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Lewicowy projekt zmiany kon- 
styfucji. 

wnie- 
siony w poniedziałek do Sejmu przez 
trzy stronnictwa lewicy: P.P.S., „Wy: 
zwolenie“ i „Stronnictwo Chłopskie" 

Projekt zmiany Konstytucji 

W zakresie władzy ustawodawczej 
najważniejszą zmianą jest zniesienie 
Senatu i wzmocnienie stanowiska Sej- 
mu. Zamiast Senatu ma być utworzo- 
na komisja kodyfikacyjna Sejmu, któ- 
ra będzie badała projekty ustaw przed 

Т 210 
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-3 (enewskie obrady 
ie) 
ystok _ Przyjęcie rezolucji stałego referen- 

dai ta spraw mniejszościowych w Radzie 
"8! p. Adatciego zamyka niejako de- 

batę mniejszościową, która stanowiła 
mas doi obecnego sezonu genewskiego. 
iD _ Ofensywa niemiecka prowadzona z 

mms "ielkim rozmachem doznała całkowi- skłąda się z 45 artykułów. 
niepowodzenia. Teza Stressema- 

o RA NA i senatora kanadyjskiego Dandu- 
ud 1 Tanda, zmierzająca do stworzenia wiel- 
ająlj "Ej komisji studjów o długotrwałym 
1 у ЁЗГаі‹іепе‚ przy udziałe szeregu 

jest | Państw i z powołaniem rzeczoznawców 

m prawników, w raporcie Adatciego 
obraziła się w skromniutką ko- 

y Misję w składzie: sprawozdawca Adatci 
r A i członkowie  Charberlain i Ouinones 
Jar] G6 Legn. Próba przeforsowania do 

"ei komisji kandydatur wnioskodawcy 
Šen. Danduranda lub delegata Finlan- 
i Procope, popieranych przez Niemcy 
Tównież się nie powiodła. Komisja p. 
Adatciego będzie miała za zadanie 

| opracować raport w sprawie wniosków 
p Šen. Danduranda i min. Stressemana 

Na czerwcową sesję Rady. jąc) 
Ka Ulubiona taktyka w Radzie Ligi 
brol Polegająca na odkładaniu spraw znaj- 
1523 dujących się na porządku dziennym 

ej obrad, znalazła w tym wypadku 
[IK | Pełne zastosowanie. 
ка — Tak się przedstawia w najściślej- 

jj „z/M skrócie strona formalno-tech- 
Pó załatwienia sprawy mniejszo- 

bug Trzeba przyznać, że jest to jed: 
cię ck Strona mniej ciekawa. O wiele 
ы :_&'\ые są kulisy, zarówno głów- 

|. debaty mniejszościowej jak i 
й Ja KIegO 60 ы dzieje м Lidze, 

: Zwykle, gdy na scenie panuje 

duje się chaos i-nieład. Jednakże ten 
iki Chaos i nietad jest tylko pozorny, ku- 
gobij *Y wyglądają chaotycznie tylko na 

WZOrowy porządek, za kulisami znaj- 

£TWSzy rzut okadla nieprzyzwyczajone 

  

„dpi 80 widza, Dla wytrawnego inspicje nta- 
| Polityka ten zakulisowy chaos nie jest 

JA tak niezrozumiały. Aby się zorjento- 

Wać w Sytuacji, przypomnijmy sobie 
Parę faktów: w Paryżu od kilku ty- 
£odni toczą się rokowania reparacyj- 
Ne. Przebieg ich nie skłania ku zby- 

| į „TU optymizmowi. Sprawa trudna 
3 п8.к°тРШюшвпн obchodzi Niemcy w 

alwyższym stopniu. Śmiało można 

я, 
ie 

— 

‚ :Ртіе‹'];іеа_ že w chwili obecnej kwe- 
` ‘.11_1 odszkodowań dla niemieckiej po- 
T. ki zagranicznej jest problemem naj- 
leż, iszym. Od jego załatwienia za- 
u bardzo wiele, nawet orjentacja 

