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Zmierzch gabinetu 
PB Polnkare'g0. 

Paryż, 22 lutego. 

W głosowaniu rad reformą sądow- 

nictwa gabinet p. Poincarć'go otrzymał 

wczoraj wotum zaufania 291 głosami 

przeciw 285... Uzyskał tylko 5 głosów 

mniejszości. Oczywiście było to głoso- 

wanie bardzo specjalne. Aby zrozumieć 

w jak trudnych warunkach znałeżli się 

posłowie należy w paru zdaniach wyja- 

śnić o jaką reformę sądownictwa cho- 

dzi. 
Kiedy p. Poincarć doszedł do wła- 

dzy w lipcu 1926 roku, jego celem było 

uzdrowienie finansów. Głównym waruń 

kiem tego uzdrowienia było przywró- 

cenie zaufania społeczeństwa do war- 

tościowych papierów publicznych. Nie 

mogło być mowy o zaufaniu bez zapro- 

wadzenia oszczędności w gospodarce 

państwowej; trzeba było w tym zakre- 

sie przedsięwziąć kroki manifestacyj- 

ne, działające na wyobraźnię społeczeń 

stwa. Postanowił więc p. Poincarć 

przeprowadzić dwie wielkie reformy: 

dnia 7 września 1926 roku zniósł 106 

podprefektur na 274, a dnia 14 wrześ- 

nia skreślił 288 sądów pierwszej in- 

stancji na 359. Obie reformy zostały 

zrealizowane drogą dekretów powzię- 

tych na podstawie specjalnych pełno- 

mocnictw. Dekrety te musiały przecież 

być kiedyś zatwierdzone przez parla- 

ment. 

Wczoraj właśnie odbyła się w Izbie 

„posłów debata w sprawie reformy są- 

(  downictwa. Prawie wszyscy mówcy 

stwierdzili, że oszczędność uzyskana z 

reformy jest znikoma. jest natomiast 

reforma wielkim ciosem "dia licznych 

miast prowincjonalnych. Czem jest ży- 

cie prowincjonalnego miasta, kiedy mu 

się odbiera sąd, a w dodatku i podpre- 

fekturę? Zamiera ono niemal zupełnie... 

Jest w tych zarzutach dużo słuszności. 

Ą jeśli zważymy, że ostatnie wybory 

francuskie odbyły się znów na podsta- 

wie okręgów jednomandatowych, to 

zrozumiemy, że prawie każdy poseł — 

bez względu na jego zabarwienie poli- 

tyczne — musi bronić ogólnych intere- 

%ów swego okręgu. I gdyby p. Bartou 

minister sprawiedliwości, nie postawił 

wczoraj w imieniu całego rządu kwestji 

zaufania, to Izba niemal jednogłośnie 

zniosłaby jego reformę. 

Wiedzieli o tem dobrze radykało- 

wie, którzy w listapadzie r. z. wycofali 

się z większości rządowej, a od stycz- 

nia znajdują się w czynnej opozycji. 

Nie omijają żadnej sposobności, aby 

gobinet p. Poincarć'go obalić pod pre- 

tekstem, że jest to gabinet prawicowy. 

Jest faktem, że gabinet ten opiera się 

na większości centrawo - prawicowej, 

ale jest nieprawdą, jakoby p. Poincarć 
uprawiał politykę prawicową: zerka 

bowiem na lewo z niepocieszoną tęsk- 

notą po panu Herriot i stara się swemi 

posunięciami rozbrajać lewicową opo- 

zycję. W związku z debatą nad refor- 

mą sądownictwa, radykalny poset An- 

drzej Marie postawił wniosek aby wszy 

stkie sądy pierwszej instancji zniesione 

we wrześniu 1926 roku zostały przy- 

wrócone, z wyjątkiem tych, które w” 

roku sądowym 1924—25 rozpatrywały 

mniej niż sto spraw. I właśnie w głoso- 

waniu nad tym wnioskiem rząd uzyskał 

tylko 5 głosów większości, choć p. 

Barthou zapowiedział, że zgadza się 

na rewizję swojej reformy i na przy- 

wrócenie licznych sądów (ale nie na 

utiatę swego prestiżu). 

Odbudowujący się kartel lewicy 

przegrał więc raz jeszcze przeciwrządo- 

wą batalję, ale nigdy jeszcze tak blisko 

nie był zwycięstwa. Zadowolenie na ła- 

mach prasy radykalnej jest duże, a 

przywódcy parłamentarni radykałów i 

socjalistów już się szykują do następ- 

nego szturmu w sprawie zakonów mi- 

sjonarskich. : 

Sprawa ta jest aktualną od jesieni 
» roku zeszłego. Chodzi o zezwolenie pa- 

ru zakonom misjonarzy francuskich 

oraz sióstr miłosierdzia na legalne ist- 

(dalszy ciąg na szpalcie 6-ej) 

ECHA STOLICY 

Odjazd min. Mironesca. 

WARSZAWA, 27 Il. Pat. Dziś ra- 
uo odjechał z Warszawy minister 
spraw zagranicznych Rumunji p. Mi- 
ronescu, żegnany na dworcu przez 
min. Zaleskiego w otoczeniu wyższych 
urzędników Ministerstwa, przedstawi- 
cieli porozumienia prasowego polsko- 
rumuńskiego oraz personel poselstwa 
rumuńskiego w pełnym składzie. Min. 
Mironescu towarzyszą w podróży po- 
seł rumuński w Warszawie p. Davila 
oraz poseł polski w Bukareszcie p. 
Szembek. | 

Obrady komisji budżefowej. 
WARSZAWA, 27-Il. PAT. Wobec 

odesłania do kamisji budżetowej Sej- 
mu wniosku 0 pociągnięciu ministra 
skarbu do odpowiedzialności prżed try- 
bunałem stanu, wice przewodniczący 
tej komisji poseł Wyrzykowski po po- 
rozumieniu się z marszałkiem Daszyń- 
skim zwołał posiedzenie komisji na 
czwartek zawiadamiając a tem przewo- 
dniczącego komisji budżetowej posta 
Byrkę, otrzymał jednak odpowedź po- 
sła Byrki, który donosi, że powraca do 
Warszawy w piątek, obejmuje urzędo- 
wanie i sam zwoła komisję. Wobec te- 
go poseł Wyrzykowski odwołał posie- 
dzenie komisji zwołane na czwartek. 

"Zegar przemówień w Senacie. 

WARSZAWA, 27-Il. PAT. Dziś w 
południe odbyło się pod przewodni- 
ctwem marszałka senatu posiedzenie 
przewodniczących klubów  senackich, 
na którem na propozycję marszałka se- 
natu przyjęto jednomyślnie plan podzia 
łu kontyngentu czasu podczas obrad 
senatu nad preliminarzem budżetawym. 
Podział ten przewiduje dla klubów li- 
czących do 6 członków włącznie 20 mi- 
nut na 1 członka, do 12 członków — 15 
minut, dla B.B. — 10 minut na jednego 
członka. Całkowity kontyngent podczas 
debaty nad budżetem przewiduje 40 
godzin. Licząc po 7 godzin dziennie na 
każde posiedzenie odbędzie się 6 po- 
siedzeń plenarnych przyczem odbywać 
się one będą od godziny 10.30 do 14 
iod 16 do 19.30. Pierwsze posiedzenie 
senatu odbędzie się we wtorek dnia 5 
marca. Na porządku dziennym referat 
generalny i dyskusja ogólna oraz część 
pierwsza preliminarza budżetowego, to 
jest Prezydent Rzeczypospolitej, druga 
— Sejm i Senat, trzecia — kontrola 
państwa, czwarta — prezydjum rady 
ministrów. — Następne posiedzenia 
odbywać się będą w dniach 6, 7, 8, 9, 
11 marca. 

Syfuacja lodowa w Gdańsku 

fWARSZAWA. 27.1. Pat. Dyrektor 
departamentu Ministerstwa Przemysłu 
i Handlu inż. Nosowicz wyjechał do 
Gdyni i Gdańska w celu zbadania sy- 
tuacji lodowej w porcie gdyńskim 
oraz uzgodnienia akcji łamaczy lodów 
i uruchomienia żeglugi w Gdyni i 
Gdańsku. ; 

— 

ZA I PRZEGIW. 

Spór o reparacje. 

  

Niemiecki tygodnik humorystyczny „Kla- 

deratch* zamieszcza następujące dwa ry- 

sunki, ilustrujące kwestję reparacyjną. 

Lew (Briand). Przedewszystkiem eć- 
szkodowanie dla mnie. 

Sęp (Chamberlain) Wykluczone. 

  

  

Il. 
— Juž nie mamy się o <o spierać— 

ponie »a4 i4ka Guiberta Har+era, generalne- 
go agenta reparacy jnego, usunęła przedmiot 
Sporu — Ouszkodowania. 
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Z ZA KORDONÓW 

Burmistrzem Kowna mie będzie Polak. 
Wobec tego, że kowieńska 

rada miejska na przewodniczące- 
go wybiera kolejno przedstawi 
cieli trzech frakcyj: polskiej, Ii- 
tewskiej I żydowskiej przewooani- 
czącym w r.b. powinien był być 
zgodnie z tradycją, wybra.y 
przedstawiciel fiakcji polskiej. 
Radni polscy jednakże odmówili 
wysiawierłia swej kandydatury 
na przewodniczącego i w r.b. 
przewodniczącym będzie wybra- 
ny Litwin. 

Litwa igraszką w ręku Niemiec, 
Artykuł „Rytasa”, 

Chrz. dem. „Rytas* w związku z 
wejściem w życie niemiecko-litewskie- 
go iraktaiu handlowego w nast. spo- 
sób ocenią jego znaczenie dla Litwy: 

„Układ ten jest niesłychanie zna- 
mienny dla całej przyszłej polityki 
względem naszych zachodnich  sąsia- 
dów. Po czteroletnich rokowaniach te- 
raz naieszcie uwazano za możliwe 
całkowicie zadowolnić żądania kontr- 
ahenta, nie zaspokoiwszy interesów 
pierwszorzędnej wagi w życiu gospo* 
darczem naszego kraju. Pod wzglę- 
aem polityki handlowej pozostajemy 
w obrębie represji i ograniczeń, sto- 
sowanych względem b. Rosji, otwie- 
rając swój kraj dla nieograniczonej 
ekspansji niemieckiej. Po klęsce w 
1927 r. w Genewie, po komedji gpro- 
tukułu Litwinowa, poszlismy w kie- 
runku najmniejszego oporu również 
w dziedzinie polityki handlowej wzglę- 
aem Niemiec, wykazując wszędzie na- 
szą niezdolność chociaż pewnej odpor- 
ności wobec zamierzeń naszego зама- 
da i w ten sposób stając się igraszką 
w sferze jego inieresów". 

Jak przygotowano zamach w Oliię 
Pierwszy dzień wielkiego procesu —- akt 

oskarżenia. 

Jak już komunikowano, w poniedziałek, 
w sądzie wojennym w Kownie zaczęła się 
rozprawa przeciw pucżystom olickim. Na ła- 
wie oskarżonych zasiadło 21 osób. Szczegól- 
ną uwagę publiczności przyciągał głowny 
oskarżony, Józef Kiedis, na którego wszyscy 
patrzyli, jak „na coś nadzwyczajnego". 

Ponieważ jeden złe świadków w pierw- 
szym dniu nie stawił się oraz z powodu przy- 
bycia nowego członka sądu, rozpoznawanie 
sprawy odroczono do wtorku. We wtorek po 
sprawdzeniu świadków przystąpiono do od- 
czytania aktu oskarżenia. Treść aktu jest na- 
stępująca: 

Na początku sierpnia 1927 r. olicki urząd 
kryminalny policji otrzymał wiadomości, że 
w okolicy Hrzełaj przygotowuje się zbrojne 
powstanie i że organizatorzy powstania mają 
łączność z 2-gim pułkiem ułanów. 1—2 wrze- 
śnia otrzymano wiadomości, że inicjatorem 
przygotowywanego powstania w pułku jest 
szeregowiec Paulekas, który ma łączność z 
organizatorem powstania P, ołauskasem. 5 
września agent kryminalnej policji, żołnierz, 
udał się z Paulekasem na umówione miejsce, 
na kolej w pobliżu dworca olickiego i tam 
poznajomił się z Papłauskasem, który przed- 
stawił mu cały plan powstania. Według tego 
planu agent—żołnierz 8 września miał przyjść 
do Papłauskasa i otrzymać od niego wska- 
zówki, z której strony powstańcy mają ude- 
rzyć, tego samego zaś dnia w nocy przed 
godz. 24 polecono poprzecinać druty przy 
karabinach maszynowych w szwadronie i po 
pierwszem uderzeniu powstańców wydać im 
te karabiny. Po otrzymaniu ich, powstańcy 
mieli otoczyć mieszkania oficerów i nie do- 
puścić do nich żołnierzy, żołnierzom zaś za- 
proponować albo przyłączyć się do powstania 
albo rozejść się do domów. Następnie pow- 
stańcy mieli rozbroić baterję i policję olicką. 
Powstanie miało zacząć 200 cywilów, uzbro- 
jonych w rewolwery i granaty. Plan powsta- 
nia wykrył się, wszystko się rozpadło, Pa- 
płauskas z Kedisem uciekli do Polski. 

lo kosztuje życie w Nłajpedzie 
Według obliczeń  kłajpedzkiego biura 

statystycznego minimum przeżycia w Kłaj- 
pedzie dla jednej osoby wynosi około 131 It. 
rodziny z 2 osób — 206 It, rodziny z 5 
osób — 320 It. Minimum przeżycia w Szy= 
łokarczmie: dla 1 osoby — 125 it., rodziny z 
2 osób — 199 It., z 5 osób — 310 It., w Po- 
giegiach — dla 1 osoby — 126 It. rodz. z 
2 osób—203 It., rodz. z 5 osób — 319 It. 

krowy zdychają da skuiek mrozów 
Z Szat donoszą, iż w nocy z 9 na 10 

lutego u gospodarza Gejży zdechły wskutek 
mrozu 3 krowy. 

P. konsnl Łopaiło opuszcza Rygę. 
We czwartek dn. 28 bm. opuszcza 

Rygę p. konsul R. P. Łopatto. Jako 
jeden z niewielu znawców języka 
i obyczajów Turcji Azjatyckiej p. kon- 
sul Łopatto obejmie prawdopodobnie 

r prawa żakć konsulat w Trapezun- 
zie. 

Aiaka 
WTF 

  

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednosżpaltowy na str. 2-ej i 3-ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. 
› gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 

dg łoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
yć przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

orax nadesłane milimetr 50 
żej. Zagraniczne 50% drożej. 
miejsca. Terminy druku mogą 

Kronika reklamowa milimetr 60 

Prezes Rady Ministrów w Gdańsku 
GDAŃSK, 27-Il. PAT. Przyjazd p. prezesa Rady Ministrów dr. Kazi- 

mierza Bartla i ministra komunikacji inż. Kiihna do Gdańska przybrał chara- 
kter niezwykle uroczysty. Na peronie ustawiona była brama triumfalna, przy- 
ozdobiona orłem polskim oraz chorągwiami m. Gdańska i zielenią. Taka sa- 
ma brama znajdowała się przy wyjściu z dworca na plac dworcowy. Wysia- 
dającego p. premj. Bartla i min. Kiihna powitał min. Strassburgier. Następnie 
powitali dostojnych gości w imieniu senatu w. m. Gdańska, sen. Strunk, Ar- 
czyński i Jewelowski. Powitanie nastąpiło również ze strony wysokiego ko- 
misarza Ligi Narodów, prezydenta rady portu, przybyłych na dworzec kon- 
sulów, Po powitaniu goście udali się samochodami senatu bądź do aparta- 
mentów min. Strassburgera, gdzie zamieszkał p. prem. Bartel i min. Kiihn 
wraz ze swymi sekretarzami, bądź też do hotelu „Deutsche Haus*, gdzie za- 
mieszkała reszta przybyłych. Na hotelu tym powiewa flaga polska i u wej- 
ścia ustawiony jest posterunek honorowy policji tak samo, jak i przed sie- 
dzibą generalnego komisarza. 

Z okazji przyjazdu p. prem. Bartla i min. Kiihna da Gdańska wszystkie 
gmachy rządowe polskie w Gdańsku oraz budynek senatu w. m. Gdańska 
udekorowane zostały flagami polskiemi, względnie gdańskiemi. 

Mowa prezydenta senatu w. m. Gdańska dr. Sahma. 
„Wasze ekscelencje, szanowni panowie! W imieniu senatu wolnego miasta mam 

zaszyt serdecznie powiteć pana prezesa Rady Ministrów i pąaa ministra komunikacji 
asap: tę, Polskiej. 

jd chwili powstania na mocy traktatu wersalskiego ścisłego gospodarczego 
związku między Polską a w. m. Gdańskiem, zdarza się po raz pierwszy, że mamy 
przyjemność powitania tak wysokich przeostawicieli Rzeczypospolitei Polskiej. W pań- 
ZO panie prezesie Rady Ministrów, witamy rząd Rzeczypospolitej i cały na- 

r olski. 
Podpisawszy umowę gospodarczą, zdawaliśmy sobie jasno sprawę z tego, że 

przez to ustalone zostały tylko zasaanicze linje gospodarcze współpracy. © 
Jestem zadowolony, że mozę stwierdzić, że zbliżenie właśnie w ostatnim czasie 

uczyniło wielki postęp. W drodze przyjaznego porozumienia cały szereg spraw do- 
niosłych dla wzajemnych stosunków gospodarczych jakkolwiek inne sprawy nie zo- 
stały jeszcze uregulowane, Rząd gdański spodziewa się, że znajdą rozwiązanie w 
drodze przyjaznej, a w nadziei tej umacniają go dzisiejsze odwiedziny panów, a po 
których rząd gdański spodziewa się, że staną się one doniostym etapem w dalszym 
rozwoju tych stosunków. 

