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Tarcia niemiecko-polskie 
0 ETANCJO. 

Paryź, 25 lutego. 

> _ Ustalmy najpierw porządek faktów: 

A" c niemiecki uważa mniejszość nie- 
| miecką w Polsce, wbrew jej woli i 
| interesom, za materjał rozsadzający; 

 Tząd polski stara się z mniejszością 

niemiecką dojść do porozumienia, ale 

przeszkadzają temu agitatorzy w rodza- 

ju p. Ulitza, kierownika Śląskiego 
„Volksbundu*; dnia 15 grudnia r. z. 
w Lugano, p. Zaleski zapowiada spo- 

kojnie, lecz stanowczo, że Polska ma 
dość jątrzeń „Volksbundu*; p. Stre- 

_ semann w obronie swych ' agentów 

wali w stół kułakiem i straszy wszy- 

| Stkich „ogėlną“ debatą w sprawie 
| mniejszości; dnia 2 lutego wprowadza 

Swą pogróżkę w czyn i żąda wpisa- 

nia tej sprawy na sesję Rady Ligi 
Tozpoczynającą się 4 marca; dnia 13 

/ lutego Sejm Śląski jest rozwiązany, a 
P.CUlitz dostaje się pod klucz... 

i Prasa niemiecka, szczególaie pra- 
/ Wicowa, nie posiada się ze złości. Nie 

może się ciągle przyzwyczaić do 

_ Myśli, że Polska jest państwem  nie- 

Podległem i równem Niemcom, że 
likomiu nie wolno jest mieszać się 
do jej spraw wewnętrznych, że jej to- 

rancja nie jest dowodem jej stabo- 

Ši... Dia przeciętnego Niemca Polska 

jest „wasalem" Francji. A skoro zdo- 
byłą się na energiczny gest, to pewnie 

  
Jej Francja na to uprzednio „pozwo- 
liła*, Huzia więc na Francję... I nawet 
taki p. Pialferott, paryski korespon- 
dent „Germanii“, człowiek zdawałoby 

£ inteligentny, łupnął w tym duchu 
Artykuł do swego cęntrowego organu. 
»Zarówno w Polsce—pisał 17 b.m.—. 

„Ik i w innych krajach Europywschod- 
_ Miej związanych z Francją sojuszami 

Wojskowemi, nic się nie dzieje w dzie- 
_ dzinie polityki zagranicznej bez uprzed- 

, llego zezwolenia francuskiego. Nale- 
ży więc przyjąć, że zwalczanie niem- 

Syzny w granicznych prowincjach 
_ Bolskich nie zostało przedsięwziete 

z porozumienia się z rządem fran- 

skim..." 
Można sobie tę insynuację tłuma- 

 %vć dwojako: albo podłością, albo 
 lalwnością. W każdym razie takie 
brzedstawienie sprawy jest niezgodne 
ł prawdą. Sojusz francusko - polski 

est faktem, a interesy wspólne, na 

których się on opiera, również nie są 
a gwiazdach pisane. Ale żaden so- 
Jusz nie jest zabezpieczeniem przeciw- 
Ko wszelkim drobnym, codziennym ry- 

 tykom. Sojusz francusko-polski ma 
la celu uniemożliwienie Niemcom me- 

y „łokalizowania* konfliktów, obo-- 

VMązuje obie strony do „porozumie- 
ania się* w ważnych momentach, 
de ani Francji nie narzuca jakiegoś 

_Określonego stanowiska we wszystkich 
Sprawach, w których Polska jest lub 
Oże być zainteresowana, ani Polski 

zmusza do „radzenia się" Paryża 
zed każdem posunięciem naszej po- 

ki zagranicznej. 
W odpowiedzi p. Pfafierottewi 

Stwierdził to p. Saint-Brice na łamach 
nlournal'a" (18 bm.) pisząc, że niema 

dnych objawów, jakoby Polska mu- 

ła w stosunku do Niemiec prowa- 
Zić inną politykę niż własną. „Fran- 

da jest sojuszniczką Polski i nią po- 
_ Zostanie, ale posunięć jej nie na- 

ucą..* 

lnny wybitny publicysta francuski 
ЗаБга! także głos w tej sprawie. P. 
August Gauvain twierdzi na łamach 
»lournal des Dėbats“ (19. IL.), że 
Germania" Świadomie rzuciła „swe 

 Mieuzasadnione oskarżenie", albowiem 
44“ Briand „nie przestaje lać oliwy na 
Wzburzone wody, po których żeglują 
PP. Stresemann i Zaleski". P. Briand 
»łachowa się podobnie” na sesji mar- 
sOWej Rady Ligi. A co do p. Ulitza, 
ŚSt to wewnętrzna sprawa Polski i tyl- 
0 sądy polskie 'stwierdzą, czy oska- 

LŽ Nia na nim cięžące są uzasadnione 
4 nie, „Francja—kończy p. Gauvain 

nie miała i nie będzie miała spo- 
bnoścj jnterwenjować w tej sprawie... 

(dalszy ciąg ma szpałcie 6-ej) 
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ECHA STOLICY 

Powróf premjera Bartla z Gdańska 
WARSZAWA, 1-III. PAT. Dziś 1 

marca r .b. o godz. 8 rano powrócił z 
Gdańska p. prezes Rady Ministrów 
prof. Bartel wraz z ministrem komuni- 
kacji, inż. Kiihnem, szefem gabinetu 
prezesa Rady Ministrów Stępowskim i 
towarzyszącymi p. premjerowi urzęd- 
nikami. Na dworcu witał p. premiera 
minister spraw wewnętrznych gen. 
Składkowski, wiceminister komunikacji 
inż. Czapski, komisarz rządu na m. 
Warszawę Jaroszewicz oraz szereg 
wyższych urzędników z Prezydjum Ra- 
dy Ministrów, Ministerstwa Spraw Za- 
granicznych i Ministerstwa Komunika- 
cji. 

Dekata budżetowa w senackiej 
komisji skachowej, 

WARSZAWA,I-III PAT. Na wczoraj- 
szem posiedzeniu senackiej komisji skarbo- 
wo-budżetowej, po ukończeniu głosowania 
nad preliminarzem budżetowym Ministerstwa 
Spraw Wojskowych, przystąpiono do  roz- 
prawy nad budżetem Ministerstwa Skarbu. 
Głos zabierali senatorowie Zagleniczny (B. 
B.), Gaszyński (B.B.), Szujski (B.B.), Ewert 
(B. B. ), januszewski (Wyzwolenie), Bogu- 
szewsRi (B.B.), lżycki (Wyzwolenie). ы 

Na zarzuty czynione rządowi odpowia- 
dał min. Czechowicz, zaznaczając między 
inrtemi, że samorządy popiera się z koniecz- 
ności, gdyż miasta znajdują się w ciężkich 
warunkach, ale kredytów udziela się samo- 
rządom o ile możności na cele produkcyjne. 
— Bank Rolny będzie udzielał kredytów 
przedewszystkiem na meljoracje. Nowy pro- 
jekt budowlany — zdaniem ministra — przy- 
niesie państwu ogromny zysk, a mianowicie 
około 3 miljonów w ciągu 20 lat, co zarazem 
rozwiąże raz na zawsze kwestję mieszkanio- 
wą. W projekcie komercjalizacji  przedsię- 
biorstw, jak proponował sen. Januszewski, 
nie widzi minister żadnej korzyści. Co się ty- 
czy monopolów, to rozwijają się one coraz 
lepiej. Wpływy z nich rosną ciągle, Zarzut, 
że rząd nie interesuje się spółdzielniami, nie 
jest słuszny. Bank Rolny rozprowadza go- 
tówkę po kraju właśnie prze spółdzielnie. 
Musumy dokładać wszelkich starań, ażeby 
opanować lichwę na wsi. я 

Po przemówieniu Szarskiego przystąpiono 
do głosowania, wprowadzając szereg popra- 
wek. W dziale VI $ 14 podatek majątkowy 
zmniejszono o 25 miljonów. W monopolach 
w rozchodach zwyczajnych, w dziale XIII $ 1 
„Utrzymanie dyrekcji" zwiększono o 543 ty- 
siące złotych. W dziale XIII $ 3 „Zakup spi- 
rytusu, butelek i skrzyń” zwiększono o 2 
miljony. W dziale XIII $ 5 „Koszta fabryka- 
cji wyrobów monopolowych* zwiększono o 
2 miljony. Następnie rozpatrywano trzy osta- 
tnie części preliminarza, t. j. 18-tą — Eme- 
rytury, 10-tą renty inwalidzkie i pensje i 
20-tą długi państwowe, przyjmując je w 
гг nieniu, uchwalortem przez Sejm. 

ZĄ 1 PRZEBIW. 
= ; 

Frzymusowy Spacer faufomobiie- 
wy p. «x ladier. 

„Vorwarts“ donosi o ciekawem humory- 
stycznem wydarzeniu, które przeżył przewo- 
dniczący franc. partji radykalnej. Właśnie 
wybierał się Daladier z Paryża do Strassbur- 
ga, dokąd został zaproszony, celem wy- 
głoszenia wielkiej mowy na zebraniu polity- 
cznem, gdy wręczono mu telegram z zawia- 
domieniem, że w Zabern zamierzają radykali 
zgotować swemu przewodniczącemu  owa- 
cyjne przyjęcie. + 
" Gdy pociąg zajechał na dworzec z Za- 
bern, Daladiera przyjęło uroczyście dwuch 
panów, którzy zaprosili go do oczekującego 
przed dworcem auta. 

Nie prze czuwając podstępu, Daladier za- 
jał miejsce w samochodzie. Gdy jazda trwa- 
ła już nazbyt długo, Daladier przeczuł że 
padł ofiarą zasadzki i zaoponował przeciw 
temu energicznie. Nie pomogły jednak żadne 
protesty więznia. Automobil jeździł bezu- 
stannie aż do południa po ulicach i okoli- 
cy Z bern. Wreszcie o zmłerzchu wezwano 
Daladier'a do opuszczenia wozu. 

Wyczerpany z głodu i zimna udał się 
Daladier pieszo do najbliższej miejscowości 
Skąd chłopskiem wozem pojechał do Stras- 
sburga. jak zeznaje Daladier, zamachowcy 
w czasie długotrwałej jazdy automobilowej 
dali mu do zrozumienia, że należą do obozu 
jego przeciwników i że zasadzkę przygoto- 
wali celem udaremnienia jego przemówie- 
nia w Strassbur 
faszyści. 

Budzenie „Iwa ludu we Francji. 

  

  

Groźny „lew ludu*, postrach burżujów 
wszystkich państw drzemie słocko we Fran- 
cji, mimo wysiłków heroicznych p. Herriota 
i jego radykalnych kolegów. Nie pomaga 
nic, ani wiadra czarnej kawy, ani tarmo- 
szenie Za grzywą, ani pokazywanie doku- 
mentu o zawarciii konkordatu pomiędzy 
Watykanem a Mussolinim. Lew śpi, p. 
Poincare mocno stoi u steru rządu, 

Karykatura niniejsza zaczer nięta z 
L'Echo de Paris ilustruje ostatnio wypadki 
parlamentarne we Francji, 0 czem przed 
paru dniami referował na naszych łamach 
p. Kazimierz Smogorzewski. 

gu. Zamachu dopuścili się” 

  

uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzgiędnia zastrzeżeż co do rozmieszczania ogłoszeń, 

й ZA KORDORÓW 

Wielki proces w ОМ 
Z Kowna donoszą: W drugim dniu roz- 

poznawania sprawy „puczystow“  olickich 

sąd przystąpił do przesłuchania świadków. 
Prawie żaden nie wskazał konkretnie, który 
z oskarżonych przygotowywał się do „pu- 
tchu'* Dwóch świadków świadczyło przeciw 
oskarżonemu Juszkiewiczowi, mszcząć się za 

ziemię i pannę, w której obaj się kochali. Św. 
Merykowski z początku nie chciał świadczyć 

przeciw osk. Sałucie, później jednak przy- 
znał, że Sałuta brał udział w putchu, I tu 
podobno świadek mścił oskarżonemu za ja- 

kąś mąkę, którą ten w bytność swą solty- 
sem skoniiskował, Ogólne poruszenie pow- 

stało na sali przy wywołaniu św. Trockiego. 
Wielu mówiło: „A może to brat tego, z Ro- 

sji?" Okazało się jednak, że był to żydek, 
kupiec, który do przewodu nie wniósł nic 
nowego. Reszta świadków również nie zło- 
żyła żadnych, obciążających oskarżonych ze- 
znań. 

Trzeci dzięń procesu zajęły mowy adwo- 
katów i prokuratora. Prokurator uznat wszy- 
stkich osk. za winnych zdrady stanu i doma- 
gai sie dla J. Kedisa, JanulewicZa i F. Bilin- 
skiego kary śmierci, dla reszty — po 15 lat 

ciężkiego więzienia. 

WYROK. 

Sąd kowieński wydał wyrok, na 
mocy którego 6 oskarżonych, pomiędzy 
którymi znajduje się były poseł socjali- 
styczny Kedis, skazanych zostało na 7 
i pół lat ciękiego więzienia, 6 oskarżo- 
nych — na 4 łata więzienia, jeden na 
dwa lata 8 miesięcy i jeden na dwa la- 
ta więzienia, z zaliczeniem 6 miesięcy 
aresztu śledczego. — 7 oskarżonych 
uniewianiono. 2 

4 я hi ei I Pogia Belmont tot się.. Lituliom 
Z Kowna donoszą: Poeta Bałmont wy- 

jeżdża w podróż. Zwiedzi Serbję, Kroację, 
Bułgarję, Łitwę i Łotwę. W liście pożegnal- 
nym poeta pisze: „Cały zagłębiłem się w 
badania Słowian i Litwy, Litwy i Słowian i 
znów Litwy. Przecież krew moja przypłynę- 
ła do Rosji z Litwy. Krew chyba odezwała 
się ostatecznie wte mnie. 

я nuo» i й therakteryctyczny anonim w Kowale 
Jeden z fryzjerów kowieńskich w swym 

zakładzie wywiesił na ścianie w języku litew- 
skim i polskim następującą tabliczkę: „Upra- 
sza się o niedawanie napiwków”. W kilka dni 
potem fryzjer otrzymał list treści następują- 
cej: 

„Sz. Pan ostatnio wywiesił w swym za- 
kładzie obok lustra napisy polskie, w któ- 
rych zwraca się do klienteli z prośbą o nieda- 
wanie służbie napiwków. 

Pan nie poprzestajesz na gościnności Łi- 
twinów, z których żyjesz i utrzymujesz swą 
rodzinę, lecz ośmielasz się jeszcze obrażać 
fitewskie uczucia narodowe przez wywiesza- 
nie na widok publiczny ogłoszeń w języku 
międzynarodowych grabieżców i bandytów. 

Fryzjernie, jak kina i inne podobrie za- 
kłady publiczne .nie powinny być zakładami 
polonizatorskiemi. 

To też proponuje się niezwłocznie usu- 
nąć z zakładu polskie napisy, w przeciwnym 
bowiem wypadku będziemy sami szukać wi- 
nowajców co może młeć smutne następstwa, 
— Kowno. dn. 13 lutego 1929 r.*. 

„Liet. Žinios“ dodaje od siebie co na- 
stępuje. Listu nikt nie podpisał, jednak z 
uwagi „jak kino“ widać, że są to „rycerze 
rozbijania „Pałaudiuma” i innych kin. 

60 stopni mróz w Mińsku 
Z Mińska donoszą: W dniu wczo- 

rajszym przeszła nad miastem nieby- 
wała w dziejach fala zimna. Mróz do- 
szedł do 60 stopni poniżej zera. W mie 
ście poczęły krążyć najbardziej fanta- 
styczne pogłoski o bliskim końcu świa- 
ta i t. p. Urzędowe źródła podają, że 
prywatni handlarze drzewem rozpuścili 
rzekomo pogłoskę, iż stacje meteorolo- 
giczne zapowiadają jeszcze kilka mie- 
sięcy mrozów. Mieszkańcy poczęli ro- 
bić zapasy drzewa, wskutek czego ce- 
ny na drzewo wzrosły niepomiernie. 

Śtosanki estońsko=finskie 
„Miarodajne źródła estońskie i fiń- 

skie stanowczo zaprzeczają nadeszłym 
z Rewla do Rygi wiadomościom o 
oziebieniu stosunków między Estonją 
a Finlandją. Jak informują wskazane 
źródła, stosunki estońsko-iińskie nie- 
tylko nie oziębiły się, lecz przeciwnie, 
stają się coraz bardziej przyjążne. 

Łotewski minister wojny Ww Narwie 
Z Rewla donoszą: Wczoraj łotew- 

ski minister wojay Ozol od rana za- 
znajamiał się z życiem garnizonu w 
Narwie. jednocześnie minister dokład- 
nie oglądał Narwę. Towarzyszyli mu 
estoński miniester wojay  Juchgan i 
szef sztabu generalnego Tyrwand. Ra- 
zem: z ministrem Ozolem Narwę zwie- 
dzili towarzyszący mu wyżsi wojsko- 
wi. Z Narwy goście wyjechali do 
Bezenbergu, a stamtąd do Tapsu i 
Dorpatu. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWIEZE -— ui. Szeptyckiego — A. Łaszuk 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy —- K. Smarzyński. 
1WIENIEC — Skłep tytoniowy 5. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność* 
siDA —- ul. Suwałska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-ws „Ruch”. 

NIEŚWIEŻ — ui. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskieg" 
NOWOGRODEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Poi. Macierzy Szkolrrej. 
STOŁPCE -- Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. $WIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POW. — ni. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiag. Kol. „Ruch“, 
WOLKOWYSK -— Księgarnia T-wa „Ruch“. 