6 na Zachód czy na Wschód. 
| $ Otoczone tajemnicą rokowania re- 

ej azac jn, toczące się w pozornej 
_, AOsferze spokoju i ciszy, zakłóciły 

я wa stopniu, oczywista, pośre- 
! hałaśliwe  „rewelacje" Utrechts 
w o rzekomem tajnem poro- 

niu wojennem francusko-belgij- 
m. Dla nikogo nie jest tajemnicą, 

k opi * interesie było ogłaszanie 
"| m „rewelacyjnych“ szczegółów 
„| pr. Ožumienia wojennego skierowanego 

J eciwko Niemcom. 
Й cy i SPrzeczenie oficjałne rządów Fran- 

' Belgii oraz ujawnienie fabrykan- 
zg „Tewelacyj“, zdemaskowato ca- 
y a Nadchodzi jednak sesja Ra- 
ta 2 zapowiedziana na niej deba- 

| nam; iSzościowa. Przebieg jej jest 
| które Nany zarówno jak i motywy, 

Ang Wypłynęły na odparcie przez 
kich (py ozSzerzenie wpływów niemiec- 
gg. | "ANcję (Alzacja) ofensywy mniej 

m. OWE, prowadzonej przez p. Stre- 
na. \ 

   

  

  

ny a eczają te manewry ze stro- 
Niem, "ec? Oznaczają one to, że 

Stąw, , Prowadzą swój atak na pod- 
W Eqr, (iejącego układu stosunków 
Matas pie szerokim frontem, stosując 
drugo wą dywersję na odcinkach 
Wró Tzędnych (mniejszości) dla od- 

1. a uwagi od ich głównego celu 
nii, Odowania, ewakuacja Nadre- 

A kalkulacjach niemieckich pod. 
‚ nie sprawy mniejszości w Lidze 

" Jako Pie było i jest rachowane 
kiem Peas do targu, przedewszyst- 

al rancją, obarczoną klopota- 
zackiemi kosztem Polski. 

„ Machunek ten jednak zawiódł. 

ostateczną uchwałą Sejmu, wyłącznie 
pod względem ich sformułowania pra- 
wnego. 

Prezydent Rzeczypospolitej zacho- 
wuje prawo zwoływania i zamykania 
sesyj sejmowych oraz rozwiązywania 
Sejmu, jednakże z tem ograniczeniem, 
że i sesja nadzwyczajna nie może być 
zamknięta przed wyczerpaniem przed: 
miotu obrad lub upływem 50-dni. 
Prawo otwierania sesji przechodzi z 
Prezydenta na marszałka Sejmu, pra- 
wo Prezydenta odraczania sesji od- 
pada. 

Prawo inicjatywy ustawodawczej 
rozszerza się na Najwyższą lzbę Go- 
spodarczą Oraz nowoproponowaną 1z- 
bę Pracy, a także przysługuje ono o- 
bywatelom, o ile zbiorą 160 tys. pod- 
pisów. 

Prezydenta wybiera Zgromadzenie 
Narodowe, wybrane według tych sa- 
mych zasad, co Sejm, w. podwójnej 
ilości członków. Prawo wydawania de- 
kretów po rozwiązaniu Sejmu zostaje 
mu odjęte, prawo Sejmu do udziela- 
nia pełaomocnictw 
Prezydentowi zostaje utrudnione i zwę- 
żone, gdyż do kwestji dotychczas już 
z pod prawa dekretowania wyjętych 
dołączono także ordynację wyborczą, 
zawieszenie konstytucji i zarządzenie 
mobilizacji. 7 

Со odpowiedzialnošci — рага- 
mentarnej rządu, to wniosek wy maga 
pódpisów 25 posłów, głosowanie wy- 
maga obecności połowy ogólnej licz- 
by posłów i może odbyć się dopiero 
po 6 dniach, chyba, żeby przeciw rzą- 
dowi lub ministrowi oŚwiadczyła się 
większość trzech piątych. 