Mowa prof. Bartla. 
odpowiedzi na przemówienie prezydenta Sahma—-prof. Bartel wygłosił mowę: 
wsze ze wzruszeniem wstępowałem w mury tego grodu, gdzie tyle pamiątek 

jego świetnej przeszłości budzi podziw. 
Jeżeli mysl swą zwrócę od przeszłości do czasów obecnych, to widok, jaki 

przedstawia się naszym oczom przekonywa, że rozwój ekonomiczny wolnego miasta 
Gdańska znowu wszeał na właściwą drozę. 

Zaufanie, z jakiem zwraca się pan do mnie o poparcie tych usiłowań wolnego 
miasta, mam nadzieję, nie będzie zawie zone. Rząd polski gotów jest popierać i bro- 
nić słuszne interesy Gdańska. w szczególności jego interesy ekonomiczne. 

Zapewnić też panów mogę, że w programie polityki rządu polskiego w stosunku 
do Gdanska na pierwszem miejscu, obok dążenia do ścisłej współpracy gospodarczej 
polsko-gdańskiej, znajdziecie panowie najdalej idące poszanowanie interesów kultural- 
nych wol'ego miasta i zrozumienie zachowania ocdiębności jego charakteru narodo- 
wego. Wiemy, że polityka porozumienia z Polską znajouje się w programie obecnego 
cenatu, Z mojej strony zaś możę panów zapewnić, że leży ona również niewzruszenie 
w intencjach rządu polskiego. Wierzę riezachwianie, że postępując po obranej przez 
nas drodze porozumienią i współpracy Oraz wzajemnego r. spektu, osią:żć będziemy 
coraz, bardziej korzystne dla obu stron wyniki. Zwracam się też do panów z apelem, 
ste0y, przez twórczą, intensywną pracę gospodarczą, wznawiając dawne świetne tra- 
dycjć ego miusta, złączyli swe usiłowanią z naszemi ku utrwaleniu pokoju i dobro- 
bytu nad Bałtykiem. 

Min. Sfresemann chce usfąpić 
BERLIN. 27.11. Pat. „Vossische Zeitung" donosi, że w opu- 

blikowanym przez większość dzienników tekscie wczorajszej mo- 
wy min. Siresemanna opuszczony został ustęp, który minister 
dodał już w toku przemówienia, a w którym mówił o swym sta- 
nie zdrowia. Min. Stresemann—zdaniem „Vossische Zeitung“ — 
miał użyć zwroiu, że w najbliższym czasie będzie on musiał 
uznać za rzecz pożądaną wycotanie się z aktywnego życia poli- 
tycznego. 

Konferencja balfycko-jugosłowiańska 
BIALOGROD. 271. Patt Po wczorajszem posiedzeniu konierencji 

bułgarsko-jugosłowiańskiej w Pirot ogłoszono następujący komunikat: W 
ciągu dnia dzisiejszego rozpatrzono w sposób przyjazny kwestje, znajdują- 
ce się na porządku dziennym i przyjęto pewne rezolucje. Członek delega- 
zji bułgarskiej Karadżew wyjechał do Sofji celem poinformowania swego 
rządu o wynikach konferencji, gdyż komunikacja telefoniczna z Sofją jest 
(7 gprawa długów przedwojennych 

WIEDEŃ. 27.11. Pat. Dzienniki donoszą z Pragi, że państwa sukce- 
syjne obradują obecnie nad kwesiją odbycia nowej konierencji celem zaję- 
cia ostatecznego stanowiska w sprawie regulacji długów przedwojennych. 
Rokowania mają się odbyć w drugiej połowie marca w Wiedniu, Pradze 
lub Budapeszcie, 

Wybuch zbiornika naftowego. 
BERLIN, 27 II. PAT. W zakładach niemiecko amerykańskiego towarzy- 

stwa naftowego nastąpił dzis w południe wybuch zbiornika benzynowego, za- 
wierającego 22 tysiące litrów benzyny. Dach budynku nad zbiornikiem został 
przez silny wybuch zupełnie zerwany i odrzucony na odległość 100 
m:trów. Stiaży ogniowej udało się po wytężonej Rz zapobiec rozszerzeniu 
się pożaru na inne jeszcze większe zbiorniki. Ofiar w ludziach na Szczęście 

ор sę Gwalfowny orkan 
WIEDEŃ. 27.11. Pat. United Press 4donosi z Nowego Yorku, że 

gwałtowny orkan, który nawiedził stany południowe, stał się powodem 
Śmierci wielu osób i wyrządził znaczne szkody  materjalne, Najwięcej od- 

czuto ten orkan w miejscowości Duncan w stanie Mississipi. Dotychczas 
wydobyto z pod gruzów 15 trupów. W innych miejscowościach, jak np. w 
Memfis, wyrządził orkan również wielkie spustoszenia. 

Kafastrofa lofników iraneuskich 
RANGOON, 27.11. PAT. Konsulat francuski dowiaduje się, że Lebrix 

i Paillard lecący z Francji do Indochin Opadli Zz aparatem na linję kolejo- 
wą pomiędzy Pegu a Poulmein o 122 mile od Rangoon. Lotnicy wyszli 
bez szwanku. Skała upadła na pociąg 

j 
WIEDEŃ. 27.11. Pat. Prasa donosi z Serajewa, że niedaleko stac” 

Hemila oberwała się skała i spadła na wagon pocztowy pociągu pośpiesz- 
nego Brody-Serajewo. Wagon uległ częściowemu zniszczeniu. Podobny. wy- 
padek zdarzył się również na linji Mostar Roguza. 

A 

  

Kedis przyznał się do winy. 
KOWNO, 27 Il. PAT. Na trwającej od dwóch dni rozprawie przeciwko 

zwolennikom Pieczkajtisa zeznawał wez jeden z przywódców powstania w 
Olicie Kedis. Kedis przyznał się, że brał udział w spisku, stało się to jednak 
wbrew woli centralnego komitetu partji socjaldem kratycznej Kedis wraz z po- 

zostałymi przywódcami spisku organizował go na osobistą odpowiedzialność w 
celu prowadzenia na Litwie konstytucyjnych rządów. W sprawie tej powołano 
37 świadków Podczas badania niektórzy z oskarż nych ;przyznali się do winy. 
Większość jednak nie przyznaje się, twierdząc, że policja zmusiła ich siłą de 
obciążających zeznań, 

GINKLAI LD 
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nienie we Francji i z prawami wolnej re 

krutacji i posiadania własnego majątku. 

Ustawa o stowarzyszeniach z roku 

1901-go — jedna z podstawowych 

„ustaw świeckich'* — zniosła prakty- 
cznie wszystkie zakony, ale przewiduje, 

; że niektóre z nich będą mogły funkcjo- 
nować nadal za specjalnem zezwole- 
niem rządu. Dotychczas jednak mini- 
sterstwo spraw wewnętrznych chowało 
systematycznie wszystkie tego rodzaju 
prośby do szuflady. Po porozumieniu 
rządu z Watykanem w przedmiocie sta- 
tutu legalnego Kościoła katolickiego we 
Francji (1923), stronnictwa prawicowe 
zaczęły się domagać załatwienia spra- 
wy zakonów, przynajmniej niektórych* 
zakonów. Podobne żądanie postawiło 
Ministerstwo spraw zagranicznych do- 
brze rozumiejące jak wielkie znaczenie 
dla promieniowania cywilizacji fran- 
cuskiej posiadają zakony misjonarskie 
i nauczające. 3 

Tak powstał wniosek. rządowy z 
fesieni r. z., który przyjął formę art. 
70171 ustawy finansowej. Wobec opo- 
zycji radykałów, p. Poincarć wycofał 
te artykuły, przerobił je i włączył pod 
"numerami 33 - 43 do ustawy o kredy- 
tach dodatkowych (t. zw. „collectif"), 
która to ustawa najdalej za dni kilka- 
naście wejdzie na porządek dzienny 
izby posłów. Rząd będzie artykułów 
33—43 bronił a radykałowie postawią 
wniosek o usunięcie ich z ustawy. I tę 
batalję rząd prawdopodobnie wygra, 
ale bardzo niewielką większością . 

Zużywa to wszystko autorytet p. 
Poincarć'go, który oddał Francji wiel- 
kie zasługi, ale w aczach parlamentu 
ma jedną wielką wadę: oto rządzi już 
trzy lata bez mała... Należy więc liczyć 
się z tem, że po wakacjach wielkanoc- 
nych, kiedy komitet ekspertów ukończy 

swe prace w przedmiocie rewizji planu 
Dawes'a, p. Poincarć sam zdecyduje 
się na dobrze zasłużony odpoczynek. - 

Kazimierz Smogorzewski. 

PETA NAITSKIS SNES ERSASE 

Sytuacja w Hiszpanji 
Nieudana insurekcja w Ciuddad Real 

i zduszona jeszcze przed wybuchem re- 
wolta w Walencji wywołały silne re- 
presje ze strony rządu. Ostatnio Primo 
de Rivera kazał uwolnić wszystkich ofi- 
cerów artylerji — otrzymali dymisję, 
muszą wdziać cywilne ubrania. Kto ze- 
chce pozostać nadal w wojsku będzie 
musiał złożyć podanie i czekać na ofi- 
cjalną decyzję sztabu, który będzie roz- 
patrywał każde podanie osobno. Oczy- 
wiście źle widziani oficerowie nie będą 
mieli żadnych szans. 

Te masowe zwolnienia wywołały 
powszechne oburzenie w całem wojsku. 
W szkole artylerji w Segowie wybuchł 
mały bunt. Uczniowie  rozzłoszczeni 
przymusowym urlopem swoim i swoich 
nauczycieli wyszli na ulicę wznosząc 
demonstracyjne okrzyki i zachęcając 
ludność do oporu. Prędko uporano się 
z nimi i rozpuszczono do domów. 

W komunikacie urzędowym całą tę 
hecę przedstawiono w  żartobliwem 
świetle, starano się, jak zawsze zresztą, 
zbagatelizować wszystko. Ale opinja 
publiczna jest już uprzedzona przeciw- 
ko komunikatom urzędowym i nie wie- 
rzy im wcale. 

Znakomita większość pism jest 
przeciwna Primo de Riwerze i nie za- 
mieszczała jego komunikatów — nie 
podobało się to rządowi i wydaho raz- 
porządzenie, mocą którego szesnasta 
część formatu musi być oddana do wy- 
łącznego rozporządzenia rządu. Ta sze- 
snasta część musi być na pierwszej 
stronicy. Wiele redakcyj nie chcąc za- 
mieszczać rzeczy przeciwnych swoim 
tendencjom skwitowała wogóle z wy- 
dawania pism. 

System policyjny kwitnie w każdej 
dziedzinie. Wszędzie i wszystko podle- 
ga ostrej cenzurze, nie wolno wymówić 
słowa krytyki względem rządu, To teź 
niezadowolenie ludności jest coraz 

wzrastające. zb. 
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Rozłam w oddziale P.P.S. w Lidzie 
LIDA, 27. II. (tel. wł. Słowa). 24 lutego w Lidzkim oddziale PPS doszło do 

rozłamu. Członk wie dawnej frakcji rewolucyjnej 
weszli Piotr Michalak, Al. Ścieśniewski, 

PPS wybrali zarząd, do którego 
Juljan Zołdzewicz, H. Mojsiewicz i inni: 

Frakcja wydała rezolucję o brzmieniu następującem: „Komitet organi acyjny dawnej 

frakcji rewolucyjnej oraz zgromadzeni wyrażają pełne zaufanie obecnemu rządowi 

oraz przeko 'anie, że rząd obecny doprowadzi państwo do stanu kwitnącego, przy- 

czem zgromadzeni wyra ają radość z powodu powstania frakcji rewolucyjnej PP3.* 
W dalszym ciągu rezolucja nawołuje robotników i włościan do wstępowania do daw- 
nej frakcji rewolucyjnej. 

Wyrodna matka. 
LIDA, 27. II. (tel. wł. Słowa). Posterunek policjj w Niemnie, dowiedział się. że 

niejaka Marja U:banowiczówna lat 17 powiła niemowlę nieprawego łoża, które 
w zagadkowy sposób zg'nęło Wstępne śledztwo policyjie i orzeczenie lekarzą po- 
wiatowego stwierdciło, ze Uibanowiczówna faktycznie przed kilku dniami odbyła po- 
rÓ0, lecz bcz należytej pomocy lekarskiej W trakcie badania policyjnego Urbanowi- 
czówną przyznała się, iż pred tygodniem chwyciły ją bóle, wobec czego udała się 
do chlewu, gdzie nastąpił poród, jeduąk płód upadł na ziemię i nie dawał zaakuz życia 
wobec czego Urbanowiczówną zostawiła go 
które podówczas znajdowały się w chlewie, 

na miejscu, przypuszcza jeanak, że świnie 
Zjaały go. 

  

„budzie niepowałani". 
Tak nażywa Małopolan nauczycieli p. 

J. M. w korespondencji swej, — („Stowo“, 

12 bm. Nr. 33) omawiając miejscowe warun- 
ki do pracy społecznej. ; 

Aczkolwiek cenię niezmiernie uwagi auto- 
ra z dalszych terenów Wileńszczyzny w ko- 
respondencjach poprzednich, jednak obecnie 
zmuszony jestem uczynić małe sprostowanie. 

Jesteś pan regjonalistą i zwolennikiem sa- 
mowystarczalności — bardzo pięknie! Trze- 

ba jednak sięgnąć szerzej, poza okolicę, za- 

stanowić się nad całokształtem wielkiej ma- 

szyny państwowej. Tu był i jest ogromny 

brak ludzi, wszak seminarja nasze (kresowe) 

nie uzupełniają nigdy zapotrzebowania, wzią- 

wszy pod uwagę wielki przyrost dzieci. 
Czyżby za tem wolał pan ludzi np. z Au- 

straiji? Sądzę że nie. Następnie pisze pan tak: 

„Społeczeństwo na wsi bliżej stykając się z 

pracą społeczną ma możność „obserwowania 

coraz większego panoszenia się blichtru po- 

wierzchownego nieopartego na żadnych pod- 

stawach ani moralnych, ani humanitarnych", 

poczem dodaje pan: „Weźmy dla przykładu 

całe rzesze forsownie przysyłanych nauczy- 

cieli i nauczycielek, tak zwanych sił wykwa- 
tifikowanych i t.d.“. 3 : : 

Wogėle nie podoba się panu, jak widač 

z korespondencji ani czysta mowa* polska, 

ani czysty, modny ubiór! Fe, czyżby zanikło 

w panu poczucie piękna, estetyki, wreszcie 

higieny? Jakiegoż wyobraża sobie pan nau- 
czyciela? Żle mówiącego po polsku, źle pi- 
szącego, źle, niechiujnie ubranego? Wstyd na 

prawdę wstyd, by po dziesięcioletniem istnie- 

niu niepodległości państwa podnosił pan kwe- 

stję czystego lub kulawego języka ojczyste- 

go. Czas przecie był do nauczenia się, to tak 

łatwo dla Polaka!... 
A gdzież przykład, wszak tu mowa o na- 

uczycielu, który ma być we wszystkiem wzo- 
rem. Ładne pan wzory wysuwa na powierz- 
chnię! 

Poglądami swemi wyrządza pan krzyw- 

dę nauczycielstwu ze stron dalszych, które 

wbrew pańskim twierdzeniom pracuje tu o 

wiele społeczniej niż kto inny. Mogę przy- 

toczyć panu setki prykładów, mogę wska- 
zać panu nazwiska osób przybyłych, które 

więcej niż kto inny pracę społeczną tu+prowa 

dzą. Nauczyciełstwo miejscowego pochodze- 

nia starsze, ze względu na wiek i brak sił 

niczem się nie zajmuje, (oprócz pracy: w 
szkole) natomiast nauczycielstwo młode jest 
więcej ospałe niż nauczycielstwo przybyłe. 

To już leży w naturze i nie my jesteśmy 

tego sędziami, gdyż są to rzeczy, że tak po- 
wiem znane, oficjalne. + 

Wspomina pan, że młode siły przybyłe 
powinny pracować w dwuklasówkach, gdyż 
pojedyńczo nie dają sobie rady i t.d. I tu czy- 

ni pan omyłkę. Mamy już na tem polu długą 
tutaj praktykę. Wiemy bowiem że nauczyciel- 
stwo przybyłe pochodzi przeważnie ze wsi, 

która nie wiele różni się od naszej, tak, ŻE 
tragedji nie widać. Odwrotnie, ładzi sobie 

łepiej. niż kto inny. O tem mógłbym wiele 
powiedzieć. S : 

Jestem daleki od jakiejś specjalnej obrony 

tych łub owych, chcę tylko rzecz ująć kry- 

tycznie, bez szkody dla kogokolwiek. 
© Zaznaczam, że są to kwestje bądź co 
bądź drażliwe i dziś już nieaktualne. Pamię- 

tam obszerne na ten temat artykuły w tyg. 
„Kresy“ z roku 1922, (Wilno, redaktor Fr. 
ryniewicz) p.t. „My i oni*. wreszcie długą, 

polemikę między ..liustr. Kurjerem Codzien- 
nym* w Krakowie, z częścią prasy warszaw- 
skiej. Dziś jednak nikt tych rzeczy nie poru- 
sza bo na nic się nie przydadzą. Jeśli zaś 
dzieje się jakie zło, to nie nałeży szukać je 
u osób z pochodzenia, lecz u osób z przeko- 
nania, bo metodą pana dojdziemy do przy- 
krych zawikłań, z których wybrnąć nie bę- 

dzie można. 
Hopko. 

я BAPANOWICZE. 

  

    

   

— Wyniki wyborów do Rady miejskiej. 
W dniu 24 lutego, jak już o tem pisaliśmy, 
odbyły się wybory do Rady miejskiej. 

