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W odpowiedzi 
Artykuł p. St. Thugutta w „Robot- 

niku” stał się clou kampanji przeciw re 

Brnie konstytucji. Zawdzięcza to swe- 

mu skrajnemu stanowisku. Pierwsze 

zdania artykułu są skierowane przeciw 

Piłsudskiemu. Idzie o to że projekt BB 

jest niemożliwy nawet dla Piłsudskiego 

gdyż Piłsudski nie chce, czy też 

nie umie współpracować z ludźmi. Cie- 

kawem jest jak lekko szanowny polityk 

sejmowy rzuca wyrazami niezdefinjowa 

nemi. Naprzykład co rozumie pod sło- 

wem „wspėlpraca“? Czy może tylko 
ciągłe godzenie rozwydrzonych apety- 

tów kosztem państwa? Ciągłe utrzymy 

wanie równowagi, temu reforma agra- 

rna, tamtemu skarb, owemu skarboferm 

„jak to czynił nieodżałowanej pamięci 

mistrz „współpracy'' hr. Skrzyński? Al- 

bo do jakiego pojęcia redukuje się w 

głowie p. Thugutta wyraz ludzie”? 

... Wielu już BB nasłuchało się inwektyw 

od opozycji, ałe pierwszy raz zdarza się 

by nam odmawiańo cech człowieczeń- 

stwa. Pewne światło na tę kwestję rzu- 
cają poprzednie zdania p. Thugutta. 

Wynika z nich, że twierdzenie o rzeko- 

mej niemożliwości współpracy czerpie 

autor ze starego stosunku Marszałka do 

demokracji. Wiemy dobrze czem był 

ten stosunek i z jakiego to gatunku ludź 

mi Piłsudski współpracować nie mógł. 
Dochodzimy do ciekawych konkluzyj: 

za „łudzi* uważa p. Thugutt tylko je- 
den dość nieliczny typ zwanych wulgar 

nie „suwerenami“ ale który możnaby 

nazwać naukowo „homo partionicus". 

wWyrasta on szybko na podłożu demo- 

kracji, a kwitnie wielkiemi kwiatami 

zwanemi: Witos, Korfanty i tp. żyje z 
nim w symbiozie inny typ który nic nie 
korzystając prócz nieograniczonej wol- 
ności gadania, oddaje wzamian wszyst- 

kie siły na obronę partji. Jednym z ta- 

kich obrońców jest p. Thugutt. 

Załatwiwszy się ż funkcjonowaniem 

konstytucji wobec Piłsudskiego, prze- 

chodzi. autor do jego następców. Tu 

staje przerażony rzekomo nieograniczo- 

ną władzą mającą być przydzieloną 

prezydentowi: „Władza jakiej nikt nie 

miał od czasu Piastów". Tylko to jed- 

„no zdanie, aby pokazać ową groźbę: 
„nikt od czasu Piastów". Ale w tym 

sposobie argumentowania jest straszli- 

wy symbol pewnego kierunku myśli po- 
litycznej Polski odrodzonej. Pewien do- 

wód na istnienie podświadomego pędu 

do wskrzeszenia samobójczych form da 

wnej Polski. Mówimy pędu podświado- 

mego, bo nie chce się nam wierzyć aby 

autor zdawał sobie sprawę z tego, że 

jako wzór ukazuje epokę którą historja 

potępiła właśnie za niedość silną wła- 

. dzę. Pan Thugutt uczył się polskich 
dziejów, wie że obrońców złotej wol- 

ności i liberum veto nazywa się zdraj- 

cami. Nie go nie obchodzi jak go na- 
zwie historja. Ale ci którym te dzieje 
są biblją codzienną nie wiedzą jakim 

rumieńcem wstydu za p. Thugutta się 

czerwienić, kiedy woła by wolności sej 

mu nie ukrócać, dlatego że jej za Sa- 
sów nie ukrócono. 

Największy najpowszedniejszy ar- 

$ument idzie potem. Cytuje go p. Thu- 
gutt ale wykoleiły go już w pierwszym 
dniu ogłoszenia projektu i Kurjer War- 
szawski i Gazeta Warszawska i Kurjer 
Polski i Robotnik. Inne argumenty 

*grzmią, a ten obłudnie obwija się paję- 

czą nicią dokoła prób naprawy. Argu- 

mentem tym litość dla przyszłego pre- 

zydenta, którego jak mówi, nie wolno 

tak wielką odpowiedzialnością obar- 
czać. 

Jest to słusznem a tyle, że teraz do- 

%_. piero będzie ktoś kto będzie się czuł 

odpowiedzialnym. Dotąd nie był od- 
powiedzialny za politykę polską nikt. 
Sejm wydawał i wykonywał ustawy, 
ale sejm się do adpowiedzialności ża- 
dnej nie poczuwał i nikt go do niej nie 

pociągał. Bo gdyby sejm był odpowie= 
dzialny brakby było wszystkich kar ja- 

„kie wiek XX-ty wykonał, by posłom 
odpowiedzialność tę dać odczuć. Mu- 
siałby ktoś płacić za głupotę konsty- 
tucji, za tchórzostwo 1920 r., za hańbę 
traktatu ryskiego, za lekkomyślne ta- 

ECHA STOLICY 

Debatfa konstyfucyjna. 
Rozpocznie się na dzisiejszem po- 

siedzeniu Sejmu. Na porządku dzien- 
nym znajduje się wniosek klubu B.B. 
w sprawie zmiany Konstytucji. Ponad- 
to porządek dzienny obejmuje pierw- 
sze czytanie projektu ustawy o pobo- 
rze rekruta w 1929 r., dalszą dyskusję 
nad wnioskami o zmianę dekretu Pre- 
zydenta o ustroju sądów powszechnych 
Oraz kilka spraw drobniejszych. 

Wizyta Mironescu w Warszawie 
WARSZAWA. 21.2. (PAT). W nie- 

dzielę wieczorem przybywa do Warsza 
wy, jako gość rządu pruskiego, minister 
spiaw zagranicznych Rumunju Jerzy Mi 
ronescu. Panu ministrowi towarzyszy 
między innemi dyrektor departamentu 
politycznego rumuńskiego ministerstwa 
spraw zagranicznych p. Grigorcea. Pan 
minister Mironescu zabawi w Wasza- 
wie dwa dni. 

Budżet Min. Porzf w senackiej 
komisji skarbowej. 

WARSZAWA, 21 II. PAT. Se acka ko- 
misja skarbowo budżerowa przyjęła w dniu 
wczorajszym po referacie sen. Przybylskic- 
go preliminarz budżetowy  Ministerstwa 
Pocz. i Telegrafów bez zmiany. 
no jednocześnie rezolucję, wzywającą rząd 
do przyśpieszenia prac nad wydzieleniem 
przedsiębiorstwa „Polska poczta, telegraf 
itelifon* z ogólnej aaministracji państwo- 
wej i nad zapewnieniem mu autonomii go- 
spodarczej w ramach rozporządzenia Pana 
Prezydenta Rzeczypospołtej z dnia 22: mar- 

Uchwalo- 

‚ са 1928 roku. Z kolei przyjęto bez dy skusji 
preliminarz budżetowy Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej i Najwyż-zej izby Kontroli. 
Po referacie pos. lżyckiego o preliminarzu 
budżetowym Seimu i Sen tu przyjęto wnio- 
sek o zwiększenie funduszu na bibljotekę 
Sejmu i Senatu o 10 tys. zł, 

Delegacja polska na Radę bigi 
Narodów. 

W Ministerstwie Spraw Zagranicz- 
nych ustalony jest obecnie skład de- 
legacji polskiej na sesję rady Ligi Na- 
rodów, rozpoczynającą się w dniu 4 
marca. Ze względu na doniosłość 
spraw, które znajdą się na porządku 
dziennym obrad (sprawa górnośląska 

i litewska) nie jest wykluczony wy- 
jazd do Cienewy również wicemin. 
Wysockiego. Prócz min. Zaleskiego 
wyjadą do Genewy: nacz. Hołówko, 
Tarnowski i radca Szumlakowski. 

Marszałek Piłsudski czlonkiem 
honorowym  Komifefu  zbidrki 

daru narodowego 8-ga maja. 
„_ WARSZAWA, 21. Il. PAT. Marszałek 

Piłsudski przyjął godność członka komi:etu 
honorowego zbiórki daru narodowe.0 8-g0 
maja na cele Polskiej Macierzy Szkolnej — 
Towarzystwa Szkoły Ludowej i Towarzy- 
stwa Czytelni Ludowej. Е 

Obniżenie podatku przemysłowe- 
go od obrofu. 

WARSZAWA, 21 Il. PĄT. Na dzisiej- 
szem posiedzeniu sejmowej komisji skar- 
bowej pos. Hołyński (BB) referował pro- 
jekt ustawy w sprawie upoważni ria mini- 
stra skarbu do obniżenia podatku przemy - 
słowego od obrotu. Kofeferentem był pos. 
Lewandowski (Ki. Nar,), który uzasadniał 
stanowisko Klubu Narodowego. W rezul- 

tacie dyskusji wybrano specjalną podko- 
misję, w skład której weszli prezes komisji 
prof. Krzyżanowski, referent pos. Flołyński, 
koreferent pos, Lewandowski oraz posło- 
wie: Brun i Wiślcki (BB), Prager (PPS), 
Smoła (Wyzw.), Świecki (Kl. Nar.), Kiernik 
(Piast), Burtan (Chrz. Dem.), Farbstein (Kl. 
Żyd.), Karwan (Str. Chł.). Podkomisja roz- 
pocznie swe obrady w dniu jutrzejszym. 

Złofe i srebrne papierośnice. 
Czy niemiecki statek „Samos*, który 

wyratował lotników polskich Idzikowskiego 
i Kubalę podczas ich nieszczęśliwego lotu 
transatlantyckiego, został przez rząd polski 
odznaczony? Czyj oficerowie tego statku 
otrzymali polskie ordery? Oto pytanie, któ- 
re któryś z posłów w słusznej zresztą zu- 
pełnie trosce o honer i uprzejmość Polski 
zadał panu ministrowi sprąw zagranicznych 
Minister Zaleski wyjąśnił na sejmowej ko- 
misji spraw zagr..w dniu 20 lutego, że 
obywatele nieinieccy nie mają prawą no- 
szenia orderów innych, jak dawne cesar- 
skie, Rząd polski nie mógł więc oficerom 
statku „Samos* dać orderów. Lecz rząd 
polski ofiarował temu statkowi piękną 
rzeźbę w bronzie, a oficerom statku złote 
papierośnice, podoficerom załogi srebrne 
papierośnice. Rząd polski wywiązał się 
więc z zadania tak, jak na to zasługiwał 
humanitarny czyn statku „Samos“. Jak 
wiadomo, pp. Idzikowski i Kubala nie 
otrzymali zezwolenia na powtėrny lot 
nad Atlantykiem. 

mowanie produkcji i wzrost nędzy sze- 

rokich warstw, a przedewszystkiem za 

niesłychany upadek moralności, za zło- 

dziejstwa i łapownictwo rozpanoszone 

w oczach sejmu od najwyższych do naj 

niższych stanowisk. Nie, za te wszystkie 

zbrodnie nikt nie poczuwał się da odpo- 

wiedzialności. Ale włosy stają na gło- 

wie gdy się widzi, że ich sprawcy nie 

tylko chodzą wolni po świecie, nie tyl- 

ko przeszkadzają rządowi, gdzie mogą, 

ale i od niedawna wielkim głosem za- 

czynają się domagać władzy. 

Ma.   

uiszczona ryczałtem. | 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzgiędnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 
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iwantory stodentów w Kownie 
Po niedawnych manifestacjach uii- 

cznych w Kownie, o czem już donosi- 
liśmy, sytuacja w społ czeństwie akade- 
mickiem Kowna pozostaje nadal bardzo 
naprężona. 13 studentów ar«Sztowa' ych 
d'tychczas jeszcze nie wypuszczono. 
Sytuacja jest o tyle nieprzyj mna dla 
rządu, że manifestacje posiadają z»*ró- 
wno charakter zawodowy jak też poli- 
tyczny, oraz uzupełniają się wzajem. 

Po ostatnich zaburz: niach przedsta- 
wicielstwo studentów doręczyło rekto- 
rowi Uniwersytetu celem p zesłania 
Ministrowi Oświaty memorjał przeciwko 
niekto ym unktom  no:ego statutu 
uniwersyteckiego. Studenci protestują 
przeciwko mianowaniu profesorów przez 
rząd, redukcji term nu prolongaty od 
służby wojsk wej (jak dotąd, studenci 
korzystali z prolongaty do 29 lat, obec- 
nie ma im przysługiwać prolongata je- 
dynie do 24 lat). 

Rząd kowieński 1 biskupi. 
Kowieńskie „ldische Stir me“ do- 

wiaduje się z dobrze poiniormowa- 
nych źródeł, iż konierencja biskupów 
z udziałem przedstawicieli rządu za- 
kończyła się bez żadnego wyniku. W 
ostatniej chwili nie zdołano przyjść 
do żadnej zgody. Debaty głównie to- 
czyły się dokoła sprawy subwencji 
rządowej dla szkół katolickich i se- 
minarjów. Żądanie subwencji wysta- 
wiali biskupi. Rząd zaś ze iwej stro- 
ny poruszał sprawę mieszania się 
wielu księży do polityki. i uprawiania 
przez nich agitacji przeciwko rządowi. 
Odpowiadając na zarzuty rządu, bi: 
Skupi zaznaczali, iż nie mogą zmusić 
księży do zaniechania agitacji, skoro 
nie jest ona prowadzoną podczas na- 
bożeństwa. Zdaniem biskupów, rząd 
może zareagować na tę: agitacje, je- 
dynie przez odwołanie się do sądu. 

Co do poparcia szkół katolickich 
przedstawiciele rządu wskazywali, iż 
wr. bież. budżet państwowy jest zbyt 
obarczony surmami, jakie wyasygno- 
wano dla powiatów, poszkodowanych 
przez nieurodzaj. Wyjaśnienie to nie 
zadowolniło biskupów i zaznaczyli 
Oni iż, o ile nie otrzymają żądanej 
pomacy, ogłoszą kwestę publiczną. 

Aczkolwiek konferencja zakończyła 
się bez jakichkolwiek dodatnich wyni- 
ków, obrano komisję, która wyjaśni 
poruszone kwestje. W tych dniach 
ma być wydany urzędowy komunikat 
o konferencji. Komunikat zredagują 
premjer Woldemaras i arcybiskup 
Skwirecki. 

Rowy konstl sowiecki w Kownie. 
Z Kowna donoszą: Dotychczasowy 

kierownik wydziału konsularnego, po- 
selstwa ZSSR. Włodzimierz Gross, 
wyjechał do Rosji. sowieckiej i więcej 
nie powróci na swe stanowisko. Za- 
miast niego, konsulem został miano- 
wany p. Maszycki, dotychczasowy 
attache poselstwa sowieckiego w Fin- 
landji. 

Klęska głodowa na Litwie, 
Z Kowna donoszą: Gabinet Mini- 

strów na wczorajszem posiedzeniu po- 
stanowił wyasygnować jeszcze 4500000 
lit. celem zakupu nasion dlą rolaików, 
poszkodowanych naskutek nieurodza- 
ju. Jak wiadomo, na ten cel wyasygno- 
wano już 10 milj. litów. 

Przedstawicielstwo studentów zwró* 
ciło się do Ministra Oświaty z prośbą 
o zwolnienie od opłaty za naukę 78 
studentów, zamieszkałych w powiatach 
dotkniętych przez nieurodzaj. 

Pożary w. Kowleńszcyśnie 
Donoszą z Kowna: w ostatnich cza- 

sach Litwa została nawiedzona klęską 
pożarów, która przybiera zastraszające 
rozmiary. Niajwiększa ilość pożarów 
przypada na powiat marjampolski, 
gdzie między in. społnął budynek miej- 
scowego towarzystwa rolniczego. Stra- 
ty są oceniane na 10.000 litów. Ostat- 
nio znów wybuchł pożar w budynku 
więziennym Przyczyną pożaru jest zbyt 
intensywne palenie w piecach w zwią- 
zku z panującemi mrozami. 

Głosy te są beznadziejne i społe- 

czeństwo potrafi usunąć system sejmo- 

wej „odpowiedzialności*. jeszcze dwa 

lata temu, jeszcze rok nieśmiertelny 

polski poseł z Upity kamplementujący 

w Rzymie Mussoliniego, ale nieuznają- 

cy woli Piłsudskiego, nie osmieliłby się 

podobnego artykułu napisać. Dziś opi- 

nja uśpiona dwoma latami ładu i do- 

brobytu zaczyna zapominać winy przed 

majowe. Ale biada ich sprawcom jeśli 

teraz zechcą ją jeszcze obudzić. 

Aleksander Bocheński. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 

   STOLPCE -— 
ST. SWIĘCIANY 

  

TWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. | 
„KLECK — Sklep „Jedność” Н 
*44DA — uł. Suwalska 13, S. Matecki. / } 
* MOŁODECZNO — Księgarnia T-w3 „Ruch“ 

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

    
   

NIEŚWIEZ -— 14. Ratuszowa, Księgamia Jażwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — niosk St. Michańs . 
N. SWIECIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkołrej. 

sięgania T-wa „Ruch“. 
- wl. Rynek 9, N. Tarasiejski. 

ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska 
wo Ksiąg. Kol. „Ruch”. 

WOŁKOWYSŚK —- Księgarnia T-wa „Ruch”. 

OKT 
groszy. Komunikaty 

' żej. Zagraniczne 50% drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabrelaryczne o 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń ce de 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Odezwa do obywateli 
W dniu dzisiejszym rozpoczynamy w Sejmie prace nad zgłoszonym 

przez nas projektem zmiany konstytucji państwa polskiego. W ten sposób 

przystępujemy do realizowania naszego głównego zadania i naszych zobowią- 

zań wobec obywateli, którzy nas do ciał ustawodawczych wybrali. 

