwa żydowskiego; 2) 3000 zł. na instytut 
naukowy żydowski i 3) 3000 zł. kasie im. 
Mianowskiego. 

W końcu przewodniczący komisji prof. 
Ehrenkreutz zapowiedział, że zrezygnuje ze 
swego stanowiska, motywując swe ustąpienie 
rozbieżnością zdań pomiędzy  kulturałno-0- 
światową komisją a Magistratem w sprawie 
potrzeb kulturalno-oświatowych miasta. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— (0) Wyjazd robotników rolnych do 

Francji. Dnia 16 lutego nastąpi wyjazd z Wil- 
na zarekrutowanych w Święcianach robotni- 
ków rolnych do Francji. 

— (0) Wzrost bezrobocia. Liczba bezro- 
botnych wynosi ogółem 4551 osób, w tem 
mężczyzn 3392 i kobiet 1159. W porównaniu 
z ubiegłym tygodniem liczba bezrobotnych 
zwiększyła się o ua deda 

— (0) W sprawie czasu 
ET w bankach i zakładach przemysłowo- 

imdlowych. W związku z okresem prac bi- 
lansowych w bankach oraz zakładach prze- 
mysłowo-handlowych, które to prace wyma- 
gają w częstych wypadkach zatrudnienia pra 
cowników w godzinach ię nych in- 
spektorat pracy na m. Wilno wydał zarzą- 
dzenie, abv gdzie zajdzie potrzeba prztedłuże- 
nia czasu pracy dla niektórych pracowników 
wymienione zakłady składały do inspektóratu 
pracy podania o zezwolenie. W podaniu na- 
leży wskazać powody zmuszające zakład do 
przedłużenia pracy, ilość zatrudnionych pra- 
cowników (oddzielnie mężczyzn, kobiet i mło 
docianych), dla ilu pracowników zachodzi pa 
trzeba przedłużenia czasu. 0 ile godzin dzien- 
nie $ па jaki przeciąg czasu. 

ZEBRANIA i ODCZYTY 
— Ape! związku oficerów rezerwy. Zwią- 

zek Oficerów Rezerwy wzywa wszystkich 
swych członkóry na zebranie informacyjne 
na niedzielę dn. *"17 lutego o godzinie 11 i pół 
szczególnie winni się stawić koledzy bezro- 
botni we własnym interesie. 

—Dnia 14-11 b. r. odbędzie się w szpita- 
łu Sawicz o godz. 8-ej wieczorem kolejne 
posiedzenie Polskłego Towarzystwa Derma- 
tologicznego * 

Porządek dzienny przewiduje: 1) odczy- 
tanie protokułu z ostatniego posiedzenia. 2) 
Dr. St. Fedorowicz: Referat „Nowsze poglą- 
dy na metody leczenia kiły”. 3) Dr. Cz. Ryll 
Nardzewski: Pokaż chorego: Acna keloticum. 
4) Dr. E. Sawicki: Pokaz chorych: a) przy- 
padek actinomycosis (z pokazem  prepara- 
tów) b) Lupus erythematodes  symnmretric. 
extiemitatum. 5) Dr. W. Wołodźko: Casus 
pro diagnosi. 6) Sprawy administracyjne i 
wolne wnioski, 

—# Тмпаг?вт Przyjaciół Nauk. Dziś 
© godz. 7 wieczór w Iokalu seminarjum hi- 
storycznego U. S$. B. (ul. Zamkowa 11) od- 
będzie się zwyczajne miesięczne posiedzenie 
członków T-wa, na którem prof. dr. Iwo-Ja- 
worski wygłosi odczyt p. t. „Nowe poglądy 
na początki wieków średnich", Uprasza się 
członków o liczne przybycie. Goście mile wi- 
dziani. 

RÓŻNE 
— Sprostowanie, Do wczorajszego 

wspomnienia o ś. p. Wącławie Makowskim 
przy odlewąniu przez „Intertvp* wierszy 
wkradło się szereg błędów zniekształcają- 
cych niektóre ustępy artykułu a mianowicie 
w szpalcie 5 w wierszu 14 od dołu należy 
usunąć słowa „organizacje, odczyty i kon- 
certy", dalej zaś o 7 wierszy należy usu- 
nąć słowo „Po zam* orąz w szpalcie 6-ej 
w wierszu 16-tym od góry należy usunąć 
słowa „Nie uchodzi”, 

— Nowe tablice do użytku ią- 
rze skór. Wileński Urząd Miar Ia E NG 
kładem Głównego Urzędu Miar wyszły z dru- 
ku tablice do użytku przy pomiarze skór p. t. 

* 

WRAŻENIA TEATRALNE, 
„Dzień i noc” legenda dramatyczna $. 

Anskiego w Teatrze Polskim. 

Gdyby utwór Anskiego był wykoń- 
czony przez samego aut. byłby jednem 
„2 najsilniejszych dramatycznie dzieł, 
jakie w ostatniem ćwierćwieczu poja 
wiły się na scenie. Niestety, Anski napi- 
sał tylko dwa pierwsze akty, sztukę zaś 
uzupełnił i akt trzeci spreparował p. A. 
Kącyzne. Nic nie wiedziałem o szcze- 
góle tym, przysłuchując się premjerze 
w Teatrze Polskim. Ale bez tej infor- 
macji o uzupełnieniu utworu Anskiego, 
uważny widz spostrzeże z całą jaskra- 
wością występujące osłabienie nastro- 
ju dramatycznego w akcie trzecim, a w 
związku z tem i osłabienie wrażenia z 
całego utworu. 

Akt pierwszy i drugi oddziaływuje 
wstrząsająco. Wywołuje najgłębsze i 
najsilniejsze przeżycia. Dopiero w trze- 
cim następuje odprężenie sytuacji dra- 
matycznej i z niecierpliwością oczekuje 
się zakończenia utworu. 

, Wprawdzie można utrzymać ów 
pierwotny nastrój do końca sztuki, za- 
chowując jeden warunek; ten mianowi= 
cie, że sceny zbiorowe aktu trzeciego 
będą znakomicie odegrane przez zespół 
z uwzględnieniem „dpowiedniej szyb- 
kości tempa i nastrojowości chwili. 

Zauważono już słusznie, że legen- 
da dramatyczna Anskiego ma sporo po 
krewieństwa z „Kląrwą*Wyśpiańskie- 
go. Nie dorównywa jej pełnią artysty- 
cznego wykończenia, ale może stanąć 
obok siłą tragicznego wyrazu poszcze- 
gólnych partyj. 

Rzecz ciekawa: to, co mi się udało 
dotąd widzieć na scenie z twórczości 
dramatycznej żydowskiej, przypomina 
ogólnym nastrojem i podobieństwem 
techniki scenicznej teatr  Wyśpiań- 
skiego. 

Tak jest z. „Dybukiem'*, z „Dniem i 
nocą* Anskiego, z „Nocą na starym ryn 
ku' Pereca. Byłaby to ciekawa praca 
wykazać pokrewieństwa, a raczej wpły- 
wy Wyśpiańskiego na żydowski teatr. 

„Dzień i noc” zagrane były z dużą 
starannością. Przedewszystkiem p. Ad- 
wentowicz stworzył doskonałą kreację. 
Gra jego skupiona, męska, wielkiemi 
rzutami prowadząca postać rabina Do- 
na, świetnie oddająca jego oblicze 
duchowe, dała wyjątkową satysfakcję 
wielbicielom talentu p. Adwentowicza. 
Epilog aktu pierwszego i początkowa 
scena niema aktu drugiego pozostawia 
niezapomniane wrażenie. 

Najwyższe pochwały, obok p. Ad- 
wentowicza, należą się p. Rychłowskiej 
Ta artystka umie poprostu wzruszać 
bezpośredniością . przeżycia  scenicz- 
nego. Bardzo dobrym gabajem Chana 
był p. Wyrwicz, zarówno w wyglą- 
dzie zewnętrznym, jak i w ekspresji sce 
nicznej. Miło mi stwierdzić, że p. Gra- 
nowska-—Wodzicka dobrze pojęła i szła 
chętnie przeprowadziła rolę Miriam. 