Co do prawa własności, odmien- 
ny jest projekt PPS od projektu dwu 
innych stronnictw. Według PPS przy- 
stosowuje  się formę własności do 
potrzeb państwa i społeczeństwa, 
wprowadza kontrolę państwową nad 
produkcją, komunikacją i wymianą 
oraz przewiduje stopniową socjaliza- 
cję produkcji. Według projektu dwu 
stronnictw włościańskich, własność 
ziemska ograniczona jest do maxi- 
mum 60 ha (w okręgach podmiej- 
skich i przemysłowych 30 ha), przy- 
czem nadwyżki służyć mają dla na- 
prawy ustroju rolnego, a wywłaszcze- 
nie może być dokonane także bez 
odszkodowania. 

Stosunek do religii ulega w pro- 
jekcie daleko idącym zmianom, prze- 
dewszystkiem przez uchylenie 3: arty- 
kułów dotychczasowych normujących 
autonomję Kościoła rzymsko-katolic- 
kiego oraz innych Kościołów i wy- 

upata pocztowa niszczona ryczałtem. 

Kedakcia rękotnsów niczamówionych nie zwraca. Administracja 
nie uwzgiędnin zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 

Niemiecki reflektor prasowy 
BERLIN. 7.3. (PAT). Prasa berlińska przy 

nosi sprawozdanie z wczorajszej debaty w 
Genewie przeważnie bez żadnych większych 
komentarzy, ograniczając się do komentowa- 
nia streszczeń przemówień tylko w tytułach 
„Deutsche Allgemeine Ztg“ oświadcza, że 
niezależnie od tego, jak będą wygłądać ró- 
żne uchwały w szczegółach, jedno należy 

dnieść jako wydarzenłe historyczne: "że 
iemcy wystąpiły przed opinią publiczną ja- 

ko rzecznik wielkiej i niepowstrzymanie idą- 
cej naprzód idei kulturalnego równouprawnie 
nia i sprawiedliwości w stosunku do słabych 
i uciśnionych”. „Local Anzeiger* podkreśla 
głównie ten punkt mowy Brianda, w którym 
chce on pozostawić mniejszości, jako istnie- 
jące fizycznie i nie chce ich roztapiać w lu- 
dności większościowej, lecz tylko harmoni- 
zować. „Der Tag* mówi z ironią o „pośred- 
niczeńiu* Chamberlaina, twierdząc że Cham- 
berlain, który przemawiał z namaszczeniem, 
okazał „się jednak tylko tym, który ciągnie 
korzyści z narzuconych traktatów." Kores- 
pondent genewski niemiecko - narodowej 
„Deutsche Tageszeitung* mówi również ze | 
złośliwą ironią o Chamberlainie, oświadcza- 
jąc, że starał się on na wszystkie strony lać 
oliwę nie oddalając się jednak ani na jotę 
od zgóry określonego planu, zmierzającego 
do niedopuszczania do żad' nych zasadniczych 
poprawek w procedurze. 

Korespondent podnosi, że Chamberlain 
bronił działaności komitetu trzech z zapałem 
godnej lepszej sprawy, przyznają c jednak, 
że procedura nie, jest doskonałą, ani defini- 
tywna. Przytaczając, że Briand poparł wnio- 
sek ministra Zaleskiego, korespondent twier-, 
dzi, že niema w tem nic dziwnego, ponie- 
waż wniosek ten jest jego własnem dziełem". 
Tylko jeden minister spraw zagranicznych 
Finlandji zdobył się na odwagę opowiedzenia 
się za reformą procedury —kończy dziennik. 
Nacjonalistyczna „Boersen Zeitung" mówi w 
tytule o „zwartym fron cie przeciw mniejszo- 
šciom. Chamberlain i Briand po stronie pol- 
skiej przeciw Stresemannowi.“ 