Uważamy konstytucję z 17 marca 1921 roku za złą. Zrodziła się ona 

w dusznej atmosferze, skleciła się w czasie, w którym Polska była w wojnie 

na wszystkich niemal frontach. Walki te pochłonęły żywe siły narodu. Tysiące 

i tysiące ludzi musiały oddać wtedy bez reszty całe swe zainteresowanie, 

całą swą troskę, całą swą zdolność do poświęceń, cały swój charakter na słu- 

żbę zdobycia wolności i granic Polski. Konstytucję robił sejm „suwerenny*— 

ludzie, umiejący się czuć wolnymi byli w nim w śmiesznej mniejszości. To 

też na zasadniczym sensie konstytucji marcowej odbiły się zbyt silnie nastro- 

je niewoli. 
Narodowa demokracja chciała dojść do niepodzielnej władzy protekcją 

obcych czynników. Józefa Piłsudskiego, za to, że był chorążym samodzielnoś- 

ci i honoru Polski, nienawidziła. Narodowa demokracja przy redagowaniu 

konstytucji miała jedną tylko troskę: skoro Piłsudski może zostać naczelni- 

kiem władzy wykonawczej, to należy uczynić ją fikcją, zupełnym absurdem. 

Tak zwana lewica zmieniła mechanicznie swoje niedowierzania, swoje podej- 

rzliwości, swoją opozycyjność w stosunku do rządów państw zaborczych na 

te same uczucia względem rządu polskiego. Walcząc o „wolność obywateli", 

zapomniała o zabezpieczeniu wolności narodu, której niepodobna utrzymać 

bez silnej władzy wykonawczej. 

"Dwa obozy, namiętnie wówczas zwalczające się podały sobie ręce, by 

koustytucję uczynić najgorszą. Potrzeba było tylko czterech lat, by konsty- 

tucja ta doprowadziła Polskę do skraju ostatecznej przepaści. Nikt, komu ser- 

ce drży troską o wolność, nie może wymazywać ze swej pamięci tego okresu 

zbrodniczej anarchji i rozprzężenia państwa. : 
Ten potworny nonsens nie może się powtórzyć. Nie chcefny w przysz- 

łości ratować państwa dopiero gdy się znajdzie u brzegu przepaści. Chcemy 

na drodze legalnej wywalczyć dobre prawo dla ustroju państwa. Droga: le- 

galna nie oznacza jednak dla nas drogi kompromisów, sprzeniewierzających 

się naszym podstawowym zasadom. 
Władza zwierzchnicza Prezydenta Rzeczypospolitej musi być w nowej 

koqstytucji wzmocniona. Zszywać paragrafów ze sprzecznych zasad nie bę- 

dziemy. 
Do wszystkich tych, którzy przepojeni są interesem państwowym, zwra 

camy się z wezwaniem, by nam w tej pracy, mającej tylko dobro ogólne na 

oku, pomogli. Chcielibyśmy, by ci, którzy do tej pracy z nami przystąpią, 

potrafili wyzbyć się swych partyjnych dogmatów i projekt nasz ocenili z jed- 

nagżylko troską: państwo młode nie będzić mogło się ostać, jeśli nie zabezpie- 
łe G ski iais DA ni pól - poet) 

czy swojej wewnętrznej wartości i siły dobrą konstytucją. Našžym przysz- 

łym pokoleniom mamy obowiązek dać ustrój, zapewniający rozumną równo- 

wagę, najlepsze warunki rozwoju i zdolność obrony siły i honoru Polski. 

BEZPARTYJNY BLOK WSPÓŁPRACY Z RZĄDEM. 

RESKO POZZO DS RO e KS VPN S ROS TODOS TIADISIO 

Powolna droga rokowań reparacyjnych. 
Podkomisja nie opracowała dotychczas programu prac. 

BERLIN. 21.2. (PAT). Prasa berlińska donosi w depeszach z Paryża, 
że w toku rokowań konferencji rzeczoznawców wyłoniły się poważne trudnoś- 
ci. „Vossische Zig* stwierdza, że rokowania posuwają się tylko powoli na- 
przód. Podkomisja, utworzona dła opracowania programu prac, nie osią- 
gnęła dotychczas porozumienia co do wspólnej formuły i wspólnego płanu. 
Na wczorajszem posiedzeniu popołudniowem toczyła się dyskusja mad poszcze 
gólnemi propozycjami. 

Jak twierdzi „Vossische Ztg* w kołach amerykańskich krążą pogłoski, 
że konierencja zakończy się już w dniu 15 marca. Korespondent „Vossische 
Ztg”. stwierdza jednak, że są to tylko pogłoski, pozbawione poważnycht ро- 
dstaw. 

Paryski korespondent „Berliner Tageblatt" podnosi również że prace 
komisji weszły w stadjum ciężkie i że zadania podkomisji, która rozwinęła 
się z wtotkowych rozmów między dyr. Schachtem a p. Stampem przez wcią- 
gnięcie do niej rzeziiwwccw MANI iego, angielskiego i włoskiego, nie 
miały tylko charakteru С lecz znacznie doni(ślejszy. Pięciu rze- 
czozmawców miało prowadzić dy! m nietylko nad kwestją poprawienia 
niemieckiego bilansu handlowego i płatniczego, lecz także rozważać możli- 
wości pór ienia w zasadniczych. Korespondent „Berliner Ta- 
geblatt'* donosi dalej, że w toku rozmów podkomisji pięciu poruszono również 
zasady ustaienia niemieckich spłat rocznych. Podkomisja pięciu nie doszła 
jednak do ustalenia wspólnej formuły i zakończyła swe prace ustaleniem sze- 
regu propozycyj programowych, które zostały pod dyskusję komisji 
płenarnej. Srodowe posiedzenie które rozpoczęło się o godz. 3 
p. miało trwać wyjątkowo długo, bo aż 3 godziny. 

Przed martową sesją Rany bigi 
Kwestja mniejszościowa centralnym punktem ohrad. 

GENEWA, 2l Il. Pat. Szwajcarska agencja telegraficzna podaje: W 
międzynarodowych kołach genewskich omawiana jest żywo sprawa mniej- 
szościowa, stanowiąca centralny punkt obrad sesji marcowej Rady Ligi. 
Debaty doprowadzą zapewne do utworzenia komitetu, który opracowuje 
ewentualne wnioski w sprawie ulepszenia procedury przy załatwianiu spraw 
mniejszościowych. 

Belgija ratyfikowała pakt Kelloga. 
BRUKSEŁA. 21.2. (PAT). Senacka komisja spraw zagranicznych je- 

dnomyślnie zaakceptowała pakt Kelloga. 

Po chwilowem ociepleniu znowu mrozy. 
Niezwykłe mrozy w Grecji. 

ATENY. 21.2. (PAT). Wyjątkowe zimna uporczywie panują w całym kraju. Ol- 
brzymie zaspy Śnieżne zupełnie zablokowały cały szereg miast. Mieszkańcy górskich 
miejscowości cierpią dotkliwy brak żywności. W Macedonji z powodu klęski powodzi 
ogromne obszary znalazły się pod wodą. W licznych miejscowościach ių Z wanie 
ludności w żywność odbywa się z trudem, jedynie przy pomocy samolotów. DAS * 

skutek unie- spie Peloponeskim mieszkańcom niektórych wsi grozi śmierć głodowa. Na 
możliwienia komunikacji na wielu linjach wybory do senatu zostały odłożone. 

W Czechosłowacji 33 sC. 
PRAGA. 21.2. (PAT). Po kilkudniowem ociepleniu temperatura w Czechosłowacji 

spadła dziś znowu, dochodząc w niektórych miejscowościach do przeszło 30 stopni С. 
poniżej zera. 

W Skandynawji ciepło. 
WIEDEŃ. 21.2. (PAT). Według doniesień z Kopenhagi, panuje na przylądku półno- 

cnym temperatura 6 stopni powyżej zera. Taka sama temperatura panuje na wyspie Ne- 
mayen między Norwegją a Grenlandją. 

  

Parlamentarne klopoty 
Niemiec. 

Rokowania o rekonstrukcji 
koalicji rządowej na martwym 

punkcie. 
BERLIN, 21 II. Pat. Rokowania o 

rekonstrukcję koalicji rządowej Rzeszy, 

i Prus nie posunęły się poważnie na- 

przód w ciągu dnia dzisiejszego. Nie- 
miecka partja ludowa we wszystkich 

obradach podtrzymywała kategorycz- 

nie żądanie dwóch tek fachowych w 

rządzie pruskim. W związku ze $1а- 

nowiskiem niemieckiej partji ludowej, 

które uniemożliwiło załatwianie sprawy 

w ciągu dnia, odbyła się po południu 

dłuższa konferencja między min. Strese 

mannem a prezesem stronnictwa centro- 

wego dr. Kaasem, a następnie zaś 

konferencja między kanclerzem a przy 

wódcami partji ludowej min. Strese- 

mannem i dr. Scholtzem. 

Po południu obradowała również 
frakcja socjaldemokratyczna Reichsta- 

gu przy udziale kanclerza oraz mini- 

strów skarbu i pracy. W posiedzeniu 
tem wziął również udział premier 

pruski Braun. Pozatem odbyła się 
konferencja obecnych stronnictw rzą- 

dowych w Reichstagu. Kanclerz Rze- 
szy zwrócił się fdo stronnictw, popie- 
rających rząd, by nie wysuwały bez 

ściślejszago porozumienia się wnio- 

sków budżetowych, przekraczających 

możliwości finansowe Rzeszy, Przed- 

stawiciele demokratów i niemieckiej 

partji ludowej zasadniczo solidaryzo- 

wali się ze stanowiskiem kanclerza, a 

stronnictwo socjalistyczne zapropone- 

wało ustalenie ściślejszego kontaktu 

między stronnictwami rządowemi. 

Rząd Prus i Rzeszy przeciw- 
"ko-Stahiheimowx 

« BERLIN, 21.11. PAT. jak donosi 
„Vossische Ztg.”, czynniki autoryte- 
tywne zwróciły się do kierownictwa 
nacjonalistycznej organizacji Stahihel- 
mu z żądaniem wyjaśnienia w spra- 
wie wrogiego stanowiska wobec re- 
publiki, stwierdzonego przez Stahlhelm 
w ostainich jego orędziach. Dziennik 
podkreśla, że nie chodzi tu o osobę 
prezydenta Hindenburga, lecz 0 oso- 
bistość, piastującą wysoki i odpowie- 
dzialny urząd państwowy, która, za 
zgodą prezydenta Rzeszy, krok tes 
podjęła. O ile Stahihelm nie zdecy- 
duje się odwołać swych tez, zawa!- 
tych w orędziach, rządy pruski i Rze- 
szy będą zmuszone do podjęcia'ener- 
gicznych kroków w sprawie udziału 
urzędników państwowych w  organi- 
zacji Stahlnelmu. 

Rolnictwo niemieckie zagro- 
żone. 

BERLIN, 21.ll. PAT. W  Kołonji 
odbyły się wczoraj olbrzymie de- 
monstracje, związane z kongresem 
organizacyj rolniczych. Kongres i de- 
monstracje odbywały się pod hasłem 
jednolitego frontu rolniczych kół nie- 
mieckich. Na kongresie przemawiało 
szereg przywódców poszczególnych 
naczelnych organizacyj rolniczych, Za- 
brał między innemi głos były mini- 
ster dr. Hermes, który podniósł, że 
bierny bilans handlowy Niemiec może 
być wyrównany tylko w drodze zwięk- 
szenia eksportu i zmniejszenia impor- 
tu niemieckiego. Dr. Hermes oświad- 
cza, że obecne Stawki celne są nie- 
wystarczające i wymagają reiormy. 
Dalej mówca podniósł, iż obecne 
obrady są niejako ostatniem wołaniem 
o pomoc w cliwili największego nie- 
bezpieczeństwa grożącego rolniciwu, 
którego ratunek jest zadaniem  nie- 
zwykłe trudnem. Min. Hermes apelo- 
wął do wszystkich organizacyj roini- 
czych, aby dążyły do skoordynowa- 
nej akcji. 

Reichstag ratyfikował umowy 
polsko-niemieckie. 

BERLIN, 211. Pat. Na dzisiejszem 
posiedzeniu Reichstagu ratyfikowano 
w pierwszem i drugiem czytaniu umo 
wy polsko-niemieckie w sprawie szy- 
bu Fryderyka i w sprawie rybołów- 
stwa na wodach pogranicznych. Trze- 
cie czytanie obu ustaw ratyfikacyjnych 
nie mogło być dzisiaj załatwione wo- 
bec sprzeciwu komunistów. 

 KOTIORADE EAT ANO R AREO O TOTREAI 

Kronika teleyraficzna 
— Hoover powołał na sekretarza ma- 

rynarki p. Charlos Francis Adamsa E Bo- 
stonu, członka znanej rodziny Adamsów, 
2 pośród której wyszło już dwóch prezy- 
dentów Stanów Zjednoczonych. 

- Śledztwo w sprawie posła sło- 
wackiego Tuki Ke już na ukończeniu. 
Dotychczas przesłuchano 120 świadków.
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Wybory do Rady miejskiej w Baranowiczach. 
łakie listy 

BARANOWICZE. 21.II. (tel. wł. 
borczego zostały złozone następujące 

złożono? ` 
Słowa). Do głównego komitetu wy- 
listy: 1) Bezpartyjnego Bloku Współ- 

pracy z Rządem, 2) lista Nowobaranowicka, 3) Związku Kupców Żydow- 
skich w Baranowiczach, 4) Ogólno Żydowskiego Związku Robotniczego 
(Bund), 5) Polskiej Partji Socjalistycznej Związków Zawodowych i Lnteli- 
gencji pracującej, 6) lista żydów ortodoksów, 8) Żydowskiej partji socja- 
listycznej Poalejsjon, 10) Związku Drobnych Kupców Żydów, 11) Związku 
właścicieli domów żydowskich, 12) lista mieszkańców cbwodu kolejowego 
(ulica Kolejowa i rejon Cegielni), 13) lista rzemieślników żydów, 14) g'u- 
py żydów religijnych (hasydów), 15) lista sjonistyczna, '6) Stowarzyszenia 
rzemieślników „Rękodzieło” (żydowska), 18) lista rzeźników żydów, 
białoruska lista wyborcza, 20) lista zjednoczonej 

19) 
ludności prawosławnej, 

21) gospodarczy bezpartyjny Blok (polska). Zblokowały się następujące 
listy I, 2 i 21. Następnie 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.i 18. Następnie 
19 i 20 oraz 4 i 5. Z powyższego wynika, „że walka wyborcza w Barano- 
wiczach będzie bardzo zacięta. 

Propaganda Powszechnej Wystawy Krajowej 
w Nowogródzkiem 

NOWOGWÓDEK, 21. Il (tel. wł. (Sło- 
wa). Komitet wojewódzki P. W K. w celu 
zazpajomienia szerokich warstw ludności o 
жазашасп i  znączeniu Powszechnej 
Wystawy Krajowej aelegował do Poznanią 
p Stefana Wasilewskiego na specjalną kon- 
jerencję zorganizowaną przez urząd P.W.K. 

dla zaznajomienia delegatów komitetów 
wojewódzkich z ostatnim stanem przygo- 
towań co W;Stawy. 

P. Stefan Wasilewski po powrocie wy- 
głosi w szeregu miast i miasteczek woje* 
wództwa odczyty o Powszechnej Wystawie 
Krajowej i jej zadaniach, rozmiarze i t. p. 

  

Z ūzienniuzka spisowego komi- 
Sarza ma prowincji 

Nie jednemu z czytelników „Słowa* dzi- 
wnem może się zdawać moje długie milcze- 
nie o podróży po zapadłych kątach naszej 
głuchej prowincji. Ażebym nie był posądzo- 
ny o zależenie pola, czyli, poprostu mówiąc 
© łenistwo i zaniedbanie mojego talentu po- 
dróżowania, śpieszę z doniesieniem, że po- 
dróże te odbywam obecnie już nie jako zwy- 
kły włóczęga — filozof, lecz z nominaćji na 
komisarza spisowego dzieci wiejskich, uro- 
dzonych, począwszy od upadku caratu skoń- 
czywszy na upadku tegorocznych mrozów. 
Słowem, od upadku — do upadku. 

Awans ten w obecnych warunkach nie- 
zwykły, dający oprócz godności, przyzwoity 
też fundusz, z których jeden narazie (inne 
są jeszcze niepewne) wymienić należy: fur- 
imankę na każde zawołanie... Boże, co za roz- 
kosz w dobie drożyzny lokomocji! Żaden 
mieszczuch, żaden inny dygnitarz o tem na- 
wet marzyć nie może! 

A tu, jeno gwizdniesz, jeno hukniesz i 
po upływie zaledwie kilku sekund zjawia 
BE (w twoich uszach) wiasrre echo. Co 
za złudzenie! 

Idziesz więc trochę (niekiedy z kilometr) 
naprzód i spotykasz wreszcie chudą szkapi- 
nę, za nią chudego furmana, na chudych też 
(bez słomy lub siana) sankach. 

Dokąd to przyjacielu? — spytałem żywo. 
— | sam nie wiem, panoczku; mówił 

sołtys, że stąd jakiści pan dzieci spisuje — 
odparł z naiwną miną człowieczyna. 

To ja, komisarz spisowy, proszę zawra- 
cać, czemuście tak późno wyjechali? — wtrą- 
ciłem nieco żywiej. 

— Ot, zegarów niema, a pietuchy po- 
zamarzali — to i pory nie wiesz — tłumaczył 

się poczciwina, || 
Gdzie. . siedzenie? Chłop spojrzał na 

mnie badawczo, a po chwili dodał: w tym 
roku na własnem (siedzeniu) jeździmy, bo 
niema poszoru... No, jazda! Zapaliłem „Ha- 
wana”, furmanowi dałem zaś „Wandę*, jako 
pozostałość z „cywila. 