Gdyby tej czwórce sekundowali do- 
brze wykonawcy scen zbiorowych 
przedstawienie niepomiernieby zyskało. 

„Tablica zamiany stóp kwadratowych angiet- 
skich na decymetry kwadratowe i odwrotnie 
do użytku przy pomiarze skór". Tablice te 
można nabyć w kancelarji wileńskiego okrę- 
gowego Urzędu Miar ul. Trocka 10, po cenie 
15 groszy za sztukę. Tablicę tę powinien po- 
siadać każdy handel skórami. 

— Kupcy śrubują ceny na drzewo opało- 
we. Wobec częściowego braku węgla wzmo- 
gło się znacznie zapotrzebowanie na drzewo 
opałowe. Wykorzystali to naturalnie niektó- 
rzy nieuczciwi sprzedawcy drzewa, którzy 
wyśrobowali ceny prawie że o 50 proc. Tru- 
dno sobłe wvobrazić żeby naszersze warstwy 
społeczeństwa były wystawione na lup róż- 
nych spekulantów usiłujących wykorzystać 
chwilowe trudności w dowozie opału. Nie- 
wątpliwie władze wejrzą w tę sprawę. 

— Modły o zmniejszenie się mrozu. Mro- 
zy dały się najwięcej we znaki bfedocie, któ- 
ra zamieszkuje najprzeróżniejsze zakątki Wił- 
na. Jak się dowiadujemy w niektórych žy- 
dowskich domach modlitwy odprawione zo- 
stały onegdaj specjalne nabożeństwa na in- 
tencję zmniejszenia się mrozów. 

— Bibljoteka Straszuna zamknięta z ra- 
cji braku węgla. W dniu wczorajszym zam- 
knięta została na czas nieograniczony bi- 
błjoteka Straszuna. Przyczyną — brak węgla. 

4EATR ! MUZYKA 
— Teatr Polski (sala „Lutnia*). Ostat- 

nie występy Karola Adwentowicza. Dziś, po 
raz ostatni nader ciekawa, oparta na legen- 
dzie chasydzkiej, sztuka An-skiego „Dzień i 
noc” w której Karol Adwentowicz kreuje po- 
stać Reb-Dona, 

— Jutrzejsza premjera „Upiorow“ — Ib- 
sena, Jutro Karol Adwentowicz po raz pierw- 
szy wystąpi w słynnej swej kreacji Oswalda 
w „Upiorach“ — łbsena. Będzie to ostatnia 
premiera z udziałem Karola Adwentowicza, 
który w tych dniach kończy występy w Wil- 
nie. 

— „Dziękuję za służbę — Wł. Perzyń- 
skiego. Ostatnia sztuka Wł.  Perzyńskiego 
„Dziękuję za służbę” niebawem wchodzi na 
repertuar Teatru Polskiego. Nowa sztuka 
znakomitego pisarza, który w „Dziękuję za 
służbę” wskazuje niedocenioną i pokrzyw- 
dzoną rolę. kobiety w społeczeństwie, wzbu- 
dziła ogólne zainteresowanie. Sztuka tą Teatr 
Narodowy otworzył. bardzo szczęśliwie ве- 
zon teatralny bieżący, utrzymując ją na re- 
pertuarze przez siedemdziesiąt wieczorów. 

—- (0) Przedstawienia dla szkół pow- 
szechnych. Celem dania młodzieży szkół po- 
wszechnych możności zaznajomienia się z 
Tryłogią Słenkiewicza, Magistrat zakupił w 
Teatrze Polskim kiłka przedstawień popołud- 
niowych. Narazie odegrany będzie przez ze- 
spół Teatru Polskiego „Poton”, 

— Poranek taneczny w Teatrze Polskim. 
W niedzielę najbliższą 17 b. m. o godz. 12 
m. 30 p. p. odbędzie się w Teatrze Polskim 
pokaz taneczny zespołu E. Bino. Tańce w 
układzie i interpretacji E. Bino, odznaczają 
się wysokim poziomem artystycznym. Pro- 
gram zawiera utwory Chop'na, Greczanino- 
wa, Debussy, Grossmanna,  Mendelz>hua, 
Mozarta, Rubinsztejna, Prokofjewa, Sai1t-Sa- 
ensa. 

Wśród bogatego prozgranu na wy”óżnie- 
nie zasługuje „Na perskim rynku” -- mvz. 
Ketebey. 

Qeny miejsc od 50 sr. Bilety juź są do 
nabycia w kasie Teatru Polskiego. 

— Rednta na Pohułance. Ostatnie przed- 
stawienia „Kręgu interesów". 1) iš maskarada 
karnawałowa |. Benaventa z pzclociem i epi- 
logiem p. t. „Krąg interesów * —- z udziałem 

! 

Sytuacja węglowa w Wilnie 
Wzmożony ruch na składach opałowych. 

Energiczne posunięcia władz spra- 
wiły, że już w dniu wczorajszym wi- 
leński rynek węglowy został zasilony. 
Prawie we wszystkich firmach зргте- 
dających węgiel dał się zauważyć ruch. 
Kupowano przeważnie małemi partja- 
mi po 5—10 pudów. 

Wiadomość © surowych karach 
stosowanych w wypadkach ujawnienia 
paskarstwa, przyjęta została przez u- 
dność z radością. 

Niemniejszym? popytem cieszyło 
się drzewo opałowe, ceny na które 
wzrosły. 

Areszt bezwzględny dla paskujących węglem 
Starostwo grodzkie stając w obro- 

nie szerokich mas biednej ludności 
m. Wilna, zmuszonych silaemi mro- 
zami do zakupywania węgla poleciło 
aresztować kupców, ukrywających za- 
pasy węgla, bądź sprzedających go 
po chnach wyższych, niż to jest prze- 
widziane przez komisję. 

Wczoraj aresztowano: za ukrywa 
nie zapasów Rozę Turgielson, wł. 
sklep przy ul. Zarzecze 4, oraz Elja- 
sza Wołosowa (Zarzecze 10) za po: 

bieranie 1.40 gr. za pud i 1 złoty za 
pół puda i Abrama Ozika -K'jowska 
róg Piłsudskiego, oraz Annę Lew— 
Kijowska róg Kwaszelnej- za pobie- 
ranie 150 gr. za pud, 

Ponadto wczoraj skazana została 
na 4 tyg. aresztu Urszulą  Kościk, 
właść sklepu spożywczego przy ul 
Zarzecze 13 za pobranie lichwiarskiej 
ceny za węgiel-160 gr. za pud. Kary 
te będą zapewne argumentem prze- 
konywującym. A 

Pociąg warszawski znów przykył z opóźnieniem 
Wczorajszy pociąg pośpieszny, przy- 

chodzący z Warszawy o godz. 8 m. 
10, przybył do Wilna z czterogodzin: - 
nem opóźnieniem. 

Aresztowanie kolportera bibuly komunistycznej 
Żołnierze KOP'u pełniący służbę pa- 

trolową na odcinku Rohatyszcze - Wielkie 
Chutory, zatrzymali Józefą Downarskiego 
usiłującege przekroczyć granicę. Przy re- 

wizji wyjaśniło się, '£e Downarski niós 
znaczny transport bibuły komunistycznej. 

Odesłanu go do rozporządzenia sędzie- 
go śledczego. 

całego niemal zespołu Reduty. Stylowe ubio- 
ry, oryginalne dekoracje i ilustracja muzycz- 
na z młodzieńczych dzieł Mozarta, dopełnia 
ją całości tego niezwykle atrakcyjnego wido- 
wiska. 

Początek punktualnie o godz. 20-ej. Bi- 
łety wcześniej w „Orbisie* i od godz. rej 
w kasie teatru. Sala dobrze ogrzana. 