Ż wystawionych list najwięcej uzyskała 
lista Bloku Gospodarczego Nr. 21 mianowi- 
cie 640 głosów. pozatem: 

Lista Nr. 1 BB — 376, .Nr. 2 Nowe Bara- 
nowicze — 315, Nr. 3 Kupców Żydowskich 
— 265, Nr. 4 Bund 244, Nr. 5 PPS 340, Nr. 
6— Ortodoksi — 136, Nr 8 Poalej Sjon— 
300, Nr. 10 drobni kupcy żydowscy 414, Nr. 
11 właściciele domów żydowskich — 64, 
r. 12 —obwód kolejowy i cegielni — 82, Nr. 
13 rzemieślnicy Żydzi 317, Nr. 14 Chasydzi 
— 269, Nr. 15 Rękodzieło (Żydzi) 170, Nr. 

  

NOTATKI MUZYCZNE 
Leopold Muenzer. 

Ogłoszenie odrazu dwóch koncer* 
tów tegoż pianisty, mających się od” 

być w dwóch wieczorach kolejnych» 

wywoływało zdumienie każdego, zna- 
jacego bliżej miejscowe warunki ru: 
chu muzycznego. Dokładniejsze zba- 
darie przyczyn takiego niezwykłego, 
a dla powodzenia koncertu całkiem 
szkodliwego, urządzenia wykazało, 
jednym razem więcej, niechęć „Redu- 
ty" do wszelkich poczynań artystycz 
nych, powstających poza jej inicjaty- 
wą i działalnością. Nie twierdzę tego 
bezpodstawnie, gdyż miałem  dosta- 
teczną sposobność o tem się przeko- 

nać w czasie, kiedy miałem zaszczyt 
‚ Буё prezesem Wileńskiego Towarzyst 
wa Filharmonicznego i widzieć na 
każdym kroku trudności, stawiane 
przez  „Redute* w organizowaniu 
koncertów Towarzystwa. 3 

Polegając na zasadniczej zgodzie 
-„Reduty" udzielenia sali na koncert 
zarząd Wil. Tow. Filharmonicznego 
zaangażował iwowskiego fortepianistę 

18 rzeźnicy Żydzi — 128, Nr. 19 Białorusini 
-— 183, 20 ludność prawosławna — 272. 

Wobec dotychczasowych obliczeń blok 
list polskich Nr, 1, 2i 21 uzyska 7 mandatów, 
Żydzi 10 mandatów, PPS — 2 mandaty, 
Bund 1 mandat, Poalej - Sjon 1 mandat i 
prawosławni 2 mandaty. ; 

Giosowalo zaledwie 50 proc. upowažnio- 
nych. Czynnik wyborczy 194. Białorusini nie 
uzyskali ani jednego mandatu. SG. 

| LIDA. 

— Złożenie z urzędu wójta gminy. Na 
skutek rewizji przeprowadzonej przez lnspe- 
ktora Samorządu Gminnego wójt gminy So- 
bakince p. Błoszko został złożony z urzędu. 
Powodem zwolnienia jest zaniedbanie gospo- 

darki gminnej niezgodn e z ustawą budowla- 

ną udziełanie zezwoleń na zabudowanie i tak 
zbyt wąskich, działek w miasteczku Soba- 
kińce. 

—-Przyznanie subsydjum dla szkoły rolni 

czej. Ministerstwo Rolnictwa przyznało 140 
tys. zł. na drenowanie gruntów Szkoły Rolni- 

czej w Berdówce. 

— Lida organizuje wystawę tkanin ludo- 

wych. Patrząc na rozwój życia gospodar- 

czego w naszem młodem państwie, musimy 

przyznać że mimo wielu braków i uchybień 

jakie musi wytwarzać okres wstępny i po- 
czątkowy, życie to jednak postępuje zapo- 

wiadającemi drogami. $ : 
Twierdzenie takie narzuca się mimo woli, 

patrząc na coraz bujniejszy rozrost organi- 

zacyj społecznych i gospodarczych na tere- 

nie powiatu Lidzkiego. 
Że względu na p rzygotowawczą pracę 

do mającej się odbyć w Poznaniu Powszeż 

nej Wystawy Krajowej powiat Lidzki zorga- 
nizawał szereg pokazów tkanin ludowych. 

Dnia 17 lutego rb. staraniem kierownika 

miejscowej szkoły powszechnej p. Junga, о- 

raz przy wydajnej pomocy p. senatorowej 

Aleksandry Wańkowiczowej i p. inż. Marji 

Protasewiczowej we wsi Ignatkocach został 

nizował szereg pokazów tkanin ludowych. 

Z ramienia Wojewódzkiego T-wa рор 

rania przemysłu ludowego — wystawę o 

wiedzili: p. dyrektorowa Janina Lastowska, 

p. dyrektorowa Wanda Sielužycka i p. Jan 

Manugiewicz. 
Duža ilość eksponatów oraz barwne Stro- 

je ludowe ich właścicielek — wywarły do- 

datnie wrażenie na zwiedzających wystawę. 

Wojewódzkie T-wo popierania przemysłu 

ludowego zakupiło 17 tkanin, płacąc za czy- 

sto - welniane — podwójnie 22 zł. za sztukę 

i za czysto - lniane i Iniano - wełniane 121 

16 zł. za sztukę. ` 

Równocześnie także wystawa zorganizo- 
wana została w majątku Kościeniewie sta- 

raniem p. Heleny Kostrowickiej. Pokaz wy- 

padł dobrze, eksponatów było dużo. Woje- 

wódzkie T-wo popierania przemysłu ludowe- 
go zakupiło 23 tkanin. 

Na obu wystawach były rozdawane na- 

grody właścicielom wyróżniających się tka- 

nin — w wysokości od 10 - 20 zł. 

Należy podkreślić że mimo tak stosunko- 
wo krótkiego czasu pokazy wypadły dobrze, 

co dowodzi, że starania nawiązania kontak- 

tu ze wsią białoruską wydają pomyślne re- 

zultaty. 

  

    

  

Bsiesław Kwiatkowski. 

— W sprawie utrzymania kolejki Skrzy- 

bowce - Wasiliszki. W związku z wiadomoś- 

cią ze źródeł urzędowych o zamiarze Dy- 

rekcji Kolejowej w Wilnie zniesienia kolej- 

ki wąskotorowej Skrzybowce - Wasiliszki, 

wybudowanej przez Niemców powstają wspo 

mnienia dawne z czasów inwazji bolszewic- 

kiej. 
"kiedy bolszewicy zerwali mosty kolejowe 

na Dzitwie i Liebiodzie i komunikacja z Lidą 

została przerwana, wojska polskie dojeżdża- 

ły tylko do stacji Skrzybowce, skąd piecho- 
tą szły dalej, cały zaś ruch przewozowy, amu 
nicja, żywność do 50 wagonów na dobę szły 
kolejką do szosy Lida - Grodno, skąd auto 

busami wprost do Lidy. Dniem i nocą szły 
malutki wózki, obciążone transporem woja 
skowym. Pod mostem kolejowym, gdzie czę- 
sto wózki spadały z toru wskutek zbyt о- 

strego zakrętu, dniem i nocą pracowali ro- 

botnicy dła podnoszenia wózków. W ten spo- 

sób odbywał się cały transport niemożliwy 

bez kolejki, gdyż po bagnistych  groblach 

między szosą a stacją nie mogłyby dojść 

samochody. Taką więc wielką rolę w pamię- 

tnym rąku wojny 1920 odegrała ta kolejka. 
"Dziś zaś z przyczyn braku dzierżawców 

dla zbytnio wygórowanego czynszu dzier- 

żawnego, kolejka ma być zniesiona i roze- 

brana. 

p. Leopolda Muenzera na dwa wy- 
stępy, z których jeden miał się odbyć 
jako recitał fortepianowy w sali „Re- 
duty“ w zeszly poniedziałek, a drugi, 
jako udział solowy z towarzyszeniem 
orkiestry, na koncercie symfonicznym 
w sali „Teatru Polskiego” w przyszłą 
niedzielę, po południu. 

Gdy jednak przyszło do ostatecz- 
nego ustalenia: dat koncertów, posta- 
wila „Reduta“ za warcnek nieodzow- 
ny: wzięcie przez Towarzystwo sali 
na oba wieczory—poniedziałek i wto- 
rek. Steroryzowane w ten Sposób 
Towarzystwo Filharmoniczne, mając 
już zaangażowanego artystę, zmuszo- 

ne było przystać na taką propozycję, 
zdając sobie dokładnie Sprawę, że 

ona niezmiernie podnosi koszty, roz- 
drabniając jednocześnie wpływy kaso- 
we. Oczywiście—wobec niemożliwości 
u nas powodzenią kasowego trzech 
koncertów w jednym tygodniu, zwłasz- 
cza tegoż samego artysty, trzeba by- 
ło odstąpić od zamiaru urządzenia 
niedzielnego koncertu symfonicznego. 

Nic sama Magistratowi nie płacąc, 
pobiera „Reduta* od Wil. Tow. Fil- 
harmonicznego za salę, Światło i tp. 
w czasie koncertów. 
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OBRADY 
WARSZAWA, 27-ll. PAT. 54 posiedze- 

nie Sejmu. Na wstępie marszałek odczytał 
skład komisji budżetowej, do której na po- 
przedniem posiedzeniu odesłano wniosek w 
sprawie pociągnięcia ministra skarbu + przed 
Trybunał Stanu. Marszałek zaznaczył dalej, 
że zgodnie z art. 6 ustawy o Trybunale Sta- 
nu komisja ma złożyć Sejmowi wniosek 
bądź to o powzięcie uchwały stawiającej mi- 
nistra w stan oskarżenia, bądź o odrzucenie 
wniosku o pociągnięcie go do odpowiedzial- 
ności. Komisja powinna dać ministrowi moż- 
ność udzielenia wyjaśnień bądź ustnie bądź 
na pismie. Nadto może przesłuchiwać świad- 
ków i znawców tudzież badać dokumenty 
dotyczące sprawy. 

Izba przystąpiła do dalszej rozprawy 
nad wnioskiem w sprawie zmiany konstytu- 
cji. 

Pos. Bagiński (Wyzw.) uważa, że pro- 
jekt B. B. odsuwa lud od wpływu na rządy, 
daje wszechwładzę biurokracji. Gdyby wal- 
ka — dodaje mówca — przeniosła się za 
parlament, to walkę tę podejmiemy również i 
PY przeświadczenie, że ją wygramy. 

os. Radziwiłł (B.b.), nawiązując do 
ostatnich słów. przemówcy o walce, oświad- 
cza: Uważam za swój obowiązek obywatel- 
ski podnieść, co jest wspólne nam wszystkim 
i jasno i dobitnie określić cel tej walki, Prze- 
dewszystkiem mam nadzieję, że rozegra się 
ona tutaj w parlamencie i że będzie to wal- 
ka idei. Chcę odstąpić od zwyczaju, że tej 
trybuny używa się i nadużywa do podkreśla- 
nia głównych różnic, chcę podkreślić cele 
nam wszystkim wspólnie. Przeżywamy epokę, 
w której wiele się mówi o pacyfizmie, mamy 
jednak sąsiada, który otwarcie głosi swój za- 

2 Ww ч 

SEJMU 
miar odebrania nam części terytorjum. Musi- 
my więc zastanowić się poważnie nad warun- 
kami, w których ta walka ma być prowadzo- 
na. Projekt, który przedstawiamy, przewidu- 
je ofiary ze strony parlamentu i przywódców, 
cz ofiar tych nie żądamy, ani dla siebie, ani 
dla żadnego stronnictwa, lecz dla kraju i do- 
bra ogółu. jedyną drogę do zabezpieczenia 
interesów państwa widzimy na daniu wiel- 
kich uprawnień i praw kosztem partyj poli- 
tycznych i ich przywódców obranemu drogą 
plebiscytu Prezydentowi Rzeczypospolitej. 
Podpisanie tego projektu dla konserwatystów 
było także abnegacją z programowych dezy- 
deratów na rzecz państwa. Co się tyczy na- 
żwisk podpisanych pod projektem, to w ze- 
stawieniu tych nazwisk tkwi tak wielka siła 
moralna, że Sejm nie pójdzie za głosem tych, 
którzy wołają o odrzucenie tego projektu w 
pierwszem czytaniu, lecz wraz ze mną gło- 
sować będzie za odesłaniem projektu do ko- 
misji. 

Pos. Lewicki (Kl. Ukr.) uważa, iż pro- 
jekt jest próbą powrotu do autokracji, zupeł- 
nem przekreśleniem zasad demokratycznych. 
Wobec tego klub mówcy głosować będzie 
za odrzuceniem projektu. 

Pos. Lieberman (P.P.S.) oświadcza, iż 
obowiązująca konstytucja ogłasza zwierzch- 
nią władzę narodu i odpowiedzialność rządu 
przed narodem. Obecny projekt — zdaniem 
mówcy — tę główną zasadę odwraca. 

Pos. Wrona (Str. Chł.) wypowiada się 
przeciw rozszerzeniu uprawnień Senatu, prze- 
ciw podniesieniu granicy wieku dla czynne- 
go prawa wyborczego, oraz oświadcza, że 
klub mówcy zgłasza formalny wniosek o od- 
rzucenie projektu w pierwszem czytaniu. 

w senackiej Komisji skarbowo-hudžetowej 
WARSZAWA, 2T-Il. PAT. Senacka ko- 

misja skarbowo-budżetowa pod przewodni- 
ctwem wice marszałka Gliwica przystąpiła na 
dzisiejszem posiedzeniu do preliminarza bud- 
źżetowego Ministerstwa Skarbu. 

Referent senator Szarski (B.B.) wskazu- 
je, że niezadowolenie istniejące u nas w kra- 
ju stąd głównie pochodzi, że państwo może 
zapewnić obywatelom tylko stopniowy roz- 
wój, ludność natomiast jest niecierpliwa i ra- 
daby koniecznie przeskakiwać etapy. Stwier- 
dzić należy, że brak kapitału i wysoka stopa 
procentowa były dawniej jeszcze znaczniej 
gorszemi niżeli obecnie. Kredyt długotermino- 
wy wzrósł bardzo zwłaszcza procentowo, 
gdyż, rzeczywiście Polska zaczęła od zera. 
Referent nie widzi objawów, któreby zapo- 
wiadały kryzys gospodarki, gdyż niema ani 
wybitnej zwyżki cen ani też wybitnie wyso- 
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SZKOŁA FILŃOWA 
Związku Arfysthw Szfuki Kinemafograficznej w Wilnie 

przyjmuje zapisy na rok szkolny 1929. 

Ulica Ostrobramska 27, (w podwórku na lewo). 

kiej stopy procentowej, a to są główne zwia- 
stuny przesilenia. 

Po przemówieniu referenta zarządzono 
przerwę, po której zabrał głós senator Janu- 
szewski (Wyzwolenie) omawiając między 
innemi kwestję przedsiębiorstw państwowych 
i zwracając uwagę na konieczność uregulo- 
wania ich kontroli. Następnie porusza mów- 
ca kwestje podatkowe. Po nim przemawia 
jeszcze senator Boguszewski (B.B.) dopatru- 
jąc się powodu skarg ludności rolniczej nie 
w wysokości podatków, lecz w wymiarze i 
uważając te skargi za uzasadnione. Minister- 
stwo Skarbu zrobiło duży krok naprzód dla 
spraw rolnictwa, jednak niedokładnie zdaje- 
my sobie sprawę z potrzeb rolnictwa na- 
przykład w dziedzinie spółdzielczości. Na tem 
obrady odroczono do godziny 16-ej. 

    

w godz. 11 li 5—8. 

904—b 
(ių AZ 
  

  

Ml 

Naturalny 

Nawóz 

Azofowy 

[ 

Proces szpiegowski w Nowogródku 

NOWOGRODEK, 27 II. (tel. wł. „Słowa”*) Wczoraj rozpoczęła się 
w sądzie okregowym rozprawa szpiegowska. Po odczytaniu aktu oskarże- 
nia sąd przystąpił do badania świadków. Rozprawa odbywa się przy drzwiach 
zamkniętych. Na rozprawę przybyli eksperci-oficerowie sztabu generalnego. 
Wyrok spodziewany jest jutro. 

  

Poza znaczenłem gospodarczem, jako je- 
dyny środek lokomocji w tej okolicy, kolejka 
ma znaczenie strategiczne i już swoją rolę 
odegrała w 1920 roku przy zdobywaniu Lidy 
i oswobadzaniu kraju od bolszewików. 

Jeśli więc w sferach gospodarczych spra- 
wa utrzymania tej kolejki jest całkowicie po- 
grzebana, to Ministerstwo Spraw, Wojsko- 
wych powinno się tą sprawą zainteresować 
i utrzymać jako jed yny łącznik stacji Skrzy- 
bowce z szosą Lida — Grodno. 

Jeśli ostatni dzierżawca tej kolejki utrzy- 
mywał dla idei dokładając z własnej kiesze- 
ni, by móc opłacić jej dzierżawę Dyrekcji Wi- 

Fakty powyższe dosadnie ilustrują 
driałalność „Reduty* w celach pod- 
niesienia u nas kulturalno-artystyczne- 
go ruchu, o czem się tak dużo nieraz 
w pięknie brzmiących frazesach mówi. 

W tak niewdzięcznych warunkach 
przyszło p. Muenzerowi dać się— po 
raz pierwszy— poznać naśSzej publicz- 
ności, która zapełniłaby salę, gdyby 
się zgromadziła jednego wieczora, a 
na dwa koncerty, postępujące bezpo- 
Średnio, mogła tylko częściowo wy- 
starczyć. 

Wrażenie, otrzymane z wysłucha: 
nia obu programów  było—naogół — 
bardzo korzystne. Sprawność technicz- 
na najzupełniej na wysokości kwspół- 
czesnych tak wielkich wymagań, zwła- 
szcza perlistość pasażowa wyborna. 

Najbardziej jednak zwraca na sie- 
bie uwagę prześliczne dotknięcie, wy- 
dobywające z instrumentu dźwięki, 
jakby całkiem pozbawione śladów me- 
chaniki klawiszowej. Nigdy artysta nie 
przekracza możliwości fortepianu i nie 
nadużywa siły, Usposobieniu koncer- 
tanta najbardziej odpowiada nastiój 
liryczny, który też z właściwem od- 

leńskiej, to tembardziej sfery stojące na cze- 
le naszego życia gospodarczego. powinny o 
tem pomyśleć i zapobiec niszczeniu i tak 
skąpych środków komunikacji na Kresach. 
Cóż na to powie Pan Prezes i pan dyrektor, 
że podwładni piszą podobne wnioski na szko 
dę Państwa Polskiego. 