Rozglądam się na wszystkie boki, (no- 
tens-volens) zmieniając co chwila niewygod- 
ną pozycję. Początkowo przyszła mi na myśl 
ulubiona ma piosenka: puchowy śniegi u 
tren.., lecz po zbyt częstej zmianie „pozycji 
iosenka ta ulotnila się bezpowrotnie, a na 

ki miejscu snuły się marzenia o... „pucho- 
„wem siedzeniu. 

Po dwugodzinnej jeździe (sześć klm.) 
dotariiśmy wreszcie z pianą na koniu do „te- 
renu działania”. Przyjazd mój (zamiast dele- 
gacji u bramy tryumfalnej) powitały psów 
szczekania.  Wysiadłem „z pojazdu* na 
wproSt sołtysa, z którym, nie tracąc ani 
chwili udałem się do chat, celem dalszego 
„urzedowania“. 

Wszedłszy na pierwsze podwórko zau- 
ważyłem długi drut, przeciągnięty od chaty 
do szopy. Antena, pomyślałem sobie, lecz, 
gdy zbliżyłem się do otworu, mającemu nie- 
jakie do drzwi podobieństwo — wyskoczył 
jakby z pod złemi czarny kundel, chwytając 
mię za łydkę. 

— Niech się pan nie lęka, krzyknął mój 
/asystent, niosąc w ręku atrament, (oczywi- 
ście zamarznięty) on tylko tak się łasi... 

Dobre „łaszenie* — odparłem, czując 
krew pod skarpetką. 

Wchodzimy jednak do chaty i zastajemy 
widok niepospolity: tuż za drzwiami stoi kro- 
wa z chelęciem, obok małe („cyckowe“) pro- 
sieta. Po środku izby na dużym  pniaczku 
siedzi gospodarz, podstrzygając. zawzięcie 
już dużego barana. Przy stole przędzie go- 
spodyni lniane nici. Na dużym zaś piecu sie- 
dzi gromadka drobnych dzieci, brudnych i 
wystraszonych. Powietrza brak (CO2). 

Rozmowę rozpocząłem od słów: szczęść 
Boże! — Dziękujemy, odezwały się głosy.— 
Czy dużo macie dzieci i w jakim wieku? 
Imię pierwszego, najmłodszego? 

Ty... Stara, jakżeż jon... A czyż ty 

DOKOŁA POMNIKA 
MICKIEWICZA. 

W związku z drukowanemi na tem 
miejscu dyskusyjnemi art,kułami pp. 
Witolda Kajruksztisa, Aleksandra Cho- 
mińskiego i Jerzego Hoppena, komen- 
tującemi dalsze ewentualne poczyna- 
nia Komitetu Budowy Pomnika Mickie- 
wicza w Wilnie, a zarazem rozwijają- 
cemi poglądy: jakimby powinien być 
wileński pomnik Wieszcza — nadesłał 
do redakcii „Stowa“ list obszerny p. 
Adam Habdank z Widzw po- 
wiecie Brasławskim. 

Jest to szczegółowo wyłuszczony, 

nawet zaopatrzony w planik sytuacyj- 
ny, projekt pomnika, jakimby go 
p. Habdank chciał widzieć w Wilnie, 
Projekt zooła nierealny; nie mogący 
być nawet przedmiotem dyskusji — 
«przeto też listu p. Habdanka nie dru- 
kujemy w formie poprzednich artyku- 
łów dyskusyjnych. Głos atoli z po- 
wiatu Brasławskiego tyle ma cech 
charakterystycznej ideologii, tak inte- 
resująco odbija pomnikowę aspiracje, 
z pewnoš.ią nie odosobnione, takie 
rzuca Światło na to, do czego wyra- 
sta pomnik Mickiewicza w Wilnie w 

nia wiedajesz... (Podszedłszy do sołtysa py- 
ta po cicnu: na szto heta, możeć podatek? 
— nu nie, da szkoły, — odezwał się sołtys). 

Prędzej, prędzej gospodarzu, bo wieś 
duża... nalegam. 

Panok, ten najmłodszy ma musić półro- 
czek — jakże jon pójdzie da szkoły? Wyja- 
śniłem. — Kaziuk odpowiada gospodarz, Ile 
lat? — Półroczek. Dzień i miesiąc urodzenia? 
U dzień, u dzień, panoczku. No dobrze, nie 
pytam o to, lecz którego, według kalenda- 
rza? U niadzielu to pewne, a co więcej to 
nie wiem. A móże miesiąc pamiętacie. — I 
tego nie, wiem, że to na jeden dzień przed 
Kaziukiem. 

‚ „Aha, więc pamiętajcie: syn wasz urodził 
się 3 marca 1928 r. i będzie miał wkrótce peł- 
ny rok. Za sześć lat przyślecie go do. szkoły. 
— Rozumiem, rozumiem, za sześć lat, aby 
nie zapomnieć. A czasem umrze... — Ha, tru- 
dno, — wtedy go nie przyślecie. Rozumiem, 
wtedy go nie przyślę bo... Bo co? bo... cza- 
Sem będzie mi potrzebny... Do czego?.— A 
ot — żywioła.. Ależ pan ma więcej dzieci? 
Tak, ale oni pójdą służyć... A ile pan ma 
ziemi? — (znów zwraca się do sołtysa: ty, 
praudu każesz, że to do szkoły? — Dalboh 
prawda). — cztery ektary, piasoczku, pa- 
noczku. — No to zarabiacie: na wiązkach, 

które wozicie często do Wilna. — Oj te 
wiązki, bokiem wyłażą. Za metr zapłacisz 7 
zł., stracisz jeden dzień do leśniczego, drugi 
do gajowego, trzeci do lasu, na czwarty rą- 
biesz i wiążesz, 60—70 wiązek, (z metra) 
wreszcie na piąty dzień włeziesz-już o godz. 
1-ej w nocy do Wilna, gdzie za wiązki licząc 
po 30 gr: weźmiesz 18 - 20 zł. Proszę pomiar- 
kować. To tylko do gazety puścić! 

Prawda, pomyślałem, zapisawszy więc (z 
wiełkim trudem) resztę jego dzieci — udałem 
się do innych chat, gdzie powtarzały się te 
same historje: prawdziwe i nieprawdziwe. 
Datarłswy już «%emroku do ostatniej chaty za 
stałem gospodarza z najświeższą gazetą, przy 
wiezioną tylko co z Wilna. Odżyłem. Z po- 
śród licznych wiadomości obeszła mię jedna: 
spisy odwołane! Ha, niema nic stałego pod 
słońcem.  Najzabawniejsze przedsięwzięcia 
i zamiary ludzkie w skutkach swoich niewy- 
rachowanym podpadają zmianom. Szczęśliwy 
kto w swoim genjuszu nie wyczerpane zna- 
lazł źródło do pokonania zawad i kaprysów 
niestatecznego losu, pomyślałem na zakoń- 
czenie mej karjery... 

Hopko. 

WILEJKA. 

" — życie towarzyskie i kulturalno-oświa- 
towe. Zabawy karnawałowe skończyły się. 
Nie było ich zbyt wiele, ale zato udały się 
doskonale. Najmiisze wspomnienia zostawiły: 
zabawy sylwestrowe .w Kasynie Brygady iw 
Ognisku, dalej bal w Dowództwie Brygady, 
Bal w Klubie urzędniczym, S. Zw. „Śledź” 
zorganizowany przez Związek Pr. Społ. Ko- 
biet, wreszcie bal Związku Strzeleckiego. 

Dzięki zabiegom zw. strzeleckiego przy 
poparciu Pow. Kom. P. W. i W.F. oraz Ма- 
gistratu Wilejka pozyskała nieco większą sa- 
lę, której brak dawał się dotkliwie odczuwać. 
Jest odremontowane i powiększone pomie- 
szczenie Domu Ludowego przy Magistracie. 
‚ W odnowionej tej sali odbyło się szereg 
przedstawień, a więc: Związek Strzelców wy- 
stawił starannie „Betleem* Rydla, młodzież 
schroniska sejmikowego odegrała „ Jasełka”, 
udała się również „Rewja Artystyczna”, ode- 
grana przez amatorów z grona nauczyciel- 
skiego. 

Największą jednak i na dłuższy czas nie- 
zapomnianą atrakcją artystyczną bvło wy- 
stawienie przy szczelnie zapełnionej sali przez 
zespół objazdowy Reduty komedji Szaniaw- 
skiego „Ptak“. 

Publiczność była szczerze zachwycona 
świetną grą artystów. Szkoda, że tego rodza- 
ju wrażenia Wilejka tak rzadko przeżywać 
może. 

— Związek Pracy Społecznej Kobiet w 

dzi u nas w kraju że nie wahamy 
się podać tu w skróconym zarysie, 
bardzo szczegółowo — jak się rzekło - 
opracowany przez p. Habdanka, jego 
projekt pomnika Mickiewicza. 

% 

Przedewszystkiem musiałby stanąć 
pomnik Mickiewicza według projektu 
p. Habdanka na placu wcale nie- 
małym. 

Istnieje, jak wiadomo, w Kownie 
t. zw. Domek Mickiewicza. Nieduży, 
drewniany, mający długości 8 metrów, 
szerokości 5 wysokości 2i trzy czwar- 
te metra. Dach gontowy. Biały ko- 
min jeden nad nim, Drzwi wejściowe 
jedne; okien czteroszybowych od fron- 

tu cztery. Otóż według projektu p. 
Habdanka: dokładna kopja (z żelaza 
i betonu) tego domku, w którym Mi- 
ckiewicz mieszkał w Kownie powinna- 
bv stanąć na plącu pomnikowym w 
Wilnie. 

Po obu stronach tego domku — 
projektuje dalej p. Habdank—na co- 
kółach  półtorametrowej wysokości 
imitujących pień dębu, należałoby usta- 
wić, po jednej stronie wyobrażenie (w 
bronzie) Orła Białego z rozpostartemi 
skrzydłami, po drugiej stronie również 

Sytuacia w Afganistanie. 
Przygotowania woj-nne Amanulaha—Głód w Kandaharze. 

WIEDEŃ. 21.2. (PAT). Ostatnie sprawozdania z Afganistanu opiewa- 
ją, że w całym kraju szerzy się anarchja. Szczególne trudności wyłoniły się w 
okręgach wschódnich i północno - wschodnich. W-g doniesień z Peshawar, 
Amanullach zwiększa swe przygotowania w celu wznowienia wojny. Zakupił 
on 6 tys. gałonów benzyny dła samolotów, jako też znaczną liczbę automobili. 
Ali-Achmed-Klaan ma być skoro tylko pogoda pozwoli, sprowadzony do Ka- 
bulu i tam stracony. Basza-Sako usiłuje odzyskać stracony autorytet. Zdecy- 
dowany on jest bronić Kabulu aż do ostateczności. Inny pretendent do tronu 
Nadir - Khan przybywa w piątek do Bombaju. O jego zamiarach nic nie wia- 
domo. Miasto Kandahar jest nawiedzone kięską głodu. 

Sztab Amanulaha utkuął w lodach morza Czarnego. 
WIEDEŃ. 21.2. (PAT). „Corriere della Sera" donosi z Bukaresztu, że parowiec 

włoski „Capi Doglio* w drodze z Konstantynopola ku Konstancy utknął wpobliżu portu 
wśród lodu. Okręt zażądał od władz portowych pomocy. Na pokładzie znajduje się 70 
oficerów aigańskich armji króla Amaauilacha, którzy mieli wyjechać do Odesy. 

Msg. Borgnodin! Duca nuncjuszem przy Kwirynale 
WIEDEŃ. 21.2. (PAT). Dziennki wiedeńskie donoszą z Rzymu: Gio- 

rnale d'Italia donosi, że w kołach watykańskich zamierzają powierzyć sta- 
nowiska nuncjusza papieskiego przy Kwirynale msg. Borgnondini Duca. Obe- 
cnie sprawuje on urząd podsekretarza stanu dla nadzwyczajnych spraw koś- 
cielnych. Msg. Borgnondini Duca brał czynny udział w rokowaniach celem 
doprowadzenia do skutku umowy między Włochami a Stolicą Apostolską. 

Przyczyny ustąpienia min. Hadży. 
PRAGA. 21.2. (PAT). „Venkov* stwierdza, że minister Hodża podał się do dymisji 

wyłącznie z powodu stanu zdrowia. Choroba, na którą minister cierpiał od szeregu lat, 
rozwinęła się do tego stopnia, że minister musiał całemi tygodniami pozostawać w łóżku 
i w związku z tem zdecydował się na przeprowadzenie dłuższej kuracji w kąpielach w 
Tatrach. Dziennik zaznacza, że już od ubiegłego roku Hodża chciał usunąć się z zajmo- 
wanego stanowiska, zaniechał jednak tego zamiaru na usilne prośby członków partji 
agrarnej, której był przewodniczącym. Kiedy przed dwoma tygodniami sytuacja polity- 
czna wyjaśniła się, Hodża powiadomił premjera Udrżala o swym zamiarze podania się 
do dymisji Tym razem przywódcy partji agrarnej usiłowali napróżno skłonić Hodżę 
do zmiany tej decyzji. Minister Hodża wyznaczył jako swego następcę deputowanego 
Stefaneka, którego nominację zalecał prezydentowi republiki szef rządu. 

Załstwienie sporu о Tecna i Arica pomiędzy 
Peru i Chilii. 

SANT JAGO. 21.2 (PAT). Według oficjalnych doniesień rządy Peru i Chili doszły 
do porozumienia w sprawie uregulowamia długotrwałego sporu o dwa miasta — Tacna 
i Arica, datującego się od roku 1883, Na mocy tego porozumienia miasto Tacna przecho- 
dzi w posiadanie Peru, a Arica w posiadanie Chili. 

Głód w 
PEKIN. 21.2. (PAT). Sprawozdanie międzynarodowego komitetu t -poiacY 

Chinach 
daje po- 

jęcie o okropnych warunkach, panujących w prowincji Shan-Si specjalnie w widłach rze- 
cznych pomiędzy rzeką Żółtą a Sian-Fou. W jednej miejscowości około 200 osób zgro- 
madziło się w piwnicy w oczekiwaniu śmierci głodowej. Ludność wiejska je suchą tra- 
wę, utartą na proszek. Z powodu Klęski głodowej nie poczyniono żadnych zasiewów 
zimowych. Przeto latem nie będzie żadnych zbiorów i warunki ulegną prawdopodobnie 
dalszemu pogroszeniu. › 

bę Brix konfynnuje lof Francia— Indochiny. 
KAIR. 21.2. (PAT). Lebrix odleciał stąd dziś o gódzinie 4 min. 55. 

UTEEWZCPEZECA 

Sensacyjny proces w hodzi 
Morderca Fischerów skazany na śmierć. 

ŁÓDŹ, 21 II. Pat, W dniu dzisiejszym rozpoczął się przed sądem 
okregowym w Łodzi proces przeciwko Stanisławowi Łaniuszy, sprawcy gło 
śnego morderstwa na małżonka'h Fischerach i ich 
Wobec wielkiego napływu publiczności 

służącej Terkowskiej. 
Sąd zarządził wydawanie biletów 

wejściowvch na salę rozpraw. Łaniusza odmówił przyjęcia obrońcy z urzę- 
du i zamierza bronić się sam. Obronę swą przygotował w więzieniu i spi- 
sał na 8 kartkach kancelaryjnego papieru. Rozprawa potrwa 2 dni. Wyrok 
spodziewany jest jutro. kJ 

ŁÓDŹ, 21. II. PAT. Dziś o godzinie 17 min. 45 zapadł w sądzie okręgo- 
wym wyrox w procesie przeciwko Stanisła owi Łaniusze, który przed 4 mie- 
siącami zamoroował ś p. małżonków Tyscherów, właścicieli składu fortepianów 
braz służącą ic». Łaniusza skązany został na śmierć przez powieszenie. 

Ruch kolejowy w dyrekcji kafowickiej odbywa 
się. normalnie, 

KATOWICE. 21.2. (PAT). W dniu dzisiejszym uruchomiono w okręgu katowickiej 
dyrekcji kolejowej ostatnią parę pociągów na szlaku Sosnowiec - Dziedzice, których 
ruch, z powodu silnych mrozów był wstrzymany. Tem samem normalny ruch pociągów 
pasażerskich został w okręgu tej dyrekcji w zupełności przywrócony. Również i Austrja 
zaczęła przyjmować pociągi, idące ze Sląska. Tak samo ruch pociągów towarowych od- 
bywa się zupełnie normalnie. 

  

  

Wilejce, rozwija systematycznie owocną dzia 
łalność. Ё 

Założone w roku ubiegłym przez Zwią- 
zek kursy koszykarskie prosperują doskonale. 
Przy poparciu Sejmiku w roku bieżącym w 
lecie zorganizowana zostanie wystawa prac 
koszykarskich. Będzie ona miała niewątpliwie 
duże znaczenie propagandowe dla niewyko- 
rzystanego dotąd na naszym terenie przemy- 
słu koszykarskiego. Zainteresowanie tym 
przemysłem wśród ludności wzrasta. 8 

Otwarta i przeprowadzona przez Zwią- 
zek przy poparciu Sejmiku Stacja Opieki nad 
Matką i Dzieckiem w Wilejce rozszerza coraz 
bardziej zakres działania z należytej opieki 

Stacji. A 
W najbliższych dniach i tygodniach о- 

twarte i uruchomione będą takież stacje w 
Dołhinowie i Żodziszkach. 

ralnej wielkości; Orzęł Biały jedno- 
metrowej wysokości). Na dębie pod 
Orłem data urodzin Mickiewicza; na 
debie pod.Pogonią data przebywania 
Wieszcza w Kownie. 

Opodal od Domku, tworząc czwo- 
robok: cztery posągi—Litwina w. stro- 
ju narodowym, dzierżącego w jednem 
ręku płonący znicz podczas gdy dru- 
gą do serca przyciska, Litwinki, trzy- 
mającej w podniesionych dłoniach 
wieniec, Krakowianki i Krakowiaka 
też w strojach narodowych. Krakowiak 
trzyma w ręku płonący kaganiec, a 
Krakowianka wieniec unosi nad głową. 