Jutro po raz ostatni „Krąg interesów". 
— Zapowiedź Reduty. Najbliższą nowo- 

ścią zespołu Reduty będzie nader interesują- 
ca sztuka ]. Szaniawskiego p. t. „Adwokat 
i róże”, grana obecnie w Warszawie w Te- 
atrze Nowym . Premjera w przyszłym ty- 
godniu. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Dalsze szczegóły w Złatko- 

wicza. Dochodzenie wstępne w sprawie na- 
dużyć podatkowych, popełnianych przez wła- 
ściciela sklepu futer Złatkowicza o ujawnieniu 
których donosiliśmy wczoraj uzupełnione z0- 
stało nowemi szczegółami. 

W trakcie badań znalezionych dokurnen- 
tów na trafiono na plikę rachunków wysta- 
wionych Złatkowiczowi przez różne firmy fu- 
trzane, utrzymujące z nim stosunki handlowe 
na łączną sumę 86 tys. dolarów. Na rachun- 
kach tych nie uwidoczniona opłata stemplo- 
wa. 

Wczoraj akty dochodzeń w tej sprawie 

zostały skierowane do p. prezesa lzby Skar- 
bowej. W związku z ujawnieniem tych no- 
wych nadużyć nastąpiło dalsze zajęcie to- 
waru u Złatkowicza. 

Niezależnie od sarkcyj władz skarbo- 
wych Urząd Celny wywiózł do swych skła- 
dów na sta. ji towarowej znalezione w skle- 
pie futra wyrobu niemieckiego, które mo- 
gły 'r.fie do Wilna jedynie grogą przemytu 
i ulegną konfiskacie. Ponadto Urząd kd 
zakwestjonował kilkadziesiąt drogocennyc 
futer gdyż zachodzi podejrzenie, te spro- 
wadzono je z pominięciem opłaty celnej. 

Afera Złatkowicza, który prowadził 
bardzo rozległe interesy handlowe, operu- 
jąc przytem w ramach poważnego kredytu 
wywołało w tych sferach zrozumiałe poru- 

"2 sĄnów. 
BAŁ SIĘ ZIMNA — I CO Z TEGO 

WYNIKŁO. 
Gdyby oskarżony M.. Dubicki, monter ko- 

lejowy z zawodu, popełnił przestępstwo o ja- 
kiem będzie mowa obecnie t. j. w okresie 35 
stopniowych mrozów byłby niewątpliwie do 
do RER stopnia wytłumaczouy. 

iestety, działo się to w okresie zimowym 
lecz względnie ciepłym. 

Dubicki prowadząc roboty na linji wypi- 
sywał węg'el dla potrzeb służbowych. po 
otrzymaniu zapotrzebowania na 400 kilo 
wpadł na pomysł zaopatrzenia się w opał i 
do użytku prywatnego w tym celu przerobił 
zapotrzebowanie z kilo na 4000 kilo wę- 
gla, a niezależnie od tego dopisał 36 mtr. 
drzewa. Na dokumencie oficjalnym przero- 
O został ponadto numer porządkowy i 

Pomysł jak na porę zimową był wcale 
niezły miał tylko tę złą stronę, źe wydał się. 
Aresztowany doczekał się w więzieniu spra- 
wy i wczoraj stanął przed Sądem Okręgo- 
WJ któremu przewodniczył sędzia Borow- 
ski. 

Sprawa była jasna. Biegły kaligraf p. Ka- 
czor orzekł bez wahania „wszystkie prze- 
róbki na dokumencie poczynione zostały rę- 
ką oskarżonego”. 

Wyrok zapadł skazujący — rok domu po- 
prawy z zaliczeniem miesiąca aresztu pre- 
wencyjnego. 

, Wolność uzyskać będzie mógł oskarżony 
po złożeniu 200 zł. kaucji. 

Na srebrnym ekranie. 
KELNER Z RESTAURACJI „JAR”. 

Wśród powodzi. filmów „wschodnich” wy 
świetlanych ostatnio na ekranach wileńskich 
ku niemałej radości wszystkich tych, komu 
miłe są wspomnienia „starych, dobrych cza” 
sów* wznowiony obecnie w kinie „Lux* ob- 
raz p.t. „Kelner z restauracji „Jar* jest bez- 
przecznie najlepszym i bodaj, że jedynym 
jaki ogląda się z przyjemnością. 

Doskonake opracowanie scenarjusza, nie- 
pozbawionego zręsztą pewnego  specyficz= 
nego nastawienia politycznego, koncertowa 
gra aktorów, zwłaszcza Czechowa (w roli 
kelnera), pomysłowy dobór poszczególnych 
scen i staranność opracowania ich dają ca- 
łość wyraźnie prze wyższającą wiele, wiele 
widzianych ostatnio filmów. 

„Sowkino” produkujące masowo na ek- 
sport filmy ma widać świetnie zorganizowane 
pracownie i niewątpliwie utalentowanych 
reżyserów. Szkoda tylko, że mając zgóry na- 
kaz wprowadzenia iendenc ji polityczriej 0- 
graniczają się do wypuszczania w świat do- 
brze nagranych, ale zbyt tendencyjnych fil- 
mów. Męczy to już przy 2-3 filmie, zwłasz- 
cza, że widz pewnym jest zgóry, kto będzie 
w filmie szwarcharakterem, a kto podniesio- 
ny zostanie do godności bohatera zwalcza- 
nego przez czarne moce burżuazji. Obniża to 
całość filmów. „Kelner z restauracji „Jar 
mało stosunkowo ucierpiał z tej racji. 
TAIKOS BSN VTAT 

OFIARY. 
W bolesną rocznicę Śmierci 4. p. D-ra 

Jana Michniewicza, niezapomnianego, naj- 
lepszego kolegi i przyjaciela, na najbied- 
pz $ zł. składa Dr. Stanisław Do- 
alski. s 

Na opał dla najuboższych. Ku uczczeniń 
pamięci ś. p. Wacława Makowskiego Koło 
im. Emmy Dmochowskiej P. M. Sz. zł. 15. 
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Pogrzeb śp. Wacława Makowskiego. 
W dniu wczorajszym odbył się pogrzek 

zmarłego przedwczoraj cenionego i szanowa- 
nego ogólnie prezesa honorowego związki: 
KRY i związku kupców chrześcijańskich 
m. Wilna ś. p. Wacława Makowskiego. Wil- 
nianie wiedzą kim był ś. p. Wacław Makow- 
ski i pamiętają wszystkie jego zasługi na 
polu pracy społecznej położone, to też kte 
tylko mógł śpieszył aby oddać ostatnią po- 
sługę zmarłemu. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy 
ul. Bonifraterskiej odbyła się przed dziesiątę 
do kościoła św, Ducha, gdzie odprawiona 
została msza żałobna. Orkiestra wojskowa 
umieszczona w przedsionku kościoła odegrała 
marsz żałobny. Po zakończeniu nabożeństwa 
utworzył się kondukt żałobny. Trumnę nieśli 
na zmianę księgarze wileńscy. Na ul. Św. 
Jańskiej przed księgarnią Zmarłego kondukt 
zatrzymał się. Tu przemówił imieniem księ- 
garzy wileńskich p. Adam Zawadzki, poczem 
trumna złożona została na katafalk i ruszone 
na cmentarz Rossa. 

„ Po złożeniu zwłok do grobu, przemówił 
wiceprezydent miast p. W. Czyż  poczem 
złożono szereg wieńców, a między innemi od 
rodziny, zw. księgarzy chrześcijan, księgarzy 
żydów, miasta, pracowników i wiele innych. 

„W oddaniu ostatniej posługi wzięłe 
udział wiele osób ze sier urzędowych i spo- 
łeczeństwa. W imieniu nieobecnego w Wilnie 
p. Wojewody Raczkiewicza był na pogrzebie 
nacz. wydz. urzędu wojewódzkiego p. W. 