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

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

  

OFENSYWA OPOZYCJI 
WARSZAWA, 1 III. (tel. wł. „Słowa”) Przy końcu dzisiejszego posie- 

dzenia zgłoszono interpelację połączonej lewicy oraz wniosek nagły Klubu 
Narodowego, skierowane przeciwko wczorajszej mowie w budżetowej ko- 
misji senackiej ministra spraw wojskowych Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Ponieważ Marszałek Piłsudski w swej mowie oświadczył, że pieniądze 
z funduszów dyspozycyjnych ministerstwa spraw wojskowych szły czasami 
na libację z posłami, więc interpelanci żądają wyjaśnień, którzy mianowicie 
ministrowie dopuścili się tych nadużyć. 

Interpelacje te są dowodem, że stronnictwa opozycyjne Sejmu prze- 
chodzą do ofensywy. 

Jednakże może dziwić, że stronnictwa opozycyjne nie zauważyły dru- 
zgoczących zarzutów Marszałka Piłsudskiego, że utrącanie odpowiednich 
kredytów przez Sejm wzmacnia akcję szpiegowską w Polsce. Wiadomem 
nam jest, że rząd na pytanie, którzy ministrowie spraw wojskowych marno- 
trawili pieniądze—odpowie z całą dokładnością. 

Jutro, w sobotę, posiedzenia Sejmu nie będzie. Natomiast w ponie- 
działek zakończona zostanie dyskusja konstytucyjna w I czytaniu. Jako 
mówca generalny od B. B. wystąpi poseł Jan Piłsudski. Po tem poniedział- 
kowem posiedzeniu nastąpi tygodniowa przerwa, w czasie której będą 
miały miały miejsce posiedzenia Senatu. 

Q pomoc dla głodujących z Wileńszczyzny. 
_ WARSZAWA, 1.III. (tel. własny „Słowa”). W poniedziałek wpłynie 

wniosek nagły w sprawie przyjścia z pomocą głodującej ludności północ- 
nych powiatów Wileńszczyzny. Na wniosku podpisali się posłowie Jan 
Piłsudski, Eustachy ks. Sapieha i wszyscy inni członkowie klubu B.B. wo- 
jewództwa Wileńskiego, Nowogródzkiego i Poleskiego. 

GREITIS Sia 

Sprawa polsko-lifewska 
w komisji komunikacyjnej bigi Narodów 

BERLIN. LIII. PAT. Biuro Wolffa donosi z Genewy, że ko- 
misja komunikacyjna Ligi Narodów została zwołana na dzień 15 
marca dla zbadania cbecnes o stanu stosunków polsko litewskich, 
przycz«m na pierwszym planie znajdować się będzie kwesija 
zbadania trudności komunikacyjnych i tranzytowych, przewidzia- 
nego uchwałą Rady Ligi powziętą w Lugano. Prze. odniczący 
komisji komunikacyjnej iozpoczął już wstępne narady z prze- 
wodniczącymi poszcze; ólnych podkomisyj dla żeglugi wewi.ętrz- 
nej i komunikacji towarowej oraz dla spraw prawno komunika- 
cyjnych, przesyłając im wszystkie odpowiednie akta, Te narady 
przygoiowawcze mają na celu opracowanie procedury, która 
zostałaby przedłożona komisji komunikacyjnej w chwili jej ze- 
brania się. S 

GENEWA. 1.11. PAT. Komisja dla spraw komunikacjii tran- 
zytu zastanawiać się bęczie na swej sesji, rozpoczynającej się 
15 b. m. nad calszym biegiem, jaki należy nadać sprawozdaniu 
i rezolucji Rady Ligi w sprawie obecnego stanu rokowań mię- 
dzy Polską a Litwą. 

Wyjazd min. Zaleskiego 
na mareową sesję do Genewy. 

WARSZAWA, 1.II1. PAT. Dziś o godzinie 8 min. 50 pociągiem — ра- 
ryskim wyjechał do Genewy w towarzystwie małżonki p. minister spraw 
zagranicznych August Zaleski, na marcową sesję Rady Ligi Narodów. Z 
centrali M.S.Z. towarzyszą p. ministrowi naczelnik wydziału p. Adam Tar- 
nowski, szef gabinetu ministra p. Szumlakowski oraz kierownik referatu 
informacyjno-prasowego dr. Litauer. Na dworcu głównym żegnali p. min;- 
Stra komisarz rządu na m. st. Warszawę p. Jaroszewicz, poseł turecki, 
charge d'affaires Rumunji, szereg wyższych urzędników Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. 

Wyjazd delegacji niemieckiej na sesję Rady Ligi 
Narodów. 

„„ BERLIN, I III. PAT. Delegacja niemiecka odjechała dzisiaj o godz. 8 wiecz. z 
ministrem spraw zagranicznych dr. Stresemaanem na czele do Genewy na sesję mar- 
cową Rady Ligi Narodów. й 

Osfry zafarg Bawarji z Prusami 
Odwołanie posła bawarskiego z Berlina* 

BERLIN, 1-1. PAT. Coraz ostrzejszy zatarg między Prusami i Ba- 
warją znajduje obecnie swój wyraz w zapowiedzianemi dziś przez pracę imo- 
nachijską i berlińską odwołaniu posła bawarskiego w Berlinie von Pregera. 
Poseł Preger udzielił ostatnio autoryzacji dla wywiadu, który przedstawi- 
ciel amerykańskiego dziennika „Chicago Daily News* uzyskał od premjera 
bawarskiego. W wywiadzie tym premjer bawarski w niesłychanie ostrej 
tormie wystąpił przeciwko Prusom, zapowiadając, że Bawarja nigdy się nie 
sprusaczy i swej odrębności państwowej bronić będzie wszelkiemi Środka- 
mi. — Po ogłoszeniu tego wywiadu, który wywołał w Berlinie fatalne wra- 
żenie, premier zaprzeczył autentyczności tych informacyj, ną co przedstawi- 
ciel amerykańskiego dziennika „Chicago Daily News* w liście otwartym od- 
powiedział, podkreślając, że poseł bawarski w Berlinie, którego wskazał mu 
premjer bawarski, zaakceptował wywiad, uważając go za wierne odbicie po- 
glądów premjera. — Prasa bawarska podlsreśla, że odwołanie obecnego po- 
sła Pregera nie pozostaje jednak w związku z tym ostatnim incydentem, 
komprotmitującym dła premjera bawarskiego, lecz że rząd bawarski oddaw- 
na był niezadowolony z działalności posła, który nie dość energicznie bronił 
polityki Bawarji i jej interesów w Berlinie, szczególnie w ostatnich czasach, 
gdy wałka Bawacji o utrzymanie samodzielności coraz ostrzejszą przybiera 
formę. 

: Konkordaf Prus 2 Waiykangm 
BERLIN, I. III. PAT, „Berliner Zeitung am Mittag“ "podaje 

kół ce trowych, stwierdzające, że projekt konkordatu 
więtą został już wykończony i za pośrednictwem nunejatury ;berlińskiej prze- słany do Rzymu. Koła pruskie, zgodnie z dawną zapowiedzią, oświadczają, że aż do chwili powzięcia ostatecznej decyzji gabinetu pruskiego żadne publiczne 

informacje w sprawie konkordatu nie będą udzielane, Obecnie rząd pruski oczekuje ewentualnych kontrpiopozycyj Stolicy Świętej. nad któremi będzie 
musiał prowadzić dalej narady. 

Parlamenfatne stronnictwo... lofników 
BUKARESZT. 1.II. PAT. W Rumunji utworzono nowy blok parla- 

mentarny, a mianowicie blok lotników, składający się z oficerów lotników 
rezerwy, a będących obecnie członkami parlamentu. Przewodniczącym tego 
bloku jest p. Gafencu, generalny sekretarz ministerstwa spraw zagranicz- 
nych. jednym z punktów programowych bloku jest obrona interesów za- 
wodowych lotnictwa i lotników. 

Katastroja kolejowa Warszawa-Bukareszi. 
BUKARESZT, 1 III. PAT. Pomiędzy Bukaresztem a Poleszti kurjer Warszawa— Bukareszt zderzył się z pociągiem towarowym, raniąc 9 kolejarzy, wśród których 4 odniosło ciężkie obrażenie. 

  

informacje z 
pruskiego ze Stolicą 

Tu wmieszał się w dyskusję publi- 
cysta radykalnej „Volontė“ p. Jan 
Luchaire (syn | Juljana, dyrektora In- 
stytutu Współpracy Intellektualnej), 
zastępujący tupetem brak wytrawnoś- 
ci sądu i znajomości Spraw, o któ- 
rych pisze. Wolno mu Oczywiście 
twierdzić, że układy francusko-polskie 
„lekkomyślnie zostały zawarte czasu 
Bloku narodowego”, ale kłamstwem 
jest powiedzenie, że Polska uprawia 
wobec mniejszości „politykę prowo- 
kacji i ucisku"; wolno mu żądać 
aby Francja „potępiła" aresztowanie 
Ulitza, ale to nam tylko pozwala 
stwierdzić z zadowoleniem, że poza 
nim i p. Gabrjelem Pėri, smarkaczem 
pisującym o polityce zagranicznej w 
bolszewickiej „Humanitć”, nikt w pra- 
sie francuskiej nie zapomniał, że sko- 
ro były powody aresztowania Ricklina 
I Rossego, to pewnie są też powody 
wsadzenia pod klucz Ulitza... 

Czemże jest jednak głosik takiego 
młodzika w gazecie czytanej tylko w 
zaufanych kołach Caillautystów" w 
porównaniu ze wspaniałym artykułem 
naczeinym p. Jakóba Seydoux na ła 
mach bijącego 1.400.000 egzemplarzy 
Petit Parisien'a“? Wczorajszy artykuł 
tego wybitnego dyplomaty francuskie- 
go, który z powodu zdrowia jest już 
na przedwczesnej emeryturze, ale pió- 
rem znakomicie jeszcze służy Francji 
(i Polsce!) da się streścić w paru sło- 
wach: 

Niemcy popełniają błąd  zasadni- 
czy, nie doceniając Polski Polska już 
jest wielkiem państwem, a jest na 
drodze do stania się jednem z paru 
wielkich mocarstw Europy; ;Polska 
zdała już egzamin swej żywotności; 
niema mowy o traktowaniu jej jako 
ubogiego krewnego; niema mowy a 
jakichkolwiek  rewizjach jeż granic 
Niemcy muszą się z tem pogodzić... 

A zatem, zamiast uciekać się do 
szykan i intryg, niech nam Niemcy 
podadzą dłoń: nie zawiśnie ona w po- 
wietrzu. 

Kazimierz Smogorzewski. 

GO TTT NARIAI RTN AKR сс 

OBRADY SEJMU 
Echa przemówienia Marszałka Piłsudskiego 
— Wniosek P.P.S. — Protokuł Litwinowa. 

WARSZAWA, 1-III. PAT Przed porząd= 
kiem dziennym pos. Żuławski (P.P.Ś.), na- 
wiązując do przemówienia marszałka  Pił- 
sudzkiego, wygłoszonego na senackiej komi- 
sji skarbowo-budżetowej, w szczególności 
do ustępu, w którym marszałek wspomniał 
o nadużywaniu budżetu wojskowego w la- 
tach ubiegłych na różne cele, nie związane 
z wojskiem, mówca oświadczył, że Sejm nie 
ma innej możności wglądu w gospodarkę 
groszem państwowym, za którą czuje się 
być odpowiedzialny, jak z przedkładanych 
zamknięć rachunkowych i sprawozdań Najw. 
Izby Kontroli. — Zamknięcie zaś to za lata 
ubiegłe, skontrolowane i zatwierdzone przez 
N.l.K. jak również jej sprawozdania żadnych 
wzmianek o tego rodzaju nadużyciach i kra- 
dzieżach nie zawierają. — Mówca uważa, 
że w żadnym wypadku Sejm nie może po- 
zwolić ujść bezkarnie winowajcom, zarów- 
no posłom, jak i senatorom. — Dlatego w 
imieniu lewicy sejmowej i — jak przypuszcza 
— całej Izby prosi marszałka Sejmu, aby 
zwrócił się do prezesa N. 1. K. oraz do mini- 
stra spraw wojskowych z żądaniem udziele- 
nia wyjaśnień, jakie defraudacje, jacy po- 
słowie i senatorowie i w jakich rozmiarach 
z budżetu wojskowego na szkodę państwa 
popełnili, a to celem pociągnięcia ich do od- 
powiedzialności. 

Marszałek odpowiadając na powyższe we 
zwanie, oświadczył, że poprawki do budże- 
tu, uchwalone w Senacie muszą 14-go wró- 
cić do Sejmu. Wówczas marszałek przekaże 
poprawki, przy których sposobności ustali 
zarzuty komisja sejmowa. — Dalej wywodzi 
marszałek, że prezes N.l.K. nie jest jego, 
marszałka, organem, tylko orgariem Sejmu, 
a zatem jest obowiązkiem komisji budżeto- 
wej przyjście na Sejm z wezwaniem zbada- 
nia zarzutów, które podniósł minister spraw 
wojskowych. Można zatem być spokojnym o 
to — oświadcza marszałek — że jeżeli cho- 
dzi o N. 1. K., zostanie wszystko zrobio- 
ne, co tylko możliwe jest w granicach pra- 
wa. Pozatem marszałek wyraża nadzieję, że 
minister spraw wojskowych pociągnie do 
odpowiedzialności sądowej winnych, którymi 
mieli być b. minister spraw wojskowych. — 
W latach poprzednich ministrami tymi nie 
były osoby cywilne w Porsce, a tylko woj- 
skowe, wobec zaś osób wojskowych mini- 
ster spraw wojskowych dotychczas ma pra- 
wo zaaresztowania ich bez pozwolenia nawet 
sądu wojskowego. Żywiąc nadzieję, żte to się 
stanie, marszałek ma także pewność, że spra- 
wcy zbrodni skazani wczoraj bezwzględnie 
przez ministra spraw wojskowych nie uciek- 
ną od zasłużonej kary. 

Następnie Izba przystąpiła do porządku 
dziennego. Przy pierwszem czytaniu projektu 
ustawy w sprawie ratyfikacji protokułu mo- 
skiewskiego pos. Sypuła (komunista) posta- 
wił wniosek o przejście do porządku dzien- 
nego nad tą sprawą. Wniosek ten został od- 
rzucony i sprawę odesłano do komisji. Nastę- 
pnie Izba przystąpiła do czytania projektu 
każ o popieraniu budowy tanich miesz- 
ań.



ECHA KRAJOWE 
r й Wąskie przejścia, wstrętne urządzenie scho- 

A Zam'ast wlzyfy dów, ponure oświetlenie aojechne robiły na 
Ludzie zamożniejsi ode mnie składają zwy mnie wstrząsające wrażenie. Trzeba też 

zie w administracjach pism zamiast wizyt przejść przez kilka drzwi, których klamki 
świątecznych lub innych — większe, czy też mocno już popsute; to też drzwi te z trudem 
raniejsze sumy pieniężne (niekiedy w natu- odmykają się i zamykają. Może to dobre dla 
rze) na różne cele iilantropijne np. na nie- bezpieczeństwa, tylko nie publicznego, bo 
wytrzeźwionych, na dotkniętych chorobą sej można pokaleczyć sobie ręce. — Ha, urząd 
śnikową, (morbus comitialis) na nieszczęśli- prowincjonalny — więc komfortów być tu 
wie skojarzonych i t.d. i t.d. nie może, pomyślałem sobie w duchu zbli- 
„„A jakiž to datek może złożyć mizerny żając się do urzędnika z mą prośbą. I tu, w 

piórodrap „od wiersza”, a zwłaszcza z pro- niespełna 10 minut wydano mi olbrzymi, z 
wincji, który wydaje więcej na przyjazd, niż dużą pieczęcią papier, do dekretu nominacyj- 
bierze na odjazd... = nego (na wyższe oczywiście stanowisko) po- 

Nic oczywiście, oprócz zwykłego arty- dobny. Wszystko mi się w nim podobało, z* 
kułu dziennikarskiego, mozolnie skieconego. wyjątkiem końc owego brzmienia: 
Łatwo bowiem jest czytać rzeczy gotowe, „Ważne po uprzedniem okazaniu na Po- 
(za 20 groszy całą gazetę, z papierem włą- sterunku Policji Państwowej w ...* lepsze 
cznie) natomiast dla piszącego* sprawia to już zupełnie końc owe brzmienie: Wolne od 
wiele trudu i zatraty czasu. A ile zużyjesz opłaty stemplowej". Dlaczegoż to nie uczy- 
papieru, atramentu, ile zaś wylejesz. włas- niono mnie wolnego od fatygowania się z 

L... Požal się Bože! Juž li tylko tym dokumentem na posterunek, który mie- 
czcigodnemu red. Cz. Jankowskiemu łatwo ści się ode mnie równo 20 klm. (dwadzieś- 
jdzie pisanie, sypiąc codzień tysiącami wier- cia.) Bo jeśli wyszię pocztą zwykle, nie mam 
szy, jak z rogu obfitości... Ha, „dziennika- gwarancji, że posterunek dokument ten o- 
rzem trzeba się urodzić* — powiada red. Cz. trzymał, przytem co włożę do akt w swej 

4, lecz nikt z nas nie czytał jeszcze np. ta- teczce? Czyż mam iść do notarjusza i płacić 
kiego komunikatu: dnia... urodziło się.... nie- (lecz z jakich funduszów) za zrobienie odpisu. 
mowię — dziennikarz, ślubnych małżonków „Czyż nielepiej byłoby, by Starostwa za- 
ład: : : wiadamiały od siebie posterunki, że tam a 

Prawda, że nikt? jest to chyba rozumo- tam, w dniu tym a tym, o godzinie tej a tej 

wanie wyższe, filozofji sięgające, nie dla ka- odegrana zostanie sztucz ka ta, a ta, przez 
żdego (np. dla mnie) jednak dostępne. Wró tego, a tego, na © en, a ten i t.d.? Napra- 

ćmy zaś do tematu. | » ‚ wdę jest to utrudnienie w pracy społecznej. 