  

Godziński. 

Jak z filmowego scenariusza 
Ujęcie sprawcy merderstwa pod Wieluniem. 

Życie prześciga niejednokrotnie najbar- 
dziej wyszukaną tantazję reżyserów t. zw. 
filmów kryminalnych. Potworność wydarzeń, 
ich splot i tło biedną wobec najbardziej sen- 
sacyjnego kryminalnego romansu filmowego 
jakie wytwórnie amerykańskie, przodujące 
w tej specjalności w światowej produkcji iil- 
„mowej zdołały żaprezentować widzom. Ta- 
kie welleksje nasuwają się gdy czyta się hi- 
storję, ujętego przez policję przed paru dnia- 
mi sprawcę morderstwa pod Wieluniem 
„aktora filmowego" Boreckiego i jego  nie- 
szczęśliwej małżonki również adeptki X-tej 
muzy Stefanji Swiderskiej. 

Mieczysław Borecki, liczący lat 25, rze- 
komo pilot z zawodu, człowiek żonaty z nie- 
zwykle bogatą przeszłością kryminalną ka- 
rany kilkakrotnie do 3 lat więzieniem, poznał 
w maju ub. roku w kawiarni „italja* na No- 
wym Świecie w Warszawie Stefanję Świder- 
ską, córkę ślusarza kolejowego, zamieszkałą 
we własnym domu rodziców na Bródnie 
przy ulicy Kurpiowskiej 10. Świderska po- 
siadała tam oddzieltte mieszkanko, 'całkowi- 
tą wyprawę oraz 3.000 zł. posagu w. gotów- 

ce. Pragnęła ona.zostać artystką filmową. 
Skończyła szkołę przy „Polfilmie', poczem 
występowała jako tancerka w kabarecie ,,Ni- 
touche”. Borecki podający się za kawalera 
bywał w domu Świderskich i oświadczywszy 
się o rękę córki został przyjęty. 

„. W. międzyczasie Borecki wyjechał na 
kilka dni do Łodzi, gdzie zamieszkiwał u 
niejakiej Elli Markwat, którą okradł i wrócił 
do Warszawy. 

„W przeddzień ślubu Świderscy dowied- 
dzieli się, że Borecki jest żonaty. Natych- 
miast wymówiono mu dom. Mszcząc się Bo- 
recki zagroził Świderskim śmiercią. —- Stefa- 
nja Świderska opanowana całkowicie przez 
Boreckiego, uciekła z nim, zabierając swą 
wyprawę i posag w sumie 3.000 złotych. W 
Krokowie Borecki i Świderska zajęli aparta- 
menty w hotelu Europejskim. Bawiąc się we- 
soło roztrwonili sumę 3 tys. złotych posagu. 

Nie widząc innego wyjścia Borecki oświad- 
czył swtej przyjaciółce, że autem powrócą do 
Warszawy. 

Na placu Marjackim wynajęli taksówkę 
„Chęvrolet'* Jana Skalniaka, któremu Borecki 
oświadczył, że jest artystą filmowym i pra- 
gnie wynająć auto na dłuższą podróż, gdyż 
przyjacielowi jego komisarzowi policji samo- 
chód zepsuł się w drodze do Krakowa. Skal- 
niak zgodził się na propozycję. 

Z Krakowa wyjechano o godz. 7 wie- 
czorem. Tuż pod Krakowem pękła u samo- 
chodu opona. Szofer wspólnie z Boreckim 
naprawił oponę i wtedy. niewidocznie ukrył 
długi klucz żelazny, którym następnie zamor- 
dował Skalniaka, 

a Przez Częstochowę przejechali o godz. 
2-ej w nocy. Pod Wieluniem Skalniak zatrzy- 
mawszy auto rzekł, że dalej nie pojedzie, po- 
nieważ w motorze spostrzegł defekt. 

Wówczas to Borecki zamordował szofe- 
ra. Trupa ulokował w samochodzie, rozkazał 
Świderskiej, która stawała w. obronie szofera 
zająć miejsce obok, poczem sam poprowadził 
auto. 

Po przejechaniu kilkunastu kilometrów 
zatrzymał auto na moście, zdarł z trupa szo- 
fera kurtkę skurzaną, zabrał mu portfel z do- 
kumentami, wyniósł zwłoki z auta i przez 
barjerę rzucił do wody. . 

„Następnie w zbrodniarzu zrodziła się 
myśl pozbycia się jedynego świadka zbrodni 

Świderskiej. Nadawszy samochodowi 
ostatni bieg — wyskoczył. 

Auto oparło się jednak o przydrożne 
drzewo i Świderska ocalała. 

. „ Teraz Borecki zdjął z auta licznik i wska 
źnik, poczem pozostawiwszy samochód ri- 
szył wraz ze steroryzowaną Świderską pie- 
szo w dalszą drogę. 

„Doszli tak do Czarnożyły, gdzie zatrzy- 
mali się na krótki wypoczynek w pewnej 
chacie. Gospodyni domu tego ujrzała na rę- 
ce Boreckiego wytatuowany rysunek. 

Po wypoczynku Borecki i Świderska 
udali się w dalszą drogę. Napotkawszy po 
drodze autobus, zajechali nim do Sieradza, 
skąd koleją przez Zgierz udali się do War- 
szawy. 

Śpieniężywszy kurtkę i licznik zamordo- 
wanego Skalniaka wyjechali do Przemyśla i 
Lwowa, skąd ponownie wrócili do Warsza- 
wy i zamieszkali w hotelu. Szukając pracy 
zaangażowani zostali w charakterze agentów 

PERSOZEF SCO OZRTOCDED ZO SZZCZRCO 

Dwa brylanty korony carskiej do 
śpiedania w Loadynie 

Onegdaj specjalny kurjer przywiózł z 
Rrzymu do Londynu dwa brylanty niezwy- 
kłej wartości. Zostały wręczone pułkowniko- 
wi Oliwerowi Lockterowi, który podczas woj- 
ny służył pod rozkazami wielkiego księcia 
Mikołaja Mikołajewicza i cieszył się jego spe- 
cjalnem zaufaniem. Brylanty te przyslaia mu 
wielka księżna Anastazja — wdowa po nie- 
dawno zgasłym Mikołaju. Otóż będąc obec- 
nie w bardzo ciężkich warunkach  finanso- 
wych, wielka księżna, rodzona siostra królo- 
wej Włoch, postanowiła wyzbyć się tych ka- 
mieni — Oliwer Locker ma przeprowadzić 
całą tranzakcję. 

Jeden z djamentów o formie serduszka 
ma odcień różowawy, był podobno spec;al- 
nie lubiany przez Katarzynę Il-gą, którą sta- 
łe go nosiła na szyi. 

„. Przed wojną oceniano ten klejnot 
miljonów złotych — dziś wątpliwem jes 
ktoś ofiaruj: „ołowę tej sumy, 
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do sprzedaży na prowincji znaczków z ga- 
dobizną marszałka Piłsudskiego i kart 
rzecz Związku Weteranów. Odwiedzali wise 4 
miast, až wreszcie dotarli do Poznania, gdzie 
Boreckiego aresztowala policja tamtejsza za 
kradzież popełnioną w Łodzi u Markwatowej, 
Świderska zaś wróciła sama do Warszawy. 
— Wkrótce przybył tam również Borecki, 
któremu udało się zbiec z pod konwoju z 
Brzezin. W Warszawie Borecki po raz dri- 
gi usiłował zgładzić Świderską i w tym celu 
pchnął ją pod nadjeżdżający tramwaj. — 
l tym razem jednak Świderska uniknęła 
śmierci. 

Przed kilku dniami Borecki został po“ 
wtórnie aresztowany za okradzenie Markwa- 
towej i osadzony w więzieniu w Łodzi. 

Tu dozorca więzienny spostrzegł, jak 
Borecki stale ssał jedną ze swych rąk. Zapy- 
tany dłaczego to Czyni oświadczył, że prag- 
nie usunąć wytatuowaną na ręce trupią 
czaszkę. ё 

. Ponieważ policja częstochowska poszu- 
kiwała przestępcy z wytatuowaną ręką 
wiadomiono ją o tym takcie. 

Wywiadowcy częstochowskiego urzędu 
śledczego przybyli do Łodzi i ustalili, że Bo- 
recki, który zresztą sam przyznał się do 
zbrodni, był zabójcą szofera Skalniaka z Kra- 
kowa. 

Boreckiego przewieziono wczoraj z: Ło- 
dzi do Częstochowy, gdzie osadzony został 
w więzieniu, 

Świderską również aresztowano w War- 
szawie i przewieziono do Częstochowy. 

_  Boreckiemu, jak się dowiadujemy, grozi 
wieloletnie więzienie, a przy zastosowaniu 
obciążających okoliczności nawet kara śmier- 
ci. Świderska odpowiadać będzi za współ- 
udział przez ukrywanie zbrodni. 

Proces sądowy odbędzie się w Często- 

Książę Walji. 
Skończyło się życie beztroskie i wesołe. 

W zastępstwie chorego ojca, książę musi się 
zajmować sprawami państwa, wciągać się w 
trudy noszenia kroony, która prędzej czy 
później przypadnie mu w udziale. | zdawało 
się lekkomyślny, myślący tylko 0 zabawie 
książę zmienił się obecnie gruntownie. 

Wstaje o wpół do dziewiątej, prędko po | 
łyka śniadanie i biegnie do ogrodu Saint— 
James na ranną przechadzkę. Na gazety le- 
dwo rzuca okiem — nudzą go potężnie, nie 
wierzy w ich rozum i znaczenie, boi się 
długiego, ciężkiego artykułu. Zato ze swemi 
sekretarzami i adjutantami od biurka rozma- 
wia obficie: wysłuchuje raportów, wypytuje 
o szczegóły, interesuje, stara się poznać i 
uchwycić wszystko. Przegląda papiery, pod- 
pisuje gdzie i co trzeba, czyta ogromne me- 
morjały. 

Drugie śniadanie jada zazwyczaj w to- 
warzystwie królowej matki. Potem odbywa 
spacer po mieście, albo odwiedza Bath-Club, 
gdzie spotyka brata, księcia Jorku i paru bliż- 
szych przyjaciół. Kostjum kąpielowy, skok z 
trampoliny, parę przepłynięć basenu tam i z 
powrotem — i książę Valji wraca do spraw 
państwowych. 

„ W przeciwieństwie do ojca, którego naj- 
większą i najmilszą rozrywką jest posiedzieć 
samotnie, w ciszy, czytając poważne księgi 
— książę nie lubi osamotnienia. Towarzystwo 
jest mu niezbędne. Dawniej co wseczór wy- 
chodził na miasto, można go było spotkać w 
szykownych klubach i dancingach — obecnie 
zarzucił zupełnie te wycieczki — co przysta- 
walo księciu, nie przystoi prawie —— królowi, 
więc spędza wieczory w domu, rozmawia z 
odwiedzającymi go przyjaciółmi, gra w teni- 
sa i kładzie się wcześnie spać. 

Tłum londyński zauważył doskonale róż: 
nicę w obyczajach i sposobie życia księcia. 
Nie paraduje już konno po parkach publicz- 
nych, nie spotyka się go na ulicy. Spoważ- 
niał widocznie, nie rumieni się, jak dawniej, 
przy każdem słowie, nie uśmiecha się figlar- 
nie do ładnych dziewcząt, nieraz jest zasę- 
piony i zamyślony. 

Na swem czole czuje już zapewne ciężar 
korony państwa o 450 miljonach mieszkań- 
cach. 0. N. 

BZEKOLADA ŠMIETANKOWA 
i MLECZNO-ORZECHOWA 

fabryki 
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woda kolońska oznanej doborowej a 
jakości oryginalnatylko firmy 

<   
  

    

czuciem uwydatnia wybornie, w znacz- 
nej części przystosowując do tego 
układ programu, zawierającego praw- 
dziwe perły literatury fortepianowej, 
jak: sonaty (h-moll) Szopena oraz 
(d dur) Schuberta i cały szereg mniej- 
szych utworów Obu tych mistrzów tu- 
dzież najwdzięczniejszych kompozycyj - 
Liszta. 

Niepotrzebnie ulega p. Muenzer 
pokusie zbytniego przyśpieszania ten.p 
nieraz ze szkodą dokładności rytmicz- 

nej (finał sonaty Szopena) i jasności 
konturów linji melodyjnej w  biegni- 
kach. Są to—zresztą—łatwo zrozumia- 
łe objawy u młodege i bardzo muzy- 
kalnego fortepianisty, który jeszcze 
niezupełnie osiągnął dostępne sobie 
szczyty całkowitej dojrzałości artysty- 
cznej, lecz jest już na najlepszej dro- 
dze i bardzo blisko do niej. 

Nie chciałbym, aby me uwagi by- 
ły niewłaściwie zrozumiane. Dlatego 
też stanowczo zaznaczam, że p. Muen- 
zer jest już teraz artystą wybitnym, 
lecz w przyszłości można od niego 
oczekiwać jeszcze większych czynów 
artystycznych Oraz mniej ogranego 
programu. 

Na obu koncertach powodzenie 
artysty było najzupełniej stanowcze. 

Michał Józefowiez. 
  

Wrażenia feafralne. 
„Dobrze skrojony frak" kroto- 

chwila w czterech aktach Gabrje- 
ła Dregell' w Teatrze Pois«im.— 
Jeszcze o wykonaniu w Reducie 
Szaniawskiego komedji „Mece- 
nas i róże”. 

Teatry współczesne nagwałt szu- 
kają repertuaru, mogącego przyciąg- 
nąć publiczność. Nie ostatnie, w tym 
wyścigu o magiczne słowo sceny, 
miejsce zajmuje nasz Teatr Polski w 
„Lutni“, 

Po sztukach skandynawskich, sto- 
jacych na pograniczu tragedyj, po 
Sztuce Perzyńskiego, arcyniezręcznej i 
bez głębszego wyrazu, pokazano nam 
coś z pogranicza krotochwili, farsy i 
lekkiej komedji. Sztuka starsza— mó- 
wią nam--ale aktualna! Otóż nie we 
wszystkiem. Ta jej satyryczna aktusl- 
ność zanadto pretensjonalna, nie mó- 
wiąc © tem, że wogóle naiwna. 

   
IU BOTY 

Ale publiczności zebrało się tym 
razem więcej. Może coś lżejszego ma 
wzięcie? Może. Niech dvr. Rychłow- 
ski próbuje. Wiem, że prėbowanie 
drogo kosztuje, ale na to recenzent 
nic a nic pomóc nie może. 

* 

W myśl danego w recenzji zobo- 
wiązania, udałem się na czwarte przed- 
stawienie „Mecenasa i r6ž“ Szaniaw- 
skiego w Reducie. 

Z przyjemnością stwierdzam, że 
wykonanie komedji w całości i szcze- 
gółach niektórych zostało stonowane 
i wyrównane. Poszczególni wykonaw- 
cy—z wyjątkiem może Marka— prze. 
trawili swe partje. Niezupełnie w po- 
rządku jest nadal z kostjumami nie- 
których wykonawczyń, gdzie mści się 
przesada rnody. Ale to wcale nie prze- 
szkadza mi, by zalecić wszystkim od- 
wiedzenie Reduty i wysłuchanie utwo- 
ru Szaniawskiego. w. P. 
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Znów - upaństwowienie lasów. 
W dniu 26 lutego sejmowa komisja 

rolna dyskutowała nad wnioskiem stron 

nictwa chłopskiego w przedmiocie u- 

państwowienia lasów prywatnych. Pro 

jekt komisji przewiduje, że lasy, sta- 

nowiące własność osób prywatnych i 

osób prawnych, po upływie roku od 

dnia ogłoszenia ustawy przechodzą au- 

tomatycznie na własność państwa. 

Upaństwowieniu nie podłegają lasy o 
ko poniżej 50 ha, dalej należące * 

do gmin lub gromad wiejskich oraz, z 
pęwnemi zastrzeżeniami, do gmin miej-, 
*skich, wreszcie lasy otrzymane jako re- 

kompensata za serwituty. Projekt ten 

usilnie popiera Wyzwolenie i PPS. 

Tak więc znów po upływie ośmiu 

lat pa powzięciu przez Sejm w roku 

1920 uchwały o upaństwowieniu lasów 

prywatnych, uchwały korzystnie dla 

państwa niezrealizowanej wobec braku 

w niej momentu ustawodawczego, spra 

wa ta ponownie ukazuje się na porząd- 

ku dziennym. 