A gdzież sam pomnik Mickiewicza? 
P. Habdank przeznacza dla niego 

miejsce przed frontem Domku, w od- 
daleniu od niego czterech do sześciu 
metrów. 

Figura z bronzu, nadnaturalnej 
wielkości, stać ma na cokóle trzyme- 
trowym, również wyobrażającym pień 
debu. P. Habdank radby widzieć w 
tym pniu kopię z kamienia wyrobioną: 
potężnego dębu rosnącego do dziś 
dnia w Dolinie Mickiewicza pod Ko- 
wnem, a pod którego rozłożystemi 
konarami siadywał sam twórca „Dzia- 
dów*, Na cokóle, raczej na pniu, pod 
wieńcem z dębowych liści: napis „Swe- 

  

SZKOŁA FILĄOWA E 
Związku Arfysfbw Szfuki Kinemafograficznej w Wilnie 

przyjmuje zapisy na rok szkolny 1929, 

Sekretarjat czynny codzień w godz. 11—1 i 5—8. 

Ulica Ostrobramska 27, (w podwórku na lewo).  99/—ę 

  

    

Wreszcie przy czynnym współudziale i 
z inicjatywy Związku ma być obecnie uru- 
chomiona w Wilejce Ochrona dzienna — 
przedszkole dla najuboższej dziatwy w wie- 
ku przedszkolnym. 

Opracowany projekt przedstawiony zo- 
stał władzom wojewódzkim do zatwierdze- 
nia. 

Jest to jednoroczny dorobek pracy Zwią- 
zku, wcale, wcale pokaźny. 

Ofiarności Sz. Czyt Inikow 
polecamy biedną matkę z 5-giem 
drobnych dzieci, znajdującą sie w 
nędzy. Wszelkie ofiary w naturze, 
lub gotówce, przyjmuję administracja 
„Słowa” dla „Biedneį matki“. z |
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ty: urodzin i zgonu. 

Nie došč na tem. P. Habdank pro- 
jektuje aby od cokółu Orła z jednej 
strony a od cokółu Pogoni z drugiej 
winęły się pu szerokim trawniku u- 
Ściełającom cały plac z Domkiem i 
Pomnikiem... Niemen i Wilja. Łączyć 
się mają z sobą—jak w wierszu Mic- 
kiewicza—u stóp pomnika Wieszcza. 
Niemien ma symbolicznie tulić Wilię- 
kochankę do zimnego łona... 

Jakże jednak -- spyta każdy — zreali- 
zować in natura pomysł taki? 
Jakże mają... popłynąć aż dwie rzeki 
po placu pomnikowym? Bynajmniej 
to p. Habdanka nie zbija z tropu. 
Trzeba — powiada — zaimitować jedną 
i drugą rzekę! Złobi się w ziemi ich 
koryta, fantastycznie winące sie, wy- 
lewa cementem i cement zabarwia na 
kolor wody płynącej. Albo—rcbi się 
za Domkier: wodotrysk, z które- 
go basenu wypływałyby w jedną stro- 
nę „Wilja”, w drugą „Niemen“, Na- 
turalna woda! Co m ż» być bardziej 
urocze i bardziej —łudzące? Oczywi: 
ście—0 czem zdaje się, że p. Hab- 
dank nie pomyślał=widoczne byłyby 
i Wilja i Niemen tylko latem. A mo- 
żeby na zimę—zamarzały? Złudzenie 

   

DOOKOŁA SAMOCHODU. 
CZY AMERYKA NIE PRODUKUJE ZA WIELE-—KTO PRZEJECHAŁ MILJON 

KILOMETRÓW? 

Na dorocznym salonie automobilo- 
wym w Paryżu przy standzie Forda 
zwracał uwagę model reprezentujący 
jego fabrykę — co 10 sekund z fabry- 
ki wyskakiwał mały samochodzik. Mia- 
ło to oznaczać, że zakłady Forda pro- 
dukują co 10 sekund nową maszynę. 
Nie jest to wielką przesadą w rzeczy- 
wistości bowiem Ford wypuszcza co- 
dziennie w świat 1000 samochodów. 
Taki Chevrolet wypuszcza tyle samo a 
że cztery inne firmy mało co mniej, je- 
śli dodać do .tego wszystkie pomniej- 
sze firmy, które choć znacznie mniej, 
jednak też wyrabiają i sprzedają samo- 
chody to okazuje się, że same Stany 
Zjednoczone mają do zbycia rocznie o- 
koło 2 miljonów wozów. 

Jakkolwiek automobil nie jest w 
Ameryce wcale zbytkiem i zarówno bo- 
gacz jak sklepikarz posługują się wła- 
snemi maszynami — jednak Stany nie 
są w stanie pochłonąć całej swej pro- 
dukcji. 

Eksport? zapewne że jest to jedyna 
droga ratunku ale i tu zachodzą utrud- 
nienia. Europejskie firmy również wzię- 
ły się na dowcip, konkurują wcale uda- 
tnie, produkując niegorsze i niedroższe 
samochody. 

A tymczasem Ford, Chevrolet i wszy 
stkie inne amerykańskie firmy zapowie- 
działy na rok 1929 gwałtowne wzmo- 
żenie produkcji, jeśli dawać wiarę ich 
zapewnieniom to około 7 - 8 miljonów 
wozów zostanie wypuszczonych na ry- 
nek. 

Gdzie się podzieje ta cała masa? kto 
będzie kupował te miljony automobili? 

Powierzchowne obliczenia wyka- 
zują, że gdyby popyt na samochody 
wzrósł w Stanach proporcjonalnie do 
podaży — życie stałoby się nieznośn e. 
Już obecnie 5хозу м wielu miejscowoś- 
ciach niczem się nie różnią od ulic wie- 
Ikomiejskich. Nieprzerwany sznur samo 
chodów sunie dniem i nocą. Wszędzie 
nadpisy: „zatrzymanie się dla obserwo 
wania widoków wzbronione*. Szyb- 
kość nie może być mniejsza jak 30 a 
większa jak 40 klm na godzinę. Prze- 
jażdżka samochodowa może sprawić 
przyjemność dopiero w odległości pa- 
ruset kilometrów od większego  cen- 
trum. 

* a x 

Wielki dziennik sportowy I,Auto o0- 
głosił ankietę: kto przejechał w swem 
życiu miljan kilometrów samochodem? 
Odpowiedzi nadeszło mnóstwo. fak by- 
ło do przewidzenia wszystkie beżsen- 
sowne a raczej całkowicie pozbawio- 
ne umotywowania. Dziwić się wprost 
trzeba, że w wieku technika i-ścisłych 
obliczeń matematycznych tylu ludzi nie 
stać na najprostszą kalkulację arytme- 
tyczną. Przysłano np. takie odpowie- 
dzi: „odbyłem samochodem następują- 
ce większe wycieczki: Paryż - Berlin, 
Paryż - Rzym, Paryż - Madryt i trzy 
razy Paryż - Wiedeń, wszystkie z dro- 
gą powrotną; prócz tego jeździłem do 
Nizzy, do Szwajcarji i do Belgji. Jeżeli 
przyjmiemy, że z Paryża do każdego z 
tych stolic jest tysiąc klm. (choć tyl 
z pewnością niema) to ileż kilometrów 
przejechał ów jegomość? Conajwyżej 
12 tysięcy kilometrów, policzmy mu 
sżczodrze za'spacery na Rivierę i do 
Belgji drugie tyle, — okaże się, że wiel 

Blałorusko - Polski 
obejmuje 15.000 
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 OPRACOWANIE B. DRUCKIEGO-PODBERESKIEGO. 

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

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

conajmniej 5 egzemplarzy, korzystają z rabatu" 

SKŁAD GŁÓWNY: Wydawnictwo Wileńskie — Wilno, 
ul. Kwaszelna Nr 23. 

ki turysta nawet 30-tu tysięcy nie o: 
chat! 

Inny automobilista pisał z niemniej- 
szym zadowoleniem ze swych wyczy- 
nów: „startowałem osiem razy w rai- 
dzie wokoło Francji, odbyłem raid Pa- 
ryż - Konstantynopol - Paryż, zjezdzi- 
łem całe Włochy, Austrję i Szwajcarję. 
Doroczny raid wokoło Francji liczy nie 
spełna 5 tysięcy klm., do Turcji jest lek 
ko rachując conajmniej 3 tysiące klm.> 
Przypuszczając że zjeżdżenie Włoch 
Austrji i Szwajcarji wyniosło po 10 ty- 
sięcy klm. ( a to bardzo obfite przy- 
puszczenie) otrzymamy 76 tysięcy klm. 
czyli, że w rezultacie znakomity raido- 
wiec zbliża się zaledwie do 100 tysię- 
cy. i 

Sporo było takich  odpowiedzį 
„mam samochód od 10 - 15 - 20 lat, 
jeżdżę prawie codzień, wszystkie inte- 
resa, wizyty, spacery odbywam samo- 
chodem'. Otóż jeśli przypuścimy, że 
taki pan ma samochód od 20 lat, jeździ 
regularnie codziennie, uznamy jego 
spacery za równoważne 100 klm co- 
dziennie, to okaże się, że przejechał on 
zaledwie. 728 tysięcy klm. 

A przecie na to prawie trzeba 
też coś odliczyć oraz pamiętać, że 100 
klm. to na miejskie interesa stanow- 
czo zbyt optymistyczna cyfra, 

Ostatecznie, po odrzuceniu całych 
stert głupawych odpowiedzi pozostała 
tylko jedna, jedyna rzeczywiście cie- 
kawa i rozsądna. 

Niejaki Lermont jest szoferem w 
wielkiej fabryce samochodów. Jego 
zajecie polega na tem, że musi wy- 
próbowywać nowe samochody. Każdy 
automobil, nim zostaje oddany do 
sklepu na sprzedaż. odbywa 300 klm= 
próbnych. Lermont od 12 lat tj. od 
ukończenia wojny (podczas której słu- 
żył w dywizji samochodowej!!) dzień 
w dzień bez względu na Święta — 
przejeżdża na nowiutkiej maszynie owe 
sakramentalne 300 kim. Czasami, gdy 
zachodzi pilna potrzeba, wypróbowu- 
je dwa samochody. 

W ciągu tych 12 lat miał tylko 
trzy, tygodnie urlopu (i to w pierwszym 
roku) Oraz dwa dni był chory. Jazda 
nie męczy go wcale — odwrotnie żyć 
bez niej nie może, dlatego też urlopu 
po pierwszorocznej próbie nie chce 
wykorzystywać. 

° Zatem Lermont przejechał, nie li- 
cząc wojennych kim. około miljona 
trzystu tysięcy kilometrów imponują- 
ca liczba! Ka. * 

Kino-Teatr „POLONIA '. 
Dyrekcja, chcąc udostępnić Sz. 

B Publiczności uczęszczanie do kina a 
wyznacza 

i CENY ZNIŽONE: 
Parter Ill miejsce 90 gr. 

Ė Ep 20 

į ! 

Ё 

Sala dobrze ogrzewana. 

  
  

SENSACJA DLA WILNA! 

Miss Polonia 
w otoczeniu 10 gwiazd pięknosci 

DZIŚ UKAŻE : Miele 
się w kinie 

(Patrz 4 str.) 
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Wyszła z druki nowa koiążka 
Słownik Potręczny 
słów białoruskich. i j | 

ZYD CY ONE NTT NOWO AA Aiks Ll 
: 

wyobraźni być może nawet wielu lu- z bronzu: Pogoń (rycerz i koń natu. mu Wieszczowi— Rodacy* i dwie da- byłobv tem kompietniejsze. Bo prze- 
cie Wilja i Niemen to nie żaden Ty- 
ber lub Gwadalkwiwir! Niech zamarza- 
ją! Jak przystoi kążdej szanującej się, 
naszej rzece, 

Dość, że od jednej strony Domku 
i od drugiej płynęłsby pod stopy 
Mickiewicza Wilja i Niemen, aby rzu- 
cić się sobie w objęcia akurat tam, 
skądby się na cały ten Plac Po m- 
nikowy zazwyczaj  patrzyło. P. 
Habdank podsuwa myśl zasadzenia 
krzewów, jako to np. bzu i jaśminu, 
byle tylko „niskich*, opodal Orła i 
Pogoni, a i, nieco większych, dokoła 
samego Pomnika. „Po brzegach zaś 
Wilji i Niemna mogłyby winąć się 
partery narcyzów i tulipanów (wśród 
których, jak wiadomo, płynie u Mic- 
kiewicza Wilja, naszych strumieni ro- 
dzica). 

Tak w zarysie przedstawia się pro- 
jekt p. Habdanka. Opis, O zywišcie, 
daje tylko przybliżone o nim pojęcie. 
To też p. Habdank, nie poprzestając 
na zaopatrzeniu swego listu w sytua- 
cyjny planik, proponował redakcji 
„Stowa“, aby zwróciła się z prośbą 
bądź do p. prof. Ruszczyca bądź do 
p. Hoppena o plastyczne odtworzenie 
—w rysunku oraz w kolorowym 
obrazku—wymyślonego przez p. Hab- 

danka projektu, tudzież aby ta ilustra- 
cja była reprodukowana w „Stowie“ 
ito w najbliższym numerze. Tego 
jednak redakcja „Słowa'* nie uważała 
za możliwe uczynić, Myśl p. Habdan- 
ka nie została, jak się w liście wyra- 
ża, „ożywiona rvsunkiem”, co jednak 
nie przeszkadza bynajmniej wnosić z 
sąmego opisu jak dalece projekt p. 
Habdanka jest fantastyczny, 

Jest w nim natomiast tak silne 
napięcie Sentymentu, wyraźmy się, 
„regjonalnego" i tyle niekłamanego 
uczucia dla Litwy, uczucia tak nie- 
zmiernie swojskiego i u nas tradycyj- 
nego, że nie wahaliśmy się tych otog 
szpalt parę w „Słowie* poświęcić po- 
mysłowi p. Habdanka choć tak, nie- 
stety, mało pomnikowemu, tak nawet 
zgoła nic niemającemu wspólnego z 
rzeźbą monumentalną. 

Natomiast na pociechę możnaby 
Śmiało zwrócić się do p. Habdanka 
z weszłym już w przysłowie zwrotem 
z „Wesela“: 

— Pan poeta... pan poeta!.. > 

Cz. J. 

DIG  
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KURIER GOSPODARCZY ZIEM WSCHODNICH 
Kryzys węglowy 

У * 

Ze wszystkich stron kraju nadcho- 
dzą od kilku dni alarmujące wieści o 
braku węgła. Zresztą z głodem węglo- 
wym spotykamy się także tutaj w cen- 
trum przemysłu węgłowego na G. Ślą- 
sku. Alarmy te byłyby poniekąd uspra- 
wiedliwione, gdyby strajk węglowy nie 

- został odwołany. Możnaby wówczas 
było sądzic, iż spekulacja wykorzysty- 
wuje obawę ludności przed brakiem 
węgla w czasie strajku i w ten sposób 
usiłuje wywrzeć nacisk na społeczeń- 
stwo w kierunku gromadzenia zapa- 
sów na dłuższy okres aby przez to pod- 

bić cenę węgla w handlu. Tymczasem 

я ’аіазігоіаіпу brak węgla па гупКи kra- 

| 

jowym odczuć się daje pa odwołaniu 
strajku. Dowodzi to iż rynek krajowy 

rzeczywiście nie posiada większych za- 

pasów węgla i że ewentualne zapasy 

węgla nagromadzone w pierwszych 

miesiącach zimowych wyczerpały się 

kompletnie. 3 : 

_ Przyznać trzeba, że ostra zima, ja- 

'ką mamy obecnie podniosła konsumcję 

węgla do wysokiego poziomu, a tem 

samem przyczyniła się do wzmożenia 

popytu na węgiel. Ponadto silne mrozy 

i zawieje śnieżne w dużym stopniu 

utrudniły transportowanie węgla, a 

przez to niejednokrotnie wprowadziły 

zamieszanie w obrocie węgiarek a 

tem samem i opóźnienie wysyłki węgla, 

oraz zaspokojenie normalnego w tych 

«warunkach pokrycia zapotrzebowania 

węglowego. 
O ile istniały jakieś zapasy węgla, 

to zaraz z nastaniem mrozów .w cało- 

ści zostały skonsumowane. Ponieważ 

*jednak zbyt węgla od wczesnej jesieni 

kształtował się inniej więcej na jednym 

poziomie aż do grudnia, to przyjąć 

raczej należy, iż z nastaniem zimy na 

rynku znajdowały się bardzo. nikłe za- 

pasy węgla, które już w pierwszych 

dniach chłodu zostały wyczerpane. 
Przyczyny, które nie pozwoliły na 

zgromadzenie większych zapasów wę- 

gla w kraju są różne. Najważniejszą z 
nich to naturalny zbieg sezonowości 
także w innych gałęziach produkcji. Na 
miesiąc październik i listopad przypa- 

da sezonowość w przemyśle cukrow- 
niczym i drzewnym jak również konie- 

czność zaopatrzenia rynku krajowego 

w kartofle. Ponieważ przewóz bura- 

ków cukrowych, kartofli i drzewa od- 

bywa się w wagonach otwartych prze- 

znaczonych pod przewóz węgla, prze- 

to w miesiącach tych liczba węglarek 
stojąca do dyspozycji przemysłu wę- 
glowego jest nadzwyczaj ograniczona. 
W roku ubiegłym w październiku nała- 
dunek kartofli i buraków cukrowych 

wynosił 4.370 wagonów 10 tonowych, 
a w listopadzie 4.230 wagonów 10 to- 
nowych na 1 dzień, czyli o te ilości 
zmniejszył się naładunek węgla. Wsku- 
tek tego już w październiku i listopa- 
dzie wysyłka węgla z kopalń uległa 
ograniczeniom. 