Zauważyłem dopiero onegdaj, że moje lepiej a dę urządzać dziś nieodpowie- 
pozwołenie na broń utraciło moc prawną 31 dzialne wieczorynki - bałagany, lecz nie ka- 
grudnia, o godz. 24, 1928 r. Aż mróz pirze- żdy to potr: 

szedł po mnie! Paka murowana i broń "Miałem iść z tem i jeszcze z dodatkami 
cona... Wpadłem jednak na genjalny pomysł: do samego pana Starosty, lecz ze względu 

w razie czegoś, powiem wyraźnie: byłem 0- na spóźnioną już porę odłożyłem wizytę do 

  

    

   

        

       

         

  

  

    

     

  

   
sobiście ł-go stycznia rb., w godzinach u- niedale przyszłości. Hopko. 
czędowych, lecz Urząd Starostwa był szczel- 
nie zamknięty i na moje mocne stukanie nikt SŁONIM. 

. 
nie dawał oznak życia. A jeśli mi powiedzą, 

że w dniu tym było święto, udam głupiego — Tragiczne rezultaty małomiasteczko- 
(zbawienny środek) i basta. wych plotek, W słonimskim urzędzie poczto- 

Z biciem serca wyruszyłem w drogę, z wym zwolniono z braku etatu niejaką Kre 

kobiałka na kiju, pełną artykułów (oczywiś- kówną, która zajmowała posadę telefonistki. 
żywczych) na wszelki wypadek... Wkrótce po zwołnieniu do urzędu telegrafi- 

3 Ostrobramską skierawałem cznegó nadesłano anonimowe doniesienie o 
odruchowo do kamienicy Nr. 6, waląc prosto niemoralnem prowadzeniu 

po schodach (co trzeci) na górę. Zamknięto. W związku z tem Kreczkówna przedłożyja 

Co? Znowu święto? Ależ sklepy otwarte! Wa siadczenie jekarskie, stwierdzające jej 

ję więc co siły. Gdzie tam! Nikt nie odpo- czość. Dochodzenie przeprowadzone 
wiada. Gdym tak szturmował dobry kwad- nrzez inspektora pol. Suchockiego 

rans, przybiegł z dołu (mocno zadyszany) bezpodstawność oskarżenia , 
ZE т : pg wskutek czego 

jakiś woźny, wrzeszcząc jak na bydlę jakie: Kreczkównę przyjęto z powrotem na służbę. 
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ty dojdą do skutku obrady polsko-litewskiej komisji tranzytowo- komunikacyjnej 
GENEWA, 1.Ill PAT. Przewodniczący komisji tranzytowo-komunikacyjnej, któ- 

remu przesłane zostały akta, dotyczące konferencji polsko-litewskiej, oraz rezolucją 
Rady Ligi z grudnia 1928 roku z żądaniem opinji w sprawie stosunków komunika- 

cyjnych polsko litewskich, zawiadomił sekretarza generalnego, że doradcza komisja 

komunikacyjna zajmie Się tą sprawą w czasie swej sesji zwyczajnej, zwołanej na 15 
marca r. b. Przewodniczący komisji zaznaczył przytem, że zaznajomił się już z akta- 

mi sprawy i że uczynili to również przewodniczący komitetów nawiyacyjnego, kolejo- 

wego i prawnego komisji tranzytowej, wobec czego będą w możności przedłożyć pa 

otwarciu konferencji odnośne propozycje procecuralne. 

Francja ratyfikowała pakt Kelloga 
: PARYŽ, 1.Ill. PAT. Izba ratyfikowała pakt Kelloga 570 głosami prze- 

ciw 12. 

Helandja przystąpiła do paktu Kelloga. 
HAGA, 1 III. PAT. Izba druga uchwaliła przystąp enie do paktu Kelloga. 

zaprzeczenie rewelacjom holenderskim 
BRUKSELA, 1.III. PAT. Urzędowe koła belgijskie oŚwiadczają, że 

ogłoszony przez Utrechtscher Dagblad* rzekomy protokuł o konferencjach 
belgijskiego i francuskiego sztabów generalnych, które jakoby miały się 

«dbyć w Brukseli we wrześniu 1927 roku, jest całkowicie fałszywy. 

Echa zamachu na konsiila. 
PRAGA, 1 III. PAT. Korespondent P.A T. dowiaduje się z miarodajnych źródeł 

że proces przeciw: o sprawcy zamachu na konsulą Rzeczypospolitej Polski dr. Luba- 

ciewskiego Pasiukowi rozpocznie się dnia 12 b.m. 

Kiedy ustąpi Poincare? 
PARYŻ, 1 III. Pat. Dzienniki przytaczają oświadczenie Poincare'go, że 

ustąpi on tyłko wtedy, gdy pozostanie w mniejszości. Zdaniem prasy dzi- 

siejszej, pogłoski o możliwości zmian w rządzie z powodu szeregu kwestyj 

są całkowicie rozwiane. Porozumienie rządu z komisją finansową leby wy- 

daje się bardzo prawdopodobnem. 

ZNOWU Mrozy. : 
PRAGA. 1 III. PAT. Po kilkudniowych burzach Śnieżnych w całej Czechosłowacji 

peratura spadła dziś znowu, dochodzą w niektórych miejscowościach do 28 

pni Celsiusza. 
Г 

PARYŻ. 1III. PAT. W okolicach Paryża w dalszym ciągu panuje mróz. Q godz. 

w nocy termometr wskazywał 4 stopnie, 
УЕНО 

SZKOŁA FILĄOWA 
Związku Artystūu Szfuki Kinemafograficznej w Wilnie 

przyjmuje zapisy na rok szkolny 1929. 
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czego pan chce tutaj!!!1? — Do Starostwa ty kilka dni potem urzędnicy, pracujący w R Я A й gd: 

anie, do Starostwa... — Tu niema żadnego ur; R REM и Aa dusza Ń Sekretarjat czynny codzień w godz. 11 1i 5—8. 
p 20 urzędzie słonimsk yli p м 
Starostwa — tu Dyrekcja Ceł! —Dyrekcia 1дс się usunięcia Kreczkówny z posady i A Ulica Ostrobramska 27, (w podwórku na lewo).  e0:—P Fa 

Cet?... — Myślałem z początku, że trafiłem grożąc w przeciwnym wypadku ustąpienia Ró И 

ёп wpro c say lecz Po Sem namy- (dy Kreczkównę powtórnie usunięto, popeł- SN ATEDBRNECYM TLS 

e zmiarkowałem, że to urząd od pomarańcz, niłą ona samobójstwo wypijając esencję oc- 
fig cytryn i innej sacharyny. — A może jaś- + 5 “ cw z RR za 

IB pan włe, gdzie przenieśli stąd Starostwo 32 PROZA SaPid= Nata sz Na nadchodzące święta największy z * ytwornej SE 
Aa U tą „e : A 

ae ao ERIE ta zaraży na ба | PROBY p. osa Aš KONFEKCJI, GALANTERII zyjrzstowanezo OBUWIA && 
bocz pod 3 — odpari nieco spokojniej „dy- | Peat: PE. da ia EE damskiego, męskie.o i dziecięcego fabrycznego i wytwórni własnej E“ 

itarz“ clowy. ego staraniem Ks. prob. Wacława | - ie! й :: 

;…Ёа! 5;.!)0с:2‚ na Subocz, jak to pomiatają skiego paraiji Postawskiej, uzyskano 8 ha zB w wielkim wyborze po cenach konkur=ncyjnych pol ca EH 

urzędami, nie mającemi własnej siedziby na DE AA WE sa D/H. WACLAW NOWEIGCIĘE za 

rowincji. Radziłemi przecie kiedyś, by wy- @0Бг У oropajewskich, przy wsi Dalė | km 
НЫ 

udowano Starostwo między Inturkami a ny i powiatu o, pod budowę koś- sa Wiino, ui. Wielka 30. sa 

- $wirtunami. Nie chcieli, mówili, że daleko do ciota. Ponie a_ miejscowość nie 5я 3 ю i # 

teatru, do kina... Teraz niechaj rzucają wami S użyła о$ em, Drozdy na cel lak iš Korzystającym z kreditu pierwsza rata płatna w maju. z: 

iadanych gruntów, wydziela ASY 3 НООр м аакЕ 

jak piłką ani łzy nie uronię. Pokutujcie! 

Lecę ja na Subocz, na wązką brudną Su- 

bócz..., gdzie tuż zaraz za skrętem wisi ilaga 

4 barwach narodowych. Z tej racji nie pa- 

trzałem już na numer domu, jeno czem prę- 

dzej błogłem na górę... Kobiałke dałem na 

przechowanie woźnemu, kaloszy nie zdej- 

mowałem, gdyż nie miałem ich węałe, zre- 

sztą urząd ten, aczkolwiek mieści Się w mieś- * 

"cie, fednak liczy się to za miejsce prowin- 

cjonalne, jak np. konsulaty obcych państw na 

łeżą do neutralnych i nietykalnych, (chyba że 

uczyniono zamach jaki — jak ja na Dyrek- 

cję Ceł) więc upoważnia to do wchodzenia z 

zabłoconemi butami. Ze strachem podałem 1- 

rzędnikowi moje przestarzałe pozwolenie, 

czekajac na łaskawą odpowiedź, względnie 

na dzwonek, mający bezpośredni kontakt z 

powiatową Komendą Policji Państwowej. 

— Proszę chwilę zaczekać, tam w pocze- 

kalni, aż pana -zawołamy. —: Rozumiem, 

dziękuje. Wyjąłem zegarek i liczę minuty 
by czemś się zająć, (zwłaszcza w podobnej 

sytuacji) wreszcie, by określić czas oczeki- 

wania. Nie przeszło jednak dziesięciu minut, 

otwarły się drzwi i tenże sam urzędnik we- 

zwał mię ponownie, wręczając mi za po 

kwitowaniem nowe pozwolenie. z auten- 

tycznem podpisem zast. Starosty p. M. Łu- 

kaszewicza. 
Nowy duch wstąpił we mnie. Toż daw- 

niej „sprawa ta leżałaby conajmniej dwa ty- 

godnie, nim nabrałaby „mocy urzędowej”, a 

dziś, dzięki p. ministrowi. Składkowskiemu 

robi się wszystko na poczekaniu. Boże, po- 

myślałem sobie, smu ten wielki człowiek 

nie obejmie wszystkich resortów? Toż raj 

ma ziemi! Naprawdę wpadłem w dziwną ek- 

stazę... ; 

Przy okazji miałem też inną sprawę do 

załatwienia: otrzymać zezwolenie na urządze 

nie amatorskiego przedstawienia. Za infor- 

macją p. woźnego udałem się o jedno piętro 

niżej do referatu bezpieczeństwa publicznego 

MIMOGHODEM. 
Warszawski protest z racji 

wileńskiego frazesu — Noli me 

tangere!... — Piękność i cnota — 

Echa z pod chińskiego muru. 

Komentując któregoś dnia tu na 

tem miejscu, w „Słowie” zainicjowa- 

ny przez warszawski „Nasz Przegląd" 

wybór najpiękniejszej 

   

    

   

  

  

wśród elity najpiękniejszych kobiet ność i cnota. 
brakło też 
się latem tu we irazesie wyżej 

na równych wydało się Zarządowi Związku Ko- słowa. 
wszystkich narodowości nie 

i „Miss Judei“, kioraby 
zmierzyła w Ameryce 
prawach co i 

Żydówki aby chodzą wśród niewiast w parze: pięk już gotowi 

„Miss Europa" z naj: 

   

    

   
   

      

  

ważny U 1 

dwie dziesięciny pod budowę kościoła. Ks 

Nur i po załatwieniu wszelkich forma|- 

ności, przystąpił do niezwłocznego zrealizo- 

wania zamierzonego planu i rozpoczął budo- 

wę diewnianego kościoła we wsi Drozdach. 

za w. sposób amerykański wybudował 

takowy, gdyż pomimo mokrej jesieni a Su- 

rowej zimy, w dniu 16. 11 rb. budowa była 

już ukończona i przybyło okoliczne „ducho- 

wieństwo na czele z dziekanem nadwilejskim 

«4а 

    

  

   

    
    

  

    

    

Bolesławem Težykiem i s. Nurkow- 

1 Drozdy aby poświęcić Dom Bo- 

ży i złożyć ofiary dziękc „W dniu KT: Wielka 9. 

If rb. o godzinie 8.30 rano ks. prob. Nurko- "rh 

wski dokonał poświęcenia kościoła przy, li- 

cznym współudziale wiernych oddając świą - wski ks. Wacław Nurkowski jest wielce lu- 

tynię pod opiekę Św. Waciawa. W czasie ziany i nowany, przez miejscowych urzę- 

poświęcenia niezbrakło wyznawców obrzą- dników, inteligencję i ludność — zdobywa- 

dku wschodniego. Podczas święceń liczny jąc zaufanie i szacunek mieszkańców w swo 

chór przybyły z m. Postaw śpiewał „psalmy jej parafji wiedzą i pracą jako gorliwy kap 

7е Mszą płrwszą wyszedł ks, Nurkowski, łan i patrjota. 

      

inni zaś księża kolejno odprawiali mszę na Paraijanin. 

bocznych ołtarzach a niektórzy z nich spo- 

wiedali. O godzinie 11-ej z sumą wyszedł pro WOŁKOWYSK. 

boszcz paratji Duniłowi: ckiej ks. Stanisław 

Bobel, w czasie której ks. parafji Hruzdow- — Szczegóły pożaru naszego kościoła. 

skiej wygłosił podniosłe kazanie, podkreś- Wieczorem o godzinłe 5-ej ksiądz dawał slub 

lając doniosłość i czenie kościoła. Ludność młodym. Zekrystjan jak zwykle musiał za 

Suchając słów Boży 
scowości od świątyń, wyfewała łzy z radości. ogień za ołtarzem. Ogień zauważono o go- 

Po nieszporach, wystąpił z kazaniem ks. Bo- dzinie 7-eį wieczorem. Zaalarmowano straż 

  

    

bel, podkreślając że to tę placówkę już odda- ogniową i wojsko pomimo entergicznego ra- ; 

wna czynił starania jego następca ks. Nur- tuuku, przy braku wody z powodu Silnych 

kowski, mając dużo pracy w odbudowaniu mrozów, całe wnętrze kościoła z sufitem i 

kościoła paraijalrtego w Postawach, lecz nie dachem spłonęło. 

zaniechał budowy kościoła we wsi Droz- 
dach aby dać ludności pokram duchowy w tej wymalowany, wy y 

Po nabo- pokryty blačhą. Wszystko się Išnito, tylko za 

żeństwie miejscowy komitet zgłosił się do Ciarzem zamiast posadzki leżała deska po 

księdza dziekana, prosząc go by dokonał wy- której zakrystjan chodził zapalać Świece. 

znaczenia do poświęcenia kościoła starego Tam podobno, było nagromadzono dużo 

księdza i określił stałą parafją. Komitet sz chych kwiatków z ołtarza ... i tam po- 

ką budowę tłumaczy tem iż proboszcz pi ł ogień. K. P. 

odległej od świątyń miejscowości. 

  

piękniejszej kobiety aby jednocześnie tego lecz go jeszcze polał i zorna- 

miała t zw. opinję nieskazitelną. mentował tak brutalnemi wyzwiskami 

Czy tvlko wśród Żydówek nie pod moim adresem, że nie chcę ich 

każda kobieta piękna, co się zowie, podnosić nawet w formie ich przy- 

ma być zaraz i ultra cnotliwą i to toczenia. ; 

jeszcze... w opinji publicznej, tak nie- Irritabile genusi... 

słychanie niepewnej i mylącej się w Niech no Żydzi tylko cień dojrzą 

sądach swoich? Oczywiście, w każdym, jakiegoś „zaczepienia", niech im się 

absolutnie w każdym narodzie na ku- tylko wyda, że ktoś ich, Boże strzeż, 

li ziemskiej niezawsze — niestety— „zaczepil“ - nie namyślając się chwili, 
są rozszarpać Śmiałka, 

oplwanego, z błotem zmieszanego. Co 
Potwierdzenie tego oklepanego fak- za furja, co za pasja! Wyzierające 

przytoczonym nawet z hamowanego odiuchu lub 

biet Żydowskich w Wilnie... „obelży- _ Ale jakże wygląda meritum 

piękniejszą kobietą. na jaką Amery- wem wyrażeniem się o pieknej kobie- sprawy? 

kanie Stanów Zjednoczonych zdobyć cie żydowskiej"! Zarząd Związku Wi- 
u- 

alność, napisałem frazes brzmiący tak: 

Ž g sze obur 

żydowskim, może znaleźć się i wśród protest" przesłać 

lecz nie będzie to mnie 

się będą mogli; komeniując te akt 

„Owszem, Żydówka o typie pur san 

polskich Żydów 
rzeczą łatwą, dołożywszy jeszcze wa: JeSt Z: z Л 

runek—wielkiej piękności fizycznej (w ©Й „Stowa“; zamiast 

połączeniu z nieskazitelnošcią opi- D 
Bin 0): 

Nie był to żaden „dowcip“, 

„koncept”. Bsło to zwrócenie uwagi 

na niewłaściwość wymagania — jako Pr 

warunek sine qua non—odnaj- skiego 

  

(*) „Miss judea” ma być wybraaką ca- 
owskiego*. Akcja wybor- 
dzi „Nasz Pizegląd* obei- dy. Wprost przeciwnie: 

czyli suje mewątpliwie bardzo 

łego narodu Żyd 
cza, którą prowa z 
muje tlko część żydo wskiego narodu, 

t. zw. 
czy np. 
jącej czy 
„Naszego Przeglądu”. Oto jak brzmi od- 
powiećź: 

Urodziła się pani w Konstantynopolu. ki? | Į 

ła żydówką sefardyjską, zaznaczyć w liście, czy posiada Pani oby- 

kenazyjskim. W tem watelstwo polskie, czy też nie. Jeśli tak— 
B. p. matka pani by 
Gjcięc zaś żydem 852 
bynzjmniej nie upatrujemy żadnej przeszko- 

ydów polskich. Jak © tem świad- nie, 
odpowiedź dana jednej z pań pyta- fizjuło no 

brać może udział w konkursie sefardyjskiej oraz 

> Jest, jak wiadomo, w Paryžu na- 

leńskich Kobiet Żydowskich zredago- groda Monthyona, fundacja wieczysta 
wał protest wyrażający „najgłęb: barona Manthvon'a z drugiej połowy 

zenie”. | zamiast swój „ostry XVIII go wieku, Jest to specjaina na- 
przedewszystkiem groda cnoty. Nikomu nie przysz- 

tu w Wilnie—adres mój nie ło da głowy łączyć w tej lub owej 
albo już redak- formie — jakiejś nagrody Monthyona 
zażądać wyjaš: czyli nagrody cnoty z konkursem 

ienia (w typie dobrze znanego i tak piękności! Owszem, szczęśliwie i pie- 
„Jak to pan knie się stało, że Miss Polonia łączy 

jest żadną tajemnicą— 

często praktykowanego: 

lub rozumie?"), Zarząd Związku Kobiet w sobie—jak pisały gazetv niektóre 
Żydowskich w Wilnie przesłał swój powielekroć — przedziwną piękność z 

protest prościuteńko do... warszaw- całym szeregiem cnót domowych i o- 

„Naszego Przeglądu". „Prze- bywatelskich. Lecz to — traf, przypa- 

gląd* zaś nietylko skwapliwie protest dek,. zbieg okoliczności. _ Wyznam 

wydrukował w numerze z dnia 25lu- szczerze, że nie odważyłbym się ba: 
dać, dociekać, a przedewszystkiem ro- 

typ Pani zaintere- zwodzić się w gazetach: czy w równej 
M W ik mierze jażnicją najszacowniejszemi cno 

lh kų * tami niewiešciemi lub czy tylko nie- iczno- ; ч : Ва je aj O yk skaziielną cieszą się opinją: Miss 
dów aszkenazyjskich. Czy można sobie France, Miss Italia, Miss Szwecja i 

wyobrazić bardziej interesujący typ nowo- reszta ich konkursowych koleżanek. 
czesnej żydówki? Zapomniałą Pani jedynie Co do nieskazitelnej opinii najpię- 

kniejszych kobiet w Europie, zapre- 
zentowanych Światu.. glissons, 

  

to prosimy 0 fotograije. 