UstawOodawczych „922575 52574 K AST PI 

Próby stworzenia nowej koalicji 

w Estonji. 
Z Rewla. donoszą: Wobec rozpa* 

dania się obecnej koalicji rządowej w 
Estonji, prezydent Rej, jak komuniku- 
je pismo „Kajijas'* zamierza ją zmie” 
nić i stworzyć nową koalicję, w skład 
której weszłyby następujące grupy: 
socjał demokraci (25 mandatów), osa: 
dnicy—14, ludowa partja chrześcijań- 
ska—5. Łącznie z posłami _ rosyjski: 
mi i niemieckimi oraz niezależnymi 
socjalistami, koalicja ta z ogólnej licz- 
by 100 głosów miałaby 54, 

Nowy poseł litewski w Finlandji 
Z Rewla donoszą: Nowo miano- 

wany minister litewski w Finlandji 
Auksztolis wręczył prezydentowi re- 
publiki fińskiej swe kredencjały. 

Czechosłowackie ordery na piersiach 
dyplomatów liewskich | 

2 go marca czechosłowacki chargć 
d'affaires p. Niederle, w obecności 
urzędników wyższych litewskich sfer 
politycznych i wojskowych, udekoro- 
wał w imieniu prezydenta Czechosło- 
wacji działaczy litewskich — Donata 
Malinowskiego, był. litewskiego char- 
gó d'affaires w Pradze, orderem Bia- 
łego Lwa .IV stopnia i Marcina Raj- 
Szysa, konsula Czechosłowacji w 
Kłajpedzie orderem Białego Lwa V 

znań.Na to miejsce wprowadzono prze% stopnia. 
pisy, że nauka jest niezależna i wol- 
na od jakiejkolwiek kontroli związków 
religijnych. 

ZA I PRZECIW. 
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Losy Trockiego, wydalonego z czerwo- 
nej ojczyzny dotychczas nie zostały wyja- 
śnione. 2 

Czy będzie mógł zamieszkać w Niem- 
czech, oto pytanie, na które dotąd niema 
Odpowiedzi, a trzeba dodać, że Niemcy wca- 
le się nie pieszą z zaprosinami. Teoretyk 
terroru i moralności komunistycznej — to 
niezbyt miły gość. Zanim odpowiedź ną 
telegraficzną prośbę Trockiego nastąpi 
złośliwy satyryczny tygodnik niemiecki 
„Simplicissimus* przedstawia banitę sowiec- 
kiego jake podrzutkapod niemiecką kamie- 
nicą. 

TIKRAS DERCOS DE KO 

Zwyciężyła teza polska dzięki trafnej 
i przewidującej polityce ministra Za- 
leskiego, co należy z całem uznaniem 

podkreślić. , Sz. 

Podczas uroczystości wygłoszono 
przemówienia, w których podkreślo- 
no przyjaźń i dobre stosunki między 
Litwą a Czechosłowacją. 

Na cześć udekorowanych oraz 
gości chargć d'afiaires wydał  Śnia- 
danie. 

Emigranci= biewscy w Niemczech inter- 
 NWani obozie koncentracyjnym 

Z Kowna donoszą: Prasa emi- 
grantów litewskich w Rzeszy niemiec- 
kiej podaje, iż władze niemieckie osa- 
dziły emigrantów litewskich w Niem- 

' czech w obozie koncentracyjnym znaj. 
dującym się na zachodzie Rzeszy, 

łainiższa temperatura w całej Litwie, 
Z Kowna donoszą: 10 lutego we wsi 

Stołówka zanotowano —45*C, jeśli wiado- 
mość ta odpowiada rzeczywistości była to 
najniższa temperatura w całej Litwie. 