Następnym czynnikiem, który przy- 
czynił się do spotęgowania w ostat- 
nich tygodniach głodu węglowego, to 
zbyt silny wzrost zbytu węgla kolejo- 
wego. Okazuje się bawiem, iż władze 

kolejowe nie nagromadziły większych 
* zapasów węgla dla siebie na miesiące 
zimowe. lecz wzmożone w zimie swe 
zapotrzebowanie pokrywały w miarę 
wzrostu potrzeb przez co ograniczały 
zbyt węgla dla potrzeb rynku prywat- 
mego. Dostawy węgla kolejowego wy- 
nosiły w październiku z G. Śląska 154 
tys. ton, w listopadzie 218 tys. ton, w 
grudniu 224 tys. ton, a w styczniu już 
308 tys. ton, wskutek tego ograniczały 
one zbyt węgla dla rynku prywatnego 
w listopadzie o 64 tys. ton, w grudniu 
© 70 tys. ton, a styczniu o 154 tys. ton. 
Gdyby więc kolej była w miesiącach 
wcześniejszych nagromadziła sobie od- 
powiednie zapasy na zimę, 'a w ciągu 
miesięcy zimowych uzupełniała częšcio 
wo swe zapasy według stanu paździer- 
nika, to rynek wewnętrzny miałby był 
do swej dyspozycji o blisko 300 tys. 
ton węgla więcej, a tem samem rozmia- 
ry głodu byłyby znacznie niższe. Kolej 
przez zwiększenie swych dostaw węgla 
ograniczała w odpowiednim stopniu 
obrót węglarek. 

Wreszcie niespodziewanie ostra zi- 
ma wzmogła zapotrzebowanie na wę- 
giel. Temu wzrostowi zapotrzebowania 
towarzyszyć musiał wzrost zapotrze- 
bowania węglarek do przewozu. Tym- 
czasem jak doświadczenie lat poprzed- 
nich uczy nasz tabor kolejowy zwła- 
«szcza węglarek jest szczupły. Aczkol- 
wiek zbyt węgla w obecnym sezonie 
był poważny, to w każdym razie nie 
można tu mówić o zupełnem pokryciu 
zapotrzebowania. Niestety władze ko- 
iejowe nie prowadzą odpowiednich sta- 
tystyk, któreby pozwoliły się zorjento- 
wać 0 rozmiarach braku taboru, a tem 
„samem 0 środkach zapobiegawczych. 
Materjał statystyczny naszych kolei 
wykazuje np. iż w styczniu nie dostar- 
czono 3.042 wagonów 10 tanowych, co 
oznaczałoby, iż popyt na węgiel w mie- 
siącu tym niemal w całości został po- 
kryty, tymczasem. jak wiadomo w sty 
czniu był silny brak węgla w kraju za 
cały styczeń, wynosił nie 3.042 wago- 
nów, lecz 89.821 wagonów 10 tono- 
wych, czyli że o 890 tys. ton mniej po- 
*kryto zapotrzebowanie węgla w okre- 
sie największych mrozów. Za grudzień 
np. władze kolejowe podają, iż niedo- 
bór węgłarek wynosił 4.673 wagonów 
10 tonowych, zaś według faktycznego 
zapotrzebowania ze strony kopalń nie- 
dobór ten wynosił 56.738 wagonów 10 

tonowych, co oznaczałoby wzrost zby- 
tu węgla o 567 tys. ton. Zatem niemoż- 
ność pokrycia zapotrzebowania węgla 
z powodu niedostarczenia przez kolej 
wagonów w grudniu i styczniu przy zu- 
pełnym braku na rynku zapasów węgla, 
jest wytłumaczeniem przyczyn głodu 
węgla w kraju. 

  

— Errata. Tytuł artykułu w „Kur- 
jerzę Gospodarczym* („Słowo* z dnia 
20 łutego) odpowiednio do treści po- 
winien brzmieć: „Bezpieczeństwo pra- 
cy w rolnictwie". — - EZ 

INFORMACJE. 
NOWE USTAWY 1 ROZPORZĄDZENIA. 

Z „Dziennika Ustaw Rz. P.* Nr. 9 z dnia 15 
Iutego 1929 r.: 

— Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 
13 lutego 1929 r. o ustaleniu na rok 1929 
wykazu imiennego nieruchomości ziemskich 
podlegających wykupowi przymusowemu 
(poz. 74); 

— Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 
13 iutego 1929 r. o ustaleniu planu parcela- 
cyjnego na rok 1930 (poz. 75): 

Rozporządzenie ministrów: Skarbu, 
Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 
18 stycznia 1929 w sprawie zwrotu cła przy 
wywozie obrabiarek (poz. 78) i 

— Rozporządzenie ministrów: Skarbu, 
Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 
26 stycznia 1929 w sprawie ustanowienia cła 
3980 od żyta i mąki żytniej (poz. 

przy udzielaniu urzędom skarbowym dat, do- 
tyczących ilości zwartej masy drzewa w tra- 
twach i wartości tratew, każdorazowo  za- 
znaczały, że daty te nie są Ścisłe i wskazywa- 
no sposób obliczania tych dat. Nadto pole- 
cono zarządom dróg wodnych, aby w wy- 
padkach, gdy właściciel tratwy udowodni, że 
notowane przez zarząd w dokumencie podró- 
ży przybliżone daty o ilości zwartej masy 
drzewa lub wartości jego różnią się od rze- 
czywistości, uwzględniały pretensje zaintere- 
sowanego i zamieszczały w dokumentach po- 
dróży daty te według jego wskazówek, do- 
kumentalnie udowodnionych. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— Nowy typ mąki żytniej, ustanowiony 
władze. Ministerstwo Spraw Wewnę- 

słało do Urzędu Wojewódzkieg 
pewna | ati przyjętej przez władze cen 
tralne jako nowy typ mąki ”.. obowią- 
ZUjący. Ja uuu « isEg0 1929 r. na całym 
terenie Rzeczypospolitej 

Celem udogodnienia młynarzom i właści- 
cielom piekarń uzyskania prób powyższej 
mąki typowej, Urząd Wojewódzki przeszłał 
pewną ilość tej mąki do poszczególnych sta 
rostw, w których osoby zainteresowane w 
ścisłem stosowaniu się do przepisów powoła- 
nego na wstępie rozporządzenia o przemiałe, 
mogą otrzymać urzędowo stwierdzone prób- 
«i mąki przepisowej. Dokładrte zapoznanie się 
z mąką przepisową dopomoże młynarzom i 
piekarzom w stosowaniu się do obowiązują- 
cych przepisów a temsamem umożliwi im uni 
knięcie kar, nakładanych przez władze admi- 
nistracyjne za przekroczenie przepisów o nor 
malizacji przemiału. 

Protesty weksli. 

W grudniu ubiegłego roku ogólna liczba 
weksli zaprotestowanych na terenie wojewó- 

   

    

. dztwa Wileńskiego wynosiła 13686 na sumę 
W SPRAWIE OBLICZENIA ZWARTEJ MA- 

SY DRZEWA W TRATWACH. 
Wileńska dyrekcja dróg wodnych poleci- 

ło podwładnym zarządom dróg wodnych, aby 

2416000 zł., zaś na terenie województwa No- 
wogródzkiego 5553 na sumę 977000 zł. 

PETE 

Pomoc ludności dofknięlej klęską nieurodzaju 
Pan Wojewoda Raczkiewicz pod-czas swego pobytu w Warszawie przy- 

jęty był przez Ministra Pracy i Opieki Społecznej i konierował z nim w spra- 
wach pomocy dła ludności dotkniętej klęską nieurodzaju na Wileńszczyźnie. 
Piecza rata zapomogi państwowej, wynoszącej jak wiadomo 1.500.000 zł. z0- 
stanie przekazana w dniąch najbliższych i z dniem 1 marca rb. lie się rozpoczni 
akcja dożywiania w szkołach we wszystkich gminach dotkniętych klęską nie- 
urodzaju. 

Dhchėd imienin Marsz. Piłsudskiego. 
Wczoraj (czwartek 21 bm) o i8-ej w 

sali Rady Miejskiej ukonstytuował się pod 
przewodnictwem prezydenta miasta Folejew- 
skiego wybrany ostatniej niedzieli komitet 
wykonawczy Ochodu imienin p. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Wiceprezesem został a- 
brany pułk. Iwo Giżycki, sekretarzem He- 
ronim  Sergialis. Ukonstytuowały się sekcje 
w następujący sposób: Programowo - or- 
ganizacyjna (lwo Giżycki, Mieszkowski, izy- 
dorczyk, Dobaczewski, Zabielski,) artysty- 
czna (Chmielewski, Ruszczyc, Limanowski, 
Rychłowski) — propagandowa (Piotrowicz, 
Świderski, Szydłowski)) — oraz finansowa 

PIĄTEK į 
2 Dziś Wschód sł. g. 6 m. 29 

Kat. P м А. Zach. sł. o g, 16 m. 37 
jutro 

Piotra 
  

Spostrzeżenia meteorołogiczne Zakłada 
Meteorologii U. S. В. 

z dnia 21 — H. 1929 r. 

Ciśnienie | gi 
średnie w m 12 : 

Temperatura | 170 
średnia S 

Opad za do- 
bę m. m. 

2 Р cniowy przeważający Połucniowy. Wiau ! 
\ 

rano pog, po puł. pochmurno. 
Minimum za dobę — 27 ©. 
Maximum na dobę — 1 <; 

Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia. 

ESD 

Uwagi: 

URZĘDOWA 
— Powrót p. Wojewody. W dniu wczoraj 

szym powrócił z Warszawy i objął urzędowa- 
nie p. Wojewoda Raczkiewicz. 

W czasie pobytu swego przyjęty był na 
audjencji przez p. Ministra Spraw Wewnę- 
trznych w aktualnych sprawach województ- 
wa, następnie przez p. Ministra Róbót Publi 
cznych w sprawie inwestycyj drogowych, 
budowlanych i odbudowy, witeszcie przez p. 
Ministra Rolnictwa w sprawie ulg taryfo- 
wych w związku z akcją siewną. 

„— Lustracja sanitarna. Onegdaj ko- 
misja sanitarna z zastęrcą starosty grodz- 
kiego p Bohdanowiczem na czele dokona- 
ła lustracji pierwszorzędnych zakładów cu- 
kiernianych i kawiarnianych położonych w 
śródmieściu. Komisja po dokładnem obej- 
rzeniu urzączeń tych zakładów nakazała 
niektórym z nich wykonanie w najbliž- 
szym. terminie całego szeregu ulepszeń o 
znaczeniu sanitarnem. 

— Konfiskata „Dziennika Wileńskie- 

go*. Wczoraj z polecenia władz administra- 
cyjnych policja dokonała zajęcią nakłaau 
czasopisma „Dziennik Wileński* za umie- 
szczenie artykułu, treść którego wyraźnie 
kolidowała z obow.ązującemi przepisami 
prasowemi. $ 

MIEJSKA 
— Wyjazd prezydenta miasta. W. dniu 

wczorajszym wyjechał do Warszawy рге- 
zydent miasta p. Folejewski w celu wzięcia 
udziału w posiedzeniu związku miast oraz 
załatwienia kilku spraw miejskich. 

— Komunalna kasa oszczędności m. Wil- 
na. Zarząd kasy oszczędności m. Wilna ukon- 
stytuował się w następujący sposób radny p. 
Józef Korolec, prezes, radny A. Gordon i ła- 
wnik J. żejmo — szłonkowie. Dyrektor Kasy 
zostanie obrany na posiedzeniu Rady Kasy, 
które odbędzie się w przyszłym tygodniu. 
Otwarcie Kasy nastąpi prawdopodobnie w 
półowie marca. 

— Ulga dia bezrobotnych. Magistrat po- 
stanowił wstrzymać egzekucje podatku loka- 
lowego, przypadającego od bezrobotnych, 
zajmujących mieszkania jedno- i dwu izbowe 
do 15 maja rb. 

(Proficowa, prez. Gieczewicz, Saul Trocki) — 
W toku dyskusji omówiono niektóre szcze- 
góły obchodu, którego program wzbogacił się 
jeszcze jednym pięknym projektem. Oto sta- 
raniem i sumptem pań ze Związku Pracy 
Społecznej kobiet i z Rodziny Wojskowej 
(panie opodatkowały się dobrowolnie na ten 
cel) urządzona będzie w jedrrej z większych 
sal wileńskich w sam dzień 19 marca zaba- 
wa dla dwóch tysięcy najbiedniejszych naj- 
mniejszych milusińskich, miasta Wilna z ro- 

s o t W ti 

na w niedzielę dn. 24-g0 lutego br. w Sali 
Miejskiej. Początek przedstawienia o godz. 
12 min. 15, a 

'zobaczyč widowisko w którem wśród momen 
tów z życia harcerskiego, tryskających humo- 
rem i satyrą przewija się głęboka myśl odro- 
dzenia społeczeństwa polskiego przez ruch 
harcerski. 

Ceny biletów od 30 gr. do 2 zł. Bilety mo 
żna nabywać wcześniej w świetlicy Druży- 
ny przy ul. W. Pohulanka 32 m. 2 Kasa bę- 

is czynna w dniu przedstawienia od godz. 

— Zarząd Stowarzyszenia Ofic. przen. w 
stan spocz. niniejszem wzywa wszystkich ko- 
legów, życzących przyjąć udział w koleżeń- 
skiem śniadaniu w dniu 2 marca, o przybycie 
do lokalu Stowarzyszenia (Ostrobramska 8) 
nie później dnia 27 lutego w godzinach od 
11 - 13. $ 

RÓŻNE 
— Podziękowanie. Panu prof. Michejdzie 

oraz wszystkim pp. doktorom składam 
tą drogą serdeczne podziękowanie za 
wspaniale przeprowadzoną operację i za o- 
piekę jakiej doznałam w klinice w czasie 
mojej choroby. ь 

Jadwiga Stępińska. 

— Szrachetny gest. P. Zygmunt Nagro- 
dzki, właściciel znanej w Wilnie firmy han- 
dlowej (narzędzia rolnicze) ofiarował dwieś- 
cie złotych na pomoc dla ludności dotknię- 
tej klęską nieurodzaju nadsyłając kwotę tę 

spod adresem Komitetu Pomocy. 
nienie warszawskiego pociągu. 

Wczorajszy wieczorowy pociąg warszawski 
przybył do Wilna z godzinnym opóźnieniem. 
Spowodowane to zostało zamiecią śnieżną. 

— Mróz wzmógł się. Wczoraj po po- 
łudniu nastąpiło znowu zaczne obniżenie 
temperatury. Mróz dochodził do 25 SC, W 
rejonie ulicy Sierakowskiego i sąse1inch 
z powodu popękanią rur wodociągowych 
wstrzymano dopływ wody. Magistrat wno- 
wił wydawanie drzewa na rozniecanie ognisk 
na rogach. 

sprawie za) na fabryce Balbe- 
ry: о м Nowej Wilejce. W z wiązku z zaj 
ściem jakie miało miejsce między zarządzając. 
fabryki Balberyskiego w iwowo - Wilejce a 
robotnikami, którzy usiłowali dokonać na nim 
Ba tj. wywiezć na taczce i zarządzeniem 
alberyskiego, który wydalił natychmiast 2 

robotników a reszcie wymówił pracę z dniem 
28 lutego, — zgłosili się do Balberyskiego 
inspektor pracy z. Wilna, sekretarz związku 
zawodowego Bujko i delegacja robotników, 
którzy wyrazili ubolewanie z powodu zajścia 
i prosili Balberyskiego o cofnięcie decyzji 
6 zwołnienie wszystkich robotników. Balbe- 
ryski jednak decyzji swojej nie cofnął. 

1EATR I MUZYKA. 
— Teatr Polski. Ostatnie dstawienie 

„Dziękuję za służbę”. Dziś schodzi z reper- 
"tuaru świetna, pełna dowcipu i paradoksów 
najnowsza komedja Włodzimierza Perzyń- 
skiego „Dziękuję za służbę”. 

eny miejsc od 50 gr. 
Dziś o g. 4-ej.pp. — dla szkół popular- 

nych Teatr Polski wystawia „Potop“ według 
powieści Henryka Sienkiewicza. Kasa bile- 
tów na „Potop nie sprzedaje. 

— jutrzejsza premjera. „Dobrze skrojo- 
ny irak* — Dregelli grany będzie po raz pier 
wszy jutro. Będzie to jeden z najweselszych 
wieczorów w Teatrze Polskim. Udział błe- 
rze cały bez wyjątku zespół Teatru z K. 
Wyrwicz - Wichrowskim na czele. 

— „Laleczka z saskiej porcelany". Pra- 
wdziwie czarodziejskie widowisko dla milu- 
sińskich „Teatr Polski przygotowuje na nie- 
dzielę; będzie niem historja jednej majowej 
nocy Marji Gerson - Dąbrowskiej „Laleczka 
z saskiej porcelany', urozmaicona licznemi 

zdaniem dziatwie upominków. Po posiedze-. tańcami.w wykonaniu. zespołu Rejzer - Ka- 
niu komitetu obradowały sekcje. 

— Elektrownia miejska zabezpieczona w 
węgiel. Jak się dowiadujemy, elektrownia 
miejska która zużywa przeszło 1000 tonn 
węgla miesięcznie, jest tak gruntownie zao- 
patrzona w opał, że nawet udzieła pożyczek 
wydziałowi opałowemu Magistratu, zapasy 
którego dawno już ulotniły się. 

lace niezabudowane. Specjalna ko- 
misja szacunkowa, która przeprowadzała sza 
cunek placów niezabudowanych w celu u- 
stalenia wymiaru podatku od tych placów, 
zakończyła swą pracę. Wszystkie normy, u- 
stalone przez Komisję, Magistrat zatwierdził. 