Korzystajcie z rzadkiej okazji! 
Tylko na kilka dni jeszcze została przedłużona 

WYPRZEDAŻ 
artykułów wElnianych i wysortowanych 

" Jan Wokulski i S-ka 

   

Kcściół przed rokiem był odremontowany @ 
lakierowany i wyzłocony a 

  

  

Tel. 182. 

    

МИ Člou seżonu 

„Lilas Jmnerial" 
„FJłezana 

”       

          

   

  

   

  

   
   

  

„ch w tak oddalonej mieį- palač i gasič šwiece i zaproszyl tym гахет „74 

   
d'apuyons pas! Nie dlatego, 
broń Boże, (raczą panie z Zarządu 
Związku Kobiet Żydowskich w Wilnie 
uważnie posłuchać) abyśmy w naj!żej- 
szej mierze oŚmielili się podać ich 
сло!е w wątpliwość, lecz poprostu 
dlatego, że w tym specjalnie 
wypadku, nic a nic ich nas cno- 
ta nie obchodzi. Tegoż, nie wątpimy, 
zdania byli paryscy i lokalni sędzio- 
wia konkursowi, bylibodaj wszyscy in- 
teresujący się konkursem. 

Powtóre. W liście, który natych- 
miast po ukazaniu się w „Naszym 
Przeglądzie" protestu pań żydowskich 

posłałem do „Naszego Przeglądu" na 
imię jednego z trzech jego redakto- 
rów, p. Jakóba Appenszlaka, z pro- 
śbą o wydrukowanie napisałem naj: 
wyraźniej i słowa te na tem miejscu 
powtarzam: 

„Dla kobiet żydowskich mam tyle 
akurat respektu i tyle żywię dia nich 

najszczerszej kurtuazji, ile i dla wszyst: 
kich wogółe kobiet to znaczy i dla 
własnych rodaczek“. : 

I daleį įeszcze napisalem: 
„Sens użytego przezemnie frazesu 

był taki, że mógłbym był śmiało 
zwrócić się z nim do każdego narodu, 
gdyż nic w nim nie było obraźliwego 
zarówno dla ogółu kobiet jak dla po 
jedyńczej kobiety. Caly mój frazes, o 
którym mowa, mógłbym był zastoso- 
wać do wyborów Miss Polonii —pew- 
ny, że niczyjej naddraźliwości w spo- 
łeczeństwie polskiem nie uražę“. 

Jeżelim się pomiędzy wierszami 
użytego przezemnie frazesu uśmiech- 
nął sarkastycznie, to jedynie ma- 
jąc na myśli istną pasję pp. organi- 
zatorów konkursu piękności otaczania 
„wybranek narodu", jaśniejących nie- 

Mrozy, śniegi, wiairy, zamiecie, odwilža.. 
Cała Europa jest w dalszym ciągu 

pod znakiem nieprzyjemności atmoste- 
rycznych. Mrozy, zawieje śnieżne — 
spodziewane „odwilże. 

Na południu, w Grecji gdzie mie- 
szkańcy nie mają nic coby przypomina- 
ła nawet piece panują zimna dochodzą- 
ce do 25 stopni — na górze Olymp 
zanotowano nawet 30; mieszkańcy są 
zrozpaczeni, drzewo jest w Helladzie 
rzadkością, węgla zabrakło, gdyby na- 
wet było jedno i drugie niema w czem 
palić — naprawdę niemiła sytuacja. 
To też Venizelos jest z pewnością 
bardzo dumny, że ludność wielu miej- 
scawości zwróciła się do niego z pro- 
śbą o pomoc dowód niebylejakiej wiary 
w jego rozum, ale cóż on może pora- 
dzić: węgla nie stworzy i pieców nie 
wybuduje. 

Zamiecie śnieżne w Turcji doszły 
do szalonych rozmiarów i rezultatów. 
Koleje zostały pozasypywane — gdzie 
niegdzie na wysokość 10 metrów. Wiel 
ki Orient - express ugrzązł w odległo- 
ści 90 kilometrów od Konstantynopola 
i przestał tam 12 dni. Pasażerowie nie 
mogli się wydostać ani dojść do żadnej 
osady, dziękowali zatem Bogu, że wę- 
gla i jedzenia starczyło. 

Niemniej ciekawy wypadek zdarzył 
się u nas w Połsce, Galicji między sta- 
cjami Iwanie Puste a Czortkowem. Oto 
podczas przejazdu przez długi, głębo- 
ki wąwóz pociąg został nagle zahamo- 
wany huraganową zawieją.Parowóz się 
wykoleił, w przeciągu godziny paru- 
metrowa warstwa Śniegu pokryła cały 
pociąg. Pasażerowie ryczeli ze stra- 
chu mając wrażenie, że zapadli się pod 
ziemię, ciemności nieprzeniknione nie 
uprzyjemniały sytuacji. Dopiero przy- 
były na ratunek pociąg z armią robot- 
ników oswobodził nieszczęśliwych pod 
różnych. * 

Żasypywanie całych pociągów mia 
ło również miejsce na Pomorzu. Puck 
był przez parę dni zupełnie odcięty od 
świata, pocztę dostarczano aeroplana- 
mi — parę pociągów przestało po 2 
i3 dni w zaspach Śnieżnych. W jednej 
wioseczce niedaleko Pucka chaty zo- 
stały tak dokumentnie zasypane, że 
odgrzebanie ich wymagałoby wysiłku 
większego niż ludność całej wioski jest 
w stanie ponieść; zadowolniono się te- 

Niezwykły jubileusz 
We Włoszech rozpoczęto już przygoto- 

wania do uroczystego obchodu 1400-letnicj 
rocznicy założenia najstarszego na Zachodzie 
kiasztoru w Monte Cassino oraz zaprowadze- 
nia wzorowej reguły zakonnej przez założy- 
ciela klasztoru, św. Benedykta. Uroczystośći, 
które przygotowują Włochy, przypominają 
świetnością niedawne obchody jubileuszowe 
ku'czci św: Franciszka z Asyżu. 

Z klasztorem Monte Casino związane są 
dzieje cywilizacji narodów zachodnich. Stam- 
tąd wyszli pierwsi misjonarze, niosący Świa- 
tło Ewangelji do Francji, Hiszpanii, Niemiec, 
Апе!!. Monte Cassino i zakon. Benedykty- 
nów przez długie wieki spełniał i po @21% 
dzień spełnia w Kościele wielką misję nau- 
czania. Słowa pełnego uznania dla dziejowej 
roli zakonu znajdujemy w pismach Ozonama, 
Montalemberta, Newmana, Gladstona, a na- 
wet u Renana. 

Nabożeństwa w Monte Cassino odbywać 
się będą według przepisów starej liturgji be- 
nedyktyńskiej. jednocześnie odbędzie się sy- 
nod diecezjalny i kongres Eucharystyczny. 
W uczęzeniu św. Benedykta, jako szermierza 
nauki i pracy wezmą udział władze państwo- 
we z premjerem Mussolinim na czele. Pro- 

gram uroczystości opracowuje specjalnie po- 

wołany ad hoc komitet narodowy pod prze- 
wodnictwem senatora Fedele, b. ministra 

oświaty. Do komitetu wchodzą: ministrowie 
oświaty, robót publicznych, przewodniczący 

parlamentu, prezes sądu najwyższego, opat 

klasztoru w Monte Cassino, prefekt bibljote- 
ki Ambrozjańskiej, prezes stowarzyszenia hi- 

storji ojczystej, oraz szereg innych dygnita- 
rzy kościelnych i świeckich. Przygotowania 
do uroczystości benedyktyńskich są już w 
pełnym toku. 

Na Litwie Benedyktyni mieli sławne opa- 
ctwo w Starych Trokach, a klasztor Panien 
Benedyktynek w Wilnie i Kownie przetrwały 

okres niewoli kraju, i jedynie nie uległy Ka- 

sacie. 

zrównanemi powabami ciała, jeszcze 
„nad program" istną aureolą cnoty. 

Može frazes był „źle skrojony"? 
Staram się pisać dobitnie; wyrażać się 
jasno. Czyjęż jednak nie potknie się 
pióro? Wywołać nieporozumie- 

nie mogło w takim razie tylko i je- 
dynie: mimowolne potknięcie się pióra. 

Oto co było do— wyjaśnienia. 
Jeżeli zaś pozwoliłem sobie spra- 

wę, nader charakterystyczną, tu oto 
wytoczyć—dzieje się to z tej racji, iż 
ma ona znaczenie siegające o wiele 

głebiej w nasze publiczne stosunki 
niżby się zdawać mogło. 

Incydent z protestem żydowskich 
pań związkowych oświetla, jak ostra 
latarka.... mur chiński dzielący. społe- 
czeństwo żydowskie od społeczeństwa 
pólskiego nietylko u nas, w  Wileni- 
szczyznie, w samem Wilnie, lecz i w 
t'clsce całej gdzie tylko oba spole- 
czeństwa bytują obok siebie — pod 
jednem niebem. 

„ Jeżelby wileński Związek Kobiet 

Zvdowskich nie istniał iu u nas w 
Wilnie jakby w rodzaju ghetta dokąd 
żadne wieści zdają się nie dochodzić 
ze Świata... gojów i puryców, z pew- 
nością na posiedzeniu Zarządu pod- 
niósłby się niejeden głos lecz więcej 
ichbv się podniosło tłumaczących: 

Że przedewszystkiem o „Miss Ju- 
dea"* w „Słowie”* nie pisał jakiś zółto- 

dziób ryzykujący palnąć czarne na 
białem, że (jak Zarząd Związku wy- 
czytał) tak Są wszystkie piękne Ży- 
dowki w Polsce moralnie zaniedbane, 
tak haniebnie niecnotliwe, że niema 
sposobu jednej z nich wybrać na 
okaz piękności, żeby nie była zaszar- 
gana w opinji publicznej! Czy jest do 
pomyślenia, aby znając mnie, zwłaszcza 

dy wykopaniem tuneli o średnicy me- 
trowej do drzwi tych chat. Mieszkań- 
cy . wydostają się na czworakach i my. 
ślą ze strachem o tem, ca się 
gdy śnieg zacznie topnieć. 

Mrozy we Francji, Anglji czy Wło- 
szech są oczywiście igraszką wobec 
naszej syberyjskiej temperatury, tem- 

niemniej wszyscy się na nie uskarżają 
i cierpią z pewnością więcej od nas. 
Biedacy wiedzą o futrach tylko ze sły- 
szenia i za obronę służą im jedynie try- 
. kotowe „cache-nez*. Aie zato mają 
sposób pocieszania się, ota czytają 
dzień w dzien we wszystkich gazetach 
straszne wiadomości..... ze Wschodu. 
Wedle tych relacyj w Moskwie jest 
staie 50 stopni mrozu, około 200 usób 
kostnieje na śmierć codziennie na ulicy. 
Wilno doczekała się również zaszczy- 
tu pobudzania ciekawości czytelników. 
Okazuje się bowiem, że w tem nieszcą + 

stand + 
— 
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snem mieście wiłki rozwścieczone gło- | 
dem grasują po ulicach pożerając co 
mniejszych przechodniów. Wobec te- 
go rodzice nie wypuszczają dzieci sa- 
me, a tylko w towarzystwie starszych 
którzy krzykiem i rewolwerami dają 
sobie radę z żarłokami. I takie brednie 
są brane serjo, i nie jeden Zachodziec | 
użala się z pewnością nad niedolą Wil- | 
nian i ich biednych dzieciaków. 

A tymczasem wszyscy  Sensowni, 
prawdziwi Wilnianie starej daty twier- 
dzą zgodnie, że zima obecna nie jest 
niczem nadzwyczajnem; dawniej przed 
wojną mrozy był niemniejsze, Śniegi 
takie same, zima trwała również długo. 
Bo 1-szy marzec był faktycznie 15-tym 
lutym 'a czyż kto wtedy myślał o odwil- 

ży. Bap. 

Mieteoroleg rosyjski o ostrych zimach. 
Znany meteorolog rosyjski Swjatski z4- 

mieścił w tych dniach na łamach leningradz- 
kei „Kras: oj Gaziety* riezmiernie ciekawy 
ar'ykuł o ost ych zimach, jakie miały miej- 
sce w Europie północno-wschocniej w 
ciągu ostatrich 50 lat. Wectu4 Swjatskie- 
46, stwier: ził profesor Wojejkow na pod- 
Stawie materjałów. odnoszących się do 
zmian klimatyczn:ch Rosji, że za ostrą zi- 
mę uważać należy w Leningradzie iaką 
zimę, po: czas której przeciętna temperatu- 

ra wynosi w ciągu '2 idących zą sobą dni 

«dopiero mogli 

   

conajmni. j 20 stopni Celsjusza. Takich zim 

biło w Europie północno wschodniej w 

czasie od roku 1750 do r. 1590 ogółem 19. 
Największe mrezy zanotowano przytem w 
latach 1861, 1862, 1868, 1872 i 1883. Sto- 
sunkowo ostra zima panowała w Europie 
również w roku 1893, Gd tego jednak cza- 
su temperatura w zime nigdy nie spadła 
poniżej poziomu normalnego. W roku 1916 
i 1917 w niektórych okolicach panowały 

wprawdzie silne mrozy, ale takich mrcź- 
nych ani było wtedy stosunkowo mała 

(około dziesięciu). | 
Bardzo ostrą zimę przeżyłą Rosja w 

roku 1809, kiedy to wojsko resyjskie prze- 
szło przez zamarżnięty Bałtyk z Finłandji 

do Stokholmu. W roku 1740 panowały w 
Rosji takie mrozy, że na rozkaz kapryśnej 
Anny joanowny wybudowano na Newie 
pałac lodowy, który przez dłuższy czas 
znakomicie się trzymał. Ałe też w roku 
tym trzaskające mrozy trwały w Rosji bez 
przerwy 90 dni. 

Swe bavania prowadzi Swjatski na pod- 
stawie starych kronik, pochodzących z Xil 

XVIII stułecią. Najdokładniejsze dane za- 
wurte są w kronikach z XV wieku. Swia- 
tski st ierdził, między innemi, że w roku 
1524 mrozy trw ty do 25 m ja, a Śniegu w 
roku tym napadało tyle, że jeszcze na po- 

czątku czerwca w niektórych okolicach 
pola pokryte były białym całunem. Bycło 
na pastwiska można było w roku 1524 wy- 
prowadzić dopiero w pierwszych dniach 
miesiąca lipca. Również w lipcu rozpocząć 

chłopi prace wiosenne w 
polu, Z kronik skandynawskich dowiedział 

się Śwjatski, że w roku 1573 można było 
chodzić ze Szwecji do Rewla przez zamarż- 
nięte morze jeszcze w miesiącu maju, 

    

Tańce nowoczesne 
Black-Bottom, Blues, Tanzo, Foxtrot, 
Połonial Wyuczam w najkrótszym 

czasie P, Botowsk! 
ul. TROCKA 2, róg siem eckiej. 

Kurs rozpoczynam w niedziele 3-g0 
marca o godz. 5-ej wiecz OPŁATA 
ZĄ KURS '0 ZŁ. Zapisy przyjmuję -| 
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mój stosunek do Żydów, mógł kto- 
kolwiek przypuścić, iż jestem 
w stanie, choćby stylizując frazes naj- 
misterniej, napisać podobny absurd, 
będący w dodatku tak horrendalną 
impertynencją wyrażając się najdeli- 
katniej? Nie! Czegoś podobnego po- 
prostu nie byłbym w stanie napi- 
sać. Odwołuję się do opinji tych 
przedstawicieli wileńskiego spoleczef- 
stwa żydowskiego, 'z którymi mnie 
zbliżyły bądź sprawy publiczne bądź 
Stosunki towarzyskie. A przedewszy” 
stkiem odwołuję się do sądu naj- 
łaskawszych moich czytelników,  któ- 
rzy Oto, (wolno mi wyrazić się, od 
lat tylu) zaszczycają swoją uwagą to, 
co tu w „Siowie“ piszę, dotykająć 
tylu tematów, mając pod piórem do 

czynienia z kobietami — najróżnorod- 
niejszego typuł 

Lecz tam, po tamtej stronie chiń- 
skiego muru, w żydowskiem  ghetcie 
wileńskiem, wystarczyło rozpuścić po” 
głoskę, że o kobietach żydowskich coś | 
okrutnie paskudnego napisał w ga 
cie jakiś goj.... ; 4 

A te wilnianki zaskarżające мй 

nianina przed  trybunałem —warszaw* 
skim? Przysłowie o kaftanie i koszuli 
djabli wzięli! Czyż to nie charaktery” 
styczny rys współżycia nasze- 
go, Polaków i Żydów, na wileńskim 
bruku? Współżycie, zaiste, choć w 
ramki oprawić... 

| jakże długo jeszcze trwać będzięę 
takie współżycie? Ou o us gue tan: 
dem? Ani rozwodu wziąć bo któż 

go da? Ani nie widać, nawet na naj: 
dalszym horyzoncie, Salomona, który” 
by tak to współżycie ułożył, aby 
chiński mur nie był... jeszcze naj 
znośniejszym modus vivendi. 

cz. J. 