Sławiński. Ponadto widzieliśmy p. wicewoj 
wodę: oraz siostrę Marszałka Pi- 
sudskiego p. Kadenacową. 

Kondolencje p. Wojewody. 

P. Wojewoda Raczkiewicz wrocie 
do Wilna przesłał pisma Kógddiegc: К ne z 
wodu zgonu ś.p. Wacława Ma oris 
wdowie p. Apolonji Makowskiej i synówi p. 
Wacławowi Makowskiemu. 

  

Špis dzieci w wieka szkolnym i przed 
szkolnym. 

„ Po informacje w sprawie spisu dzieci w 
wieku szkolnym zarządzonym przez władze 
szkolne udaliśmy się do Inspektora Szkol- 
nego na m. Wilno p. Starościaka, który 
udzielł nam następujących wyjaśnień: 

Rozwój akcji wielkiej wojny spowodo- 
wał obniżenie przyrostu ludności. Powrót 
do stosunków normalnych spowoduje zna- 
czne podniesienie się przyrostu ludności, 
przewiduje się przeto, #е do szkoły po- 
wszechnej w latach najbliźszycu napłycie 
wielka fala dziatwy urodzonej w łatach 
ostatnich. Organizacja szkolnictwa wymagą 
więc ujęcja wielkości tej fali w liczby do- 
kładne. Wówczas dopiero będzie można 
przystąpić do reorganizacji sieci szkolnej i 
zaprojektowania preliminarza potrzeb for- 
malnych i ze. w szkolnictwie po- 
wszechnem w latach najbliższych. Z tych 
względów zarządzone zostało przeprowa- 

dzenie salei is BS uk 
'odobny spis był już niedawno pr: 

prowadzony, czyż więc sie možną była wym 
korzysiać cbecnie materjał gotowy, zapy- 
tujemy* 

— Tak. Na terenie całej Wileńszczyz, 
E Kosos był spis dz eci w roku 1925. 

ówczas pominięta cały szereg rubryk. 
odpowiedzi ną które są obecnie poszuki. 
wanym materjałem statystycznym. Na tere- 
nie samego Wilną spis podobny Oubywał 
się w roku 1926 z rozporządzenia inspe- 
tktoratu szkolnego. Informacje zdob) te przez 
еа Spis są niezupełnie wystarczające i alą- 
pogo zdobywamy je obecnie. Dosładny spis 
szeprowadzony był na terenie całej Polski 

w roku 1926, spis ten nie objął jedynie 
Wileńszczyzny, co robimy obecnie. 

-— Dlaczego dlą przeprowadzenia spi- su pociągnięte zostało nauczycialstwo, nie- 
zawsze chętnie przystępujące do tego, czy 
nie można było zaangażować do tego, 
przypuśćmy, bezrobotnych? 

Dla dobra sprawy trzebą aby Ке- 
misarzami spisowymi było nauczycielstwe w swoich rejonach. Daje to gwarancję, że 
spis przeprowadzony zostanie skrupulatnie. 
Przygodni komisarze moxliby się uciec do 
znanego systemu posługiwania się księgami 
meldunkowemi co jest niedopuszczalne, 
gdyż niema w nich odpowiedzi na wiele 
rubryk umieszczonych w formularzach spi- 
sowych. 

— Czy. osoby zatrudnione w spisie 
będą otrzymywały za to specjalne wyna- 
grodzenie? 

‚ — Raczej zwrot kosztėw. Instruktorz: 
spisowi (mówię tu o terenie m. Wilnaj 
otrzymują od Magistratu po 30 zł., komi- 
sarze ząś, których rejony są dzleko poło- 
żone od centrum miasta po 25 zł. gza cały 
okres. W ten sposób pokryte zostaną 
ewentuałne ich wydatki związane z. pracą- 
mi spisowemi. ое 

— A kiedy odbędzie się spis? 
— Na terenie m, Wilna wyznaczony 

został termin od 14 20 bm. obecnie je- 
dnak p, Kurator nakazał wstrzymanie tege 
terminu aż do odwołania t. z. zupełnego 
spądku mrozu, 

Jasnem jest, że przy obecnych mre- 
zach nie mó/e być mowy 0 pracach. 

Tyle mogę powiedzieć panu w tej 
sprawie kończy p: Inspekter.:— w +
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, poważne sukcesy: Br. Czech 

  

3. | 
SPORT. 

Mistrzostwa Europy w Zakopanem. 
W sobotę i niedzłelę odbyło się zakoń- 

° «aenie zawodów narciarskich o mistrzostwo 
Europy a zarazem Polski. Odnieśliśmy dwa 

zdobył 4-te 
miejsce w kombinacji a patroł wojskowy 

Bieg patroli wojskowych. 
Trasa wynosiła około 30 kim. Zwycię- 

stwo odniósł patrol fiński w czasie 3:11:44, 
12 tarcz i 20 trafnych strzałów, 2) patrol pol- 
ski w czasie 3:10:13, 9 tarcz, 12 trafnych 
strzałów, 3) patrol rumuński 3:1918, 10 tarcz, 
HA trafnych strzałów, 4) patrol czeskosłowa- 
eki 3:12:24, 1 tarcza, I trafny strzał, 5) pa- 
trol jugosłowiański 3:34:22, 7 tarcz i 7 traf- 
nych strzałów, 6) patrol francuski 3:52:50, 
5 tarcz, 8 trafnych strzałów. Warunki biegu: 
13 tarczy, 30 trafnych strzałów. 
Wyniki konkursu skoków w kombinacji 

W sobotę w południe przy mrożnej sło- 
necznej pogodzie odbyły się na Krokwi skoki 
do kombinacji. Naogół zawodnicy wykony- 
wali skoki krótkie, ponieważ sędziowie ogra- 
nmiczyli rozbieg, a świeżo spadły śnieg utrud- 
miał nabranie odpowiedniej szybkości. 

Wyniki konkursu: 1) Ruud Zygmunt 
'Norwegja) nota 228,6, skoki 41,5 i 48 mtr., 
) Johanson (Szwecja) nota 221,6, skoki 40 

150 mtr, 3) Viniarengen (Norwegja), 4) Bu- 
sterud (Norwegja) 5) Holmen (Norwegja), 
10) Bronisław Czech (Polska), nota 199,4 
skoki 34,5 i 43 mtr., 11) Szostak Antoni (Pol- 
ska) nota 197,5, skoki 33 i 44 mtr., 13) Gą- 
sienica-Sieczka Stanisław (Polska) nota 
195,7 skoki 34 i 44 mtr., 19) Szostak Karol 

olska) nota 184,9, skoki.31,5 i 41. Ostatni 
) Aschauer (Niemcy). 

Obliczenie biegu złożonego. 

Bieg Ay (kombinacja) o mistrzo- 
stwo Polski i FIS dał po dokładnem obiicze- 
siu wyników biegu 18 klm. i konkursu sko- 
ków następujące 1*zultaty: 1) Vinjarengen 

orwegja), nota ogółna 452,1 mistrz Polski 
i FIS na rok 1929, 2) Stenen (Norwegja) no- 
ta 432,86, 3) Jaervinen (Finlandja), nota 
431,7, 4) Czech Bronisław (Polska), nota 
431,06, 5) Johannson (Szwecja), nota 429,79, 
6) Belgum (Norwegja), nota 428,42, 7) 
Nuotio (Finlandja), 8) Kratzer (Niemcy), 8) 
Mueller (Niemcy), 10) Hesterud (Norwegja) 
11) Skagnaes (Norwegja), 12) Holmen (Nor 
wegja), 13) Szostak Karol (Polska), 14) 
Szostak Karol (Polska), 143 Szostak Antoni, 
€Polska). Ostatni (39) Lexen (Rumunja), 

SŁOWO 

E laodiona 2ŁOTENI" KEDOLANI 
na jubileuszowej Wystawie Ogro- 
dniczej w Poznaniu 1926 roku i na 
Przemysłowo-Ogrodniczej Wystawie 

w Toruniu 1928 roku 

RADJO. 
Środa, dnia 13 Intego 1929 r. 