WOJSKOWA. 
— Badania stałych stražnic K O. P, 

na pograniczu polsko-liiewskiem, W naj- 
bliższ ch dniach przybywa do Wilna przed- 
stawici:l budownictwa wojskowego, który 
wraz z komisją uda się na pogranicze pol- 
sko litewskie w celu obejrzenia tamtejszych 
strażnic K. O. P. Lustracja strażnic ma 
związek z projektem władz K.O.P. zamia- 
ny obecnych strażnic drewnianych na bar« 
dziej trwałe i praktyczne — gljnobitne. W 
swoim czasie trzy takie strażnice zbudo- 
wano na pograniczu polsko sowieckiem i 
okazało się, że odpowiadają one w zupeł- 
ności potrzebom służby granicznej, 

POCZTOWA. 
— Egzamina na urzędników pocz- 

towych. W miesiącu marcu Dyrekcja Poczt 
wyznaczy egzamina dla urzędników do któ- 
rych będą dopuszczeni praktykanci poczto- 
wi, odbywający obecnie kurs pocztowe 
telegraficzny 

— Zwalczanie nadużyć na poczcie, W ce- 
lu skuteczniejszego zwalczania nadużyć na 
poczcie prezes Dyrekcji Poczt i Telegrafów 
inż. Żółtowski postanowił wypłacać nagicGy 
pieniężne tym wszystkim którzy przyczvnią 
się do ujawnienia tych nadużyć. Natom "st 
gdzie zostaną ujawnione nadużycia i podczas 
śledztwa zostane stwierdzone że wynikły one 
z powodu braku kontroli—kierownicy tych 
urzędów będą bezapelacyjnie usuwani z zaj- 
mowanych stanowisk i pociągani do odpowie 
dzialności. 

Ostatnio ujawniono wykradanie korespo1- 
dencji listowej w urzędzie pocztowym Wilno 
1. Śledztwo ujawniło że dopuszczał się tego 
urzędnik Stanisław Jocz który natychmiast 
został ze służby zwolniony. Podobny los 
spotkał urzędnika z urzędu pocztowego w 
Dziśnie Henryka Hermańskiego, który nietyl- 
ko że sprzeniewierzył powierzone jego pieczy 
sumy lecz dokonał całego szeregu fałszerstw. 

KOMUNIKATY. 
— Zarząd środowiska wileńskiego zwią- 

zku akademików województwa Nowogródz- 
kiego i b.z. Mińskiej zawiadamia, że dnia 24 
lutego br. o godz. 12 w sali I gmachu głów- 
nego odbędzie się doroczne walne zebranie 
członków Z.A.W.N. i B.Z. M. 

Porządek dzienny: 1) zagajenie i wy- 
bór prezydjum, 2) przyjęcie nowego statutu 
środowiska, 3) sprawozdanie z działalności 
zarządu, 4) sprawozdanie komisji rewizyj- 
rej, 5) wybór nowego zarządu, 6) Wybór 
komisji rewizyjnej, 7. Wolne wnioski. 

olenia na broń. Udzielanie pro- 
longat na prawo posiadania broni palnej bę- 

dzie się odbywało nieodwołalnie do 28 bm. 
tak że wszyscy ci którzy chcą odnowić po- 
siadane pozwołenia winni do tego terminu zło 
żyć w Starostwie Grodzkiem odpowiednie 
podania. 

— Szopka harcerska widowisko scenicz- 
ne w 3 aktach ]. Brauna z ilustracją muzy- 
czną zostanie na ogólne żądanie powtórzo- 

„plan. 

NIKA 
Oprócz postaci licznych żywych lalek, w 

widowisku występuje „Cisza leśna", „Echo“, 
„Licho”, „Niedźwiedź”, „Gnomy*, „Chochli- 
ki”, „Wiewiórki” i t.d. Początek przedstawie- 
nia o godz.12.30 w południe. 

— Reduta na Pohulance. „Adwokat i ró- 
że'. Dziś po raz drugi komedja w 3-ch aktach 
Jerzego ŚBriiwskiego p.t. „Adwokat i ró- 
że” w obsadzie premjerowej ze Stefanem Ja- 
raczem na czele. Początek o godz. 20-ej. 

Jutro i dni następnych „Adwokat i róże". 
„Murzyn Warszawski”. W niedzłelę o g. 

16-ej przedstawienie popularne komedji w 
3-ech aktach A. Słonimskiego p.t. „Murzyn 
Warszawski” ze Stefanem Jaraczem w posta- 
ci Konrada Hertmańskiego:. Ceny miejsc od 
50 gr. do nabycia już w Orbisie, 

— Koncert religijny. W sali ogniska ko- 
lejowego w Wilnie przy ul. Kolejowej Nr. 19 
w niedzielę 24 2 r. b. o godzinie 15.30 od- 
będzie się koncert religijny z udziałem chóru 
i symfonicznej orkiestry kolejowej. 

— Koncert zespołu Bałałajkowego. W so- 
botę 23 lutego o godz. 9-ej wiecz. odbędzie 
się w teatrze ludowym (ul. Ludwisarska 4) 
ostatni pożegnalny koncert popularny rosyj- 
skiego artystycznego zespołu bałałajkowego 
Eugenjusza Dubrowina. Zupełnie nowy pro- 
gram rosyjskich pieśni ludowych, romansów i 
tańce. 

Poprzednie 5 koncertów przeszły z nadzwy 
czajnem powodzeniem i zentuzjazmowana pu 

bliczność wciąż żąda. nowych występów 

Bilety były do ostatniego wyprzedane i se- 
tki ludzi odeszło od kasy nie dostając biletu 
przeto ulubiony zespół zgodził się jeszcze 
jeden raz wystąpić w teatrze ludowym. Ce- 
ny biletów od 50 gr. Bilety dziś w księgarni 
Lektor" i jutro w sobotę w kasłe teatru od 
11-ej rano. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Zatrzymanie przemytnika Na uli- 

cy Beliny policja zatrzymała jadącego do 
miasta Stanisława Ciesiuna z ;gminy Mej- 
szagolskiej, u którego podczas rewizji uja- 
wniono 20 klg. tytoniu pochodzenia litew- 
skiego. 

Nasze służące. Dr. Szerman (Nie- 
miecka 5) powiadomił policję, że służąca 
jego Zofja Adamowiczówna, dokonała na 
jego s'kodę kradzieży garderoby, bielizny i 
zastawy stołowej. Wariość skradzionych 
rzeczy wynosi około 10 tysięcy złotych. 

Zairzymanie pojęczarza, N. gorą- 
cym uczynku kradzieży bielizny 2e stryc.U 
kliniki wewnetrznej U 5. В. zatrzymano 
mies: kańca Żyrmun Józefa Nienartowicza. 

— Osiem ran zadał żonie. Dn. 21 bm. do 
szpitała św. Jakóba dostawiono 32-letnią Ja- 
dwigę Tomaszewicz (Połocka 96-b), której 
mąż murarz podczaj bójki zadał 8 ran noże. 

Sprawcę aresztowano. Stan zdrowia To- 
maszewiczowej ciężki. ; 

Ustalono iž Tomaszewicz byl pijany. 
— Nagły obięd. Dn. 21 bm. podczas pri- 

cy w koszarach 5 p.p. nagle dostał obłędu 
rcholnik Józef Żegewicz, którego pogotowie 
dostawiło do szpitala św. Jakóba. 

— Nadużycia w gm.  Mickuńskiej. In- 
spektorat samorządu gminnego pow. Wil.- 

Trockiego wykrył nadużycie w gm. Mickuń- 
skiej, popełnione przez byłych wójtów Fran- 
ciszka Kardisa i Kazimierza  Dziemieszkę. 
Wobec prowadzenia dochodzenia, szczegóły 
na razie trzymane w tajemnicy. 
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SĄ 20.00: 

Na wypadek powodzi 
‚ W wyniku ostataich narad nad zabezpieczeniem się od klęski powodzi organy 

policyjne otrzymały polecenie sporządzenia spisu miejsc najbardziej zagrożonych na 
| wypadek ewentusinego wylewu Wilji. Na terenie Wilna najwięcej obaw budzą tereny 
położone najniżej t. į. brzeg antokolski, Tuskulany i wylot ulicy Tartaki. Jednocze- 
śnie policja porozumiała się z wojskowością w sprawie współdziałania przy usuwaniu 
zatorów lodowych. Analogiczną akcję podjęto również na prowincji. 

Niepożądana abstynencja 
Bawił w Wilnie przez kilka dni członek 

Rady Drzewnej Banku Gospodarstwa Kra- 
jowego p. Fr. Borsuk, organizator działu 
drzewnego na Wystawie Poznańskiej. 
| Jak się dowiadujemy przyczyną przy- 
jazdu p. Borsuka było to, że tutejsze fir- 
my drzewne i tartaki mimo, iż eksponaty 
muszą być wysłane do Poznania najpóź- 
niej w połowie marca bynajmniej się nie 
śpiesą z przygotowaniem — 40 асса 
udziału w Wystawie. „Zachodzi ta niepożą 
dana możliwość, że tak ważna dzieuzina 
jak przemysł leśny i drzewny naszego we- 

przemysłowców leśnych i 
jewództwa będzie przedstawiony na Wy- 
stawie niedostatecznie o ile w ostatniej 
chwili Związek P:zemysłowców Leśnych i 
sekcja drzewna Związku Przemysłowców 
Polskich w Wilnie nie wezmą się enerzi- 
cznie do dziełą. 

Niewątpliwie przemysł drzewny Wileń- 
szczyzny, zajmujący tak poważne, a w wielu 
działach przodujące miejsce w przemyśle 
drzewnym i leśnym Rzplitej powinien być 
odpowiednio reprezeniowany w P. W 
w Pożnaniu. 

Likwidacja wąskotorowej kolejki Skrzybowce — Wasilisaki, 
Wobec podniesienia o 150 proc. 0- 

płaty dzierzawnej za kolejkę wąskoto- 
rową Skrzybowce - Wasiliszki, dzier- 
żawionej dotychczas przez sejmik Li- 
dzki, wydział powiatowy w Lidzie zniu- 
szony był z dniem I stycznia rb. zrezy- 
gnować z dzierżawy. 

Interwencja wydziału powiatowego 
w Dyrekcji Kolejowej nie odniosła skut 
ku i w rezultacie zarządzone została 
całkowite zwiezienie całego taboru na 
st. Skrzybowce. 

Obecnie, jak się dowiadujemy, Dy- 
rekcja Kolejowa zamierza rozebrać zu- 
pełnie kolejkę, co niewątpliwie byłoby nia. 

š 

krzywdą dla ludności okolicznej i ze 
szkodą dla samego Państwa, gdyż prze 
dłużenie tej kolejki z Wasiliszek do Ho 
rodyszcza (z Horodyszcza do Marcikań 
ców eksploatuje kolejkę sama Dyrek 
cja) i przystosowanie jej pod trakcję 
parową mogłoby złączyć linje kolejowe 
Warszawa - Grodno - Wilno i Warsza- 
wa - Siedlce - Lida - Mołodeczno. 

Kolejka Skrzybowce - Wasiliszki 
wybudowana została przez Niemców, 
doceniających znaczenie każdej linji ko 
munikacyjnej. Szkoda, że Dyrekcja Ko- 
lejowa w Wilnie jest odmiennego zda- 

1 

Sfraź litewska ostrzelała własny samolot 
Wpobliżu Wiżajn, na odcinku Ho!my-Wolmera, wczoraj ukazał się samo- 

lot litewski, który dłuższy czas krążył nad gra 'icą, doxonywując lotu ob- 
serwacyjacgo na wysokości około 300 
licja graniczna litewska nic rozpoznała 
poczęła go ostrzeliwać gęstym ogniem 

metrów. Ch+rakterystycznem jest że po- 
znaków państwowych swego aparatu i 
karabinowym. 4 

LXIIM Środa Literacka 
Ostatnia 63 środa literacka odbyła się 

pod znakiem Melpomeny. Niezrównany arty- 
sta p. Stefan Jaracz odczytał „Szkołę'* ustęp 
z „Miasta mojej matki* Juljusza Kaden-Ban- 
drowskiego“ i „Szklane konie“ nowelę z to- 
mu „Ludzie stamtąd'* Marji Dąbrowskiej. 

Doskonała recytacja znakomitego arty- 
sty uplastyczniła nam te, już skądinąd  pię- 
krte utwory, uwypuklając sytuacje i przedsta- 
wiając postacie jak żywe, dzięki p. Jaraczo- 
wi mieliśmy przed oczyma bądź to tętniące- 
go życiem ze wszystkiemi jego narowami 
Sztubaka, jego kolegów, rodziców, nauczy- 
cieli — bądź.też barczystą i dobroduszną 
postać starego dziedzica i zwadę  pijacką 
Pietrka. 

Urok poezji i prawdziwej sztuki jest tak 
potężny, że wszystkich porywa, to też z za- 
partym oddechem zasłuchani w ' recytacię, 
pragnąc by się ona nigdy nie skończyła, by 
w dalszym ciągu wyczarowywała przed na- 
mi coraz to nowe obrazy i postaci , lecz nie- 
stety wszystko ma swój koniec, znużenie nie 
pozwoliło artyście odczytać Puszczy jodłowej 
— Żeromskiego. = 

Osoba wielkiego artysty ściągnęła wy- 
jątkowo dużą liczbę gości, którzy wypełnili 
salkę klubu po brzegi. Zebranie skończyła 
się około godziny jedenastej. Z. K. 

Jubileusz L. Dstrejki. 
W dniu 20-go lutego b. r. minęło 40 lat 

pracy samorządowej w Magistracie  wileń- 
skim, oraz filantropijno-społecznej znanego w 
najszerszych kołach społeczeństwa naszego 
p. Ludwika Ostreyki. Popularny jubilat pe!- 
niąc z wyborów służbę samorządową Od ro- 
ku 1989, zapisał się odrazu w szeregi pra- 
cowników społecznych pod kierownictwem 
niezapomniarzego działacza—filantropa Ś. p. 
Józefa Montwiłła. 10 

Odtąd widzimy go na rožnych stanowi- 
skach pracy społecznej aż do chwili, Kiedy 
Wilno przeżywało okupacje wrogich najeżdź- 
ców. Tu właśn.2 jubilat zetknął się z najcięż- 
szą pracą, którą prowadził szczęśliwie i wy- 
trwale, obejmując przewodnictwo w Amery- 
kańskim Komitecie Pomocy Dzieciom, w 
T-wie Opieki nad dziećmi, oraz biorąc czyn- 

ny udział w innych instytucjach natury filan- 
tropijno-społecznej łącznie z T-wem Pop e- 
rania Pracy Społecznej im. S. 1. Montwiiłow, 
KORA prezesem pozostaje aż po dziś dzien. 

rócz tego p. Ostreyko w r. 1905 zajął 
się gorliwie odnowieniem murów Francisz- 
kańskich, gdzie otworzył za zgodą ówczesne- 
go Magistratu kaplicę, oddając ją do użytku 

wiernych. i 
Otóż z racji 40-letniej pracy jubilata, we 

środę, 20 b. m. w sali posiedzeń Rady mieq- 
skiej w obecności prezydenta miasta p. ]5ze- 

fa Folejewskiego i przy udziale licznie zg о- 
madzonych koleżartek i kolegów jubilata od- 

była się uroczystość jubileuszowa którą otwo 

rzył p. prezydent wspaniałem, nacechowańem 

szczerą serdecznością, przemówieniem, wrę- 

czając jubilatowi złoty żeton z herbem mia- 

sta. Następnie w imieniu kolegów, zabrał 

głos sekretarz Rady Miejskiej p. M. Dziewi- 

cki, po przemówieniu, którego p. E. Klecz- 

kowska odczytała adres ozdobnie wykonany 
przez jednego z kolegów. Część uroczysto- 

Ści oficjalnej zakończyła się odśpiewanien 

popularnego „Sto lat niech żyje nam", ro- 

czem podejmowano jubilata w jednej z re- 

stauracyj obiadem, w czasie którego wygło- 

szono szereg serdecznych przemówień. 
Wśród tych ostatnich, zanotowania godna 
jest mowa artysty prof. p. Ludwiga nie po- 
zbawiona poetyckich momentów. 

RADJO. 
Piątek, dnia 22 lutego 1929 r. 
11.56 — 12.10 Tr. z Warszawy, Sygnał 

czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w Kra- 
kowie, oraz komunikat meteorologiczny. 
1600 — 16.20: Oaczytanie programu dzien- 
nego, repertuar teatraino kinowy i chwilka 
litewska, 16.20 - 416.35: Kurs języka włosk. 
16.35 — 17,00 Audycja dla dzieci „bajki*. 
1700—17.25 Muzyka z płyt gramofonowych 
17.25 — 17.59: Tr. z Krekowa odczyt. 
17.50 - 18.15: Trans. z W-wy. Koncert. 
18.15 19.05 Recital skrzypcowy. 19.05— 
19.30: „Skrzynka pocztowa*. 18.30—19.45z 
Muzyka z płyt gramofonowych. 19.45 

Odczytanie programu na dzień na- 
stępny komunikaty i sygnał cząsu z Warsz. 
20,00—21.15: Tr. z W-wy. Pogadanka mu- 
zyczna. 21.15 — 22.60. Tr. z W-wy. Kon- 
cert symfoniczny Zz Filharmonji Warsz. 
22.00: Tr. z W-wy komunikaty P. A. T. po- 
licyjny, sportowy i inne oraz „Spacer de- 
tektorowy po Europie. 

CRGSTOWZCZT RO RSTRZAWEFO RTW ZARAZA 

OFIARY. 

M. S. dla wdowy z pięciorgiem dzieci zł. 5 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
. „Tęcza" ilustrowany tygodnik przyno- 

Si w zeszycie 7 mym: Od Redakcii, — 
Czem ma być akcja katolicka? Z. K. — 
Niebezpieczne objawy i powazne ostrzeże- 
nia, J. Drobnika. — Śmiały i mąsry głos 
krytyki literackiej. ljn Chrzanowskiego. — 
Zrzeszenie się i pomoc wzajemna jako 
prawo przyrody i czynnik rozwoju, A. Na- 
mysłowskiej, — K. j. B. Corot, E. Woro- 
nieckiego. Cukier klonowy, jot. — Formy 
kry.yki jilmowej w Polsce, J. Ulatowskie- 
go. wiatłocienie. -—- Listy do redakcji. 
— Wśród książek. - Wśród czasopism. 
Ze sceny. Z wystaw. Kronika. — 
Do ucha. — Świat wczoraj, dziś. jutro. 
Powieśći i nowele. Ooloty (56 dok.) S. 
Szpotańskiego. — Cień nad falami, Zega- 
utowicza. — Psia wyrocznia, G. K. Che- 
stertona. — Rozrywki umysłowe. —- 
Okładka Skwarcoffa. 