=
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ПНА 
Dzienniki przyniosły nam niespo- 

dziankę w postaci projektu ustawy o bu 
dowie tanich mieszkań. Niespodzianką 
był nie sam projekt, ale jego ponowne 
wypłynięcie, wiadomem bowiem było, 
że już przed rokiem p. minister Mora- 
czewski z nim się nosił. - 

Nowošcią tego projektu jest przyję- 
cie go przez Radę Ministrów i wyznać 
należy że to przyjęcie jest też niespo- 
dzianką i to wcale a wcale nieprzyjem- 
ną. 

Sprobujmy poddać projekt analizie 
pod względem korzyści dla szerokich 
mas lokatorów, następnie dla właści- 
cieli nieruchomości, dla państwa i wre- 
Szcie ze strony prawnej. 

Co zyskać mogą lokatorzy? Obecni 
lokatorzy mogą tylko stracić w porów- 
naniu ze stanem obecnym, gdyż już je- 
dnopokojowe mieszkania podrożeją o 
30 proc., zaś 5 i wyżej zapłacić muszą 
o 100 proc. więcej. To jest zysk loka- 
torski w egzystujących domach, docho- 
dowość których spadła obecnie jak i 
ich wartość dzięki ustawie o ochronie 
lokatorów i dewaluacji złotego do 30 
proc. przedwojennej —. 

Nowy budynek kosztuje dziś od 200 
do 300 proc. drożej od kosztu przedwo- 
jennego, a więc suma, która na budowę 

będzie zużytkowana przy 4 proc. bę- 

dzie się równała od 8 do 12 proc. w 

porównaniu do ceny domu przedwojen 
nego. Ponieważ biorący pożyczkę ze- 

chce zapewne coś też zarobić na takiem 
przedsiębiorstwie, powiedzmy tylko 6 
proc., będzie więc musiał z domu ta- 
nich mieszkań wycisnąć 14 do 18 proc. 

* 4zysku netto po pokryciu rozchodów bie 
żących, opłat podatkowych państwo- 
wych i komunalnych, remontów, 'aseku- 

" racji, kanalizacji i wody. Czy w tych 

warunkach może być mowa o taniości 

mieszkań i to taniości większej niż obec 

nie? Może magistraty, sejmiki lub gmi- 

ny będą budowały tanie domy korzysta 

jąc z 4 proc. kredytu, a może wprost 

agendy rządowe zajmą się tem w ca- 

łem Państwie? Nie trudnoby proroko- 
wać że koszty budowy wzrosłyby w 

b. dużej proporcji, Czy zyszczą na no- 

wej ustaw*e właściciele nieruchomości? 

Sądzę że panowie z lewicy jedną tylko 

objekcję znalezliby przeciwko projekto- 

wi: jakto, burżuje, kamieniczniki otrzy- 

mują z podwyżki komornego 25 proc. 
kosztem klasy pracującej z podwyżek 
za jedno, dwa i trzyizbowe mieszka- 
nia, do których żadnych nadwyżek sto- 
sować nie należy a raczej degresję — 
jak we własności ziemskiej, powiększa- 

jąc natomiast progresję, w mieszka- 
niach większych. : 

Tu jednak zachodzi fakt dotąd w 

historji świata ńie notowany: właści- 

ciel dómu odpowiada swym majątkiem 

a więc i swą osobą t.j. egzystencją za 

ów nowy podatek, który musi wnosić 

do kas skarbowych nie posiadając sam 

żadnej egzekutywy na łokatórach. Dziś 

przy stawkach obecnych, w większości 

wypadków duży procent lokatorów 

wcale nie płaci. Procedura wyrugowa- 

nia. takich lokatorów trwa od półtora 

do 3 lat, podczas których płacić musi 

„właściciel podatki, dozor, wodę i ase- 
nizację oraz raty bankowe złożyć na 
koszty eksmisji, nie otrzymując komor- 

nego za cały okres daremnego korzysta 

nia przy czem mieszkanie bywa Su- 
miennie niszczone w odwet za eksmisję. 

jeżeli obecne komorne nie jest mo- 
żliwe do uzyskania w całości a trudno 

się egzekwuje od tych co chcą płacić ale 

nie mogą wobec powi szechnej nędzy, to 

cóż mówić o sprawności płatniczej przy 
normach do 200 proc. powiększonych? 

Nie ulega wątpliwości że daj Boże 
by w naszych warunkach 25 proc. ko- 
mornego wpłynęło. Cóż więc powie 
właściciel nieruchomości gdy będzie 
musiał za swych lokatorów wnieść po- 
datku 30-50 proc. od nominalnego do- 
chodu brutto? Gdzież weźniie na roz- 
chody normalne i podatki, nie mówiąc 
już o tem że żyć nie będzie miał z cze- 

go. 
Cóżby powiedział np. minister skar 

bu, gdyby wyznaczono mu podwójną 
pensję z warunkiem że materjalnie od- 

powiada za wpływ podatków ale pozba 
wiony jest prawa egzekutywy? 

Właściciele nieruchomości miejskich 
gotowi skwitować z owego 25 proc. U- 
czestnictwa w nawym dodatku do ko- 
mornego jako z Daru Danajów. Wszak 
jasnem jest že domy ich znalazłyby się 
natychmiast pod subhastą i przeszłyby 

wszystkie na własność Państwa. Była 
by to wyrafinowana forma wywłaszcze 
nia bez odszkodowania, a miasta i mia 

steczka byłyby upaństwowione  prze- 

chodząc w okres taki jak miasta socja- 
lizowane w ZSSR. Może Warszawa by o 
płaciła; tam mieszkają tacy, którzy pła- 
cić mogą za duże mieszkania np. wielcy 

przemysłowcy, bankierzy, i cudzoziem- 
cy, ale nasze biedne Wilno i setki 
miast i miasteczek ani płacić nie mogą, 
ani rozbudowy nie potrzebują, mając i 
mieszkań dostateczną ilość i to niezmie 
rnie tanich. Jeżeli za pojedyńcze pokoje 

płacą drogo, to jako sublokatorzy, za- 
wdzięczając przywilejom danym loka- 
torom przez ustawę o ich ochronie. 

Co zyszcze Państwo? Teoretycznie 

otrzyma wywłaszczenie dochodów wła 
ścieli z 35 proc. dochodu brutto od 
nier uchomości z całej Polski. Można to 
też określić jako pożyczkę przymusową 
a bezzwrotną, z której będzie Państwo 

korzystało otrzymując od niej 4 proc. 
zamiast za nią płacić. 

Praktycznie nie otrzyma nic. Nie a- 
trzyma bo takiego podatku ani lokato- 
rzy ani właściciele domów płacić nie 

DARCZY ZIEM WICAODNI 
52 GÓŹ ZNOWU? 

będą mogli i nie zapłacą, natomiast nie 
ulega wątpliwości, że wszyscy urzędni 
cy i wojskowi pozostający na służbie 
państwowej zażądają niezwłocznie do- 
datków mieszkaniowóch których odmó- 
wić mie będzie można. jeżeli 15 proc. 
dodatek pensji kolejarzom wyniósł 80 
miljonów, to ileż setek miljonów trze- 
ba będzie dodać na wszystkich funkcjo- 
narjuszów? 

O taką 

      

   

    

inie powiększyć 
budżet pa cała klasa podat- | 
ników I szczona, kto zapłaci 
lukę w dochodach Skarbu? 

Podniesienie komornego wywoła 
zwyżkę pensji urzędników prywatnych 
zdrożenie lokałów handlowych a więc 
wywołując ogólny wzrost drożyzny tem 
bardziej pogorszy stan produkcji wy- 
wołując nową falę bezrobocia, spadek 
nasze 
ty budżetowe z ich wszystkiemi kon- 
sekwencjami. 

Dziwną jest rzeczą, że jeżeli 
o ochronie lo ów utrzymuje 
tąd pod pretekstem že lokato są 
zbyt biedni by normalne komorne pła- 
cić mogli, raptownie traci ena rację 
bytu, jeżeli zniesienie jej w części głó- 
wnej tyczącej się podniesienia opłat do 
200 proc. ma na celu wpłynięcie nad- 
wyżki do kasy państwowej. 

Jeżeliby podwyżka szła na korzyść 
właścicieli BierUeliamosos wywołałaby 
ona nie tylko ogólnie pole pszenie prze- 
mysiu i handlu przez ożywienie obrotu 

pieniężnego, ale wpłynęłaby ona na 
przemysł budowlany, gdyż pieniądze 
uzy byłyby chętnie lokowane w 
przedsiębiorstwach rentownych. 

Pieniądz pracowałby na miejscu. 
Wypompowywanie zaś znacznych sum 

sy skarbowej, zniszczy do reszty 
« słabo utrzymujące się przy i życiu 

ogniska przemysłu i handlu je ednocześ- 
nie podkopując egzystencji gmin miej- 
skich. 

   

    

  

   

  

   

  

   

  

     

    

   

  

  

go bilansu handlowego i deficy- " 

Jeżeli kta będzie twierdził że prze- 
cie te pieniądze w postaci pożyczek na 
rozbudowę, będą wracały do miejsc 
skąd były czerpane, odpowiedzieć то- 
żna, że w takim razie i dziesięciokrot- 
n.e chociaż podniesienie podatków te. 
byłoby możebne bo przecie te pie 

też w kraju pozostają. Na tat 
maczenie chyba odpowiadać 

mądze 

naiv 
nie warto. 

   projekt z punktu wi- 
J Pomijając niepraw 

ność obarczenia właścicieli nierucho- 
mości odpowiedzialnością materjalna 
bez dania sankcji egzekutywy, jako po 
borców | poc jatku na rzecz Państwa, wi 

ojekcie ustawy naruszenie 
gwarantującej prawo wła- 

ie jest to pierwszy krok 
e, temniemniej należy 

jest nowością konfiskata 
a faktycznie całego mie- 

. Można twier rdzić, że wła 
nie narusza bo tytuł własności 
. Będzie to jednak sofistyczne 

   
  

  

   

  

    

    

       
;ą tłómaczenie, bo prawo własności za- 

sadza się nie na tytule lecz na užywal- 
ności i rozporządzalności mieniem. W 
danym zas wypadku nietylko pozba- 
wia się dochodu z nieruchora ab, ale 
musi się nieodzownie skończyć na о- 
debraniu samego tytułu, wobec konie- 
cznej niewypłacalności właściciela jako 

   
   

  

, odpowiedzialnego egzekutora podatku 
niemożebnego do uzyskania. Wywła- 
szczenie na korzyść pewnej klasy cho- 
ciaż za odszkodowaniem na rzecz dru- 
giej klasy jest naruszeniem prawa wła- 
sności, cóż dopiero mówić 0 konstytu- 
cyjności wywłaszczenia bez odszkodo- 
wania albo przymusowej bezzwrotnej 
pożyczki jeżeli ją tak nazwiemy. 

Wątpić należy, by podobne próby u- 
stawodawcze przyczyniły się nie już do 
rozbudowy kraju co jest zupełnie nie- 
wykonalne ale do wzmożenia naszego 
kredytu rzeczowego i moralnego w 
świecie cywilizowanyni. 

St. Wańkowicz. 

„Aramada” przed Sgdem Apelacyjiym 
Drugi dzień rozpraw. 

Drugi dzień rozpraw poświęcony 
został całkowicie badaniu Świadków, 
Po zaprzysiężeniu ich przez ks. But- 
kiewicza i duchownego prawosławne- 
go A. Kostenczyka (kilku ze Świad- 
ków zeznawało już w Sądzie Okrę- 
gowym) stają przed Sądem: 

Antoni Sićko. Mówi on o osk. 
Szuszkiewiczu, którego poznał w- celi 
więziennej. Miśkiewicza znał jeszcze 
przed uwięzieniem go nic jednak kon- 
kretnego nie może powiedzieć, Nie- 
podpisanie protokułu badania policyj- 
nego zawierającego momenty oskar- 
žejące hramadowców tlomaczy tem, 
że był bity. Chciano zeń wymusić ze 
znania. 

Siedział cztery lata w więzieniu i 
jest „pozbawiony praw. 

5w. Zygm. Szoka, funkcjonarjusz 
policji mówi o osk. Poddubiku. W 
trakcie badania przytrzymanego na 
pograniczu Kuzniecowa dowiedział się 
że ten, bedąc w Wilnie otrzymał od 
posła Wołoszyna obietnicę pomocyjw 
ucieczce do Rosji. Wołoszyn  skiero- 
wał go do Grodna do Poddubika lecz 
w międzyczasie policja aresztowała już 
Poddubika. 

Z zeznań badanego w sprawie 
Szvszkiewicza Świadka Sielawko do- 
wiedział się, że Szuszkiewicz organi- 
zował zebrania w lesie. Chodziło o 
stworzenie jaczejek KPZB. 

Mec. Etti"ger. Cy panu nie jest 
wiadoma treść przemówienia  Szusz- 
kiewicza w lesie pod Brzostowicą? 

Świadek. Nie, nie pam ętam. 
Mec. Honigwill. Kiedy to było, 

kiedy ktoś miał skierować Kuznieco- 
wa do Poddubika, a ten został aresz- 
towanv? 

Šwiadek. Bylo to w 1925, kiedy 
Poddubika aresztowano za komu- 
nizm. 

Po zbadaniu Świadka mec. Ettin- 
ger prosi Sąd o zawezwanie pod przy- 
musem Św. Sielawko celem skonfron- 
towania go z Sićko. Sąd odrzuca ten 
wniosek z uwagi na to, że Sielawko 
zamieszkuje w innym okręgu są- 
dowtm. 

Św. Cz. Nesterowicz. Podczas 
rewizji u osk. Miśkiewicza znalazł ka- 
rabin i 2 rewolwery. Badając Sićko, 

Łaszkiewicza i Łukasika dowiedział 
się o ćwiczeniach wojskowych grupy 

terorystycznej. Karabiny do tych: ćwi: 
czern mały pochodzić z Grodna od 
osk. Szuszkiewicza. Ponadto od nieja- 
kiej Dawidziuk Sdowiedział się, że 
przywoziła ona od Szuszkiewicza bi- 
bułę komunistyczną. 

Mec. Babiański. 
Szuszkiewicz należeli 
„Hramady*, 
Świadek. To było w 1925 roku 

kiedy o „Hramadzie“ nie było jesz- 
cze słychać, 

Mec. Ettinger. Skąd pan wiedział, 
że S-uszkiewicz jest agitatorem. 

Świadek. Miałem zez' ania s7ere- 
gu badanych oraz opinię Urzędu Śled- 
czego. 

Mec. Abramowicz. Mówił pan 
o ćwiczeniach grupy terorvstów, gdzie 
odbywały się te ćwiczenia? 

Świadek. Nazwy miejscowości nie 
pamietam. Wiem, że ćwiczyli różni, 
po kilku naraz. Na dzień przechowy- 
wano broń u Sićko. Robili to ostroż- 
nie, bo bali się „wsypy”. 

Wiec Sićko i 
do K. P: Z. B. 

Św. Sawa Silnik, b. sołtys, nie 
należał do „Hramady”, bo nikt go nie 
namawiał, Podczas jego urzędowania 
nie było nielegalnych zebrań. Osk. 
Potapczuka zna, ale nic nie wie o tem 
aby on agitował, ja tam w polityce 
ani be, ani me—ośŚwiadcza Sądowi. 

Św. F. Września, kom, posterun- 
ku był na zebraniu w Orańczycach; 
gdzie przemawiał Potapczuk. Przemó- 
wienie to nosiło charakter antypańst- 
wowy. Potapczuk był wybrany na 
wójta, ale Starostwo nie zatwierdzito 
go. 

Przewodniczący. Jak mógł Po- 
tapcznk przemawiać przy was w ten 
spo:ób, czyż nie bał sie? 

Świadek. Taraszkiewicz zapewnił 
ich, że mówić można wszystko. 

Następnie mówi Świadek, że leŚni- 
czy Gronek aresztowany w związku 
z zastrzeleniem rabusia leśnego opo- 
wiadał o spotkaniu w lesie osk. Po- 
tapczuka i trzech innych uzbrojonych 
w karabiny. 

Świadek ustalił następnie, że ra- 
zem z Potapczukiem bił w lesie Osk. 
Kot. Broń niešli pod paltami, 

Świadek Czyżun, funkcjonariusz 
policii prawie nic nie pamieta. Mówi 
o osk. Potockim, że kontaktował z 
KPZB. 

Mec. Honigwill. Skąd pan wie, 
że Potocki był na usługach KPZB? 

Śwładek. Wiem, bo spotykał się 
z podejrzanymi o komunizm, i rzucał 
pieniędzmi. Płacił za obiady po 100 
zł. Wiem o tem od służby restaura- 
cyjnej. 

Mec. Duracz. To w Wołkowysku 
można dostać obiad za 100 zł. 

Śwładek. Nie bv! sam, ale z osk. 
Szkodziczem i innymi. 