rozy wyniszczyły zwierzynę w Litwie 
Z Kowna donoszą: Z powodu wielkich 

mrozów ze wszystkich miejscowości dono- 
szą o wielkiem spustoszeniu, jakie wyrzą- 
dziły one wśród zwierzyny i ptactwa. W 
polach spotyką się masy zmarzłych kuro- 
patw i innych ptaków: Nie oszczędzały 
mrozy i rzadkiej zwierzyny.  Wpobliżu 
Wołkowyszek w' tych dniach znaleziono 
trzy zmarźnięte sarny. Jest to jedyne miej- 
sce w Litwie, gdzie te rzadkie zwierzęta 
jeszcze się trzymały. Istnieje obawa, że mróz 
zupełnie je wyniszczy, 

Ile „ziemi zostawiono Polakom w Litwie? 
Według danych oficjalnych, ogło- 

szonych w Kownie po wywłaszczeniu 
3.363 majątków o obszarze 592.536 
ha i rozparcelowaniu ich Polakom zo- 
stawiono 75.940 ha—927 działek, w 
tej liczbie lasu— 1312 hai na przed- 
siębiorstwa przemysłowe—859 ha. 

POYCKESEEWOEOEWZODEWCZCN SCAN. „e eee" Rada Ligi przyjęła raport Adatclego 

" mogłoby kompromitować poprostu i okrywi 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ -= ui. Ratuszowa, Księgarn: 
NOWOGR6ÓDEK — kiosk St. Michalski: 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnie T-wa 

jażwińskieg: 

  

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk 
BIENIAKONIE -— Bufet kolejowy. 
BRASŁAW —- Księgarnia T-wa „Lot”. 

    

   
   
   
   
   
   

  

  

DĄBROWICA (Polesie) --- Księgarnia K. Malinowskiego. OSZMIANA Księgarn 
DUKSZTY -- Bufet kolejowy. PIRSK —- Księgarnia Pois 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. W;aczimierów. POSTAWY — Księg. 
GRODNO -- Księgarnia T-wa „Ruch” STOŁPCE.— Księga & 
HORODZIE) — Dworzec kolejowy — K. Smarzynski. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy $. Zwierzyńska. 
KLECK — Sklep „jednoż 
LADA -— uł. Suwe!: 
MOLODECZNO - 

ST. ŚWIĘCIANY 
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€ENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na str. Z-eį i 3-ej 40 groszy. Za iekstem 19 groszy. Komunikat» 
oraz nadesłane 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 о 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co du 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy 

OBRADY SENATU 
DYSKUSJA BUDŻETOWA. 

WARSZAWA. 7.3. (PAT). _Na dzisiej- 
szem posiedzeniu Senatu sen. Boguszewski 
przedstawił nowelę do ustawy o zaopatrze- 
niu inwalidów wojennych, ich rodzin i ro- 
dzin po poległych. Po przemówieniu sen. 
Makuchy, który wniósł szereg dezyderatów 
w tej materji, „nowelę przyjęto bez zmian. Z 

kolei przystąpiono do preliminarza budżeto- 
wego Ministerstwa Pracy. i Opieki Społecznej 

Sprawozdawca sen. Pepłowski (NPR) o- 
bszernie przedstawił ustawodawstwo ochro- 
nne w Polsce i omówił następnie działalność 
Ministerstwa w dziedzinie inspekcji pracy i 
opieki społecznej, ubezpieczenia i emigracji. 

W_ dyskusji senatorka Daszyńska - Goiiń- 
ska zaznaczyła między innemi, że pod wzglę- 
dem ustawodawstwa socjalnego Dadis nie- 
jednokrotnie wyprzedza inne państwa, i zau- 

  

  

Dalsze zwycięstwo fezy polskiej —Zamiast wlei- 
kiej komisji—komitet frzech 

GENEWA. 7 marca (tel własny „Słowa*). PRZYJĘTY PO POŁUD- 
NIU RAPORT ADATCIEGO UWAŻAĆ NALEŻY ZA PONOWNE ZWYCIĘ- 
STWO TEZY POLSKIEJ. 