Z SĄDÓW. 

Kara za zeznania w „Cze-ka“, 

Dla nikogo nie jest to tajemnicą, že 
wszystkie państwa dbające 0 własne bez- 
pieczeństwo posługują się wywiadowcami 
których zadaniem jest wyszukanie mater- 
jału dotyczącego sił zbrojnych sąsiadów. 

Trudna to praca i niebezpieczną, bo- 
wiem n ejeden z takich wywiadowców poj- 
many na gorącym uczynku odaaje głowę 
lub w najlepszym razie idzie na długo do 
więzienia. 

Przed kilku laty dwaj nasi wywiadow- 
cy, mniejsza o nazwiska, udali się na ro- 
botę. Co zaszło mięczy nimi niewiadomo, 
dość, że -jeden z nich ujawnił kolegę, a 
sam zbiegł. Aresztowano zdradzonego i 
osadzono w lochah strasznej „cze-ka“, 
Ponieważ aresztowany wyparł się winy, a 
nawet „badany w ogniu krzyżowych pytań” 
nie zdradził się skonfrontowano go z dwo- 
ma obywatelami polskimi, Szaćko i Gi- 
wrylczukiem, którzy przekroczyli graaicę i 
zostali też osadzeni w [lochach 

„Obaj oni poznali badanego i potwier- 
daili, że jest to rzeczywiście wywiadowca. 

Wobec takich argumentów zapacł wy- 
rok skazujący na śmierć. Wyrok nie zo- 
stał wykonany bowiem zasądzonego wy- 
mieniono na jednego z komunistów. 

Po powrocie do Polski wywiadowca 
ów złożył właczy swej raport co spowodo-. 
wało aresztowanie jego oskarżycieli — 
Szačko i Gawrylczuka. Sąd Okręgowy w 
Wilnie rozpoznawszy tę sprawę na sesji 
wyjazdowej w Głębokiem, skazał obu na 
* lata ciężkiexo więzienia. 

Sąd Apelacyjny badając tę sprawę 
wczoraj zadał sobie pytanie, czy zeznania 
oskarżonych złożone przez nich w „cze-ka* 
pod przymusem, w obawie surowych re- 
ргезу| ze strony badających mogą być 
irakiowane na równi z Wyraźną chęcią 
„Zasypania“ wywiadowcy co pociąga za 
sobą surową karę. . 

W rezultacie rozważań Sąd uznał, że 
przewód sądowy nie dostarczył dowodów 
winy Gawrylczuka i uniewinił go zupełnie, 
natomiast uznał Szaćko winnego złożenia, 
pod przymusem zeznań dyskredytujących 
wsporrnianogo wywiadowcę i skazał go na 
rok więzienia . zaliczając mu areszt pre- 
wencyjny. 

SPORT. 
Wielkie zawody narciarskie. 
„W dniu dzisiejszym odbędzie się zapo- 

wiedziany > bieg 7-kilometrowy O. mistrzo- 
stwo Armii, wieczorem zaś o 18 ej w loka- 
lu Ośrocka (Ludwisarska 4) odprawa za- 
wodników cywilnych. zgłoszonych do bie- 
gów: kombinowanego, 8 klm., 8-kilometro- 
wego pań i 8 klm. junjorów, przyczem za- 
znaczyć należy, że dziś upływa termin 
zgłaszania się ao biegu junjorów. 

  

Asy narciarskie na skoczni i trasie 
jak się dowiadujemy, do 18 to kilo- 

metrowego biegu indywidualnego o mistrzo- 
stwo Wilna (cywilnego) zgłosiło się już 34 
zawodników ze Zdzisławem Motyką (Za- 
kopane) na czele, do kombinacji (bież 18 
klm. i skoki) dziewięciu zawodników, 
wśród których jest mistrz skoków z mię- 
dzynarodowych zawodów w Zakopanem 
Sieczka Gąsienica (Zakopane), który sko- 
czył 66 mtr. i Mietelski (Wisła-Kraków). 
Wilno reprezentować będą zawodnizy- AZ3, 
Pogoni i Pol. Klubu Sportowe.o. 

W niedzielę o 10 rano rozpocznie się 
8 kłm. bieg pań oraz 8 klm. bieg juniorów. 

Bilety na piątek i sobotę nabyć możaa 
k js w firmie Dinces przy ul. Wiel- 

jej. 
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Wyrok w procesie Trenczyśskim. 
Chłopi z Pobiedina oskarżeni o po- 

mordowanie całego taboru cyganów, o Znę- 
camie się i bestjalskie katowanie kobiet i 
dzieci zasiedli przed ławą przysięgłych. 
Ghoć w napadzie brało udział kilku .zie- 
sięciu ludzi — czterech tylko odpowiadaio 
przed sądem, reszta wymigałą się zręcznie. 
Podczas całego przewodu przysięgli Otrzy- 
mywali listy z pogrożkami: „jeśli wydacic 
wyrok skazujący zamordujemy was naza 
jutrz* pisali koszlawo anonimowi wspólnicy 

Czy, że przelękli się tej nemiłej per- 
spektywy, czy ze względu na wrodzoną, 
miemrawość i tępotę — dość źe przysięgli 
uniewinnili wszystkich czterech chłopów 
motywując to „brakiem ścisłych dowodów 
udziału w zbrodni. 

Jeszcze jeden silny argument przeciw 
pożyteczności jakichkolwiek bądź sądów 
przysięgłych. 

Jednoplatowiec Gwstajtisa „Aabó II" 
Kowienski „Lietuvos Aidas“ donosi 

o nowym wynalazku w dziedzinie lat- 
nictwa: 

W 1925 r. poruczn. Gustajtis (ob. 
major) skonstruował ciekawy jedno- 
płatowiec. „Nowy „Anbo II“ znacznie 
sóżni się od typu dotychczasowego. 

Jest to mocnej  konstru- 
kcji jednopłatowiec z motorem Walte- 

„га 60 H. P. Aparai wykończono w 1927 
" r. w pracowni litewskiej wojennej floty 
powietrznej. Po poważnych próbach 

„ „Anbo I* został przyjęty da szkoły lot- 
„niczej, gdzie w praktyce codziennej za- 
dowalniał wszystkie wymogi w tej dzie 
dzinie. . 

Aparat wyróżnia się szczególną ru- 
chliwością, co daje możność kształcą- 
cym się lotnikom dokładnie poznać i 
,przyzwyczaić się do lotu figuralnego. 
Z drugiej strony aparat jest dostatecz- 

„nie ustabilizowany co daje możność na- 
prawienia niektórych błędów uczniow- 
skich. Np. za wielkie zadarcie aparatu 
kończy się spadaniem „nosem po któ- 
rem następuje prędkie wyrównanie. 

  

Co najważniejsze aparat odznacza się 
niezwykłą czułością steru, co jest szcze 
gólniej przyjemne podczas kierowania 
aparatem. Oprócz tego aparat może się 
trzymać w powietrzu przy małej pręd- 
kości, co ułatwia lądowanie. 

Obecnie mjr. Gustajtiś konstruje no 
wy „Ando III“,ktėry ma byč szybszy i 
jeszcze doskonalszy. 

Marki papieskie. 
Dla filatelistów otwierają się nowe mo- 

żliwości. Bezpośrednim efektem porozumienia 
jakie szczęśliwie nastąpiło między Watyka 
nem a rządem włoskim jest prawo Watyka- 
nu do wypuszczania obowiązujących na te- 
rytorjum papieskiem marek pocztowych. Co 
prawda, marki papieskie nie są zupełnie no- 
wością dla zbieraczy, bowiem tego typu zna- 
czki pocztowe, ozdobione tjarą i złożonemi 
na krzyż kluczami, były w użyciu na feryto- 
rjach pozostających dawniej pod zwierzchnią 
władzą papieską od r. 1852 do r. 1870, wcho- 
dzą one też w skład każdej prawie poważniej 
szej kolekcji filatelistycznej. Obecnie wszakże 
Watykan będzie miał na nowo możność bi- 
cia. marek. Wobec tego jednak, że terytor- 
jum Citta Leonina — Państwa Watykańskie- 
go — bardzo nieliczne posiada zaludnienie 
nie będzie praktyczna konieczność wypusz- 
czania specjalnych marek pocztowych wa- 
tykańskich zbyt wielką; jako uznanie i stwier 
dzenie wszełako symbolu suwerenności bę- 
dą marki papieskie atrybutem koniecznym. 
Niewątpliwie też Watykan we właściwy. spo- 
sób i we właściwym czasie o nich pomyśli. 
Nabywać je będą też nietylko kolekcjoniści, 
dla których stanowić ore bedą nielada grat- 
kę, ale i katolicy całego Świata, jako drogie 
sercu pamiątki. 

Poważniejsze wydarzenia kościelne znaj- 
dowały filatelistyczny wyraz w wypuszczaniu 
spjecjolnych marek pocztowych „okołicznoś- 
ciowych* przez rządy świeckie. Tak więc u- 
roczystości związane z obchodem „Roku 
Świętego” w 1924 roku, a także z siedemset- 
leciem św. Franciszka z Asyżu, spowodowały 
wypuszczerie specjalnych marek pocztowych 
włoskich. Hiszpanja Świeżo też wypuściła 
specjalne marki na rzecz funduszu odkopy- 
wania katakumb rzymskich. Na tych ostat- 
nich markach widnieją portrety obecnego pa- 
pieża i hiszpańskiego króla Alfonsa. „Kata- 
kumbowe* te marki cieszą się wśród filate- 

BŁOWU 

  listów ogromną popułarnością. ' Jakaż, więc 
dopiero czeka say marek radość z po- 
wodu spodziewanych wkrótce nowych ory- 

Alki niBeafogial 
ginalnych maręk: papieskich. Rozpisany z0- Kulturalno-Ošwiatowy 
stanie prze zWatykan konkurs jałny na SAŁA MIEJSKA 
najiepszy projekt ozdobienia papieskich zna- ul. Odrobramska 5. 

Od dnia 21 do 25 lutego 1920 r. włącznie będzie | 

„REKORDZISTKA 
Bauger. Kasa czynna 0d g. 3. m. 30. Początek seansów od g. 4. Ostatni seans o g. 10 wiecz. 

film: BEBE DANIELS jako wyświetiany 
Aktów 10: W roląch głównych: Gertruda 
Ederie, James Hall, jorephine Dunn, 
Wiłliams Austin. Reżyserował: ' Clarence 

  czków pocztowych. 
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EIELDA WARSZAWSKA 
21 lutego 1949 x. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupao 

- Kino-Teatr 

„NIE b 1 05” 
Wileńska 38, 

|essisii=1) PONAD ŚNIEG 
STEF. WYSOCKIEJ, ZOF Ji KOREYWO, MIECZYSŁAWA CYBULSKIEGO. Sceny do łez wzruszające! —Pilm 

D 4I$$ PO 

udziałem STEFANA . JARACZA, 

porywający siłą treści i głęboką grął 

Początek seansów o godz. 4, 6, 

LONIA w otoczeniu 10 ira lb i. 
UA al Ais pięknoś ci 

  

  

  

Londyn 43,28,5 43,39; 43,15 
lowy-sYork 8,90 8.92 8.88 
rs 34,84,5 34.92 34.75 KINO-TEATR ACE Pierwszy sa kak o 
Bai 26,44,5 2651 26.38 POLONIA" prawdziwie europejskim zakroju 

Szwajcarja 171,52 171.95 171.09 ai е znakomita 
Wiedeń 12530 125. 61 124,09 ickiewicza 22. Początek seansów o godz. 4, 

ROMANS PANNY OPOLSKIEJ 
wielkiego pisarza i poety, laureata m. Warszawy, KAZIMIERZA PRZERWY TETMAJERA. 

BOŻEWSKA HELENA, piękna CZARNECKA DANUSIA i znany HNYDZIŃSKI 

dramat erotyczny w 10 akt. 
według powieści naszego 

! STEFAN i inni- 
6,8 i 10.15. 

  

  w.rka niem. 211.75 
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Kino „Piecadilly” 
WIELKA 42. 

22, 23i 24 

lutego 

Kr „landa“ 
"elka 30. 
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аао ЛОЙ tali ai moroidalne usuwają К 
KOPJOWAN ! E krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

| „PLANOW: 
NSWMIATEODRUKI 
3 VPOMIES 

zmniejszają guzy (żylaki). 
Sprzedają apteki i składy apteczne. 

WESECZEWYETR DZ PPE WRDO 
овоповоовововавововаеве 

Perlmuttera Uliramaryna 
bezwzględnie najlepszą i naj- 

  

SZPIEDZY 
MAURAS. Następny program „BESTJA MORSKA* z JOHN BARRYMORE. 

RUDOLF 

BYAWAWM gz 
g LEKARZE RR AKOSZERKI 8 
AZ LĄCZZZE 

DOKT 

choroby weneryczne i = syfilis i skórne. Wil- ży: = eš no, ul. Wileńska 3, te- szczki, piegi, wągry, lefon 567.  Przyjm je łupież, brodawki, ku-. od 8 do i iod4 do8. AE wło- 
o w. Mickiewi - 

DOKTOR m. 6. ras 

D. ZELDOWIEZ 
chor. weneryczne, BWWAWAW 

KOPRO | SPRZEDAŻ 

    

syłilis; narządów 
moczowych, od 9 
—1, od 5—8 wiec 

S koi, WSCHODU). 
dramat w 12 aktach. W rolach główn, SONG 
Chińska tancerka ANNA MAY WONG zwana 

Temperament! Piekność! Talent! ° 

Ł. GINSBERG  Akszerkaśmiałowiła | 

Wobec tego, że w „Sobotę i niedzielę brakowało miejsc z powodu przepełnienia sali i tysiące ludzi odeszły 
od kasy, nie dostając biletów, przeto nie patrząc na wielkie straty zostawilismy film jeszcze tylko na 3 dni. 

Wielki utwor Fryderyka Lange. W rolach głównych: 

KLEIN-ROGE, WILLI. FRITCH i GERDA 

Potężny 

po ——— ———— 0 S mj 

4 lub 5 pokojowe poszukuję od za- 
raz ze wszelkiemi wygodami (łazien- 
kait. p.) w śródmieściu lub na 
Zwierzyńcu (pożądane z ogrodem). 
Oferty składać do adm. „Slow“, 
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LAS, BPK ROASAWO RERSAATĘ WARAN ИТЕ 

  

—н 
Oryginalny Łubin Wczesny 

Puławski Różowy 
z 1-szej subolantacji P. S. N. G. W. 
Oferuje KRESOWE TOWARZY- 
STWO HODOWLI NASION mają ek 
Nacz Czarnockich, pocztą Lachowi- 
cze. Wyhodowany z jednej rośliny 
Łubin wczesny Puławski nie zawiera 
nasion twardych, wschodzi rówao, 

      

W rol, głównych:” 

arka 
Dziś! Pierwszy film złotej serji reżyserji jednego z największych realizatorów RYSZARDA EICHBERGA 

BRUDNE PIENIĄDZE 
Chińska LIL JANA_G SH i HENRYK GEORGE. 