Św. M. Prokopczyk zawezwany 
przez obronę osk. Giełdy mówi o 
nim jako o działaczu kulturalno-oŚwia- 
towym. Razem siedzieli w. więzieniu, 
gdyż Świadek miał też sprawę  poli- 
tyczną, która została umorzona. 

Wobec stwierdzenia pewnej roz- 
bieżności pomiędzy zeznaniem obsc- 
nem, a złożonem pod zas Śledztwa 
prokurator prosi Sąd o odczytanie 
zeznań uprzednich. Oponuje przeciwko 
temu mec. Ettinger motywując to tem, 
że zeznania złożone przez Prokopczy- 
ka kiedy był on sam oskarżonym 
nie mogą być brane pod uwage, bo- 
wiem o ile oskarżonemu wolno w 
obronie własnej nawet kłamać, o tvle 
teraz pod przysięgą musi mówić 
prawdę. Sąd po naradzie uchyla prośbę 
prokuratora. 

Następnie zeznaje szereg Świadków 
obrony. Znaczna większość ich nie 
wnosi do sprawy nic nowego. Kocha: 
nowski i Mysliwiec mówią o osk. 
Dragunie, charakteryzując go jako 
człowieka pracowitego, spokojnego i 
biednego. Obaj mówią o zebraniu 
zwołanem przez Draguna, jako pre: 
zesa hurtka. Policja rozwiązała zebra 
nie przed rozpoczęciem się. Dragun 
nie oponował. 

Św. Korsakowa b. gospodyni 
osk. Nikiforowskiego twierdzi, że jako 
b. oficer carski ukrywał się on przed 
bolszewikami. Był w „Hramadzie”, ale 
był wrogiem komunizmu. 

Po przesłuchaniu wszystkich Świad- 
ków przewodniczący zarządza przerwę 
do dzisiejszego dnia. W. T. 

jako lekarz w 

    

Dr. Med. Jan Cumift 
Lekarz. ambulatoryjny Kasy Chorych m. Wilna i oddany jej aługoletni współpracownik zmarł po ciężkiej 

chorobie dnia 27 lutego 19 9 r. 
Nabożeństwo żałobne oćbędzie się w kościele Ewangelicko-Reformowanym dnia 2 marca o godz. li-ej rano, 

poczem nastąpi pogrzeb na cmeniarzu 

& р dr. Stanisław: Poszyński. 
W dniu wczorajszym o godz. 6 p. p. 

zmarł nagle dr. Stanisław Peszyński. 
W czerwcu roku biegłego obchodził 

Zma ły $U .ecie pracy lekarskiej i zarazem 
złote wesele 

Urodzony w 1854-tym r., ukończył Ki- 
jowski Uniwersytet i zaraz przyjął udział 

tureckiej wojnie. Potem 
Osiadł w Machnówce, potem w Berdyczo- 
wje 1 zasłynął jako lekarz na c-łej Ukrai- 
nie. wzywany nawet na kilkadziesiąt kilo- 
metrów. Zm:'ły położył ogromne zasługi 
jako działacz Społeczny i or.anizator taj- 
nej Oświaty w uuchu narocowym, a dom 
jego w Berd;czowie był ośrockiem polsko- 
$ci. W czasie wojny dostał się do czrezwy- 
czajki i ledwie uniknął śmierci. Uiracił 
m:enie, dorobek całego Życia. 

W 19 9-tym r. osiąaadł w Warszawie, а 
od 192 r pracował w Wilnie w Kasie 
Chorych i Urzędzie zdrowia. 

R/ąa polski uczcił jego zasługi orde- 
rem Polonia Restituta, a usiwersytet Ste'a- 
na Batorego z okazji 50 lecią pracy w 1923 
r. ną ał mu sto,ień doktora honorowego. 

LXIV Środa biferacka 
Sztuka Szaniawskiego „Mecenas i i róże”, 

grana ostatnio w Reducze, wywołała tak jak 
„Sen“ Kruszewskiej dyskusyj i pole- 
m:k w sferze literackiej i profe: kiej. 

Na ostatniej, dosyć licznej środzie lite- 
rackiej, celem zagajenia dysi P. Wiktor 
Piotrowicz wygłosił przemówienie o „Adwo- 
kacie i różach' rozwijając tezy jego po- 
przednich artykułów drukowanych w „Sło- 
wie'. Ostatnia sztuka Szaniawskiego poru- 
szająca głębokie problemy etyczno religijne, 
pobudza wszystkich do myślenia i zastana- 
wiania się. Mecenas, dążący do duchowego 
udoskonalenia się, widząc bezcelowość bro- 
nienia różnych zbrodniarzy, i innych  prze- 
stępców usuwa się do poklasztorrego ogrodu 
gdzie w gronie rodziny, najbliższy ch przyja- 
Ciół i paru uczni, poświęca się wyłącznie 
hodowli róż. Dopiero bolesny wypadek zda- 
rzający się na jego własnem  terytorjum, 
zmuszą go. Taz jeszcze do wystąpienia w cha- 
rakterze "obrońcy i to obrońcy złodzieja wła- 
snmego szczęścia. I właśnie ta umiejętność 
przezwyciężenia własnego egoizmu z zacho- 
waniem pogody ducha, "daje. miarę jego du- 
chowego udoskonalenia i pociąga za sobą 
uczni jego, Marka i Łukasza i każe wierzyć, 
że miisi dodatnio wpłynąć i na panią me- 
cenasową. P. Piotrowicz omówił zagadnie- 
nia etyczno-religijne utworu, następnie zaś 
scharakteryzował stronę jego artystyczno- 
techniczną. 

„Adwokat i rožė“ zdaniem p. Piotrowi- 
cza w stosunku do innych sztuk Szaniawskie- 
go wykazuje znaczny postęp, zaznacza się 
zwartością formy i wyjściem z mgławico- 
wych symboli. 

Profesor Limanowski zarzucając sztuce 
Szaniawskiego pewne niedociągnięcia w for- 
mie, stawi ją jednak niezmiernie wysoko, 
uważa on,$że od czasu Wyśpiańskiego jest 
ona pierwszą sztuką polską poruszającą głę- 
bokie problematy duszy.! Nazywa on „Adwo- 
kata i róże” sztuką Franciszkańską, gdyż nie 
morałami ani biciem wyciąga się człowieka 
z bagna moralrego, ale szlachetnymi czynami 
przemawiającym do duszy. Ogród róż we- 
dług prof Limanowskiego jest symbolem cnót 
potrzebnych każdemu z nas na drodze we- 
wnętrznego udoskonalenia. Twórczość Sza- 

niawskiego jest reakcją przeciw przybyszew- 
szczyźnie będącej apoteozą drobnomieszczań- 
stwa duchowego. 

P. Romer-Ochenkowska zaznacza, że 
mecenas fest człowiekiem dążącym żywioło- 
wo do doskonalenia się, rezultaty pracy 
obrończej nie zadawałniają go jednak, i dla- 
tego odsuwa się od a i ludzi i zamyka 
się jak w bursztynie, z kilku wybranymi w 
ogrodzie róż, pełniąc fednak swoje posłan- 
nictwo nie ma on prawa do takiego odosob- 
niania się od ludzi, i dlatego w sposób bru- 
talny zostaje 2 „powrotem wciągnięty. w 
krąg życia, sam już jednak w swojej ducho- 
wej ewolucji za daleko odbiegł, więc tylko 
przez rękę ucznia może spłacić swój dług 
wobec ludzkości. 

Żona dla mecenasa nie ma znaczenia, nie 
ze ona udziału w jego życiu duchowem, 

nie kocha jej, nie kultywuje i nie poświęca 
nawet setrrej części tego czasu ani trosk, ja- 
kie ma dla swoich róż lub uczni. 

Prof. Pigońń uważa, że mimo wielkich 
duchowych walorów „Adwokat i róże ma 
dużo błędów. Na zewnątrz nie dzieje: się nic, 
a dramat wewnętrzny nie jest dość jasno 
przeprowadzony, logicznie — umotywowany, 
niejasnem jest co właściwie pchnęło mecena- 
sa na drogę samozaparcia i duchowego do- 
skonalenia, a tembardziej nie można sobie 
wytłomaczyć, co skłoniło Marka, młodego, 
gwałtownego człowieka, do pójścia śladami 
mistiza. Postač pani mecenasowej jest już 
zupenie zagadkową, autor nie zaznacza wca- 
le jak ona reaguje na te wszystko, co się 
wkoło niej a właściwie z jej powodu dzieje. 

Dyskusja przeciągnęła się jeszcze dość 
długo i brało w niej udział sporo osób. Z.K. 

Kopkars na katetitką powieść o rodzinie 
Komitet Obrony Rodziny Katolickiej w 

Polsce ogłasza konkurs na powieść na na- 
stepuj jących warunkach: 

Tematem powieści ma być życie го- 
sieć, które rozwód dezorganizuje i na któ- 

rowadza różne nieszczęścia. Problemat 
ujęty psychologicznie i socjologicznie, powi- 
nien być opisany na podłożu życia przyro- 
dzonego i nadprzyrodzonego, jako jednej ca- 
łości (dla poziomu średniej inteligen 

= Rozmiary powieści mają wynosić od 
15 do 20 arkuszy druku zwykłej osemki. 

3. Termin nadsyłanią rękopisów, pisanych 
na maszynie po jednej stronie arkusza i 0- 

patrzonych tylko godłem, kończy się 1 paž- 
dziernika 1929 r. Do rękopisu w zamkniętej 
kopercie nałeży dołączyć właściwe nazwisko 
kryjące się pod przyjętem godłem, oraz do- 
kładny adres. 

4. Pierwsza nagroda wynosi trzy tysiące 
złotych, druga — dwa tysiące złotych. Rę- 
kopisy nagrodzone pozostają własnością Ko- 

mitetu, który się zobowiązuje wydać je. 
5. Sąd konkursowy będzie ogłoszony pó- 

źniej. 
Adres Komitetu: Warszawa Miodowa Nr. 

17m. 12. 
Przewodniczący: X Jan Rostworowski T.]. 

Sekretarz: Stefan Piechocki. 

  

       

   

  

  

  

   

      

   

ewangelickim. Zarząd Kesy Chorych m. Wilna. 

Jan Cumft 
dr. medycyny, filister Konwentu Połonia, zmarł dnia 

27 lutego 1929 r. 

Q czem zawiadamiają 

Filistrzy | Konwent Polonia 

Ir. Gtanidau Pei 
po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarł dnia 1-g0 marca 1929 r 

przeżywszy lat 74, 

Pogrzeb z domu przy ul. M. Pohularka Nr 6, na cmentarz Rossa 

odbędzie się 3 marca w nieczielę o g. 12 w południe. 

O czem zawiadamiają żona, córki, zięciowie i wnuki 

niezatartą pamięć po sobie. 

  

  

Loija 7 Nalętki (ERYK 
urzędniczka lzby Skarhowej w Wilnie zmarła 

dnia Z7 lutego г. В. 
Zmarła jako długoletnia gorliwa pracown'czką i ciesząca się ogół- 

nym szacunkiem kolegów i koleżanek, pozostawiła w sercach naszych 

Prezes Izby Skarbowej 
i "k k i 2 

  

    
Zarząd Togavzystma Parowej Fabr, ki Konserw „Galtyk“ w Wilnie 

z głębokim bólem oznajmia o śmerci 

Bl. 

Jitefa Szukteliskiego 
PROWIZORA 

jednego z założycieli fabryki i współwłaściciela, który w 49 roku życia 

zmarł po krótkich i ciężkich cierpieniach w dniu 1 marcą o g. 3 po poł: 

W zmarłym tracimy 
i przyjaciela. 

najszlachetniejszego współpracownika 

Cześć Jego Pamięci. 

RRT ATS 

Lifwini zwolni aresziowanych žolnierzy KOP-u 
Jak się dowiadujemy czterej żołnierze 

K.O.P., którzy zabłądzili podczas  śnieżycy 
i zostali przytrzymani na terytorjum Litwy, 
zostali w dni. u 28 ub. m. o godz. 20-ej ;. 

zwróceni placówce granicznej. 
Przez cały ten czas żołnierze ci więzieni 

reki, w Szyrwintach. 

Epidemia tyfusu plamistewe орапомата. 
Wydział Zdrowia Wil. Urz. Wojewódz- 

kiego, chcąc należ:cie oświetl ć sprawę epi- 
śemji duru (tyfusu) plamistego w pow. Wil.- 
Treckim, podaje co następuje: 

W gminie Rudziskiej we wsiach Wisz- 
tulany, Aasleniki, Jurgielany, Qłona i w 

maj. Ołona w ciągu trzech tygodni zanoto- 
wano 4 nowe zachorowania na dur plami- 
sty przeważne w tych domach gdzie po- 
przednio już były podobne wypadki zacho- 
rowań. Naogół epidemja w tej okolicy jest 
obecnie ziokalizowaną i nie ma tendencji 
rozszerzania się na nowe osiedla. Szkoła s. 
w Anglenikach będzie otwarta dopiero po 
zupełnem wygaśnięciu epidemii, lokal jej 

oczywiście będzie przedtem poddany do- 
kładnej dezynfekcji. Akcję waiki z epidemią 
prowadzą lekarze mając do pomocy per- 

sonel pomocniczy i Środki dezynfekcyjne, 
Specjalna kolumna epidemiczna przcu- 

je obecnie w gm. Turgielskiej jako najbar= 

dziej zagrożonej tyfusowo. W ostatnim ty- 
godniu zanotowano tu siedemnaście no- 
wych zacuorowań na tę chorobę. 

Największą przeszkodę w szybkiej li- 
kwidacii epidemji stanowi bardzo znaczne 
zanieczyszczenie domów mieszkalnych po 
wsiach, gdzie przytem gospodarze z powo- 
du mrozów lokują w mieszkaniach swój 
inwentarz żywy, i z braku wody wskutek 
zama'źnięcia studni. 

Najbardziej pożałowania godne warun- 
ki mieszkaniowe i jaknajgorszy ogólny stan 
sanitarny stwierdzono w majątku Ołona, za 
co właścicielą pociągnięto do odpowiedzial- 
ności. 

Do czasu, aż sama ludność w zrozu= 
mieniu własnego interesu nie zabierze się 
z całą energią do należytego oczyszczenia 
swych mieszkań, do urzą lizania łazien pa 
wsiach i częstego mycia się walką z durem 
plamistym nie da pożądanych wyników. 

  

Popierajcie L. 0. D. D.
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Hydra komunistyczna podniosta growę 
Proces „Hromady” prefekstem do wystąpień 

Likwidacja posiedzeń — aresztowanie komitetu, Mopr'u* 
Niezadługo przed rozpoczęciem procesu „Hromady* na skutek poleceń 

wyższych władz komunistycznych wśrod elementow wywrotowych w Wilnie, 
dało się zaobserwować pewne ożywienie działalności Chodziło mianowicię o 
zademonstrowanie solidarności z zasądzonymi członkami „tiromady*. Pomimo 
usilnej agitacji projektowane demonstracje uliczne nie mogły się odbyć z po- 
wodu branu chętnych irafiesia za kraty i wobec tego ograniczono się do urzą- 
dzenia demovstracyj w lokalach zamk. iętych. 

M RERÓW w gimnazjum białoruskiem jest tego zupełnem  potwier- 
-dzeni m. 

Na podstawie zebranych danych zdołano ujawnić siedzibę sekretarjatu 
wii.ńskieg oddziału Mopr'u, kióry się mi.Ścił w jednym z domów prywatnych 
przy ulicy Tariaki. 

Nocy on: gdajszej do tego lokalu wkroczyła policja i zastała kilka osób 
zajętych rozmową. W trakcie rewizji zaołano ujawn'ć kwity z udzi lonych za- 
pomóg, kwity in bianco, deklaracje, sprawozdania z działal.ości i t. d. Obec- 
mych w lokalu aresziowa.0 i osadzono w areszcie, 

W ten sposób działalność tutejszego Mopr'u na pewien czas przerwano. 
Komuniści €! c celi urząd<ić wystąpienia na mieście. W trakcie narad nad spo- 
sobami zadtmowstrowania „opieki* nad „riromadą ' (wobic odrzuc: nia d<mon- 
stracyj ulicznych) przyłapano cały sztab „młodych który obradował w zakon- 
spirowanem mieszkaniu w rejonie uicy Nowog:ódzkiej. Wszyscy arcsztowani 
na tem posiedzeniu są znani ze Swcj działalności komunistycznej. 

KRONIKA 
się posiedzenie okręgowej komisji Ziemskiej 

SOBOTA w Wilnie. Na posiedzeniu tem, m. in., komi- 

2 Du: Wschód sł. g. 6 m. 8 
lenia gruntów poszczególnych wsi, položo- 

Kunegundy | 
Кн 2) zatwierdzić projekty przymusowego 

з за 1 — fil. '1929 x. liszki, gm. Dziewieniskiej, pow. Oszmiańskie- 

5а uchwaliła: 

Heleny ces | 
nych w pow. Wiłejskim, Święciańskim, Wi- 

Spostrzeżenia meteorołogiczne Zakładu zniesienia służebności pastwiskowej, obcią- 

go, własność Janiny-Zofji Umiastowskiej-Mi- 

  

    
   

Zach. sł o g. 16 m. 55 

  

1) zatwierdzenie szeregu projektów sca- 

jutro 
} i leńsko-Trockim i Brasławskim. 

Meteorologii U. S. B, żającej dobra ziemskie: a) Klewica i Konwa- 

Ciśnienie J 184 lewskiej na rzecz wsi Szaciły i Ożubale; b) 
średnie w m ] Podolce, gm. Żukojńskiej, pow. Święciańskie- 

go, wł. Józefa Korwin-Krukowskiego, na 
Temperatura | < rzecz wsi Pilwiny; c) Stanuliszki, gm. Kie- 

Е 170C mieliskiej, pow. Święciańskiego, wł. Józefa 
„oma l SWI R rzecz a Stakielty; d) *Mej- 

szagoła, gm. Mejszagolskiej, pow. Wileńsko- 
Opad za do- ) Trockiego, wł. Witolda Houwalta, na rzecz 
bę m. m. | zaśc. Gładkiszki, e) Ukropiszki, gm. Połań- 

skiej, pow. ©szmiańskiego, wł. Józefa Skar- 
Wiatr © Ža bek-Wažynskiego i Marji Rodziewiczowej, 
przeważający 1 na rzecz a Szwaby i Tołminowo, f) Zale- 

: < sie, gm. Bieniskiej, pow. Mołodeczańskiego, 
Uwagi: Pogodnie wł. Banku Ziemskiego w Warszawie, i 
Minimum za dobę — 2780. 