11.56 — 12.10 Tr. z Warszawy, Sygnał 
czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w Kra- 
kowie, oraz komunikat meteorologiczny. 
15.55 - 16.20: Odczytanie programu u<i_n- 
nego, repertuar teatralno kinowy i chwilka 
litewska, 16.0 — 16.35: Komunikat Zw. Największa Powiafowa 
Młodzieży Polskiej 1635 17.00: Muzyka 
zpłyt gramofon. 17.00 — 17.55: Audycja @ Szkółka Drzew Owocowych 
literacka.17. 5» — 18,50: Tr. z W-wy Ork. Polsce 
Polskiego Raoja. 18.50 — 19.15: Audycja w OIS 
„Niespouzianka“ 19.30 — 1955: „Walka o poleca po cenach bardzo przystę- 
naftę* pogadanka. 19.56 - 2000: Sygnał cza- pnych okazałe ze  znakomitem 

ukorzenieniem: 

Drzewka owocowe 
w doborowych odmianach do obsa- 
dzania dróg 1,80—2,50 m. wysokie; 

do sadów w różnych formach. 
Na drzewka  alejowe, oraz dla 
odsprzedających odpowiedni rabat. 

Cennik wys,ła bezpłatnie: 
Biuro sprzedaży: 

su z Warsz. 20.00—2025: Kwadrans Akad. 
2025 — 20.30: Odczytanie programu na 
czwartek i komunikaty. 2030 — 22.00 Tr. 
z W-wy Koncert. 22.00 23.30: Tr. z W-wy 
komunikaty P. A. T. policyjny, sportowy 
i inne, orąz muzyka taneczna, 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
12 lutego 1929 r. 

Dewizy i wałuty: 

  

i 1 Holanėja || Sapas ai 45698 E Uydzial powiatowy RAWIGZ 
Londyn 43,30,5 43,31 43,20 Województwo Poznańskie. 

Nowy-York 8,90 - 8.92 8.88 Telefon Nr 59 i 60. 

Pa.yż 34.84 34.93 34.75 P. K. O. Poznań Nr 200.488. 
P aga 26,28 26.44 26.32 Główne szkółki znajdują się w 

Szwajcarja _ 171,54 171.97 191.11 ataka AE (kolejka 

Wisaeń 125,24 125.55 12493 BB 
Wiochy 46,68 46.56 46,80 

Marka niem. 211.62 - 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
12 lutego 1929 r. 

Złoto. 

Ruble 46, 45,95 
Listy Zastawne w walucie zagr. 

8 proc. L. Z. Wil. Banku Ziemskiego 
1 Dol. 93. — 

Papiery proc. państw. 

4 proc. prem. poż. Inwestycyjna 
100 zł. w zł. - 112,50 

Listy Zastawne 
4ipół proc. Wil. Banku Ziemsk. — 

100 zł.—516 

    
(z kogutkiem) Czopki he- w 

moroidalne „Varitol usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

zmniejszają guzy (żyłaki). 
Akcje Sprzedają apteki i składy apteczne. 

Wileński Bank Ziemski Zł. 125— 
*176.50 178 - 178,50 aunnunannnnnanuunanunNnaNuNNnĄ 

  

Reiestr tiandlowy 
Bo Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie wcią- 

gnięto następujące wpisy: 
w dniu 18-12 1928 r. 

9276. I. A.. „Liber Luba“ w Duksztaci 
akira, sklep bakalejno-spożywczy i galanteryjny. Firma istnieje 
«d 1927 roku. Właściciel Liber Luba, zam. tamże. 

9260. 1. A. „W. Pawilonis i J. Gapanowicz — Spółka — 
Mechaniczne Warsztaty Stolarskie*. Mechaniczne Warsztaty 
Stołarskie. Siedziba w Wilnie, przy ul. Rydza Śmigłego 22. Fir- 
ma istnieje od 1926 roku.. Wspólnicy: Władysław Pawilonis, 
zam. w Wilnie, przy ul. Koszykowej, 52 i jerzy vel Grzegorz 
Gapanowicz, zam. w Grodnie, przy ul. Kolejowej 31. Społka 
firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 13 listopada 1928 roku. 
na czas nieograniczony. Zarząd należy do obydwuch wspólni- 

h, pow. Święciań- 

2730—VI 

9277. 1. A.„Licht Chaim“ w Podbrodziu, pow. Święciań- 
skim, sklep bakalejno-spożywczy i poliwy. Firma istnieje 
1915 roku. Właścicieł Licht Chaim, zam. tamże. 

9278. I. A. „Łapp Hinda'** w Podbrodziu, pow. Święciań- 
skim, sklep galanteryjny, wyrobów tytunio 
piśmiennych oraz towarów bawełnianych i półwełnianych, kra- 
jowego wyrobu. Firma istnieje od 1915 roku. Właściciel Łapp 
Hinda, zam. tamże. 

w dniu 17-12 1928 r. 

9254. 1. A. „Jabłońska Józefa" w Duksztach, pow. Świę- 
eiańskim, restauracja. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel 
Jabłońska Józefa, zam. tamże. 

9255. I. A. „Jawicz Bejla* w Łyntupach, pow. Święciań- 
skim, sklep bławatno-bakalejny. Firma istnieje od 1928 roku. 
Właściciel Jawicz Bejla, zam. tamże: 

9256. L. A. „Jewdasin Jakob“ przy st. Budsław, pow. Wi- 
lejskiego, skład towarów pierwszej potrzeby. 
1927 roku. Wlašciciel Jewdasin Jakob, zam. w Wiżejce, uł. Pil- 
sudskiego dom własny. 

E 9257. I. A. „Jofie Perec“ w Hoduciszkach, pow. Świę- 
eiańskim, skup zawodowy w celu odsprzedaży Inu i siemienia. 

od 1926 roku. Właściciel Joffe Perec, zam. tamże. Firma istnieje 
mona 

9258. I. A. „Kacowicz Chana* w Dołhinowie, pow. Wi- 
lejskim, handel drobnym towarem. Firma istn 
Właściciel Kacowicz Chana, zam. tamże. 

9259. I. A. „Klicner Stefan“ w Kluszczanach, gm. Lyn- 
tupskiej, pow. Święciańskim, piwiarnia i skłep bakalejno-spo- 
žywczy i galanteryjny. Firma istnieje od 192 
Klicner Stefan, zam. tamże. 

WTAJNY KURJER 
Powieść historyczna. 

Tłomaczenie z angielskiego 
  

— Za długo czekałem na was, о- 
bywatelu Charpentier, — rzekł ostrym, 
oficjalnym tonem Fouquier. — Słysza- 
łem, że byliście w sekcji Lepeletier pod 
wieczór. Czemu czekaliście na moje we 
zwanie? | 

Hektor zauważył już, że nowi pa- 
nowie Francji byli niezmiernie wrażli- 
wi na pochlebstwo. Pokłonił się więc 
nisko i rzekł: 

— Nie śmiałem niepokoić Oskar- 
życiela Publicznego, który, jak wiado- 

mo, pracuje dniem i nocą, bez wytchnie 

nia, chcąc ratować Republikę. Chcia- 

iem wpierw piśmienie dowiedzieć się, 

kiedy obywatel Oskarżyciel zechce 
mnie przyjąć! , 

Fouquier uśmiechnął się, odsłania- 
jąc dwa rzędy żółtych i nadpsutych 
zębów. Uśmiech tego człowieka wy- 
dał Hektorowi bardziej złowieszczym 
od jega gniewu. 

— Giilotynie oddaję cały swój czas, 
— odrzekł dygnitarz, — a pracy ma- 
my z każdym dniem więcej. Wiele głów 
spaść musi, zanim ojczyzna nasza bę- 
dzie mogła odetchnąć swobodnie w u- 
czuciu bezpieczeństwa. 