ZGODNIE Z ŻYCZENIEM WYPOWIEDZIANEM WE WCZORAJSZEJ 
MOWIE PRZEZ MINISTRA ZALESKIEGO DODANO ADATCIEMU DWÓCH 
POMOCNIKÓW, ZAMIAST TWORZYĆ SPECJALNĄ KOMISJĘ DLA SPRAW 
MNIEJSZOŚCI, JAK CHCIAŁ DANDARAND I NIEMCY. 
°° РО KOMISJI ADATCIEGO WSZEDŁ CHAMBERLAIN. JEST TO DLA 
NAS KANDYDATURA. SYMPATYCZNA ZWAŻYWSZY NA STANOWISKO 
JAKIE ZAJĄŁ CHAMBERLAIN WE WCZORAJSZEJ MOWIE MówWIĄC ŻE 

" MNIEJSZOŚCI POWINNY PRZYCHODZIĆ DO LIGI Z CZYSTEMI RĘKAMI. waża, że nawet może być rzeczą sporną, czy nie zaszliśmy zbyt daleko w naszym libera- 
lizmie. Tempo rozwoju ustawodawstwa so- 
cjalnego nadane zostało wówczas gdy prem- 
jerem Bp. Moraczewski, a naczelnikiem pań 
stwa Е iłsudski, czyli ci sami ludzie, któ- 
rzy dziś są u steru. Później był okies znacz- 
nego zwol nienia tego tempa, które się wzmo 
gło po przewrocie majowym. Senatorka zwra 
ca uwagę, że zarzut stawiany niekiedy przeż 
lewicę jakoby zbyt mało okazywał przy- 
chylności dla spraw robotniczych nie jest u- 
sprawiedliwiony. Rząd zmierza przedewszyst- 
kiem do usprawnienia zakładów pracy i u- 
sunięcia braku pracy. 

KANDYDATEM POLSKI JEST QUINONES DE LEON. JEGO KANDY- 
DATURĘ PRZEFORSOWAŁ MIN. ZALESKI WBREW KANDYDATOM NIE- 
MIECKIM DANDARANDOWI I PRZEDSTWICIELOWI FINLANDJI PRO- 
COPE. STRESEMANN PRZEZ DŁUŻSZY CZAS NIE CHCIAŁ ZGODZIĆ SIĘ 
NA RAPORT ADATCIEGO I Z TEGO WZGLĘDU ODŁOŻONU SPRAWĘ 
DO POSIEDZENIA POPOŁUDNIOWEGO NA KTÓREM RAPORT ZOSTAŁ 
PRZYJĘTY. 

į PEWNE USTĘPSTWO DLA DANDARANDA I NIEMCÓW STANOWI 
CZWARTY USTĘP RAPORTU NIE MAJĄCY JEDNAK DLA NAS ŻADNEGO 
MERYTORYCZNEGO ZNACZENIA. 
* W PORÓWNANIU DO UBIEGŁYCH SESYJ RADY LIGI NALEŻY PO- 
DKRESLIĆ WYJĄTKOWO POMYŚLNY PRZEBIEG SESJI OBECNEJ. TEZA 
POLSKA ZWYCIĘŻYŁA NA CAŁEJ LINJI. 

Sprawa Ulitza. 
GENEWA, 7 III. (tel. wł. „Slowa“) Sprawa Ulitza b. pesła 

niemieckiego w rozwiązanym Sejmie Śląskim aresztowanero po 
rozwi.zaniu Sejmu pod zarzutem ułatwiania ucieczki dezerterom, 
wpłynie pod obrady jutro w piątek. Ulitz, jak wiadomo był ie- 
dnym 2 głównych kierowników śląskiego „Volksbundu*. Jego 
osobą bardzo interesują się dzienn'karze niemieccy, zapytując 
dziennikarzy polskich, czy nie dałoby się Ulitza wypuścić z wię- 
zienia. 