Maximum na dobę -— 89C. 

Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia 

НВЛа 

rzecz wsi Oleniec, Chausty, Zarudzicze, Ru- 
dnia i Mickiewicze. 

3) zatwierdzić układy dobrowolne o 
zniesłeniu służebności pastwiskowej, obcią- 
żającej dobra ziemskie: a) Turły-Michaliszki, 
gm. Gierwiackiej pow. Wileńsko-Trockiego, 
wł. Jana Kotwicza, na rzecz zaśc. Zabielisz- 
ki; b) Koniuchy, gm. Podbrzeskiej, pow. Wi- 
leńsko-Trockiego, na rzecz wsi Wesołówka I. 

4) zatwierdzić projekt zniesienia służeb- 
ności pastwiskowej, obciążającej dobra ziem- 
skie Wielkie Soleczniki, gm. Mało-Sofeczni- 
ckiej, pow. Wileńsko-Trockiego, wł. Karola 
Wagnera na rzecz miasteczka Wielkie-Sole- 
czniki. 

5) ustalić rozciągłość i granice służeb- 
ności pastwiskowej, obciążającej dobra ziem- 
skie Koniuchy, gm. Podbrzeskiej, pow. Wi- 
leńsko-Trockiego na rzecz wsi Wesołówka II. 

‚ 6) Utrzymać w mocy orzeczenia Komi- 
sji Uwłaszczeniowej w Święcianach w przed- 
miocie uwłaszczenia na rzecz W. Borawskie- 
go ziemi w zaśc. Balingródek, gm. Kiemie- 
liskiej, pow. Święciańskiego, wł. P. Stabrow- 
skiego i K, Bihlera. 

„ — (o) Polowanie na wilki. Starostwo 
Wileįskie z udziałem T-wa Myśliwskiego i 
oficerów K.O.P.'u urządza w niedzżelę, dnia 
3 marca, ostatnie w tym sezonie polowanie 
na wilki. 

— Związek Oficerów Rezerwy  niniej- 
szem składa swe serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili się do zbiórki 
na tablice po poległych w obronie Ojczyzny 
bohaterach W. P. 1918—1920 r., a w szcze- 
gólności paniom: Kamilli Przewłockiej, po- 
słowej Marji Podoskiej, Marji Szakielowej, 
Mieczysławie Zaniewskiej i panom dyrekto- 
rowi Ludwikowi Szwykowskiemu, dyrekto- 
rowi Ludwikowi Maculewiczowi, panu puł- 
kownikowi Karolowi Schrótterowi, dr. Marja- 
nowi Mienickiemu, Czesławowi Pisarteckie- 
mu w Nowych Werkach i koledze Bolesła- 
wowi Kulesińskiemu, oraz  przewielebnemu 
duchowieństwu, które łaskawie urządziło so- 
łenne nabożeństwo w dniu poświęcenia ta- 
blic a mianowicie ojcu rektorowi kollegjum 
0.0. Jezuitów ks. Stanisławowi Licowi, su- 
perjorowi X. X. misjonarzy ojcu Moska i ks. 
Michałowi Jastrzębskiemu z kolegjum ewan- 
gelicko-refórmowanego. 

Walne zgromadzenie Związku Oficerów 
Rezerwy odbędzie się dn. 10 marca о @. 
11 i pół w sekretafjacie związku. 

— Lotne urzędy miar będą objeżdżały 
prowincję. W celu umożliwienia . legalizacji 
narzędzi mierniczych osobom zamieszkałym 

: KOŚCIELNA. 
— Rekolekcje dla pań z inteligencji w 

kościełe św. Jerzego rozpoczną się w ponie- 
działek 4 b. m. o w pół do szóstej wieczór. 

URZĘDOWA 
— Powrót p. Wojewody. P. Wojewoda 

Raczkiewicz bawił w dniu 28 ub. m. w spra- 
wach służbowych w Warszawie, w dniu 
wczorajszym powrócił do Wilna i objął urzę- 
RAR : i > ы 

— Konferencja w pożarnictwa. 
W ._ dniu wczołaj = ważn. Mios Racz- 

"kiewicz przyjął wczoraj deputację, w skład 
której wchodzili: naczelny inspektor pożar- 
nictwa p. Stromeycz, dyr. T-wa Wzaj. Ubez- 
pieczeń Rac kiewicz inspektorowie Waligóra 
Da histed i Pawłowski. Omawiaaę były, spra- 
wy pożarnictwa na terenie Wiieńszc. 

— Osobiste. Prezes OkręcWEŚEau 
ziemskiego p. Stanisław Łączyński rócił 
z Warszawy i objął urzędowanie. © 4% 

MIEJSKA. 
— (0) Przygotowania na wypadek po- 

wodzi. Na skutek pisma starosty grodzkiego, 
Magistrat na wczorajszem posiedzeniu po- 
stanowił zarządzić rejestrację wszystkich 
wolnych lokali w mieście w celu zabezpie- 
czenia schroniska dla tych  młeszkańców, 
którzy zmuszeni zostaną opuścić swe mie- 
szkania w wypadku ewentualnej powodzi. 

— (0) Porządek sanitarny. Wczoraj Ma- 
gistrat obradował nad wprowadzeniem  po- 
rządku sanitarnego w mieście. Narazłe żad- 
mych decydujących uchwał nie powzięto. 

— (0) Budowa „Domu Zdrowia”. Ma- 
gistrat wstawił do budżetu na rok 1929—30 
100.000 zł. na budowę „Domu Zdrowia”. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
` — Zarząd Wileńskiego Oddziału Zrze- 

szenia Sędziów i Prokuratorów. zawiadamia 
w myśl $ 4 art. XII statutu Zrzeszenia Sę- 
dziów i Prokuratorów Rzeczypospolitej Poł- 
skiej, iż w dniu 17 marca r. b. o godz. 11 
min. 30 w południe w gmachu sądów odbę- 
dzie się III zwyczajne zgromadzenie Oddzia- 
hu Wileńskiego, na które zaprasza wszyst- 
kich członków i przypomina o przepiste $ 7 
art. XII rzeczonego statutu. 

Porządek dzienny: 1. Zagajenie i wybór 
przewodniczącego i sekretarza, 2. Sprawo- 
zdanie zarządu i komisji rewizyjrtej, 3. spra- 
wozdanie kasowe, ustalenie budżetu na rok 
1929 i kwestja składek, 4. wybory członków 
zarządu Oddziału w miejsce  ustępujących 
przez wylosowanie w myśl $ 2 art. XII sta- 
tutu, oraz ich zastępców, 5. wybór członków 

* komisji PASA, 6. wolne wnioski. 
— W sobotę, dn. 2-go marca, odbędzie 

się o g. 6 wiecz. w Sali Śniadeckich Uniwer- 
sytetu Akademja ku czci św. Kazimierza, or- 
ganizowana przez Wileńskie Sodalicje Ma- 
rjańskie. Na program złożą się: odczyt O. 
Mirka T. J., gra na cytrze prof. W. Jodki, 
śpiew P. Z. Plejewskiej, chór „Lutni”, de- 
klamacje. Bilety w cenie od gr. 30 do zł. 3, 
w dniu Akademji do nabycia przy wejściu 
od g. 4-ej. Dochód na cele społeczne. 

— Koło Polonistów. W niedzielę, dn. 3- 
HI 29 r. o godz. tl min. 15 odbędzie się w 
lokalu Seminarjum Polonistycznego (Zamko- 
wa 11) zebranie sekcji hist.-lit. 

Na porządku dziennym: Referat p. t. „O 
pach J. Kaden-Banūrowskiego z cy- 

lu „Czarne skrzydła” kol. Cz. Zgorzelski”. 
Goście mile widziani. 
— Zarząd Stowarzyszenia Lekarzy Po- 

laków, podaje do wiadomości łekarzy, że ze- 
branie koleżeńskie, wyznaczone na dzień 2 
marca w sali Georges'a odwołuje się z po- 
wodu śmierci 2-u członków Stowarzyszenia 
i przenosi się na sabotę 16 marca na godz. 
9 KURZA WE ei 

— Odezyty o wy e zawodu pržyrod- 
nika i farmaceuty zorganizowane De To- 
warzystwo  Eugeniczne i wyznaczone na 
dzień 2-g0 marca b. r. z przyczyn niezalež- 
nych od Towarzystwa zostały przesunięte na 
dzień 9 marca. 

W związku z tem terminy następnych 
odczytów zostały tem samem odpowiednio 
o tydzień przesunięte. 

RÓŻNE 
— Stan zdrowia j. E. biskupa Michal- 

kiewicza. Jak się dowiadujemy stan zdrowia 
J. E. biskupa Michalkiewicza uległ pewnej 
zmianie na lepsze. Lekarze, którzy wzięli 
udział w konsyljum są zdania, że najbliższe 
dni przyniosą dalszą poprawę. 

— Z posiedzenia okręgowej komisji ziem 
skiej w Wilnie. W dn. 27 i 28 lutego odbyło 

na prowincji okręgowy Urząd Miar i Wag 
postanowił uruchomić lotne urzędy miar, 
które będą dokonywały legalizacji we wszy- 
stkich osiedlach województwa wileńskiego. 
O przybyciu do danej miejscowości lotrtego 
urzędu okoliczni mieszkańcy będą  natych- 
miast powiadamiani. 

— Sprostowanie. W nekrologu, dn. 1-III 
od konsystorza ewangelicko-reformowanego 
o śmierci d-ra med, Pana Cumfta, opuszczo- 
na została cyfra „20%, winno być „zasnął w 
Bogu dnia 27 lutego r. b. o godz. 20-ej". 

KOMUNIKATY. 
— W niedziełę 3-go marca odbędzie się 

w lokalu przy ul. Mickiewicza loterja fanto- 
wa Katolickiego Związku Polek. Co 3-ci bi- 
let wygrywa. Mnóstwo ładnych i pożytecz- 
nych fantów. 

TEATR I MUZYKA. 
‚ ‚ — Teatr Polski (sala „Lutnia“). Dzi- 

sieįsza premjera. „Kwadratura Kola“ W. Ku- 
tajewa, będzie dziś pokazaną na scenie Tea- 
*ru Polskiego, której również możnaby dać 
liczne podtytuły, a mianowicie „Bolszewic- 
kie małżeństwa, „Miłość bez grosza" „Raj 
bolszewicki”, „Bolszewicka etyka", lub naj- 
stosowniejszy „Teorja i praktyka”. „Kwa- 
dratura Koja“ ma, między innemi, tę wielką 
zaletę, że można jej słuchać w znakomitym 
nastroju, pokładając się od śmiechu, gdyż 
wszystkie nieszczęścia młodych bohaterów 
Sztuki są przedstawione w wesołej karyka- 
turze. 

— „Lałeczka z saskiej porcelany", Cza- 
rodziejskie widowisko dla dzieci i młodzieży, 
tóre wywołało powszechny zachwyt na pre- 

mjerze, powtórzone będzie w niedzielę Ż-go 
marca o godz. 12 m. 30 w południe, z go- 
Ścinnym występem zespołu  Rejzer-Kapłan. 
Ceny od 50 gr. i 

— Popołudniówka niedzielna. W  nie- 
dzielę o g. 5-ej p. p. grany będzie po raz 
ostatni w sezonie „Dobrze  skrojony frak“. 
Ceny Karo od 20 gr. 

— „Potop“ — z okazji zjazdu kółek rol- 
niczych. W poniedziałek, 4 b. m. o godz. 8. 
m. 30 odbędzie się w Teatrze Polskim, sta- 
raniem Związku Kółek i organizacyj rolni- 
czych Ziemi Wileńskiej, z okazji zjazdu przed 
stawicieli Związku przedstawienie „Potopu 
z powieści H. Sienkiewicza. Pozostałe bilety 

SŁOWO . m 

w kasie Teatru Polskiego. Oeny normalne. 
— Reduta na Pohulance. „Adwokat i 

róże”. Dziś o godz. 20-ej po raz 8-my ko- 
medja Jerzego Szaniawskiego w 3-ch aktach 
— „Adwokat i róże*, w premferowej obsa- 
dzie, ze Stefanem Jaraczem w postaci głów= 
nej. 
zd Niedzielna popołudniówka. Jutro, w 

niedzielę przedstawienie popularne dła naj- 
szerszych warstw publiczności, wesołej kro- 
tochwili J. Benaventa p. t. „Krąg interesów", 
ilustrowanej muzyką Mozarta. Początek 0 g. 
15 m. 30. wilety w cenie od 50 gr. do naby- 
cia w biurze „Orbis'. 

Wieczorem — „Adwokat i róże”, 
— Koncert J. Isserlisa. Wdniu 5 i 7 mar- 

ca b. r. odbędzie się koncert światowej sła- 
wy pianisty juljusza Isserlisa, profesora Kon- 
serwatorjum Państwowego w Wiedniu. W 
programie utwory Czajkowskiego, Debussy= 
ego, Liszta, Strawińskiego, Chopina, Bacha 
i innych. Znakomity koncertant wystąpi w 
Polsce tylko w arszawskiej  Filharmonji 
oraz w Wilnie, poczem uda się do Szwecji. 

Bilety już do nabycia w biurze „Orbis', 
Mickiewicza 11. Początek o godz. 20 m. 30. 

— Pożegnalny koncert rosyjskiego ze- 
społu bałałajkowego. W niedzielę, 3 marca o 
godz. 8 m. 30 w Sali Klubu Handlowo-Prze- 
mysłowego (ul. Mickiewicza 33-a) odbędzie 
się nieodwołalnie ostatni koncert zespołu ba- 
łałajkowego pod kierunkiem Eug. Dubrowina. 

Do programu koncertu włączono dużo 
nowych i ulubionych przez publiczność utwo- 
rów muzycznych i pieśni, któremi artyści 
chcą pożegnać publiczność, która ich tak 
serdecznie przyjmowała. ; 

Biłety do nabycia w księgarni „Lektor* 
(Mickiewicza 4). 

— Dnia 3 marca r. b. w niedzielę o godz. 
1 p. p. w Sali Miejskiej odbędzie się pora- 
nek ku czci św. Kazimierza. Program łaska- 
wie wypełnią: pr. M. Limanowski, p. K. Świę 
cicka, ch6r „Echo“ pod batutą p. Wł. Kali- 
nowskiego, sekstet p. Zygmunta Dołęgi. Do- 
chód z poranku przeznacza się na wycieczkę 
szkolną do Poznania na Wystawę. Ceny bi- 
łetów od 30 gr. do 3 zł. а 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Tajemnicza przesyłka. O niezwykle 
tajemniczym wypadku donoszą nam. Kondu- 
ktor pociągu towarowego na szlaku Podbro- 
dzie—Królewszczyzna znalazł w wagonie z 
węglem trup dziecka kilkomiesięcznego. 

Trup owinięty był w „Kurjer Warszaw- 
ski* z adresem „F. Gurwicz w Podbrodziu“. 

Zachodzi podejrzenie, że zwłoki zostały 
podrzucone na stacji Podbrodzie. Władze 
śledcze prowadzą dochodzenie. 

— Włamanie do spółdzielni kolejowej. 
Nocy wczorajszej dokonano włamania do 
spółdzielni kolejowej mieszczącej się w wa- 
gonie ustawionym przy posesji Nr. 3. na ш- 
cy Rossa. Nieujawnieni narazie sprawcy po 
złamaniu zamków dostali się do środka i po 
splądrowaniu wagonu wynieśli towary, kolo- 
njalne na znaczną sumę. O włamaniu powia- 
domiono policję, która stara się włamywaczy 
zdemaskować. 

— Giną dziewczyny. Ostatnio coraz czę- 
ściej notowane są wypadki zaginięć młodych 
dziewcząt. Przed paru dniami zginęła służą- 
ca niejakiego Glezera, dziś znowu notujemy 
zaginięcie służącej zatrudnionej w hotelu 
„Lwów*. 

— Pożary. Ubiegłej doby zanotowano 
w Wilnie trzy pożary spowodowane zbyt- 
niem napaleniem w piecach. Mianowicie w 
posesji Nr. 33 przy ul. Zawalnej w mieszka- 
niu Nadziei Trockiej spalił się sufit nad 
trzema pokojami przy ul. Ostrobramskiej 
20, w mieszkaniu Chackiela  Azerlańskiego 
spaliła się ściana i niektóre rzeczy, zaś przy 
ul. Węgierskiej 25 — strych. — 

— Zatrucie czadem. Onegdaj wieczorem 
w budce z papierosami stojącej koto domu 
Nr. 9 przy ul. Mickiewicza od napalonego 
piecyka uległ zatruciu czadem - sprzedawca, 
Władysław Filipowski (Kalwaryjska -128), 

Wypadek wczas zauważono i zatrutego zdo- 
łano uratować. SEZ, 

— Urzędnik pocztowy wydałony 2а na- 
dużycia. W wyniku dalszych represyj stoso- 
wanych do winnych nadużyć i malwersa- 

cyj w urzędach pocztowych prezes Dyrekcji 

Poczt wydalił ze służby urzędnika X st. sł. 
Leona Papiewskiego, zatrudnionego w urzę- 
dzie pocztowo-telegraficznym w Głębokiem. 

Jak zdołano ustalić, Papiewski dzięki swoim 

funkcjom dokonał malwersacyj narażając na 

straty nietylko osoby prywatne lecz i skarb 
państwa. 

SPORT. 