Cele, które przyświecają inicjatorom 

projektu i jego zwolennikom, są zbyt 

dobrze znane, by zachodziła potrzeba 

mówić o tem — krok naprzód w dziele 

podważania i niszczenia własności pry- 

| watnej, krok naprzód w dziele socja- 
lizacji. Bardziej zastanawiającem jest 

to, że tego rodzaju projekty znajdują 

jetlnak uznanie wśród osób zdawałoby 

się nie znajdujących się w pokrewień- 
stwie z ideologją partyjną lewicowych 

demagogów sejmowych. Mam tu na 
myśli dość liczną grupę, przeważnie 

ludzi zajmujących wyższe stanowiska 

w poszczególnych ministerstwach, kitó- 

ta na wybujalym etatyzmie dąży do bu- 

dowania przyszłości państwa, wpro- 

wadzając jednocześnie w błąd opinję 

publiczną przez przyswojenie sobie na- 
zwy „pierwszej brygady gospodarczej'* 

Przed nami — jedno z najnowszych 

wydawnictw: „Na froncie gospodar- 

czym — w dziesiątą rocznicę odzyska- 
nja niepodległości" (Warszawa, wyda- 

wnictwo „Drogi'*). Sprawie lasów poś- 

Tiwięcony jest tu artykuł p. Adama Lore- 

ta p.t. „Główne wytyczne państwowe- 

s gospodarstwa leśnego". Uchwałę 

  
ejmową z 1920 r. o upaństwowieniu 

asów prywatnych autor określa jako 

„zdrowy pogląd, na istotę gospodar- 

stwa i produkcji leśnej'*. Uzasadnia to 

w sposób następujący: produkcja leśna 

posiada najmniej danych po temu, aby 

mogła w rękach prywatnych spełniać 

swe zadanie nie tylko w stosunku do 

właściciela lecz także w stosunku do 

życia gospodarczego kraju. a to ze 

względu na charakter gospodarstwa leś 

nego — sprzedaż lasu oznacza wyco- 

tanie części kapitałów czynnych w go- 

spodarstwie, gospodarstwo leśne nie 

sprzyja zajmowaniu się niem przez ka- 

pitał prywatny bowiem nie przynosi wy 

ższego oprocentowania ponad 3 proc., 

skutkiem czego: przekracza miarę dą- 

żności wymagań, nawyknień, wreszcie 

charakteru jednostki ludzkiej czynnej 

w życiu gospodarczem kraju: ponadto 
las posiada jeszcze cały szereg nieza- 

stąpionych dla kraju właściwości, jak 
wpływ na klimat, wilgotność i ochro- 

nę gleby, zdrowotność i t.p. „Tylko 

Państwo, reasumuje autor, jako właści- 
Cieł jest w stanie przez racjonalne go- 
Spodarowanie lasami uwydatnić wszyst 
kie ekonomiczne, przyrodnicze i kul- 

turalne korzyści płynące z nich dla 

kraju, tylko Państwo bowiem może być 

tym kapitalistą, mogącym odsunąć na 

dalszy plan rentowność kapitału w Ści- 
słem tego słowa znaczeniu, jeśli idzie 
© dobro ogółu”. 

Wartość tych argumentów? Można 

je jednakowo dobrze przytaczać dla 
uzasadnienia konieczności upaństwo- 

wienia jakiejkolwiek bądź gospodarki. 
placzego nie upaństwowić np. war- 
sztaty rolnicze, wszak dają one małe 

odsetki, meljoracje mogą wywrzeć 

wpływ na „klimat, wilgotność i ochro- 
nę gleby, zdrowotność i t.p.* a do te- 

‚ go jeszcze dochodzi ochrona pracy na'- 

‚ Jemnej, 'a wszak „tylko Państwo może i 

d....* Również dobrze można jakikol- 
wiek warsztat pracy upaństwowić dla 

tego że daje małe odsetki, jak również 
dla tego, że daje zbyt duże. Te właśnie 
argumenty, ich elastyczność i niepowią 
zanie z kierunkiem dzisiejszego rozwo- 
lu, przewaga w nich patosu nad tr eś- 
cią rzeczową — najlepiej swiadczą o 
tem, że wprzód została przyjęta zasa- 

Ma, później zaś zaczęto szukać pozo- 
rów uzasadniania, nie krępując się bra 
kiem jego. Zasadą tą jest etatyzm, za- 
sadą tą jest również przeświadczenie, 
że urzędnik potrafi lepiej gospodaro- 
wać niż ktokolwiek inny. Na nic nauka   

opłakanych eksperymentów w tej dzie- 

dzinie — etatyzm to już religja. 

Upaństwowienie lasów prywatnych 

może nastąpić w drodze wywłaszczenia 

bądź za odszkodowaniem bądź bez od- 

szkodowania. Pierwsze rozwiązanie 

przekracza niewątpliwie możliwości 

Skarbu, drugie zmusza do korzystania 

z przykładu Sowietów... 

H—ski. 

Dopisek. Zniszczone i spauperyzo- 
wane przez wojnę najazdy, okupację, 
inflację i politykę poprzednich rządów 
rolnictwo połskie nie jest w stanie dzwi 
gnąć się o własnych siłach. Niedostę- 
pne skutkiem wysokiej stopy oprocen- 
towania, kredyty, w razie korzystania 
z nich zacieśniają petlę na szyi rolnika, 
nie może on bowiem płacić więcej pro- 
centów, niż daje ziemia. Zmuszony 
więc jest do czerpania z lasu pokrycia 
wydatków nie kosztem jednak substan- 
cji ale w granicach etatów dozwolo- 
nych. Gdyby uchwała Sejmu z r. 1920 
znalazła realizację — roinictwo leża- 
łoby już na „obu łopatkach' i nie uczy- 
niłaoby tego postępu, który dziś nap а- 
wa otuchą, że bilans handlowy zosta- 
nie. uratowany wkrótce zawdzięczając 
wzmożonej produkcji rolnej. Etatyści 
nasi nie chcą nato zwracać uwagi, jak 
nie zwracają uwagi na inną okolićz- 
ność — mianowicie, że ingerencja Pań- 
stwa w postaci ustawodawstwa norma 
tytewnego jest tak duża, że w całej peł 
ni może zapewnić racjonalny kierunek 
gospodarki leśnej bez uciekania się do 
takich eksperymentów 

czenie. H. 

INFORMACJE. 
ZEZNANIA O DOCHODZIE. 

Ustawa o podatku dochodowym, w art. 
50 
wiązek skladania, bez indywidualnego we- 
zwania, zeznań o dochodzie za rok ub., © 
ile dochód ten przewyższa granicę dochodu 
niepodlegającego podatkowi, t.j. 1.500 zł. 
rocznie. 

Zeznania te, sporządzone na przepisanym 
bezpłatnie wy 

  

  

    

     ać powinny najpóźniej do 1 marca, 
zaś osoby prawre do 1 maja roku podatko- 
wego. 

Ministerstwa skarbu na rok bieżący prze- 
sunęło ten termin dla osób fizycznych do dnia 
1 maja 1929 r. 

Wypełniony sciśle i sumiennie formularz 

W samą rocznicę koronacji Ojca 
św. odbyło się w Wilnie kilka aka- 
demij dla dziatwy i młodzieży szkol- 
nej. 

Z inicjatywy Ligi Katolickiej odby- 
ło się zebranie przedstawicieli zrze- 
szeń katolickich, na kiórem uchwalo- 
no powołać specjalny komitet, który” 
by się zajął zorganizowaniem całego 
szeregu uroczystości ku czci obecne- 
go Papieża. 

W wykonaniu tej uchwały odbyło 
się 26 lutego liczne zebranie w lokalu 
Ligi Katolickiej, Po przeprowadzeniu 
dyskusji uchwalono, iż wszyscy przy- 
byli na zebranie, tak przedstawiciele 
władz, jak i organizacyj, stanowią Ko- 
mitet Obchodowy. Następnie uchwa- 
jone prosić na członków prezydjum 
honorowego: Arcybiskupa Metropolitę 
Wileńskiego, Pana Wojewodę, oraz 
Pana Prezydenta m. Wilna. 

W dalszym ciągu obrad wyłonio- 
no Komitet Wykonawczy, w skład 

jak wywłasz- 

Ja na osoby fizyczne i prawne obo- + 

Dluchsdy Panieskie w Wilnie, 

KURIER GOSPODARCZY ZIEŃ WSCAODNICI 
zeznania, po podpisaniu przez zeznającego, 
należy albo przesłać listem poleconym do 
właściwego, podatek wymierzającego orga- 
nu, albo złożyć tam osobiście za potwierdze- 
niem. Zeznania mogą być składane i ustnie 
do protokółu we właściwej władzy skarbo- 
wej_i instancji. 

Podiegający podatkowi dochód należy o- 
bliczyć według wskazówek szczegółowo .po- 
danych w rozp. par. 12 - 42. Dochód osób 
fizycznych wykazuje się oddzielnie co do każ 
dego poszczególnego źródła w odpowiednich 
rubrykach formularza zeznania. 

W zeznaniu podatnik ma prawo przyto- 
czyć te wszystkie okoliczności (stosunki ro- 
dzinne), które uzasadniają zniżkę stopy po- 
datkowej. 
W celu uniknięcia dochodzeń i koresponden 

cji zaleca się podatnikom, aby przy Składa- 
niu zeznań o dochodzie przytaczali © wszy- 
stkie szczegóły i okoliczności, które służą za 
podstawę do obiiczeń dochodu z danego źró- 
dia. 

Na podatniku ciąży obowiązek przekona- 
nia organów wymiarowych o słuszności da- 
nych, umieszczonych -w zeznaniu, a wywołu- 
jacych wątpliwości. Na poparcie swych twier 
dzeń podatnik może składać wszelkie dowo- 
dy pisemne, powoływać na koszt własny świa 
dków i znawców oraz przeakładać do przej- 
rzenia księgi handlowe i gospodarcze. 

Zeznanie własne zapewnia podatnikowi 
najsłuszniejszy wymiar podatku. Kto nie zło- 
ży zeznania ten przed nadmiernym podatkiem 
nie obroni się. 

Gdy zeznania nie złożono łub złożono je 
po terminie, wymiar podatku będzie uskute- 
czniony zaocznie, na podstawie materjału 
jakim rozporządza organ wymierzający po- 
datek. Zeznania wniesione po terminie (1 ma 
ja 1929) mają znaczenie tylko środków po- 
mocniczych przy wymiarze podatku. 

Od składania zeznań o dochodzie ustawa 
zwalnia osoby, których główny dochód pły- 
nie: a) z nieruchomości gruntowej, nieprze- 
kraczającej 30 ha, b) z przedsiębiorstwa han 
dlowego 4-ej i piątej kat. oraz tychże i Hl 
kat. w miejscowościach łll i IV kłasy, c) z 
zakładu przemysłowego łub warsztatu rze- 
mieślniczego ktg. VIII iub wolnych od zasad- 
niczego podatku przemysłowego, d) z czte- 
ro i mniej izbowych domów mieszkalnych. 

Wymienione wyżej osoby mogą składać 
zą je złożyć gody otrzymają 

wezwanie organu _ wymierzającego 
Zaleca się aby i te osoby składały 

  

  

  

   
   

zeznania. 
Złeżone w terminie dokładne zeznanie o 

e daje płatnikowi pewne korzyści; 
„miarowa nie może określić docho- 
nie od złożonego zeznania, jeżeli 
tnikowi uprzednio sposobności do 
i uzasadnień złożonego zeznania. 

< uchylający się od złożenia ze- 
lub ociągający się z udziałem żą- 

z organ wymiarowy wyjaśnienia 
ć ukarany grzywną nawet do zł. 

ci też prawo do otrzymania wymia- 
ku dochodowt:go według przez siebie 

ymiar ten nastąpi 
zebranego przez 

    

   

   

  

   

    

   

   

  

    iwie materjału 

    

   

        

    

tawą wszelkich starań o zmniejsze- 
«u gdy zostanie on wymierzony za 

jest złożenie zeznania. Gdy zeznania 
ono obrona jest wprost beznadziej- 

7 interesie tedy płatników leży złożenie 
do 1 maja rb. 

  

którego weszły następujące osoby: p. 
Delegat Aioli Kooeć, ks. Prałat J. 
Olszański, p. prof. F. Bossowski, p. 
proi. F. Ruszczyc, p. Ławnik j. Ło- 
kuciejewski, ks. prof. Swirski, p. Ol- 
szewski, p. Maruszkin i p. Sawicka. 
Niezależnie od obecnych na zebraniu 
uchwalono, iż w skład Komitetu mo- 
gą w dalszym ciągu wejść przedsta- 
wiciele tych organizacyj, które dotych- 
czas swego akcesu nie zgłosiły. 

Jako dyrektywy do pracy Wydzia- 
łu Wykonawczego, Komitet wskazał 
potrzebę zorganizowania uroczystości 
o poziomie naukowym w U.S.B. u- 
rządzenie akademii reprezentacyjnej 'w 
teatrze „Re iuta”, następnie zorgani- 
zowanie całego szeregu popularnych 
obchodów: w Sali Miejskiej. a Doma.h 
Ludowych i t. d. Dało się również wy- 
czuć Życzenie ufundowania choćby 
jednego stypendjum i stworzenie ja- 
kiejś instytucji im. Papieża Piusa XI. 

KRONIKA 
(CZWARTEK. 
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Spostrzeżenia sueteorołogiczne Zabiadu 

, Meteorologii U. S. В. 
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1807 
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bę m. m. 

Wiatr 
przeważający į 

Uwagi: pogodnie 
Minimum za dobę — 20*C- 
Maximum na dobę 14° 
Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienią 
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. północno-zachodni 

KOŚCIELNA. 
— Zarząd Katolickiego Związku Polek 

przypomina że 1 marca jako w pierwszy pią- 
tek miesiąca odbędzie się w RAD Serca 
Eucharystycznego (Mickiewicza 19-2) ado- 
racja Przenajświętszego Sakramentu od go- 
dziny 4.30 da godz. 7.30 zakończona błogo- 
słowieństwem. 

URZĘDOWA. 

— Ułatwienie dia petentów. Wileński U- 
rząd Wojewódzki wydał dla użytku służbo- 
wego tablicę zawierającą objaśnienia w spra 
wie wysokości opłat stemplowych oraz w 
sprawie załączników do podań wnoszonych 
do starostw. Tablica ta, która ma służyć w 
pierwszym rzędzie dla orientacji ludności u- 
mieszczona jest w starostwach, w poczekal- 
niach i biurach podawczych, dalej w urzę- 

dach gminnych i wszystkich posterunkach 
Policji. 

  

Zlikwidowanie domów nierządu. Na 
skutek wydanych przez Wileńskie Starostwo 
Grodzkie zarządzeń wszystkie domy nierządu 
przy ul. Mostowej zostały już zlikwidowane. 

— Nadsór rad samorzsdem terytor- 
jalnym przeszedł w ręce Wojewód;twa, 
W myśl ostatniego rozporządzenia Min. 
Spr. Wewnętrznych nadzór nad samorzą- 
dem tervtorizłnym przekazany został Wo- 
jewodom. Rozporządzeniem tem prawo za- 
twierdzenia uchwał sejmików powiatowych 
i rad miejskich na terenie b. zaboru rosyj- 
sk'ego przysługujące dotychczas Minister- 
stwu przekazane zostało wojewodom. 

Po-adto wspomniani wojewodowie upo- 
ważrieni zostali do wydawania decyzji w 
sprawie podziału majątku i oznaczenia obo- 
wiązków związków komunalnych spowodo- 
wanych zmiarami granic danych zwiaztów. 

Przymarżnięty pies i popękane 
butelki. Jskkolwiek ostatnio mrozy ?mniej- 
szyły się znacznie, to jednak siła ich jest 
nadal duża. Wskazuje na to fakt, który stał 
się wczorzj rano na Wilji tuż u wylotu 
Wilenki. Ranni przechodnie mogli obserwo- 
wać na lodzie silwetkę psa skomlącego 
żałośnie. Jak się okazało (po niewczasie) 
pies ten położył się na lodzie i momenral- 
nie prawie przymarzł. Biedne zwierze prze- 
czuwając śmierć skomiało, a nikomo z 
przechodni nie przyszło do głowy, że ро- 
moc iego mogła uratować zwierzę. 

Jednocześnie fdowiadujemy. się, że ną 
rynku wileńskim brak od szeregu dni śmie- 
tanki skondensowanej nads;łanej normalnie 
w butelkaah. W okresie mrozów butelki 
pękały co spowodowało, że mleczarnie 
wstrzymały nadsyłanie śmietanki. ° 

MIEJSKA. 
— (0) Posiedzenie miejskiej Komisji 

Technicznej W piątek, dnia 1 marca, ode 
bęrzie się posiedzenie miejskiej Komisii 
Technicziei. Na porządku dziennym: 1) 
sprawy techniczne, związane z budżetem 
1920/30 r.; 2) omówienie metodv wykony- 
wania robót wodociagowo kanalizacyjnych, 
3) rozpatrzenie projektów publicznych. 

w tł 

Proces „Hramady” w Są- 
dzie Apelacyjnym 

W dniu dzisiejszym 

* “› 

rozpoczyna 
się w Sądzie Apelacyjnym w Wilnie .| 
głośny proces 56-ciu członków Biało- 
ruskiej Włościańsko Robotniczej Hra- 
mady z b. posłami: Taraszkiewiczem, 
Rak-Michajłowskim, Wotoszynem i 
Miotłą na czele. 

Jak wiadomo sprawa ta rozpatry- 
wana była przez Sąd Okręgowy w 
Wilnie w przeciągu 57 dni i w reżu!- 
tacie prawie wszyscy zostali skazani 
od 12 lat ciężkiego więzienia do 3 
lat więzienia zwykłego. 

Od wyroku tego apelowali zasą- 
dzeni oskarżeni oraz prokurator, wed- 
ług zdania którego uniewinnienie R. 
Ostrowskiego, — А. Łuckiewicza, du- 
>hownego Kowsza i Sokołow kiego 
nie powinno było mieć miejsce po- 
iuieważą wina ich została udowodnio- 
na na porzewodzie sądowym. в 

Sorawa ta nie przestaje budzič 
ogėlnego zaciekawienia i jakkolwiek 
Sąd Apelacyjny uznał, że obecność 
Oskarzonych na rozprawie jest zby- 
teczna i nie wydał zarządzenia Spro- 
wadzenia ich na rozprawę jednak nie- 
wątpliwie sala posiedzeń zapełni się 
po brzegi. 

Obronę wnosić będą ci sami adwo- 
kaci cu i w pierwsżej instancji £ 
wyjątkiem kilku wyznaczonych wów- 
czas przez Sąd Okręgowy. 

Na rozprawę zawezwano 27 šwiad- 
ków. Ze względu na b. obszerny ma- 
terjał w postaci protokułów i aktów 
Oraz szeregu dowodów rzeczowych 
obrady Sądu potrwają 7 8 dni. 
Prawdopodobnie zarządzona też zo- 
stanie przerwa na dzień Św. Kazi- 
mierza. 

Skład Sądu stanowić będą: prze- 
wodniczący—viceprezes Sądu Apela- 
cyjnego p. Dmochowski, oraz sedzio- 
wie pp. Jundziłł (referent sprawy) i 
Bądzkiewicz. 