Gorączkowo palcami szukał cze- 
goś pomiędzy papierami na biurku. 

— Komisarz Regnot pisał mi a to- 
bie z Kopenłiagi. Wydał ci bardzo do- 
bre świadectwo... Do djabła, nie mogę 
znałeźć tego listu... Ale to doskonała 
rekomendacja, więc chcę dać ci robotę 
odpowiednią. Regnot pisze, że pisałeś 
raporty o członkach naszych komi- 
syj.zagranicznych. Aha, oto jest! „Jest 
40 doskonały obserwator, umiejący zor- 
jentować się w. nastrojach i sytuacji i 
umiejętnie zyskujący zaufanie człowie- 
ka, którego šledzi...“ 

Z karafki stojącej na stołe, naleł wi- 
na, wypił je i zakaszłał. Głos miał o- 

od 
2731—VI 

wych, materjałów 
9262. L A. 

2732—VI 

ków. Weksle, oraz wszelkiego innego rodzaju 
umowy i inne dokumenty podpisuje w imieniu spółki al ze 
wspólników samodzielnie pod stempłem firmowym. 2750—VI 

wodny. Siedziba w Lryświatach, pow. Brasławskim. 
istnieje od 1921 roku. Wspólnicy zam. w m. Dryświaty, pow. 
Brasławskiego: Napoleon Puczel i Jan Bortkun. Spółka firmo- 

zobowiązania, 

w dniu 17-12 1928 r. 
9261. I. A. „Gintowt-Dziewałtowski Paweł* w Wilnie, ul. 

Zamkowa 11 skle; 
roku. Właściciel Gintowt-Dziewałtowski Paweł, zam, w Wilnie 
ul. Zamkowa 24—16. 

„Napoleon Puczel i Jan Bortkun S-ka", Młyn 

żywych kwiatów. Firma istnieje od 1922 

2751—VI 

Spółka 

wa zawarta na mocy umowy z dn. 16 marca 1923 roku na czas 

2744—VI 

2745—VI 

Firma istnieje od ekspłoatacja lasu. 

2746—VI 
9264. I. A. 

2747—VI 

ieje od 1925 roku. 
2748—VI 

je od 1927 roku.. 

8 roku. Właściciel 
2749—V1 

stry i nieprzyjemny a sposób mówienia 

ordynarny. Twarz miał zmęczoną, oczy 
łzawiły mu się z przepracowania. Wi- 
dać jednak było, że w winie i pracy 
chciał utopić jakąś duszącą zmorę. 

— Regnot pisze, że masz doskona- 
ły węch szpiegowski, — ciągnął dalej. 
— A czy masz węch na wyławaianie 
spiskowców? Czy potrafisz wyłowić to, 
co się kryje pod czerwonemi kołpaka- 
mi rewolucjonistów? Czy będziesz miał 
odwagę wystąpić przeciw takim zdraj- 
com jak Danton i Hebert? Mam dla cie 
bie robotę, obywatelu, ważną i odpo- 
wiedzialną bardzo. Ale najpierw muszę 
ciebie poznać, muszę się sam przeko- 

nać! 
Ostry głos przeszedł w gwiżdżący 

szept, czerwone oczy pociemnialy. Za- 
milkł i oczy jego zmieniły kierunek. 

Milczenie trwało kiika minut. Fou- 
quier, zdawało się zapomniał o obec- 
nym... Zwolna potarł czoła i drgnął: 

— O czem mówiłem? Kim jeste- 
ście? 

Sekudę wpatrywał się w Hektora 
b zmyślnie, ale na_le opamiętał się: 

— Ach tak! To dla obywatela. Co- 
uthona, pamiętam. Otóż on prosił o 
przysłanie mu pewnego człowieka na 
sekretarza osobistego. Już od dwuch 
tygodni czepia się mnie z tą prośbą. 

Оа dwuch tvgodni czekam na ciebie, 
obywatelu Charpentier. Dziś akurat 
Couthon przepędził dwudziestego pią- 
tego, czy trzydziestego sekretarza! A 

ty tymczasem spacerujesz po Paryżu i 

ani dbasz. Muszę posyłać na poszuki- 

wanie żandarma! Djabli wiedzą co to 
za zwyczaje! 

— Gdybym wiedział obywatelu... 

— Ta, ta, ta! Zawsze ta sama pio- 

senka, — przerwał rozdrażniony dygni- 
tarz. Posada czeka. Jednego mego sło- 
wa wystarczy, byś ją miał, Ale o czem 
to ja mówiłem? ‚ 

Widocznie z największym trudem 
mógł zebrać myśli. Mózg jego był prze- 
męczony, głowa nie chciała pracować. 

— Żobaczysz obywatela Couthona. 

nieokreślony. Wszelkie zarządzenia oraz wpłacanie 
podatków, tenuty dzierżawnej, otrzymywanie sum pieniężnych, 
najmowanie i zwalnianie pracowników i służby, stawianie i re- 
mont budynków i maszyn, nabywanie 
wszystkie zarządzenia dotyczące spółki załatwiają: się za zgo- 
dą obu wspólników. 2752—V 

niak Orel, zam. tamże. 

ksztach, pow. Święciańskim. 

poborów, 

inwentarza i wogóle 

w dniu 18-12 28 r. 
9263. I. A. „Orel GroZniak* w Wilnie, ul. W. Pohulanka I 

Firma istnieje od 1910 roku. Właściciel Groz- 
2753—VI 

„Kac Fejga* w Podbrodziu, pow. Święciań- 
skim, sklep spożywczo-bakalejny. Firma istnieje od 1926 roku. 
Właściciel Kac Fejga, zam. tamże. 

9265. I. A. „Kaczergiūski Aron“ w Duksztach, pow. Świę- 
ciańskim, skup zawodowy zboża i Inu. Firma istnieje od 1927 
roku. Właściciel Kaczergiński Aron zam. tamże. 

9266. I. A. „Kaczergiūski Szloma* w maj. Sito, gm. Dry- 
świackiej, pow. Brasławskim, eksploatacja łasów. Firma istnie- 

2754—VI 

2755—VI 

Właścicieł Kaczergiński Szloma, zam. w Du- 
2756—VI 

Wspaniały mówca, wielki patrjota i ma 
olbrzymie wpływy w partji. Codzien- 
nie przyjmuje tysiące przyjaciół i in- 
teresantów. Będzie to dla ciebie dosko- 
nała posada, w jego domu nauczysz 
się wielu rzeczy.i zorjentujesz się w sy- 
tuacji politycznej. 

Czerwone oczki wpiły się nagle ba- 
dawczo w twarz młodzieńca. I znów 
palce zaczęły czegość szukać gorącz- 
kowo. 

— Czekaj, dam ci list do obywate- 
la Couthona. 

Ciszę w pokoju przerywało tylko 
skrzypienie pióra po papierze. Oszoło- 
miony obrotem sprawy, Hektor stał 
nieruchomo, bezmyślnie śledząc ruch 
ręki piszącego. Próbował zżyć się z 
myślą iż odtąd Jean - Francois Char- 
pentier, jest szpiegiem jakobinów i 
przestał być Hektorem Forteringay'em. 

ROZDZIAŁ X. Couthon. 
W Paryżu, jakim go znał niegdyś 

Hektor Forteringay, ulica St-Honore 
była bardzo dużą i ożywioną arterją 
ruchu, nieledwie centrem handlowym 
miasta. Ale od czasu rewolucji ulica ta 
zmieniła się nie do poznania. Terror 
zniszczył bogate sklepy, wypędził ze 
wspaniałych mieszkań zamożnych ich 
mieszkańców. Obecnie było tu gniazdo 
politycznych działaczy. Przedstawiciele 
ludu mieszkali w tych domach i tutaj 
znajdowały się biura. 

Następnego dnia, po przyjeździe do 
Paryża, Hektor udał się w poszukiwa- 
nie domu Couthona. Dobry i mocny sen 
uspokoił jego nerwy i czuł się gotowym 
stawić czoło wszelkim niebezpieczeń- 
stwom. 