Rezolucja Adatciego 
przyjęta na popołudniowem posiedzeniu Ligi. 

GENEWA, 7.111. PAT. (Biuro Wolifa). Rada Ligi Narodów na po- 
siedzeniu popołudniowem przyjęła bez dyskusji rezolucję, przedłożoną przez 
Sprawozdawcę Adatciego. Rezolucja ma brzmienie następujące: 

1) Rada L gi zaleca swemu sprawozdawcy przedłożenie sobie na se- 
sji czerwcowej sprawozdania o wnioskach, któremi zajęli Radę kanadyjski 
i'niemiecki członkowie Rady, przyczem mają być uwzględnione różne 
punkty, które wysunęli członkowie Rady w toku dyskusji nad wymienione- 
mi wnioskami; 2) Rada prosi przedstawicieli Wielkiej Brytanii i Hiszpanji, 
by chcieli udzielić swej współpracy sprawozdawcy przy przygotowaniu wy: 
mienionego sprawozdania; 3) sprawozdawca i jego koledzy mcgą  przyj- 
mować od rządów krajów, które przyjęły postanowienia o ochronie mniej- 
szości, wszelkie uwagi, jakie rządy te chciałyby nadesłać. Również każde 
państwo do Ligi należące może przedłożyć swe uwagi, jeśli będzie sobie 
tego życzyło. Te różne uwagi muszą być nadesłane sekretarzowi genera|- 
nemu Ligi do dnia !5 kwietnia 1929 г.; 4) Rada, która obradować będzie 
jako komitet, przedsięweżmie pierwsze badania tego sprawozdania. W tym 
celu zbierze się Rada w odpowiednim czasie, a to przed terminem, wyzna- 
czonym do najbliższej sesji Rady. 5) Sekretarz generalny zakomunikuje 
rządom państw, które przyjęły postanowienia o ochronie mniejszości, jak 
również rządom wszystkich państw, do Ligi należących, obecną uchwałę, 
załączając do niej protokół posiedzenia Rady Ligi z dnia 6 marca. 

Przebieg dnia wczorajszego 

GENEWA. 7.3. (PAT). Pomiędzy przed i popołudniowem posiedzeniem Rady to- 
czyły się w dalszym ciągu rozmowy między delegatami nad ostatecznem ustaleniem te- 
kstu rezolucji, którą zgodnie z uchwałą wczorajszego posiedzenia miał przedstawić stały 
referent mniejszościowy Rady p. Adatci. Treść propozycji p. Adatci znana była w kulua- 
rach Łigi już od rana. jednak do przedłożenia rezolucji na posiedzeniu przedpołudniowem 
Rady nie doszło ze względu na sprzeciwy, tyczące się paru szczegółów ze strony 
przedstawiciela Niemiec, który — jak wiadomo — żądał powołania szeroko zakreślonej 
komisji studjów z udziałem państw, które wniosły propozycję zmiany procedury. Sprze- 
ciwy te nie dały jednak żadnego wyniku i rezolucja Adatci w formie prawie niezmienio- 
nej została przedstawiona Radzie na posiedzeniu popołudniowem i bez dyskucji jednomyśl 
nie przyjęta. К 

Referent Adatci propouje w tej rezolucji powołanie komisji trzech, co odpowiada 
propozycji min. Zaleskiego, z tem A komitet A p komitetowi Rady s peł- 
nym Składzie, zwołarremu na specjalną sesję przed normalną sesją czerwcową Rady, — ® e е 3 i 
sie uwagi, dotyczące och As GSA niemieckiego, wniesionych "5 Sumy na zniszczenie całości Polski. RA bieżącej sesję SC Е R Gena. Rówieniach senatorów  Hasbacha 