Oskarżenie popiera prok. Parczew 
ski. 

OSI ETO с 

— (0) Znowu brak quorum. Wyzn*- 
czone na wtorek, dnia 26 lutego, posiedze” 
nie miejskiej Komisji Finansowej nie od- 
było się z powo: u braku quorum. 

— (0) Koncern węglowy znosi ulgi. 
Koncern węglo-y zawiadumił "agistrat, že 
znosi ulgi na dosiarczenie węgła dla ele- 
ktrowni i innych przedsiębiorstw miejskich. 
Mag'strat postanowił interpelować w tej 
prawie w związku miast polskich. 

— (0) Proszą o podwyżkę. Przedsię- 
biorstwo zjeuneczonego t-wa elektrycznego 
w Wars-awie, które dotychczas przeprowa” 
dzało w Wilnie ustawienie pionów w mie- 
ście, zażądało podwyżki cen Magistrat 
odrzucił to żąianie i uchwalił ogłosić no- 
wy przetarg. 

— (0) O zniesieniu opłat na Rzeźni 
miejskiej. Wczoraj zgłosiła się ao Magi 
stratu delegacja sprzedawców mięsa na 
Rzeźni miejskiej z prośbą o zniesienie opłat 
za przepustki ną wejście do Rzeżni. Spra 
wa ta będzie rozpatrzona przez kollegjum 
Magis ratu. 

(o) Przegląd samochodów miej- 
skich. Magistrat postanowił dla ustalenia 
jeanoltego typu samochodów miejskich i 
dla przeglądu stanu tychże samuchudów 
powołać specjalną komisję. 

RÓŻNE 
— Przy dzisiejszym num. „Słowa” za- 

łączamy dla wszystkich naszych przedpłat- 
ników cennik firmy Zygmunt Nagrodzki w 
Wilnie. 2 

Jeżelt Eto siłe otrzymał cennika, niech na- 
pisze do wyżej wymienionej firmy, a nie- 
zwłocznie zostanie mu wysłany. 

— Próbna mobilizacja. W dniu wczoraj- 
szym rozeszła się po Wilnie wersja o ogło- 
szeniu mobilizacji. Wersje te, aczkolwiek nie- 
co fantastyczne wywołały zrozumiałą kon- 
stęrnację wśród wiełu osób. 

wyjaśniło się, że ogłoszona została .pró- 
bsa mobilizacja kilku roczników rezerwistów 
jednego z pułków kawalerji. 

—esPrczydjum zarządu gminy Žy- 
dowskiej podało się do dymisji. Przed 
kilku oniami związek nauczycieli szkół ży- 
dowskich wystosował do zarządu gminy 
ż.dowskiej ultim-=tvm z żądaniem natych- 
miastowego wypłacenia na cele szkolnictwa 
przyznanego subsydjum. й 

W ultimatum nauczyciele zaznaczyli, że 
nieuwzględnienie żądań pociążnie Zza sobą 
powszechny strajk nauczycieli — żydów i 
hebraistów co spowoduje przerwę w nauce 
w szkołach, liceach, seminarjach i t. d. 
Sorawa ta wypłynęła na onegdaiszem po- 
siedzeniu zarządu gniny i zbie,ł: się ze 
spra v*ą zatargcu gm nv Z synagogą O prawo 
zarząizania cmen'ar en W wyniku kilko- 
godzinnej bardzo burzliwej dyskusji pre- 
zydium zarządu gminy podało się do dy- 
misji, ponieważ nie wiczi wyjścia z ubec- 
nej sytuacji pogorszonej ostatnio żądania- 
mi nauczycieli, które z braku funduszów 
nie mogą być uwzględnione. Decyzja za- 
rządu w sprawie dymisii prezydjum będzie 
Jozpatrzona na najbl ższem posiedzeniu. 

— Kary za szybką i nieostrożną jazdę. 
tarostwo Grodzkie w Wilnie wymierzyło 

kierowcom samochodowym następujące ka- 
ry: Czesławowi Wojewódzkiemu, (zam. przy 
ul. Wiłkomierskiej 3) — 100 zł. z zamianą na 
14 dni aresztu za jazdę samochodem z nad- 
mierną szybkościa; Adamowi Wańkowiczowi 
(Żeligowskiego 6) — 50 zł. z zamianą na 
ł4 dni aresztu za kierowanie autem bez pra- 
wa na to, Michałowi Okuszko, (Mostowa Nr. 
23) — 50 zł. z zamianą na 14 dni aresztu 
za jazdę iaksometrem po lzwej stronie je- 

zdni; Janowi Jasiulańcowi, (Zamkowa 6) — 
30 2. z zamianą na 10 dni aresztu za nieoś- 
wietlenie latarni przy samochodzie oraz nu- 
mer rejestracyjnego podczas jazdy w porze 
wieczorowej. 

TEATR | MUZYKA 

— Teatr Polski. „Dobrze skrojony frak*, 
pomimo niezmiernie życzliwego przyjęcia z 
jakiem się codziennie spotyka wśród rozba- 
wionej publiczności, dziś grany będzie po raz 
ostatni. 

— Premjera „Kwadratury koła", w spo- 
sób satyrystyczny dowodzi nam, jak wyglą- 
da eksperyment sowiecki w życiu codzien- 
nem, jaka zachodzi różnica między doktry- 
ną i rzeczywistością. Satyra ta, w której wi- 
dzimy dzisiejszą Rosję w życiu najzwyklej- 
szem, jest pierwsza sztuka. współczesna ro- 
syjska, jaką będziemy mieli możność oglądać. 

Premjera „Kwadratury koła* w piątek. 
— „Lałeczka z saskiej porcelany". Ta 

czarodziejska bajka H. Gerson - Dąbrowskiej 
która na premjerze w zeszłą niedzielę spo- 
tkała się z tntuzjastycznem przyjęciem wśród 
młodocianych i starszych widzów, grana bę- 
dzie raz jeszcze w niedzielę 3-go marca o 
god. 12 m. 30 w południe. 

      

Anna z Bokszczaninów 

Žemojtelowa-Mackiewiczowa 
po długich i ciężkich cierpieniach zmarła dnia 27-go lutego 1929 roku 

w wieku lat 61. 
Wyprowadzenie zułok z domu żałoby . Wiłkomierska 13 m. 1 do 

kościoła $w. Rafała nastąpi dn. | marca 1929 r. o zodz. 9 rano, poczem 
po nabożeństwie żałobnem pogrzeb na cmentarzu Rossa. 

O czem zawiadamiaią krewnych i znajomych pogrążeni w smutku 

Córka, synowie, synowa i wnuczki, 

Liiwini nie zwrócili jeszcze przyfrzymanych 
żołnie: ży. 

Pomimo wyrsźnej zapowiedzi granicznych władz litewskich wydania 
czterech żołnierzy KOP'u, ktorzy zabłądzili podczas zawiei 
przytrzymani са terenie: Litwy, dotychczas nie zwrócono ich. 

е w tej spravie oświadcz 
przekazani władzom polskim w dniu dzisiejsz, m. 
cinka litewskiego, interpelowany 

Śnieżnej i zostali 
Komendant od- 

ył, że zostaną oni, 

— Reduta na Pohulance. „Adwokat i ró- 
že“. Dziś o godz. 20-ej po raz 6-ty komedja 
Jerzego Szaniawskiego w 3-ch aktach p.t. 
„Adwokat i róże w premjerowej obsadzie,, 
ze Stefanem Jaraczem w postaci głównej. 

Jutro „Adwokat i róże”. 
— Koncert rosyjskiego zespołu bałałaj- 

kowego. W niedzielę 3-go marca odbędzie się 
w sali Klubu Handlowo-Przemysłowtego osta- 
tni pożegnalny koncert zespołu bałałajkowe- 
go pod. kier. E. Dubrowina. 

Gra, śpiew i tańce rozentuzjazmowują 
słuchaczy, jest to bowiem istotnie porywają- 
ce widowisko. Koncerty takie zdarzają się 
naprawdę niezwykle rzadko. To też zrozu- 
miałem jest, że poprzednie koncerty cieszyły 
się wielkiem powodzeniem. 

Bilety w księgarni „Lektor* Mickiewi- 
4. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Androny p. Androna, W czasie targu 
w Postawach patrol policji aresztował nie- 
jakłeęgo Romana Androna ze wsi Ogrodniki, 
który będąc pijanym do nieprzytomności 
awanturował się na rynku. Po wytrzeźwieniu 
Andron zameldował, że jadąc na targ miał 
przy sobie 600 zł. oraz weksel na 100 dola- 
rów i że wszystko skradziono mu podczas 
libacji. 

— Sanie pod pociągiem. Pociąg towaro- 
wy Nr. 3472 zdążając z Opsy do  Dukszt 
wpadł na przejeździe drogi Opsa—Brasław 
na sanie młeszkańca zaśc. Kieziki, bm. Ope- 
skiej Napoleona Mazulewskiego. Szczęśliwym 
zbiegiem okoliczności Mazułewski nie został 
zabity a tylko odniósł szereg obrażeń ciała. 
Sanie rozbite zostały w kawałki. Koń wy- 
straszony uciekł w połe. 

сга 

Buruwe kary zz rrzmiowy z Sze- 
ierem w aufohusie. 

Skandaliczny wprost stan bezpieczeń- 
stwa publicznego w autobusach wileńskich 
spowodowany bądź to brakiem odpowiednich 
kwalifikacyj szoferów, bądź ich nieuwagą 
doprowadził do obniżenia się frekwencji. Nie 
było dnia aby kroniki nie przynosiły nam 
wiadomości o nowych i nowych wypadkach 
autobusowych i niz było też dnia aby do re- 
dakcji naszej nie zgłaszano się z prośbą o 
wszczęcie kampanji przeciwko temu stanowi 
rzeczy. Kwestja naprawy tych stosunków 
stała się palącą. Zrozumiała to komenda poli- 
cji. Postęrunkowi kontrolujący ruch kołowy 
otrzymali wyraźne instrukcje, a niezależnie 
od tego Starostwo Grodzkie zaczęło stoso- 
wać system kar w stosunku do szoferów, 
przeciwko którym sporządzone zostały pro- 
tokuły. Nastąpiła wyraźna poprawa jednak 
nawet surowe kary stosowane za rozmowy 
w autobusach nie zdołały odzwyczaić szofe- 
rów od zabawiania publiczności rozmową. 

Wobec tego, że wszyscy szoferzy auto- 
busowi pociągnięci do odpowiedzialności za 
prowadzenie rozmowy w trakcie prowadzenia 
maszyny tłomaczą się tem, że sami pasaże- 
rowie rozpoczynają rozmowy. Starostwo 
Gródzkie zapowiedziało, że karze grzywny 
do 1000 zł. iub aresztu do 6 tyg. w drodze 
administracyjnej ułegają nietylko  szoferzy, 
ale i ci z pośród pasażerów, którzy prowa- 
dzą rozmowy z szoferami. 3 

Zdaje się, że zarządzenie wypleni osta- 

tecznie straszne w swoich wynikach nieprze- 

strzeganie przepisów i zmniejszy ilość wy- 
padków samochodowych. 

ZERO NCY TORÓW POEZORWNATO 

RADJO. 

Czwartek, dnia 28 lutego 1929 r. 

11.56 — 12.10 Tr. z Warszawy, gna? 
czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w Kra- 
kowie, oraz komunikat meteorologiczny. 
12,10 — 14,00: Tr. z W-wy: Odczyt i kon- 
cert dla młoczieży. 1600 — 16.20: Odczy- 
tanie programu dziennego, repertuar teat- 
ralno kinowy i chwilka litewska. 16.70 
16.35: Komunikat harcerski. 1635 17,00 
Audycja dla dzieci. Pogadanka kiajoznaw- 
cza. 1700 — 17.25: Tr. z Warsz, „Wśród 
książek*. 17.23 — 17.50: „Polacy na oale- 

kim wschodzie”, Pogadanka na tle książki. 
17.55- 18.50: Tr. z W wy. Koncert kame- 
ralny. 18.50 19.15 Pogadanka r.djotech- 
niczna. 19.15 — 19.30: Muzyka z płyt gra- 
mofon. 19.30—!9.45: Tygodniowy przegląd 

filmowy. 19.45—2000: Odczytanie progra- 
mu na piątek, komunikaty i sygnał czasu 
z W-wy. 2000 _ 21.15: Recytal skrzypcowy. 
21.15—2240: Tr. z Krakowa. Słuchowisko 
literackie. 22.00 —22,30: Komunikaty: P.A.T., 
policyjny, sportowy i inne. 22.30: Tr. mu- 
zyki tanecznej z „Daży”. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
27 lutego 1929 r. 

Dewizy i waluty: 

  

Trans. Sprz Kupno 
Belgia 123.89 124.20 12548 
Londyn 43,27 43,28 43,17 
Howy-Y vrk 8,90 8.92 8.38 

Paryż 34,85 3404 34.76 

Praga 26.50 26.38 

Szwajcarja } 171.96 17110 
Wiedeń 125.35 125.66 125,04 

Marka niem. 211.64 
Holandja 357,22 358,12 356,32 

Dolary _ 8,89 891 8,87 
Franki franc. 3487 34,96 34,75 
Kopenhaga 237,88 238,48 237,28 
Stokholm 238,35 238,95 234,75 

Włochy 46,74 46,86 46,62 

GIEŁDA WILENSKA 
27 lutegn 1929 r. 
Listy Zastawne 

4ipół proc, Wil. Banku Ziemsk. — 
100 zł. — 520 — 515 
Akcje . 

Wileński Bank Ziemski —Zł, 125 
— 180 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— Tęcza ilustrowane pismo tygodnio- 

we w zeszycie 8 mym przynosi: — Rzym 
papieży i cezarów, R. Fengl:ra. — Zagad- 
ne ie światowe, J. Drobnika.  Koryfeusze 
nauki a religja, C. Kozłowskiego. — © 
„Zwycięstwie meiancholji*, L. Bandury. — 
„Aaaonna Sasśoferrata w Poznaniu, I. Pio- 
trowskiej-Głębockiej. — Wizja architekto- 
niczna, S. Noakowskiego. Unikat teo- 

kracji, M. P. Pióro trójzębem, A. No- 
waczyńskiego. — Z nowszych publikacyj © 
teatrze, Lynkeusa. wiatłocienie. 
Listy ao redakcji. — Wśród książek. — Ze 
sceny. Z ekranu. Kronika. — Do 
ucha. ' Świat wczoraj, dziś, jutro. — Po- - 
wieść i nowele. Doktór Paweł (1), Z. 
Kisielewskiego. — Cień nad falami (2), E. 
Zegadłowicza. — Psią wyrocznia (2), G. K. 
Chestertona. Rozrywki umysłowe. — 
Okładka, Skwarcoii. 

  

  

Straty kolei skutkiem mrozów. 
Według danych, otrzymanych przez sejmo 

wą komisję komunikacyjną, straty na na- 
szych kolejach państwowych skutkiem osta- 
tnich katastrofalnych mrozów wynoszą do- 
tychczase zgórą 50 milj. złotych. 

Mimo ustąpienia mrozów sytuacja na xo- 
lejach wcale się nie poprawiła przeciwnie w 
niektórych dyrekcjach jeszcze się pogorszyła 
W dyrekcji warszawsk. mróz zelżał w dn. 
13 bm$ do 12 st. C. Czasy odejścia pociągów 
są już dość dobre (kilku lub kilkuminutowe 
opóźnienia) natomiast przyjazdy pociągów 
skutkiem śnieżycy są nadal opóznione pa 
kilka godzin, łub wcale nie przychodzą. Sze- 
reg pociągów osobowych Ostrów — Pasie- 
ki, Siedlce — Sobolów, oraz pod Hotyłowem 
wpobliżu Brześcia, gdzie stały po kilka go 
dzin. Prócz tego na linji Sierpo — Nasielsk 
dn. 14 bm. o godz. 7-ej pociąg tow. utknął 
w śnieg na linji Warszawa - Wołomin pociąg 
towarowy musiał przebijać się przez zaspy, 
linji Kutno - Strzałków parowozy Kursują 
z pługami. W związku z zamiecią duże tru- 
dności panują na wężle kolejowym w Łazach 
Najtrudniejsza sytuacja panuje w dyrekcji 
radomskiej. Na linji Rejowiec — Zawada ut- 
knął pociąg pośpieszno - towarowy; wysła- 
ne na pomoc dwa parowozy również utknę- 
ły w śniegu. M in. w zaspach śnieżnych ut- 
knęty: wpobliżu Rozwadowa pociąg osobo- 
wy, zdążający do Lwowa, na sziaku Roz- 
wadów Przeworsk poc. osob. ze Lwowa do 
Warszawy na stacji w Przeworsku pociąg po. 
$pieszny ze Lwowa do Warszawy, w Rejow- 
cu pociąg osobowy z Warszawy do Lwo- 
wa, pod Rawą Ruską pociąg osobowy ze 
Lwowa i t.d. 

W dyrekcji lwowskiej i stanisławowskiej 
sytuacja również katastrofalna w związku z 
szalejącą tam od kiłku dni śnieżycą. W dy- 
rekcji lwowskiej zamknięto wszystkie szla- 
ki, utrzymany jest jedynie i to z trudnością 
po jednym torze ruch na linji Lwów - Rze- 
szów. W dyr. Tarnopolskiej przy temperatu- 
rze —9 do — 11 st. С. szakeje od kilku dni 
taka śnieżyca że Tarnopoł i Tarnopolskię jest 
odcięte zupełnie od Świata, a zaspy wyno- 
szą 3 do 4 metrów wysokości. W dyrekcji 
gdańskiej trwa zamieć. Cały szereg pocią- 
gów ugrzązł na szlakąch (między Lwowem a 
Laskowiczami, pod Grudziądzem, oraz pod 
stacją Kowalewo). W dyrekcji krakowskiej 
sytuacja uległa polepszeniu, gdyż mrozy u- 
stąpiły i niema śnieżycy. W dyrekcji katowi- 
ckiej sytuacja również iepsza. Ilość ładunków 
nagromadzona spadła z 9500 tonn do 7500 
tonn. Dnia 13 bm. wysłano z Katowic 62 
pociągi towarowe (przeważnie z węgłem), 
podczas gdy normainie wysyła się 100 wago- 
nów dziennie. Na wszystkich stacjach dyrek- 
cji daje się odczuwać dotkliwy brak wody, 
a zwłaszcza na stacjach w Chorzowie i w 
Rybniku, które to stacje nie mogą skutkiem 
tego podstawiać parowozów. W dyiekcji wi- 
leńskiej zamieć wstrzymała ruch na linji wą- 
skotorowej Borańczyce - Prużany, oraz Ja- 
nów - Kamień Korzyrski. Na linji Brześć - 
Baranowicze parowozy kursują z pługami, 
ruch pociągów i praca przetokowa bardze 
utrudnione. 