Nieznajomość stosunków  trancus- 
kich —dopomogła mu do zachowania 
spokoju. O obywatelu Couthonie posły- - 
szał wczoraj, po raz pierwszy. Co pra- 
wda zauważył przerażenie w oczach 
swej gospodyni, gdy oznajmił jej do- 
kąd idzie. Ale w Paryżu, jak już się 
przekonał, imiona wybitnych  jakobi- 
nów wzbudzały strach. Rozpytać nie 

  

kliejski Kinematograf 
Kuliuralno-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 
ul. fstrnbramska 5, 

Od dnia 12 do 14 lutego 1929 r. 
włącznie będą wyświetlane filmy: 99 
ra Bedford i William S. Hard. Nad propram: „LIGA OBRONY POWIETRZNEJ i PRZECIWGAZO- 
WEJ PAŃSTWA” — 2 akty. Kasa czynna od g. 3. m. 30. Początek seansów od g. 4-ej Następny 

SYN PRERY) 66 Piekny dramat przygód j miłości w 
8 aktach, W rolach głównych: Barba> 

program „PAN TADEUSZ“, 

  

Kino-Teatr 

„HELIOS |„„$ZEIK FAZEL““ 
Bajeczną wystawa. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 101 Wileńska 38, 

Plg St. Żeromskiego. 

Premiera! SZEHEREZADA naszych dni. Najwspacialszy przepychem i bogactwem isniący film p. t. 
i wzruszająca h'storją miłości Ь 

CHARLES FARREL i urocza GRETA №55ЕМ. Fantaff: 
przepych pałaców władców wschodnich. Kulisy 

5. Sala dobrze ogrzewana. Już wkrótce 

młodych serc. W rol. 

hare mów. 
„PONAD ŚNIEG" 

  

„POLORIA” 
KINO-TEATR | 

Mickiew'cza 22 

DZIŚ NOWY PROGRAĄ! 
  

“ Potężny dramat 
młodych dusz i ciał. s kino „Pictadillį 

  
0 czem się nie mėūwi rodzicom...“ 

mrozy, jednak film wywołał takie zaiteresowan e, že kino w sobotę i niedziele było przepełnione. 

Dramat w 12 akiack. 
Nie patrząc na wielkie 

Aby dać 

  

  

WIELKA 42. możność wszystkim oglądać ten film POZOSTAJE JESZCZE TYLKO NA DZIŚ. Sala dobrze ogrzewaną. 

Kino Maną“ su a: = wojennej Epopei!l Tvórca znanego flmu „Z DYMEM POŻARÓW" 
zrealizował nejnowsze arcydzieło 

i = 5 w niydzie cotychczas niewyswiet. ane „„CESA RSKI STRZELEC 
еа 

wzruszającą tragedja miłości i braterstna w 12 akt. wśród huku armat, śnieżnych szczytów «Alp na froncje 
włoskim. W ro! gł. polski VAI ENT:'NO nasz rocak IGO SYM, WERNER PITSCHAU i księżna MAKIŃSKAJ | 

Niniejszem podaje się do wiadomości, że 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonar- 
juszy Spółki GEE Wileńskie Składy To- 
warowe „PACIFIĆ* w Wilnie stosownie do 
par. 24 statutu odbędzie się dnia 7. III. 29 r. 
o godz. 6-ej po poł. w lokału Spółki w Wil- 
nie przy ul. Jagiellońskiej 10. 

Porządek dzienny: 
1) Zagajeie oraz wybór przewodniczące 

go. › 
2) Sprawozdanie Rady z dzialalnošci za 

rok operacyjny 1928. 
3) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
4) Rozpatrzenie bilansu, oraz rachunku 

strat i zysków za rok operacyjny 1928. 
5) Podział zysku i ustalenie dywidendy. 
6) Określenie wynagrodzenia członków 

Rady oraz Komisji dalis 
7) Wybór nowych członków Rady i Ko- 

misyj Rewizyjnej. 
8) Wolne wnioski. 

W myśl par. 30 statutu Spółki Właści- 
ciele akcji, pragnący uczestniczyć na Walnem 
Zgromadzeniu, winni conajmniej na dni 7 
przed Walnem Zromadzeniem złożyć swoje 
akcje w Banku Handlowym w Warszawie 
oddział w Wilnie, Zamiast akcji, mogą być 
złożone świadectwa depozytowe lub zasta- 
wowe, z wyszczegółnieniem numerów akcyj. 

k 
JLioa Mali ona e Żarieji 

ais lekcje muzyki (fortepian) T 
d ARZ ii. 5ubocz Nr 7 m. 4, © 

  

Poszukiwane 
są we wszystkich miastach 

OSOBY 
jako) kierownicy filji. Szczególne 
wiadomości, składy lub kapitał obro- 
towy nie wymagane. Dochód mie- 

sięczny około 150 200 dolarów. 

Zapytania pod 

„THE NOVELTY* 
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8 VALKENBURG, LIMBURG, 
d HOLLAND. 2 @ 
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Е Wyszła z druki nowa książka! 
Blałorusko - Polski Słównik Potlręczny 

obejmuje 15.000 słów białoruskich. 
OPRACOWANIE B. DRUCKIEGO- PODBERESKIEGO. 

Redakcja członka Białoruskiego T-wa Naukowego w Wilnie W.Hryszkiewiczą 

CENA zł. 7 za egzemplarz. 
Księgarnie otrzymują rabat. Nabywcy, otr.ymujący ze składu głównego 

conajmuiej 5 egzemplarzy, korzystają z rabatu" 

SKŁAD GŁÓWNY: Wydawnictwo Wileńskie — Wilno, 
ul. Kwaszelna Nr 23. ks
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CUKROWNICTWA 
Spėlka Akcyjna w Poznaniu 

Oddział w Warszawie 

> SKŁAD CUKRU o (WILNIE 
ul. Słowackiego 27, w magazynach tŁolskiego Lloydu 

Sprzedaż cukru hurfowa i defaliczna poczynając od 
1 worka. 569—1 © © 

8009%49046908000W4906050404046 

mógł o nich bo o polityce bano się mó- 
wić, zresztą wszystkich absorbowala 
głównie myśl, skąd dostać jedzenia! 

Żandarm na rogu ulicy St.-Honore 
wskazał mu domi Couthona. Przed bra- 
mą stał tłum interesantów, oficerowie 
gwardji narodowej deputaci z szarfa- 
mit I inni. 

Hektor zwrócił się do żandarma, 
stojącego we drzwiach domu: 

— Obywatel Couthon mieszka na 
drugiem piętrze, — rzekł zagadnięty, — 
Ale jeśli on sam nie wyznaczył ci przy- 
jęcia, nie będziesz mógł zobaczyć się 
z nim, bądź tego pewny - zresztą on 
zaraz jedzie do Konwentu. 

Ale Hektor pokazałlist od Fouquie- 
ra i wszedł na schody. Drzwi do miesz- 
kania Couthona były otwarte, w przed- 
pokoju było tłumno. Jedni siedzieli na 
ławach pod ścianami, inni stali sciś- 
nięci, stłoczeni, krzycząc coś do po- 
kojówki w czerwonym czepeczku. Dzie 
wczyna odpowiadała obojętnie, jak na- 
kręcona maszynka. W kółko to samo: 

— Obywatel pracuje i nie przyj- 
muje nikogo Zaraz pojedzie do Konwen 
tu. Możecie ga tam zobaczyć. Obywa- 
tele, powtarzam wam, że niepotrzebnie 
tracicie czas! 

Próbowała wydostać się z tłumu ale 
Hektor pochwycił ją za rękaw i zatrzy- 
mał. 

— Od oskarżyciela Publicznego,— 
rzekł, pokazując list. 