Rejestr Handlowy 
Do Rejestu Haudiowego Sądu Ohkręgowego w Wilnie wcią- 

„.. gnięto następujące wpisy: ! 
Dział A, w dniu 15. 12. 1928r. ERARU | 

9237. I. A. „Fejgel Genia" w Podbrodziu, pów. Swięciań- 

skim, piwiarnia ze sprzedażą zakąsek oraz domowa sprzedaż 

papierosów i cygar. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Fej- 

giel Genia zam. tamże. 2784 — VI. 

s 19238. |. A. „Fiszer Josek" w Święcianach, ul. Rynkowa 30 

sklep skór i obuwia. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Fi- 

szer Josek, zam. tamże. 2785 — VL 

Dzial A dodatkowy w dniu 14-12 28 r.“ 
1295. IV A. „Frocka Fejga". Właściciel przedsiębiorstwa 

Abram Trocki zmarł, Do czasu zatwierdzenia. spadkobierców w 

prawach spadkowych z prawem do podpisywania weksli, cze- 

ków, pełnomocnictw, obligów, pokwitowań z odbioru pięniędzy 

z banków, innych instytucyj lub urzędów, przekazów poczto- 

wych, telegraficznych, przesyłek, korespondencji zwyczajnej, po- 

leconej, listów wartościowych i wszelkich towarów ze  stacyj 

kolejowych, poczty lub innych instytucyj i urzędów, jak wogóle 

wszelkich zobowiązań, dokumentów i kwitów upoważniona z0- 
stała w charakterze pełnomocniczki Fejga: Trocka, zam. w Wil- 

nie, przy ul. Niemieckiej 26. 2712—VI1 

1349. III. A. „SZejniuk Lazarz“. Wlašciciel przedsiebior- 

stwa Łarzarz Szejniuk zmarł. Do zarządzania i administrowania 

tartakiem, do najmowania i zwalniania robotników i czynienia 

z nimi rozrachunków, do otrzymywania za swem pokwitowa- 

fiiem nadesłanych na imię Łazarza Szejniuka, względnie na imię 

firmy towarów, przesyłek, korespondencji, nie wyłączając ро!е- 

slerem, zam. przy ul. Sadowej 9, łub Abramem Szpiro przy ul. 
Wileńskiej 39, obaj z Wilna. Pełnomocnictwo jest ważne do dn. 
1 lipca 1929 roku. 2713—VI 

$$ 

Dział B. w dniu 14-12 1928 r. dodatkowy. 
120. II. B. „Budownictwo Kresowe — spółka z ograni- 

czoną odpowiedzialnością'. Na likwidatora powołano Jana Gu- 
mowskiego, zam. w Wilnie przy ul. Mickiewicza 7. Zgłoszono 
likwidację spółki. 2174—VI 

91. [V. B. „Towarzystwo Akcyjne Browaru Szopen w 
Wilnie". Firma obecnie brzmi: „Towarzystwo Browaru — SZO- 
PEN — w Wilnie. Spółka Akcyjna". Zmiana statutu, zatwierdzo- 
na Postanowieniem Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu 
z dn. 26 stycznia 1928 roku, opublikowana została w Monitorze 
Połskim w dn. 25 lipca 1928 r. za Nr. 169. 2775—VI 

Dział B w dniu 4-12 1928 r. 
407. I. B. „Browar Parowy i Fabryka Słodu w Czerwo- 

nym Dworze, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Eksplo- 
atacja wydzierżawionego browaru piwnego ze słodownią w 
osadzie fabrycznej „Czerwony Dwór* gm. Niemeńczyńskiej, 
pow. Wiłeńskiego i handel wytworami tychże. Siedziba w Wil- 
nie, przy ul. Mostowej 27. Spółka istnieje od 20 listopada 1928 
roku. Kapitał zakładowy 10.000 złotych, podzielony na 100 
udziałów po 100 złotych każdy, całkowicie wpłacorty. Zarząd 
spółki stanowią zam. w Wilnie: Zelman Rusin — przy ul. W. 
Pohulanka 14 i Jan Szmid — przy ul. Sierakowskiego 18. Do 
podpisywania w imieniu spółki plenipotencji, czeków, weksli i 
innych zobowiązań, do zawierania i podpisywania wszelkich 
tranzakcyj, umów i innych aktów oraz do zastępowania spółki 
we wszystkich instytucjach sądowych, administracyjnych i in- 
nych, jak również wobec osób prywatnych — upoważnieni są 
obydwaj członkowie zarządu łącznie pod stemplem firmowym. 
Do podpisywania korespondencji, nie skutkującej zobowiązania, 
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OBSTRUKCJI i KAMIENI ŻÓŁCIO- 
WYCH. „SZWAJCARSKIE GORZKIE 
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conej i wartościowej, przekazów pocztowych i telegraficznych, 

do prowadzenia wszelkich spraw cywilnych, karnych i admi- 

aistracyjnych, dotyczących mienia zmarłego Szejniuka upoważ- 

został w charakterze pełnomocnika Jakób Rotstejn, zam. 

w Wilnie, przy ul. Wileńskiej 39; czeki zaś, zobowiązania, umo- 

wy, dokumenty, plenipotencje, weksle i żyro wekslowe podpi- 

Rotstejn łącznie z jednym ze współopiekunów nad 

mieniem po zmarłym Łazarzu Szejniuku Mejerem Feliksem De- 

nion 

suje Jakob 

ЧЕЕПЕИРОТОНОНЧОЕУАИЧЕ: 
W. WILIAMS. 

9 TAJNY KURJER 
Powieść historyczna. 

fłomaczenie z angielskiego 
  

Grand-Duca Hektor nie spotykał od 

czasu rozmowy, która ga tak zaniepo- 

koiła. Obecnie z większym jeszcze nie- 

pokojem czekał, co nastąpi, gdy komi- 

sarz dowie się o zniknięciu szpiega 

Maurycego. Ale garbus nie dawał zna- 

ku życia. Hektor przyzwyczaił się teraz 

po wyjściu na ulicę oglądać się na 

wszystkie strony, dla przekonania się, 

że nie jest śledzonym. Jeśli szpiego- 

wano go, to czyniono to nadzwyczaj zrę 

cznie, gdyż Hektor nie zauważył nic 

podejrzanego. Hektor zaczął przypu- 

szczač, że Maurycy z własnej inicjaty- 
wy szpiegował go.... 

"Lecz oto, gdy trzy dni po wypad- 

kach na Rajskim zaułku, wracał do do- 

mu z mieszkania Couthona późną nocą, 

zauważył cień jakiś sunący się z wielką 

ostrożnością, wślad za nim. Hektor zde 
cydował się na krok stanowczy: był on 
sekretarzem Couthona, jednego z naj- 
wybitniejszych patrjotów Republiki, 
nie mógł więc pozwolić, by go szpiego- 
wano.Postanowił więc przyłapać szpie- 
ga na gorącym uczynku, zatrzymać go 
i zarządzić wyjaśnienie. 

Na rogu ulicy, przy której mieszkał, 
Hektor zatrzymał się. W tej chwili z 
bramy jednego z domów wysunęła się 
druga postać i skierowała się ku niemu. 
Hektor zwrócił się ku podchodzącemu 
i zobaczył nieznajomego człowieka. 

— Czy ty jesteś obywatelem Char- 
pentier? — zapytał nieznajomy. 

Człowiek ten nie wzbudzał bynaj- 
mniej zaufania: oczy miał chytre i nie- 
spokojne, twarz opoja. 

— O co chodzi? — zapytał ostro 

Hektor. i 
— Mam list do niego, —. odrzekł 

nieznajomy, mrugając porozumiewaw- 
czo. 

List mógł być tylko od Łison,. lub 
od Darrasa. Nikt więcej w Paryżu nie 
mógł pisać do niego. 

— Ja jestem Charpentier, — od- 
rzekł, — możesz mi oddać list. 

Opój spojrzał nań dziwnie i zaczął 
szukać listu w kieszeniach. 

—— Przed chwilą miałem go tutaj, — 

mruczał do siebie. — Do djabłal Gdzie 
on się podział? 

Szukając listu, spoglądał z podełba, 
na Hektora. Młodego Anglika ogarnął 
nagły niepokój. Dlaczego ten podejrza- 
ny typ tak patrzy. I nagle, posłyszał 
ciche stąpanie za sobą i zrozumiał bły- 
skawicznie. Pijak patrzał nie na niego, 
a na tego, który się skradał z tyłu! 

W tej chwili skoczył w bok, ale by- 
ło już za późno. Wymierzono mu -w 
głowę okropny cios, iskry zawirowały 
w jego oczach, a w uszach roziegł się 
szum i dzwony, aż wszystko . zamarło 
dokoła... 

Gdy na drugi dzień, Hektor zbudził 
się w swym pokoju, dowiedział się od 
gospodyni, że znaleziono go nawpółży- 
wego i okradzionego na rogu ulicy. . 

Było to wielkiem nieszczęściem dla 
samotnego Anglika. Przywiózł on ze 
sobą 200 funtów we francuskiej walu- 
cie; Suma ta miała, zdaniem  Gray'a, 
wystarczyć najzupełniej na podróż He- 
ktora. Na wszelki wypadek, Hektorowi 
wydano listy zastawne firmy duńskiej 
do Banku Extroma. Po śmierci tego 
ostatniego wszelkie widoki w tym kie- 
runku zniknęły, gdyż kapitały jego ban- 
ku skonfiskowano. Wszelkie próby w 
kierunku uzyskania stąd jakich pienię- 
dzy, zdradziłyby Hektora. 

Z uczuciem człowieka, palącego za 
sobą ostatnie mosty, Anglik spalił listy. 
Były to bowiem jedyne kompromitują- 
ce dokumenty, jakie posiadał, to też 
wolał się zabezpieczyć na wypadek re- 
wizji. 200 funtów, w stosunku do słabej 
waluty rewolucyjnej stanowiły majątek 
cały. Życie kosztowało go bardzo nie- 
wiele, dzięki stanowisku, które zajmo- 
wał. „Olbrzymia suma, którą wręczył 
Lison odpowiadała mniejwięcej pięciu 
funtom angielskim. 

Teraz nieszczęście oszołomiło go. 
Czuł się zgubionym, bez tych. pienię- 
dzy. Wymawiał sobie swą nieostrož- 
ność, noszenia pieniędzy przy sobie. 
Ale gdzież miał je schować? Złodziej- 
stwo' doszło do niebywałych rozmiarów 
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w hotelach kradli nietylko buty gości, I pomyśleć tylko, do czego doszliśmy: 
ale nawet prześcieradła z łóżek. W kil- żeby w środku Paryża napadano "na 
ka dni po przyjeździe Hektora, złodzie- uczciwych patrjotów. 
je okradli doszczętnie kuchnię gospo- Światło zbliżyło się do łóżka. Dziw- 
dyni, zabierając przytem część jego nem było, że lampy, zbliżając się sta- 
bielizny. Do tego dnia sekretarz Coutho wały się coraz mniejsze. Ach, to nie 
na trzymał pieniądze w zamkniętej wa- lampy, tylko odbicie światła świecy w 
lizce, ale po tym „wypadku, przyszył okrągłych okularach doktora Zargier. 
własnoręcznie ukrytą kieszeń do kami- Doktór wyciągnął rękę i kilka razy po- 
'zelki i tam przechowywał pieniądze, ruszył świecę przez oczyma chorego. 
kładąc je w nocy pod poduszkę.. Teraz — Bjała gorączka, ale bez poraże- 
wyciągnięto mu wszystko z-kieszeni: nia centrów mózgowych — oznajmił 
pieniądze, kłucze i czerwoną tabakier- uczony. — Tym razem można nie pu- 
kę. szczać krwi, obywatelko. Proszę spoj- 

Niewielką paczkę asygnacyj Hektor rzeć, otworzył oczy! 
schował w szufladzie stołu i zapomniał * — Jak się masz mój chłopcze? 
je stamtąd wziąć. Obecnie stanowiły — All right! — odrzekł Hektor bez- 
one cały jego majątek. Wyskoczył z wiednie po angielsku. 
łóżka i skoczył ku stołowi. Na szczę- — Co on mówi? — zapytał doktór, 
ście woreczek z pieniędzmi był nie zwracając się do gospodyni. 
tknięty! Gospodyni ustrzegła go od „ — Bóg to wie! — westchnęła oby- 
kradzieży. Była to uczciwa kobieta, watelka Fourbe. — Pewnie mówi po 
owa obywatelka Fourbe. duńsku, bo przecież niedawno przyje- 

Hektor czuł nieznośny ból głowy! chał z Kopenhagi. W gorączce częsta 
W uszach szumiało mu i krew biła jak krzyczał i mówił w tym języku, bieda- 
młotem. Co chwila wzdrygał się całem czek... : 
ciałem. W gardłe mu zaschło, język pa- Hektor posłyszał rozmowę i strach 
lił, ręce drżały, a nogi nie mogły utrzy- go ogarnął. Czuł się jeszcze zupełnie 
mać drżącego ciała. słabym, niezdolnym do jakiegokolwiek 

, Nagle pokój napełnił się postaciz- ruchu, lecz umysł odzyskał jasność. Za- 
mi: zjawił się Darras z błędnemi ocza- dawał sobie pytanie, co też mógł mó- 
mi... nie... o Boże! to lord Maester z wić w gorączce? 
dużą brodą. A za nim przeciska się na- — Czy od dawna choruję? — za- 
przód kaleka Couthon z jedwabnym pytał niedosłyszalnym prawie szeptem. 
woreczkiem w ręku i mnóstwem pienię- — Dzisiaj już szósty wieczór mija, 
dzy. Wielki Boże! Więc to Couthon od chwili, gdy przyniesiono cię ranne- 
okradł go! Hektor ruszył się ku niemu, go i okradzionego, — odrzekła obywa- 
lecz zatrzymał się przerażony: coś le- telka Fourbę, { 
żało na jego łóżku... coś dużego, nieru- — Sześć dni! — powtórzył słabym 
chomego, z rękami sinemi, zimnemi.... głosem. — Co się dzieje z moją pracą? 
bez głowy... trup. I nagle to straszne Gdzie jest obywatel Couthon? 
martwe ciało zaczęło się podnosić. _ Próbował usiąść, 'ale doktór zatrzy- 
Przerażony rzucił się w tył i krzyknął. mał go i ułożył na poduszce. 
Pokój zawirował, ludzie i meble zaczęji — Obywatel Couthon przybył na- 
tańczyć jakiś dziki taniec. Z krzykiem tychmiast do Paryża na wieść o napa- 
przerażenia, Hektor rzucił ' się ku Ści na jego sekretarza. 
drzwiom, lecz przed progiem runął na — Dwa razy przyjeżdżał tutaj w. 
ziemię nieprzytomny. swym foletu, pytając a twoje zdrowie, 
— — m — — — — — — — „— dodała gospodyni, — pomyśl, jak 

W ciemnościach błysnęły dwa świa- to ładnie z jego strony! Przecież on 
tełka. Czerwony płomień oślepił go. sam choruje i jest zapracowany. 

— To już szósty dzień, jak on leży, — Ale ja zabroniłem mu widzieć 
— mówił głos kobiecy. — Wciąż krzy- sie z tobą! — oznajmił poważnie do- 
czy i. żąda. by mu zwrócono pieniądze! któr. — Tam gdzie chodzi o ratowanie 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedziałny МУНОМ W oydyłło. 
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patrjotów, przed ślepemi siłami przy-oknami. Chociaż 

rody — ja rozkazuję! Nawet Couthon 

musi schylić głowę przed mym autory- 

tetem w takich razach! Dopóki gorącz- 

ka nie minie, nie ma mowy o żadnych 

odwiedzinach! „Żadnych odwiedzin'* 

— powtórzył w duchu Hektor, wzdy- 

chając z ulgą. A więc tylko obywatelka 

Fourbe i doktór słyszeli jego bredze- 

nie! Jasnem zaś było, że oboje nie znali 

angielskiego języka. Z uczuciem ulgi 

zamknął oczy i za chwilę spał snem 

głębokim i spokojnym. 
Obudził się dopiero rano. Firanki 

były opuszczone i po przez szpary prze 
mykały się słabe światła. Czuł się obe- 
cnie doskonale i dopiero wstając po- 
czuł jak bardzo osłabł i zmęczył się tą 
chorobą. Z trudnością doszedł do okna, 
odsunął firankę' i spojrzał na zalane 
słońcem szafirowe niebo.. 

Okna jego pokoju wychodziły na 
szerokie podwórko. Chociaż godzina 
była wczesna, życie w sąsiednich do- 
mach było w pełnym ruchu. W oknach 
widać była gospodynie, trzepiące ma- 
terace, poduszki,*na dziedzińcu rozma- 
wiali i krzyczeli ludzie, a dzieci biega- 
ły z piskiem. 

Spokojny ten obraz napełnił spoko- 
jem duszę Hektora. Wraz ze zdrowiem 
wracał mu spokój, znikały obawy i nie- 
pokoje poprzednie. Coprawda w głębi 
duszy głos jakiś szeptał, że nie wszy- 
stka jest w porządku, że sytuacja jest 
groźna i niebezpieczna, 'ale nie chciało 

mu się mącić spokoju i radosnego po- 
czucia, że siły wracają mu po chorobie. 
Powrócił do łóżka i zasnął. Spał znów 
dzień cały z małemi tylko przerwami i 
obudził się dopiera następnego dnia w 
południe, gdy obywatelka Fourbć przy- 
niosła mu filiżankę doskonałego rosołu. 

Gospodyni była w dziwnym jakimś 
nastroju. Widocznie z trudnością opa- 
nowywała wzruszenie. Była to wogóle 
dziwna kobieta! 

Zmarły jej maż był drobnym han- 
dlarzem. Od chwili jego śmierci nosiła 
stale czarną suknię i Czarny, koronko- 
wy szalik na głowie. Nowe rządy przy- 
ięła spokojnie i pokornie. Stale mówi- 
ła do Hektora początkowo „pan*, jak- 
by nie słysząc groźnego bębnienia za 
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Republika wygnała 
religję, pani Fourbe nie rozstawała się 
z czarnym różańcem. Brak masła i mle- 
ka były jej największą troską, wzru- 
szał ją więcej niż terror i gilotyna. Ni- 
gdy nie przychodziło jej do głowy ob- 
winiać jakobinów winowajcą głównym 
i przyczyną wszelkiego zła był bandy- 
ta Pitt mimo, że dobrze nie wiedziała, 
kim on był. 

Do łokatora swego widocznie przy- 
wiązała się gorąco. Pokój jego był 
wzorem porządku i czystości a gdy za- 
chosował, opiekowała się nim, jak ro- 
dzonym synem. 

Dnia tego napoiła go rosołem i po- 
tem zaczęła go czesać. 

-— Powinieneś dbać o swój wygląd, 
panie Charpentier, — mówiła przytem, 
— taki ładny mężczyzna nie może się 
zaniedbywać! 

— Mustałeś złamać nie jedno serce 
niewieście, widać to z.twych oczu! — 
mówiła dalej. — Przypuśćmy, że któ- 
raś z nich zechce cię odwiedzić, czyż 
możesz się tak pokazać? Nie, nie, sko- 
ro Pan Bóg dał ci piękność, musisz 
strzec daru Bożego! Co myślisz o 
tem? 

Rozczesała włosy, poczem zaczesa- 
ła je starannie w tył. 

— Jesteś dziś bardzo wesoła, oby 
watelko — uśmiechnął się. Hektor. — 
Czy nie wygrałaś na loterji, albo może 
jaki dobry patrjota ofiarował ci funt 
masła? 

Obywatelka Fourbe podniosła ręce 
i cofnęła się: 

— Otóż właśnie! Tylko czekać po- 
darków od dobrych patrjotów! — zag 
wołała wyzywająco. — Oni wszyscy 
jakby się zmówili, postanowili trzymać 
łudzi o suchym chlebie. Nie wiem coby 
ze mną się stało, gdyby nie siostra mę- 
ża... Ciężkie czasy, ciężkie czasy, pa- 
nie Charpentier! Ach, mój Boże, pij że 
rosół! Musisz teraz dobrze się odży- 
wiać, dobre jedzenie zwróci ci utraco- 
ne siły. Piękne kobiety nie lubią, gdy 
ich ukochany staje się podobnym da 
żywego trupa, tak, tak! ų 
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