  

  

OFIARY. 
Dla „Biednej Matki" składają pracowni- 

cy Polskiego Radja w Wilnie w dniu imie- 
nia Dyrektora Romana Pikiels, zamiast upo- 
miału imienicowego, zł. 100—. 

Ofiarnosci S4. Czytelników 
polecamy biedną matkę z Ś-giem 
drobnych dzieci, znajdującą sie w 
nędzy. Wszelkie oliary w naturze, 
iub gotówce, przyimuję administracja 
„Słowa* dia „Kiednej matki*. N
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Kiba jednej z największych zbrodni 
niem eckich 

Na łamach „Matin'a“ p. Stefan Louzan- 
me przypomina światu tę jedną Z najwips- 
szych zbrodni, popełnionych w dziejach lu- 
dzkości, która po wieczne czasy okryła hań- 
bą naród niemiecki i spowodowała Amerykę 
do wypowiedzenia wojny Rzeszy: zatopie- 
mie okrętu pasażerskiego „Lusitanji". 

Nowe, i jak się wydaje, najbardziej au- 
tentyczne szczegóły tej zbrodni, podaje p. 
Lowell Thomass w pamiętnikach swych, wy- 
danych w N. Jorku p. t. „Raiders of the De- 
ep", w których między innemi przytacza do- 
kunzenty dotyczące zatopienia  „Lusitanji“ 
znalezione w archiwach sztabu generalnego 
niemieckiego. 

Wśród papierów znajduje się świadectwo 
nieby:ejakie, bo dziennik okrętowy łodzi po- 
dwodnej niemieckiej „U 20", pisany własno 
ręcznie przez jej komendanta, porucznika ma 
rynarki Walthera Schwieger'a który właśnie 
posłał statek na dno oceanu. Por. Schwieger 
pisał pod datą 7 maja 1915 roku co nastę- 
uje: 

„Godz. 2.20. Zanurzam się. Na prawo 
przed nami dostrzegamy cztery kominy i las 
masztów jakiegoś steamer'a, płynącego z po- 
fudnio - zachodu w kierunku. Galley Head. 
Jest to wielki okręt pasażerski. 

2.25. Posunąłem się z jakieś dwadzieście 
wietrów bliżej do steamer'a, przypuszczając 

"że zmieni on kurs i skieruje się ku brzegom 
Mandji. 

2.35. Steamer zmienia kurs i płynie w kie 
runku Queenstown, co nam pozwała przy- 
bliżyć się na odległość strzału. Posuwamy się 
naprzód największą szybkością, aby obrać 
dogodną pozycję. 

3.10 Torpeda wyrzucona na odległość 
700 metrów , pomknęła na trzy metry pod 
powierzchnią. Uderzyła w okręt w sam śro- 
dek, za mostkiem. Straszny huk, połączony 

„ z ólbrzymiemi obłokami dymu. Odłamki wy- 
łeciały ponad kominy. Tuż po pierwszym wy 
buchu, spowodowanym prze torpedę, nastą- 
piła druga eksplozja. Mostek rozłupany na 
cłwoje. Powstał pożar. 

Okręt zatrzymuje się.. Zdaje się, że za- 
tonie w krótkim przeciągu czasu. Wielki po- 
płoch na pokładzie. Łodzie ratunkowe opu- 
szczono na powierzchnię morza, lecz kilka z 
mich, nazbyt obciążonych, wywraca się. Na 
przedzie okrętu widać wypisaną złotemi lite- 
rami nazwę „Lusitania“. Kominy pomalo- 
wane na czarno... Okręt płynął z szybkością 
dwudziestu mil na godzinę. 

Tyle zapisał w dzienniku okrętowym czło- 
wiek, który storpedował  „Lusitanię". Lecz 
po powrocie do Wilhelmshaven zaczął opo- 
wiadać... Zwierzał się przedewszystkiem swe 
mu przyjacielowi M-xowi Valentinerowi, któ- 
ry również jak pirat, grasujący na łodziach 
podwodnych, miał w wojnie morskiej wielkie 
„zastugi“. 

Wedle relacji  Vałentinera porucznik 
Schwieger najpierw opowiedział o tem, jak 

spotkał na pełnem morzu „Lusitanję” i dorzu- 

6 =
 

Wystrzelałem w poprzednich dniach 
wszystkie moje najlepsze torpedy... Zostały 
mi tylko dwie bronzowe, które nie należały 
do najlepszych". 

Tu podobnie jak w dzienniku okrętowym 
opisał chwilę wypuszczenia straszliwego po- 
cisku i moment wybuchu, poczem dodał: 

„Kłedyśmy się zanurzyłi, wydałem rozkaz 
swemu pilotowi, którym był stary kapitan 
niemieckiej marynarki handlowej, aby ba- 
czył, co się będzie działo dalej. Zaledwie pi- 
lot zbliżył oko do peryskopu, zawołał 
„Wielki Bože! To Lusitanja“!. Zajrzałem z 
kolei i zobaczyłem statek tonący z rzera- 
żającą szybkością. Mężczyźni i kobiety rzu- 
cali się w morze i próbowali uczec wpław... 
Nakazałem zanużyć się o 20 metrów głębiej” 

Dopiero w Wilhemshaven dowiedział się 
Schwieger z dzienników, jakże skutki wywo- 
łał jego zbrodniczy czyn. Kajzer udzielił mu 
oficjalnej nagany, ale koledzy pocieszyli go, 
zapewniając, że wielu jest w ich gronie ta- 
kich, co storpedowali okręty pasażerskie, 
Sam Valentiner oświadczył: 

„Rozkazy były wyraźne: storpedować ka- 
żdy napotkany statek. Rozkazu nie roztrzą- 
sa się, lecz wykonuje go”. 

„Lusitanja“ nie była jednym „liściem la- 
urowym* w „wieńcu sławy* porucznika 
Schwieger'a. W kilka SSA później komten 
dant łodzi podwodnej „U. 20° wypłynął na 
morze i zdobył nowe „trofea“. Zatopił mia- 
nowicie okręty: „Hesperin*, o pojemności 10 
tys. tonn, płynący z Liverpool do Quebec'u 
i statek pasażerski „Cymric”, który szedł do 
Queenstown. 

Lecz Bóg nierychliwy, ałe sprawiedliwy 
wymierzył umundurowanemu piratowi zasłu 
żoną karę w dniu 17 września 1917 roku. 
Schwieger, który zdążył już był awansować 
na stopień kapitana korwety, poniósł śmierć 
jako komendant innej, najlepszej niemieckiej 
łodzi podwodnej „U. 88". 

Jak pisze kapitan fregaty F. Darde, dnia 
tego łódź podwodna „U. 88", około godziny 
18-ej zatopiona została na południowy - za- 
chód od wybrzeży Irlandji przez statek an- 
gielski „Stonecrop“. 

Był to parowiec o pojemności 1680 tonn. 
uzbrojony w 6 dział (z których jedno było 
102 milimetrow'e). Dowodził statkiem kapi- 
tan fregaty Blackwood. Zaatakowany przez 
łódź „U. 88" a potem gwałtownie przez nią 
ostrzeliwany, Blackwood chwycił się podstę- 
pu. Zatrzymał okręt i kazał załodze upozo- 
rować opuszczenie szalup ratunkowych na 
wodę i ucieczkę z pokładu. „U. 88" nie po- 
dejrzewając podstępu, podpłynęła na odleg- 
łość około 700 metrów, wówczas Blackwood 
dał do niej kilka salw ze wszystkich dział. 
„U. 88% zanurzyła się, potem raz jeszcze 
wypłynęła pionowo na powierzchnię. Anglicy 
dostrzegli w jej Ścianach wielkie dziury od 
pocisków. Po chwili łódź zapadła w głębiny 
morskie, tym razem już na zawsze. 

Kapitan Schwieger poszedł na dno, aby 
spotkać się tam ze swemi ofiarami... 

SŁÓWU 

Dostawa węgla aeroplanem. 
W Niemczech mrozy panowały nieno- 

towane od 20 lat. Nic dziwnego przeto, że 
po paru dniach tej syberyjskiej temperatu- 
ry zabrakło węzla w wielu miastach. W 
Breslau zdarzyła się własnie taka sytuacja. 
Wszystkie składy opałowe były puste; 
wszędzie spodziewano się lada chwila traa- 
sportu, ale — nie nadchodzil. 

A mieszkańcy merźl.. 23 stopnie mro- 
zu dawały się mocno we znaki. 

boxaty bankier Herman Szulc był 
specjalnie wrażliwy na zimno — nie mógł 
formalnie usiedzieć w mieszkaniu, gdzie 
termometr nie wskazywał 15 stopni ciepła. 
Zaiecierpliw ony bezowo nemi poszukiwa- 
mami służby chwycił za tel: fon i zadzwo- 
nił do.... kopalni węgla w Ruhrze. Kazał 
sobie przywieźć aeroplanem 300 kilo; po 
treech godzinach węziel został mu do- 
starczony. 

Ale cena! Kilo wypadło po dwa i pół 
złote zamiast normalnych 7 gioszy. Mało 
to wzruszyło pana Szulca, był uradowany 
i zac erał ręce pairząc na ogień w piecu. 

Inni mieszkańcy nie mogli rzecz pro- 
sta pozwol ć sobie na taki drogi opał — 
uzbrajali się zatem w cierpliwość. P. t 

Jak się hawi Praga? 

Mieszkańcy Pragi czeskiej bawili się w 
roku ubiegłym nienajgorzej. Jak wynika z 
opublikowanej w tych dniach oficjalnej sta- 
tystyki urzędu skarbowego, wpływy z podat- 
ku widowiskowego w samej tylko Pradze 
wynosiły w roku ubiegłym 18.500.000 koron. 
tj. o 2.000.000 koron więcej niż w roku po- 
rzednim. Nic przeto dziwrtego, že miasto 
raga chętnie wydaje koncesje na zakłada- 

nie nowych lokali rozrywkowych, zgóry wie- 
dząc, iż na sytuacji materjalnej miasta odbić 
się to może tyłko dodatnio. Zaznaczyć przy 
tem wypada, że największe podatki widowi- 
skowe placity w roku ubiegłym kinematogra- 
fy na które przypada około 65 proc. ogólnej 
sumy, wpłaconej z tego tytułu do miejskie- 
go urzędu skarbowego. Ogółem posiadała Рга 
ga w roku ubiegłym 100 kinematografów, a 
w najbliższym czasie otwarte być mają jesz- 
cze dalsze teatry świetlne w stolicy Czecho- 

słowacji. 

    

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

Antoni Sitarz, zamieszkały w Wilnie, przy ul. 
Św. Michalskiej Nr. 8 zgodnie z art. 1030 U. 
P. C., ogłasza, iż w dniu 28 lutego 1929 roku 
o godzinie 10-ej rano, w Wilnie, przy ul. Ba- 
zyljańskiej Nr. 6, odbędzie się sprzedaż z 
licytacji publicznej majątku ruchomego Moj- 
żesza Zalcberga, składającego się z naczyń 
rozmaitych, oszacowanego na sumę RSA 
535, na zaspokojenie pretensji Samuela - 
perna, Pejsach-Samuela Gurmana i innych. 

Komornik sądowy (—) SITARZ. 

  

man przy ul. Portowej 23. Wszelkie umowy, zabowiązania, ak- 

Reiestr Handlowy 
Bo Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie wcią- 

gnięto następujące wpisy: 

w dniu 21. 12. 28 r. 
9361. I. A. „Kleja Abram i Szepetnicki Judel S-ka". Hurto- 

wnia piwa. Siedziba w Wołożynie, ul. Browarna, 20. Przedsię- 

biorstwo istnieje od 1926 roku. Wspólnicy zam. w Wołożynie: 

Abram Klejn przy ul. Browarnej 20 i Judel Szepenicki przy ul. 

St. Mińskiej 3. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dnia 
" 15 września 1927 roku i jej uzupełnień z dn. 14 listopada 1927 

r.iz dn. 7 grudnia 1928 roku na czasokres do dn. 1 stycznia 
1930 roku. Zarząd należy do obydwuch wspólników. Wszelkie 
zobowiązania i dokumenty podpisują w imieniu spółki obaj 

wspólnicy. 2871 — VI. 

w dniu 31. 12. 1928 r. 
Dział B. 

410. 1. B. „Żelazo - Stal - spółka z ograniczoną odpowie- 

dzialnością”. Prowadzenie handlu żelazem, wyrobami żelazne- 
mi i lanemi oraz rozmaitemi materjałami budowlanemi i innemi. 

Siedziba w Wilnie, ul. Ostrobramska 27. Spółka istnieje od 20 

grudnia 1928 roku. Kapitał zakładowy 10.000 złotych, podzielo- 

sych na 40 udziałów po 250 złotych kadžy, całkowicie wpłaco- 

sych.. Zarząd spółki do dnia 31 grudnia 1931 roku stanowią zam. 

w Wilnie: Aron Krakowiak - Krakowski, przy ulicy Bazyljań- 
skiej 6 - 5 i Chonon Lidowski przy ul. Mickiewicza 37 - 4. 

Wszelkie zobowiązania, umowy, akty hipoteczne i notarjalne, 

weksle, żyra wekslowe, czeki, przekazy, pełnomocnictwa i żą- 

dania zapłacenia wszelkiego rodzaju sum pieniężnych podpisują 

pod stemplem firmowym obaj zarządcy lub jeden z nich łącz- 

mie z prokurentem. Korespondencję zaś, niezawierającą zobo- 

wiązań, pokwitowania z odbioru korespondencji pocztowej, te- 

legraficznej, zwykłej, wartościowej, poleconej i pieniężnej, po- 

kwitowania z odbioru przesyłek, dokumentów i towarów z ko- 

lei, żeglugi, komór celnych i od osób prywatnych — podpisuje 

pod stemplem firmowym jeden z zarządców. Spółka z ograniczo 

ną odpowiedzialnością zawarta na mocy aktu i jego uzupełnie- 

mie zeznanych przed Janem Kłottem, Notarjuszem przy Kance- 

larji Hipotecznej Sądu Okręgowego w Wilnie w dn. 20 grudnia 

1928 r. za Nr. 8248 i w dn. 24 grudnia 1928 r. za Nr. 8321 na 

szas nieograniczony. 2872 — VI. 

w dniu 21 12. 1929 r. 

366. II. B. „Roma — spółka z ograniczoną odpowiedzial- 

mošcią“, Zarząd obecnie stanowią zam. w Wilnie Kazimierz 

Widawski przy ul. Zamkowej 18 i Mejer vel Maurycy Ber- 

“ 

  

Czopki he- “ (z kogutkiem) 
notoldalne „Varitol usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

zmniejszają guzy (żylaki). 
Sprzedają apteki i składy apteczne. 
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Zanim kupisz fowar zagraniczny 

— Dhejrzyj fowar krajowy. 
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Podaje się do wiadomości Osób korzystających z ® 
usług kolei, jak również innycn zakładów przewozowych, saw 

iż zostało otwarte koncesjnnowane | 6: Е 

Biuro Roszczeń Przewozowych „£9 Į 
ж ая a a ša 

! оВ т J.Galijewski iW. Nowicki 233 | 
Sp. z ogr. odp. ; 3 z z 

Specjalnością biura jest dochodzenie roszczeń 23, 8 
do zarządów kolejowych, oraz innych zakładów 5. 
przewozowych z tytułu: : 857 

1) Nadpłat przewoźnego i innych opłat do- ° &а SĘ 
datkowych (składowego, należności celnych i t. p.) X 29 

2) Nieterminowej dostawy ARA 
3) Braków, uszkodzeń i zaginięcia towarów. 32m ; 

Adres: WILNO, uliga WIELKA 47, felefon 108. 2“ 
  

ta notarjalne i inne pełnomocnictwa, obligi, weksle, czeki i in- 
dokumenty podpisują dwaj członkowie zarządu łącznie pod 
stemplem firmowym; każdy zaś z członków zarządu ma prawo 
samodzielnie kwitować z odbioru pieniędzy, z przekazów po- 
cztowych i telegraficznych oraz wogóle wszełkich należności 
dla spółki, otrzymywać wszelką korespondencję zwykłą i po- 
ieconą oraz podpisywać korespondencję handlową, niezawie- 
rającą zobowiązań. 2875— VI. 

w dniu 11. I. 1929 roku. 
252. II. B. „Biuro techniczno- Budowlane inž. Edward Lan- 

ge spėlka z ograniczoną odpowiedzialnošcią“, Na likwidatora 
powołano inż. Edwarda Lange, zam. w Nowej Wilejce. Zgło- 
szono likwidację spółki. 2876 — 

w dniu 16. I. 1929 r. 
211. V. B. „Wileńskie Zakłady Przemysła drzewiiego, da- 

wniej Possehla — spółka akcyjna w Nowej - Wilejc.e. 
Spółka została zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 

2877 — VI. 

w dniu 31. 12. 1928 r. 
13. VII. B. „Wileński Syndykat Rolniczy. Spółka Akcyj- 

na*. Zgłoszono likwidację spółki. Na likwidatorów powołano 
zam. w Wilnie: Władysława Kozłełł - Poklewskiego przy ul. 
Skopówka 7 i Arsenjusza Pimonowa — przy ul. Mickiewicza 
22 oraz Jerzego Houwaita, zam. w Mejszagole. 2878 — VI. 

w dniu 31. 12. 1928 r. 
409. I. B. „M. Gordon, handel suknem i manufakturą. Spół- 

ka Akcyjna". Handel suknem, manufakturą i inńemi towarami. 
Siedziba w Wilnie, przy ul. Niemieckiej 26. Spółka istnieje od 
20 grudnia 1928 roku. Kapitał zakładowy 250.000 złotych, po- 
dzielony na 500 akcyj na okaziciela po 500 złotych każda, cał- 
kowicie wpłacony. Zarząd spółki stanowią zam. w Wilnie, przy 
ul. Niemieckiej 26: Naum.uordon, Juljan Gordon i Daniel Kac- 
rrelson. Weksle, plenipotencje, prokury, umowy, kontrakty, akty 
hipoteczne i notarjalne, czeki na rachunek bieżący, tudzież pisma 
z żądaniem zwrotu stim z instytucyj kredytowych podpisują 
dwaj członkowie zarządu. Do podpisania korespondencji w imie- 
niu spółki oraz do odbierania z poczty pieniędzy, przesyłek i do- 
kumentów dostateczny jest podpis jednego członka zarządu. 
Spółka Akcyjna. Statut jej zatwierdzony Postanowieniem Mini- 
strów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dn. 4 grudnia 1928 r. 
opjublikowany został w „Monitorze Polskim" z dnia 12 grudnia 
1928 roku za Nr. 286. Akt protokółu Walnego Zgromadzenia 
Organizacyjnego Spółki zeznany został przed Adamem Murza- 
Murziczem. Notarjuszem przy Sądzie Okręgowym w Wilnie w 
dn. 20 grudnia 1928 r. pod Nr. 6700. Czas trwania spółki nie- 
określony. 2873—VI 
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Wyszła z druku nowa ksigila! 3 
Blałorusko - Polski Słownik Potręczny 

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

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

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

conajmniej 5 egzemplarzy, korzystają z rat atu 

SKŁAD GŁÓWNY: Wydawnictwo Wileńskie — Wilno, 

' 
i ul. Kwaszelna Nr 23. 