— Od obywatela Fouquier? — za- 
pytała cicho. Hektor kiwnął głową i 
dodał: 

— Bardzo pilne! 
Powoli wyjęła ręce z kieszonek 

fartuszka i biorąc list, szepnęła: > 
— Poczekajcie chwilę. Powiem о- 

bywatelowi. 
Obecni zwrócili uwagę na tę cichą 

rozmowę i zaczęli spoglądać na nich 
wzrokiem pełnym nienawiści i złości, 
Hektor czuł się bardzo nieprzyjemnie, 
wśród tych wrogich spojrzeń. Ale opa- 
nował się i z twarzą obojętną stanał 
pod ścianą. Jego porządne i eleganckie 

  

ubranie wyróżniało się pośród zniszczo 
nych i poplamionych ubrań, a cała po- 
stać czysta i syta budziła zawiść w 
brudnych, niegolonych i wygłodniałych 
ludziach. 

— PS, 888... 
Pokojówka stała we drzwiach, przy 

wołując Hektora znakami. Tłum roz- 
stąpił się przed przeciskającym się wy- 
brańcem losu, którego zgodził się przy- 
jąć obywatel Couthon. 

Hektor znalazł się w świeżo odre- 
montowanym pokoju, przybranym bia- 
łym aksamitem i złotem. Podłogę po- 
krywał drogi, wspaniały dywan, na 
marmurowym kominku, stał bronzowy 
zegar ślicznie, artystycznie wykonany. 
Pokój zalany był jasnemi promieniami 
słońca, wpadającemi wielkiemi snopa- 
mi przez duże okna. 

W pierwszej chwiłi Hektorowi wy- 
dało się, że jest tutaj zupełnie sam. Nie 
pewnie zatrzymał się przy drzwiach, 
gdy nagle z głębi wysokiego fotelu roz- 
legł się kłótliwy głos: 

— O co chodzi? Dlaczego zatrzy- 
małeś się? 

Hektor postąpił naprzód i ujrzał sie- 
dzącego na fotelu człowieka. Był on w 
nieokreślonym wieku, ubrany w biały 
szlafrok, a nogi otulone miał ciepłym 
pledem. Wygięte w łuk brwi, schodziły 
się nad orlim nosem, usta miał małe i 
ładne, podbródek ostro wysunięty na- 
przód. Rysy twarzy miał piękne, lecz 
oszpecone wyrazem bólu i cierpienia. 

Siedzący rozkazującym ruchem przy 
wołał bliżej Hektora i wpatrując się w 
niego badawczo płonącemi dziwnym 0- 
gniem oczyma, rzekł: 

— Ty jesteś obywatelem Charpen- 
tier, o którym pisze mi Fouguier? 

— Tak, obywateu — odrzekł He- 
ktor. 

— Pokaž mi swe papiery, — zażą- 
dał kaleka, poczem przyjrzał się im po- 
dejrzliwie. 

— Po Maracie, mruknął stukając 
palcem w poręcze fotelu, —patrjota Ro- 
bespierre ledwie nie zginął od noża 
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g LEKARZE g nar 1 maciora 
wielkie, 1- 

BAWAWAE skiej 2 rodowożcm 
do sprzedania z po- 

DOKTOR wodu zwinięcią go- 

D.ZELDOWIEZ 
Sspodarstwa.  Wiądo- 
mość. Portową 26 

chor. weneryczne, į M. 5, tel. 11—40, — z 
syfilis, z 
moczowych, 1 ©przedamy zaraz % я przedamy zaraz —1, od 5—8 wiecz. || $ folwask й а- į 

5 nem wodnym, ob- i 
szaru około 40 ha 
Ziemia dobra. Za- 
budowąnia w po- 
rządku, dom mie- 
szkalny 0 6 po- 

kojach 
D. H.-K. „Zacheta“ 
Mickiewicza ъ 
tel. 9-05. —0 

  

Kobieta-Lekarz 

ft. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
о4 12--2 1 ой 4--6, 
ui. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

W: Zdr. Nr. 152 

DOKTÓR 

BLUMOWICZ 
Chorobv weneryczne, 

syfilis i skórne, 

Wielka 21. 

RÓŻNE 
D 9-go lutego 

(sobota) 0 godzi- 
nie 9 ej . wieczorem, 

przy ullcy Zawalnej 
Od 9 113 — 8. Nr 1, pozostawion 
(Telef. 921). — w dorożce przy o 

2 DOKTOR siadaniu teczkę nut. 
Uczciwego  znalązt 

b. GINSBERG upraszą Się o Ža 
choroby weneryczne pod adresem: Wilno. 
syfiliz i skórne. Wil Zawalna Nr 13, Spół- 
no, ul. Wileńska 3, te- ka Akcyjna „Papier*. 
lefon '567. Przyjmcje 
od 8 do 1 iod4 do8. 
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кпсц sumę go- 

tówki w dola- 
AS > az i | 
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KUPRO | SPRZEDAĆ. wych iokuiemy a | 
Oprocentowanie 

Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. -г 

  

ZGUBY 
Dz 10 lutego zgu- | 

biono teczkę skó- | 

4 
! 
+ 

| 3 
bez ryzyka 

D. H.-K. „Zachęta” | 

rzaą.ą jadąc na dwo” 
rzec na ulic. Pił= 
sudskiego i Szope” 
nowskiej.  Znalazcę 
proszę za wynagro* 
gzeniem sto (100) zł. 
o przyniesienie do 
domu pod adręsem: 
Pusudskiego 25 m 2; 
Michał Lokuczewski» 

RWEGREBERIE "| 

  

mordercy, podesłanego przez Pitta. A“ 
przed paru dniami ci sami łotrzy na- 
padli na obywatela Collot i o mało co 
go nie zabili. Patrjoci, których życie 
jest potrzebne Narodowi, muszą się 
strzec bardzo. į 

W słowach jego brzmiała pewność | 
siebie i przechwałką. Ale wyrażenia je- 
go nie miały na sobie tego piętna or ! 
dynarności, które było charakterystycz- 
ne dla Fouquiera. Po raz pierwszy He-_ 
ktor spotkał w Paryżu człowieka, któ- 
rego zachowanie świadczyła o dobrem ̀ 
wychowaniu. p 

— Dziś w Konwencie będę miał. 
wielką mowę, — ciągnął dalej, — bę- 
dę mówił o niebezpieczeństwach, gro-- 
żących Republice. Patrz... + 

Z pliki papierów, wyjął arkusz, za- 
pisany drobnem pismem. 1 

— Niech drży Pitt i wszyscy tchó- 
rzliwi tyrani!... — zaczął deklamować, . 
— Niech zadrżą ci wszyscy, którzy pa 
trzą na Świat, jako na swą osobistą | 
własność. Czujecie, że godzina wasza 
wybiła, więc w strachu rzucacie w na” 
sze plecy noże zdradzieckie! Ale my nie 
boimy się was, zbyt dobrze uświadamia ) _ 
my sobie powagę, ciążącej na nas“ 
sji dziejowej, abyśmy mieli brać z p 
przykład tchórzostwa!... <Q 

— Wola łudu, który pierwszy zdo- | 
był wolność, wykuła miecz, który ZWY- |; 
cięży i was i waszych popleczników! 
Ludzkości będzie danem być świad |, 
kiem niewidzianego dotąd wymiaft | 
sprawiedliwości, rękami ludu dokoman€t 
go. Niebo, wzburzone waszem jstnie- 
niem na ziemi, wzywa zemstę i godzina! 
zemsty już jest blizka! 

Odrzucił papier, zmieniając ton, za 
pytał: 

Przyjeżdżasz z zagranicy? Powie 
co mówią o mnie u obcych? 

— Sława obywateła Couthopa 
zeszła się daleko, na cały Świat, — ‹ 
mał szybko Hektor. ъ } 

   

    

   

  

  

— 
  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor pdpowiedzialny Witold Woydyłta. Jnacarnła _ „Wydawnictwo Wileńskie" uł. Kwaszea 23. | 
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