W dniu jutrzejszym na boisku sporto- 
wem 6 p.p. Leg na Antokolu odbędą się 
zawvocy narciarskie na odznakę sportową 
P. Z. N. z następującym programem:; 

1. Dla junjorów w wieku od lat 15 — 
18 dystans 9 kim. 

2. Dla "mężczyzn od lat 18 — 32 na 
dystans 12 kim, : 

3. Konkurs skoków. 
Początek zawodów o godzinie 10 rano. 

Start i meta na boisku sportowem 6 p. p. 
Leg. 
ein zgłoszeń do dnia 2 marca$b. r. 

(Ośrodek W. F. Ludwisarska 4). | 
W zgłoszeniach nalezy podać imię i na- 

zwisko, wiek (datę i rok uroczenia) adres 
Do zgłoszeń należy dołączyć 2 zł. (1 zł. 
wpisowe i 1 zł. za blankiet zapisu starto- 
wego) i świadectwo badania lekarskiego 
bez którego zawodnik nie może star- 
tować. J Ą 

Zbiórka zawodników startujących na 
odznakę P.Z:N. w niedzielę (3. Ill.) o godz. 
9.30 na boisku sp. 6 p. p. Leg.na Antokolu 
celem rozlosowania numerów  zawodni- 
czych. 

Konkurs skoków odbędzie się na sko- 
czni narciarskiej 6 p.p. Leg o godz.,12. 

Zbiórka zawodników stających do kon- 
kursu skoków o godz. 11. 

OFIARY. 
Bezimiennie. Na Żłobek im. Maryi — zł. 

5. Na Dom Dzieciątka Jezus zł. 5. Na chleb 
dzieciom zł. 5. Na walkę z żebractwem zł. 5. 

CAREER ASYSTĘ SORROW WET ZA) 

RADJO. 
Sobota, dnia 2 marca 1929 r. 

11.56 —.12.10 Tr. z Warszawy, Sygnał 
czasu, hejnał z Wieży Matrjackiej w Kra- 
kowie, orsz komuiakat meteorologiczny. 
15.00 — 16.00: Muzyka z płyt gramofon. 
1609 —16.20: Odczytanie programu dzien- 
nego, repertuar teatralno- kinowy i chwilka 
litewska. 16.25 - 16,50: Tr. z W-wy. „Wśród 
książek”, 17.00 — 1800: Transmisja nabo- 
żeństwą z Ostrej Bramy na całą Polskę. 
18.00 19.00 Tr. z Warsz. Słuchowisko dla 

dzieci, 19.00 -- 19.20: „Feljeton Wesoły”. 
19.20 — 19.40: Czytanka aktuałna, 19.40 — 
2005: Odczytanie programu na dzień na- 
stępny, komunikaty i sygnał czasu z W-wy. 
2005 20.30: Odczyt z cyklu „Wychowa= 
nie Narocowe*. 20.30— 21.00: Tr. z W wy: 
Piosenki staropolskie, 21.00 — 22.00: Tr. z 
W-wy. Muzyka lekka. 22.00—: Tr. z W wy. 
Komunikaty: P.A.T., policyjny, sportowy! 
inne oraz muzyka taneczną. 
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Od dnia 1 do 5 lutego 1929 r. włącznie będzie wyświetiane najpotężniejsze arcydzieło Swiata, 
Miejski Kinmatogral | „ozonego * 2 aktów 14. Reslizacja ej tchi g s„„I£RÓ©L KRÓLÓW: któw 14. Realizacj 

  

  

Kuuuraino-Ošwlatowy ducha ludzkości: ! Cecila B. de Mille'a. 
SALA MIEJSKA Specjalna ilustracja muzyczna. Cery miejsc Z V KŁE: parter 80 gr., balkon 40 gr, Kasa czynną 

ul. Ostrobramska X. Od g. 4-ej. Początek seansów od g. +.30, 7 i 9.30. Nast. progr.: „BOHATERKA WIELKIEJ WOJNY", 

Kino-Teatr Dzis! Najmonument z dotychczasowych superfimów. Największy Triumf Filmowy! 3 
п e. ž p/g niesšmiertelnego arcyaziela r tas ai ge' jalna elegancka BRYGIDA HELM.. « - 

esłychane napięcie, emocja, podziw. Nadzwy- 
„ł E b l D 5 PIENIĄDZ Emila Zol czajna wystawa. Mistrzowska gral 3 
Włeńska 38. Początek seansów 4.30, 7.30 i 10. 
    

  

Lziś po raz ostatni w Wilnie wznowienie najpotężniejszego arcydzieła doby obecnej | 

NIEPOTRZEBNY CZŁOWIEK „a-csóetowej siwy wagi EM Janings | 
Początek seansów 0 godz 4, 6, 8 1 10 | 

Dzisl Na żącanie Sz. Publiczności największy europejski szlagier sezonu 1929 r. Najnowsze, najmonumenta|- 

20. 

i i najsnielsze arcydzieło genjalnexo 46 Tragedja miłości, namiętności. 

twójcj fiu „Variete* ESTA, DUPONTA „MOULIN ROUGE czystych dusz i sprzedanych čiai: 

KINO-TEATR 

„POLONIA” 
Mickiewicza 22. 

Kino „Pictadilly” 

  

  

  

* i zepych paryskiego życia nocnego! Orycinalne zdjęcie „Moulin Rouge* i Casino de Paris*. W rali | 

W Kai m GaóKa OLGA CZECHOWA. Obraz ten wyświetla się ostatni raz w Wilnie. 

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

Kino- |* | Król tajemniczych podziemi. 6 ÓG Ukryta Puieraza 
T-air „Mania „Szatan San-Francisko“ CZŁOWIE BEZ B (my › | 

Wielka 30. Senszcyjna tragedja w 12 akt. ze świata salonowych zbrodniarzy: W rol. gł: LON CHANEY mistrz maski, | j 
jest to jedyna kreacja, która zdumiewa nietylko widza, lecz i samego Lon Chaney'a, Grając rolę człowieka bez 

nóg, po dwuch minutach grania musiał odpoczyw źć, 30_ minut przenosząc nielu'zkie bóle. 

* įįamienicę docho-* 
dową w cent- 

| rum miasta z cał- 
kowitem urzą :ze- 
niem _ nowoczes- 

Kwiecińska Zofja, urodzona dnia 10 ma- 
ja 1906 roku. w Zwierzyńcu, córka Augusta 
i Elżbiety z Kozłowskich wniosła podanie o 

STOCZNIA GDAŃSKA 

SĘ
 

|
 

4 
g 

я 
/ 

    

     

zmianę nazwiska rodowego Kwiecińska na nem _ sprzedamy 
nazwisko Lorentowicz. natychm ast  nie- 

Komisarjat Rządu m. st. Warszawy po- drogo 
D. H.-K. „Żachęta* 
Mickiewicza r, i 

© tel. 9-05. 
— 

daje powyższą prośbę do powszechnej wia- 
domości z nadmienieniem, że w myśl art. 4 
Ust. z dn. 24-I —19 r. (Dz. Ust. R. P. Nr. 88 
poz. 478) wolno przeciw jej uwzględnieniu 
zgłosić do Komisarjatu Rządu m. st. Warsza- | 

wy zarzuty, które podać należy w przeciągu SA się pozo- 
stałe z licytacji: 

  

  

90-ciu dni od dnia niniejszego ogłoszenia. Pokój stołow y, dębo- Komisarz Rządu m. st. Warszawy. wy, nowoczesny z 
8232—0 dużą kanapa, pianino- 

piaaolo w dobrym 
stanie, parą kande- 
labrów  bronzowych 
wyzłacanych, 2  ży- 

Zanim kupisz fowar zagraniczny Pea randole _ ” Salono- 
му ' kryształowy i do 
jadalni, maszyna do 
szycia nożna, samo- 

war i kasa ogniotrwa- 
ła. LOMBARD, Bjsku- 

  $ILRIIKI DIESLA 
budowy leżącej i stojącej, odznaczone ną Targach Półno- 
cnych w Wilnie wielkim medalem złotym, jak również wy- 
próbuwane w dobroci SILNIKI GAZOWE, URZĄDZENIA 

— Obejrzyj towar krajowy. 

NA GAZ SSANY oraz SILNIKI ZMIENNE do napędu ropą, ją Pia 12. = 
gazem ssan;m, świetlnym i ziemnym. 

GERO B AK X DRES 
Żądajcie bezpłatnego opracowania projektów w Stoczni 

Gdańskiej w Gdańsku wzgl. jej oddziale: RÓŻ R (8 

Warszawa, Jasną 11 m. 5, tel. 99 18. pa Ang u ; 
Na okręg Wilno informuje firma Sz. Rudomiński, Wil- 

no, Zawalna 28. 0605 I Mada ES 
bia suknie damskie i 

  

Czopki he- |<< (z kogutkiem) dziecięce, mereżkuje погокане „И usuwaą bój | MWWAWAWE Dr. POPILSKI | POSADA i wyszywa, szyje bie- 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, sboroby skórne i we- Potrzebny _ uczciwy liznę i t d. u siebie 

zniniejszają guzy (żylaki). B 3 
Sprzedają apteki i składy : apteczne. E LEKARZE B 

= WAYAWAM 
DOKTOR 

L. GINSBERG 
choroby weneryczne syfilis i skórne. Wii. Dr. @. WOLFSUŃ 
no, ul. Wileńska 3, te- weneryczne, moczo- Dr а 
lefon '567. Przyjmuje plciowe i skėrne, ul. mieszkanie, 
od 8 do l iod4 do8. Wileńska 7, tel. 1057. Adres poczta 

aeryczne. Przyjmuje energiczny gajowyi po domach, może # 
od godz. 19 do 1i oc żonaty, lat średnich na wyjazd. Adres: ul. 
5—7 p.p. W.Pohulan- do _ majątku pow. Sawicz Nr 13 m.4. -£ 
ka 2, róg Zawalnej Dziśnieńskiego, pół 
8LIS — W.Z.P. kilometra od stacji 

kol. Parafjanów, obok 
miasteczko, kościół, 
Szkoła. Rekomendacja 
konieczna. Dam  a0- 
bre uposażenie, ciepłe 

ogród. 
Pa- 

  

Przepisujemy | 
NA MASZYNACH 
fachowo, szybko i | 

LS tanio : 
Wil. Biuro Komi- į 
sowo - Handlowe; 
Mickiewicza 25; 

        
  

    

   

- LLIS . rafjanów, Siemaszko, i tel. 152. __pgŁ 01 2 

DOKTOR S a > i ie Wo hoteli "TĘNERSZA ing"; „linie w. Dote IĘKSZĄ sumę D.ZELDOWIEZ | „„„рокток zGdor, rę, obok] W jaówki ust 
chor. weneryczne, Hawryłkiewiczowa 3 włóki ziemi z bu- Lie ya 
A A przyjmuje od 11—129Y8kami: (| EIS-Z| mieįską — сгу 
4, od $$ wiecz. |! 9d 5—6. Choroby ziemską 

WE o cie wlo- [gg USNS EEE IO G R WR ray 
x w, operacje kosme- ickiewicza 2 ва д3 о о а о 0 A M GA BM pr П'ЁЁЙЪ';Ё;'ПЪ Бсгпе. i kosmetyka | LOKALE tel. 9 05. _ 087 —0 

й lekarska. Wilno, Wi- AAA aa a Z Persji powróciwszy, pro- B | Sl SEUUWILÓĆ |eńska 33 m. 1. Mensa aus : 
E KURSA DYWANÓW oryuinalnych per: B | RYCZNE, NARZĄ- NZPT pokój , UEZEŃusyy ryeinalnyc. er- go. 

fi skich oraz sm rneńskich, na które B |DOW_ MOCZOW. |ORRZY SAH Okej ' gotowuje do gimna- 
g zostaną przyjęte panie i panowie. By B od 12—2 i Od 4--6, I] z elektrycznością,zjum, jak również 

dać możność każdemu wzięcia udzia- ui. Mickiewicza 24, SRA umeblowany, z ob- pomaga w lekcjach. , 
Й н к szlachetnych i pięknych B tel. 277. & AKOSZERKI £J służa, osobne wejście. Adres; Mickiewicza 44 
@ pracach, których w Polsce przemysł B —""yy"Zgy, fr. 192° Sierakowskiego 25m. 28, od godz. 3-6 
Ё stwarzamy, całość kursu 14 dniowego B : — m. 17, d. Sztralla. Ocodzień, | ze 

po 2 godziny dziennie tylko 10 zło- 

i wyjazdu już 28 I do Małopolski w B „„„DOKTOR _ Mknszerka$miałowska Węże owyncje: Wszelką gotówkę 
celu prowadzenia dalszych Kursów, B BLUMOWICZ oraz Gabinet Kosmę- Cia Od I do 6 pokoi, W różnych walutach 

fi ostatnie wpisy końc. ą się już 6 b.m. B tyczny usuwa zmąr- W różnych dzielnicach lokujemy pod mocną 
a Wpisy oraz informacje: włącznie tyl B Chorobv weneryczne, szczki, piegi, w miasta. Wiadomość; gwarancją bez kc- 

ko do 6 b.m. Lotne Kursa Dywanów syfilis i skórne. łupież, brodawki, A „laformator" Jagelloń-Sztów __ wstępnych. 

Bmeniannctuo wek: P Wielka Zł. gawiyjpdnńe wiz 8 mei pyte, Rokoniai 56 m 3. Lokal, w rym odbywają я . за = AT ROCA 
I Ge kursa, jest ciepło ogrzany. 8 Od 9 113 — 8. z: RA “AVVA WAW 

[U W WY W GD WY WW W WY WY UW WYJ (Tele. 921). Sz 3000, 2000 12000 
. do umieszczenia 

senas mums | ||[|]||[ | SPRZED, pod 1 hipotekę Wia- 

V KLASA 6 * 
tej LOTERJI PAŃSTWOWEJ 

Go drugi los wygrywa 
Główna wygrana —. 

750.000 zł. 

Cena 1/4 — 50 zł,, 1/2 losu—100 zł. 

"Ciągnienie od 5 marca, 
Pozostała niewielka ilość losów 

w kolekturze 

K. Gorznehowskiego 
Wilno, Zamkowa 9. 

BB armin as EL 

YW WITA ZE TT i i A i i | 

Е Wyszła 7 druki 
Blałorusko -:Polskl Słownik Potręczną 

obejmuje 15.000 stów kiałoruskich. 
OPRACOWANIE B. DRUCKIEGO-PODBERESKIEGO. 

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

CENĄ zł. 7 za egzempiarz. 
Księgarnie otrzymują rabat. Nabywcy, otrzymujący ze składu głównego 

conajmniej 5 egzemplarzy, korzystają z ratątu* 

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

E Lil Ai Ai A As, Ls B A k is 

> 

    

Dr Hanusowicz i POSADY : 
u oz O IL 212 

wicz, choroby skėr- administrator ne, weneryczne, _ go- RĄlta rolny) z ie eini "a PP: kunastoletnią prakty- 
ml 40) tłem: Sj. 4. przedwojenną w s. wiatlem: Sol- pierwszorzędnych g0- 

lux, a Bacha spodarstwach poszu- (sztuczne stofice g6r- kuje posady. Poważne 

domość: „Informator” 
WAWAWAW Jagellońska 8 m. 14, 

1 piętro. se 
Kupię biurko W F—— 
masywne dębowe, О дда В ана п ооа 
wymiarach około 2 m. 
na i m. Zgłoszenia ZGUBY 
na pismie z podaniem 
Wok proszę kie- SIEMA GENU KUKE 

с rować do admini- ubiono wek 
skie)i elektrycznością rekomendacje Rodem St zgi „Słowa* pod S Es ane 
(diatermia)  08I8- z Kowieńszczyzny uab dl. Nefta w dniu 27 

ziemianin. Adres: Za- m g utėgo r. b. 1) 4994 — 

  

  

  

    

  

! u nowa w”. Rubin Ab i Doktėr.Medycyny walna 8 m. 3. A. M. U Diukari Es S aprzaiowice > 

A. CYMBLER cie, w ruchu, mo- |5-g0_ kwietaia w, Wii 
wocześnie  urzą- | nie Niemiecka 18, ży- horoby skó. 1 neryczne | mioczo. Ochmistrzyni 

płciowe. Elektrotera* z 30-letnią praktyką 

Чгопа do 5ргге- 
dania z roztermi- 
nowaniem wpłat 

ro Lejb Neft ze 
stemplem Lejb Neft, 

j Wilno. Niemiecką 18- pis, słońce górskie poszukuje posady. Wil. Biuro Komi- |2) 5067 Mat adne „Solina. Tyzenhauzowska 25 sowo - Handlowe, l sumę AL 0 0 Tai 0-215 m 16. —|l Mickiewicza 21, '15-g0 maja pierwsze WŻZP Z tel. 12 184 0 žyro N. Krasnikowicz, 
drugie żyro Lejb Neft 
(ze stem,Iem) 3)į5056 

Wolf Kac (ze 
stemplem „Wolf Kac, 
sklep win i wódek 
Wilno, Niemiecka 18) 
na zł. 300 pł, 11-go 
czerwca 4) 5057 na 
Zło p i 17-g0 

r czerwca oli Kac 
Posznkiwane (ze stempiem „Wolf 

majątki do  kupna Kac, sklep win i wó- 
„laformator* Jagelloń- dek, Wilno, Niemiecka 
ską 8 m. 14, 1 piętro.18) z  żyrami! Lejb 

=€ Neft, unieważnia się. 

[FP "5705 T TS WRZE DZ IJ 

į 4 lub 5 pokojowe poszukuję od za- f raz ze wszelkiemi wygodami (łazien- | | 
Zwierzyńcu (pożądane z ogrodem). 
Oferty skłądać do adm. Słowa”, 

Bed J. M. 

Mieszkanie į 
kait. p.) w śródmieściu lub na 

a 
p B | 

KAMIENICE - DOMY 
od 1.200 dolarów do 
25000 dolarów do 
sprzedania — warunki 
dogodne. Wiadomość: 
„lnformator* Jązelloń- 
ska 8 m 14, 1 piętro, 

  

  

Iowa krążka! ! 

: 
  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie* Kwaszclna 23. — 
  

i 

Ą    