  

    
  

  

i j Od dnia 25 do 28 lutego 1929 r. nórórń ladnweńue 
Miejski Kiematograi włącznie będą wyświetlane filmy: „Mogiła wśród lodowców aktów 7. 

Kuluralno-Oświatowy Wyprawa podbiegunowa FH. A. SNOWA w celu odszukania zaginionej w 1913 r. ekspedycji znako- 
LA KA mitego podróżnika kanadyjskiego VILHJALMURA STEFAVSONA. Nad program: „ŚLĄSK— 

SALA MIEJSI ZRENICA POLSKI* dalszy ciąg 7 i 8 akt: Kasa czinna oa e. 3, m. 30. Początek seansów od g. 4+ 
ul. Ostrobrsmnska 5. Następny program: „KRÓL KROLÓW* 

Dzis! Najmonument z dotychczasowych superfimów Największy Iriumt Filmowy! 4 
Kino-Teatr P/g nieśmiertelnego arcyaziełą W rol. gł. genjalna elegancka BRYGIDA HElge Ra 

HELIOS" PIENIĄDZ Emila Zol Niesłychane napięcie, emocja, podziw. Nadzwy- 
czajna wystawa. Mistrzowska gral . 

  

  

э 2) М155 POLONIA w otoczeniu 10 gwiazd pięknošci. 3) Najnowszy dzienrik „GAUMONT“. 
Wileńska 38. Początek nów 4, 68 i 10) WLR е 

KINO-TEATR | Dziś po raz ostatni w Wilnie wznowienie najpotężniejszego arcydzieła doby obecnej 

„POLONIA” 
Mickiewicza 22. 

NIEPOTRZEBNY CZŁO WI BK uzecsyatowej stawy 
Pcczątek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.20. 

ak EMIL ЗООр — 
| 

  

Kina „Piccadilly“ 
Dziś potężne arcydzieło filmowe! Najsenjalniejszy tragik Swiata JOHN BARRYwORE, oraż jego parinerkia) « 

WIELKA 42. 

DOŁORES COSTELL 

BE$TJA MORSKA 
Z powodu wysokiej wartosci artystycznej wejscie dla młoczieży dozwolone. Ceny nie podwyższone. 

we wstrząsającęm arcydziele współczesnej ki em. 

jako piratl Prasa całego świata 
Dramat w 12 aktach. Walki na morzu! John Barrymore 

że jest to bezsprzecznie największy film doby obecnej. 

atografji { 

    

  

orzekla įednogicšnie, 

  

  

j Czasu pozostało niewiele. Ilość 

j zwlekajcie zatem z kupnem u nas 

(l nas znaczna wygrana zł. 40.000.-- 

A niezwłocznie po otrzymaniu 

| Tabelki są codziennie do przej- 

Pierwszy raz w Wilnie. Dawno oczekiwany największy i najwspanialszy film z LON CHANEY'em. Bezno; 

CZŁOWIEK BEZ NÓG * Twe«: 
Sensacyjna tragedja w 12 akt. ze świata salonowych zbrodniarzy: W rol. gł: LON CHANEY mistrz mask 
jest to jedyna kreacja, która zdumiewa nietylko widza, lecz i samego Lon Chaney'a, Grając rolę człowieka beź 

K „Uanda“ 
Wielka 30. 

Król tajemniczych podziemi. 
„Szatan San-Francisko* 

      

nóg, po awuch minutach grania musiał odpoczywać, 30 miaut przenosząc nieluszkie bółe. 

Największa i najszczęśliwsza 

KOLEKTURA 
POLSKIEJ PAŃSTWOWEJ 

LOTERJI KLASOWEJ 

H. KINKOWSKI 
Wilno, ul. Niemiecka 35, 
tel. 13-17, P.K.O. 80928, Centra- 
la w Warszawie, Nalewki 40, 
P.K.O. 86928 niniejszem komu- 
nikuje, że ciągnienie V-tej (osta- 
tniej) klasy lżej Polsk, Państw. 
Lot. Klasowej, rozpoczyna się 
już dnia 6-go marca 1929 roku 
i trwać będzie do dnia 16-go 

kwietnia r. b. włącznie. 

GLÓWNA WYGRANA 
1l. 45 0,0 Q U 
Pozatem szereg innych znacznych 

wygranych!!! 

Ogółem padnie w 5-tej klasie 
11.300 wygranych i jedna premja 

na łączną kwotę 

z. 24.048.000 
Go drugi los wygrywa! 

Cena: 14 losu 50 zł., 112 losu 
100 zł., ill lósu 200 zł.* 

Szczęście stale sprzyja naszym 
graczom, a dlatego kupujcie losy 

TYLKO U NAS 

losów jest również ograniczona, 
bowiem popyt jest b. wielki. Nie 

szczęśliwych losów, a drobnv ten 
wydatek wielokrotnie się Wam 

opłaci. 
UWAGA! Ostatnio padła u 

Zamiejscowym wysyłamy losy 
za- 

mówienia i wplaceniu naležnošci 
na nasze konto w P.K.O. 

rzenia u nas bezplatnie, 

šasi 

BEKBODZECE SME 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych znanego 

środka od odcisków ` 

Prow A PARA. 

40
18

— 

& 
В 

  

В ZAPOBIEGA GRVPIELA 
używajcie 

tylko * 

prawdziwy 

wystrzegać 

się 

falsyfikatów 

KOTWICZNY 

PĄIN-EXPELLER 
RICHTERA 

Niezbęćny w kazdym domu w porze 
zimowej jako skuteczny Środek 

przeciw 

SRYPIE 
przeziębieniom,  influenzy, oraz 

reumatyzmowi, artretyzmowi, ne- 

wralgji ij innym dolegliwościom, 

Do nabycia we wszystkich aptekach 
i składach aptecznych. 

  

28 
 REASTERZOZZ ZTS SZE DEER PACAERA B 

U KLASA 
fB-ej LOTERII PAŃSTWOWEJ 

to drugi los wygrywa 
„Główna wygrana —- 

150.000 zł. 

Cena 1/4 — 50 24, 1/2 losu—100 zł. 

Ciągnienie od 5 marca, 

Pozostała niewielka ilość losów 

w kolekturze _ 

K. Gorznchowskiego 
Wilno, Zamkowa 9. 

Ed AA Aa Gai, Ask is ik Audio BOB dba A Shad JE zzz ) 

-KOLDRY - 
z rozmaitych maferjałów | najlepszej wafy 

wyrabia i sprzedaje 

Bia Chanufin 
A к fi tuj 

kilno, Niemiecka 23 "od оо 
Sprzedaż również na RATY. 

Obstalunki są wykonywane w ciągu 24 godzin. 

znana 
firma 

    
ы Рог(:р‘ідпу, рц‘гіпп !тіів!пптопіе 

$ ajw; żs: agro h 
й žŠ : Рс!псб'::п):сй w Wilnie 2 Lłąte medale 

Mz K. Dąbrowska. 
ka 3, m. 6, 

U    

   

Wilno, ul. Ni. m. 
Wielki wybór krajowych anicznych instrumentów, 

tylko gwarantowane sści. Ceny rekiamowe. 
SBBSERASZAEGABE |< ,BBDONNZABANEZADBKIEA 
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I ita (administrat 
| rolay) z ki 

kunastoletnią prak 
ką przedwojenną 
pierwszorzędnych g. 
Spodarstwach poszu+ 
kuje posady. Poważne 
rekomendacje Rodem 
z. Kowieńszczyzny | 
ziemianin. Adres: Za- 
walna 8 m. 3, A. M. 

i LOKALE 4 
Poszukuje | 

pokoju  frontowego 
na 4 do 5 godzia 
dziennie pod kance- P 
larję, najchętniej w p 
centrum. Zgłosz. (d0 
adm. „Słowa* po 0 
„Kancelarja“. ( 

ROPRO 1 SPRZEDAŻ i. 
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Wydawca Staałsław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witołd Woydylto, 

ACRE A OE RECZ ĘĄ DOKTÓR Eo. a> HL Wienkin taj > i Į BLUKOGIC2 | Nie Ha; 
CY S Wilno, ul. Tatarskaj © 

į Wielka 21 Istnieje od Iz || т 
„ Į Fabryka i sktad| 

| Od 9 113 — 8. mebli: 
| V Ž : (Telef. 921). S cana, sypialnie, " 

i = M salony, gabinety, ! 
ь łóżka ni i į CHOROBY PŁUC į „Br Kanusouias | angieiskie, kreden- | |» : rdynator Szpitala | sy, stoły, szaty | N ae EEE P+ p. Doktorów. Sawicz, choroby skór- | biurka, | krzesiaj ai s 1 ocolan Age ne, weneryczne, go- | dębowe i £ p. Do- przy gruźlicy, bronchicie, kaszlu $ dziny przyjęć 5—7 pp.| godne warunki ij T 

ułatwia wydzielanie się  piwociny, Zamkowa 7—1 Le- ną raty. į Jw 
A O i samopuczucie ZE światłem: Sol- 88 ——= | 

chorego, powiększa wagę ciała. ux, lampa Bacha hianiną fi: i 158 
„Balsam lIhiocolan Age“ (sztuczne słońce gór- Pianina PP bigere, 2 lz 

Sprzedają apteki i składy apteczne. i Skie)i elektrycznością uznane zą najlepsze |. 
ądać tylko w oryginalnem opako- g (diatermja)) — OSIS- w kraju, sprzeduję па * į variu, apieki A. GĄSECKIEGO w i dogodnych | warun- | W 

01 arszawie, ul, Leszno 41. kach. W. 
д ке в Миг ul Zarzecze 30 m.7. S Dokfėr.Medycyny Kapas MA, 
Ka EO ННЕ ННЕ ИАЛО СЕИБ UBOGIE A. CYMBLER — OLWARK” ole". M 
L ia Damas a a od St. kol. 

I Oimroienią, TA, ROZOLS Gase | ZE 1 Es aaa is 
Liit. ckiego zapobiega Od: JL płciowe. Ełekirotera- Około :0 ha. Zie-| PI mrażaniv się kończyn i goi ranki, po pis, słońce górskie Mit dobra. Zabu- cj: 

Jeste od odmrożenia. Spraecaja diatermja. ollux. dowania komplet- 
: apteki i składy. __gp.S_ OEB Mickiewicza 12, róg ne- Sprzedamy na- | dz 

TIERE Tatarskiej 9—2i5 -8, | tychmiast bardzo 
1 '—-------------' „Z.P 43] A dogodnie k 

wypadanie, łupież, @ ^ „H.-K. „Zachgta“ | XC 
B Wh D 5 ń Ww łysienie usuw a a Br. PSPIŁSKI Mickiewiczą > | 12 
1 rai e aaa iciokas i 8 choroby skórne i we- L tel. 9-05, — ra 

„Mydło nowo - Chmielowe* (z B neryczne. Przyjmuje gawsuasum 
B Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy || od godz. 10 do I i dd и DES ze 

apteczne. Główny skład Apteka Gą- 5—7 p.p. W.Pohulan- Ž B 
В seckiego, ul. Freta Nr 16. В & 2, rėg Zawalnej R š 9° Ц °—1555 — Муаг. Zar. Publ Nr 154. | 8Lis— W.Z.P. umenaszzmnawo M 
m SB НЕЫ ЕБ ZE GEE SB ME DO RB MORA GE DI klodą KRAWCOWA | Sił 

Paa kia szyje i przera- ko 
z bia suknie damskie i A 

BM AKOSZERŃI В dziecięce, mereżkuje Na 
i wyszywa. szyje bie- 

шЕнЙ па о, i po domach, może i 
na wyjazd. Adres: ul. S nozęrka$miałow$ka Sawicz Ned maż 6) gy 

oraz Gabinet Kosme- k ° 
tyczny usuwa Zzmar- т ki 
szczki, piegi, wągry, Przepisujemy t 
łupież, brodawki, ku-.| NA MASZYNACH || U 
rzajki, wypadanie wło” | fachowo, szybko i | Ski 
sów. Micxiewicza 46. tanio 
m. 6. 14 Wil. Biuro Komi- " 
ai p - Handlowe, |  tyc 

454 L aaa į Mickiewicza — 21, )) № 
Maly „Ūnteroooi B POSADY "LAMA 

kosztuje połowę normalnego. Jest B A in i S lekki, mocny, daje odpisy. Dosko- D mssmaunuss ama „Į$2ž43 Um go XO 
nale stužy jak w biurze tak w domu. Sządca rolny (eh Ё Argas nis 

° * a 

Mieczysław Żejmo lat s z małą rodziną, = fe Free w. 
: WSE z ukofcz średni ujemy na Wilno, ul. Mickiewicza 24, tel. 161. szkołą darókamicznaj dobre Oprocėnto- ; Jak 

z 13 letnią praktyką,į Wanie 2 L aaa Ча 
w dużych )ntensywniej „ ne Swarancje 

[7 PRO NIO ES US VIT IAE Brówadzo EK baj D. H.-K. „Zachęta” | 4 
M es k 5 darstwach, z chlubne- Mickiewicza 1, 

5 ieszkanie į mi świądectwamiioso. 1 i8L 2.5. _____ | lo 
4 lub 5 pokojowe poszukuję Od za- IZA as i 

f raz ze wszelkiemi zo (łazien- | OE Oh Bo.| pożyczki załatwia” "oj 
kait. p.) w śródmieściu lub na Wód iai I my szybko *i fo 7 
Zwierzyńcu (pożądane z ogrodem). @ laikų ackówa ofer- |, gogodnie . "PH nas 
Oferty składać do adm. „Słowa” | qi, poczta  Łyntupy | Vil: Biuro Komi: jj © L2o J. M. a ys za S di PY, sowo - Handlowe || *Zy 
Sa RABATY SRO STAND IS Ii ki › 5. Matu'| Mickiewicza + 21, 1 ną 

ewski- 2L9 - tel. 152. CE spe 

NYAVAVA DOKTOR —— sad pam prz 

LEKARZE p) 5.ZEbnawiez |, OSADA, ZGUBY "a B 8 jPotrzebny. uczciwy ^ 
ZAWAYAE Be Wen zae. energiczny gajowy tuus УНЕ СО 

sylilis, narządów | zonaty, lat średnich * : Рг 
щс;сш:%тспё ой 9 а0 majątku o gubioną KBA i 
—-1, od 5--B wiec, s<nień ski НУ Dr. ©. WOLFSGN| "0 © © | Dzisnieńskiego, pół £4004. rocząik 1903,| na, 

weneryczne, moczo: | Kobieta-Lekarz | ko) parafianów aboj wyd” przez P. K, U- wi 
na i M Tolinwiciowa miasteczko kościół Wilno, na JS ag ką ileńska 7, tel. 1067. . | szkoła. Rekomendacja "Sława . Giełażuna;| gy = LLIS KOBIECE, WENE- | konieczna Di 8 a unieważ-ia się. —o 

DOKTOR RYCZNE, NARZĄC | pre uposażenie, ciepłe gi prieważnia — się| "Oz 
h. BIHSBERG | DOW MOCZOW. | mieszkanie.  *ogróc. (] zzubioną legi". co 

choroby weneryczne | „i Mickie A cza 24, Adres: poczta. Pa- mację Nr_ 16428, 
sytilis i skórne. Wil | He Sickiewizath irafjanów, Siemaszko; Wydaną na imię Janąj * y tel. 277 i i no, ul. Wileńska 3, te- el Ai _ 1211 22 marca będę Nowogródzkiego | któ 
lefon 567. Przyjmuje """yjr"Zar. Nr. 152 w Wilnie w hotelu przez Dyrekcję Р. К. A 

od 38 do 1iod4 do8, „Bristol“. —gP- w Wilnie, —9 & 
у &га 

Brukarnia „Wydawsictwe Wileńskie" Kwaszelna 28.  