W rezolucji znajduje się wyraźne podkreślenie, że komitet winien wziąć pod uwagę Nar.) a zona sen. Wasiutyński (Kl. 
poglądy ujawnione w czasie dyskusji nad temi propozycjami przez innych członków Kady. "a ry oświadczył, że wobec polityki 
Otóż — jak wiadomo — na wczorajszem.posłedzeniu Rady zabierał głos w tej sprawie po rządu klub Narodowy nie może ustosunko- 
za wnioskodawcami min. Zaleski, dełegat Finlandji Prokope oraz Briand i Chamberlain WAĆ się do budżetu pozytywnie i prawdopo- 
Przemówienie min. Zaleskiego było krótką deklaracją, określającą stanowisko Polski wo- dobnie wstrzyma się od. głosowania. Po 
bec propozycji Danduranda i Stresemanna. Przemówienie p. Prokope nie wniosło do dy- Przemówieniach senatorów Iżyckiego i Ko- 
skusji nic nowego. Pozatem dwa kapitalne przemówienia — Brianda i Chamberlaina zickiego sen. Przybylski (BB) zreferował bud 
które to właśnie w myśl cytowanych wyżej ustępu rezolucji mają być przedewszystkiem Ż€t Ministerstwa Poczt i Telegrafów, stwier- 
brane pod uwagę przez komitet. Komitet zatem związany jest uwagami Brianda i Cham. dzając, że w Polsce resort ten dobrze fun- 
berlaina, a szczególniej uwagami zasadniczemi co do praw i obowiązków mniejszości. Wo Kcionuje, oraz wnosząc o przyjęcie budżetu 
bec tego mowy te otrzymają charakter doktryny, którą ma się kierować komitet trzech. DE% Zmian. Na tem obrady przerwano. Na- 
Pozatem rezolucja daje komitetowi prawo do przyjmowania uwag państw, które przyjęły StePne posiedzenie jutro o godz. 10. m. 30 r. 
zobowiązania mniejszościowe. W myśl rezolucji wszyscy inni członkowie Ligi mają na- TYT 
desłać swe uwagi w terminie do dn. 15 kwietnia roku bieżącego. Zaopafrzenie emeryfalne 

WARSZAWA. 7.3. (PAT). Na dzisiejszem 

Briand przeciwko jawności procedury komifefu poedzenu sejmowej komsji | budżetowej pod przewodnictwem posła Byrki pos. Kor- 

trzech necki (K. Nr.) zreferował szereg wniosków 
poselskich, dotyczących zaopatrzenią emery- 

GENEWA. 7.3. (PAT). Po zakończeniu popołudniowego posiedzenia Rady Ligi talnego: Po dłuższej dyskusji uchwalono na- 
w zagranicznych Anglji, Francji i Niemiec przyjmowali dziennikarzy 

Briand przyjał dziennikarzy francuskich, obecnych w Genewie i w dłuż- 

inist stępujące artykuły noweli: Art. I ma zwolnić 
swych krajów B emerytów od opłacenia składek emerytalnych 
szej pogawędce wyjaśnił ini swe poglądy na szereg zagadnień bieżących. Między innemi Art. 2 zmienia A ue. 25 z 

iedział się Briand w sprawie proponowanej przez Danduranda i Stresemanna jaw- Stawy emerytalnej, nadając mu brz mieni 
So 0 komitetu O 0 opublikowania nadsyłanych Radzie PTC. następujące: „Jeżeli emeryt obejmuje jakiekoł 

ać śmiesznoś cią nieraz samych inicjatorów, wiek stanowisko na służbie w przedsiębior- 
tak niepoważne są w wielkiej części wypadków te petycje. Zapytany przez dziennikarzy StWach państwowych lub instytucjach samo- 

0 ocenę wczorajszej dyskusji w sprawie mniej: , odpowiedział Briand, że cała ta spra rządowych, za wynagrodzieniem, może pobie- 
wa jest już szczęśliwie załatwiona w sposób pomyślny. rać jednocześnie całe uposażenie emerytalne" 

Ar. 3 w sprawie zaliczenia do emerytur czasu 

: 5 
Sesja czerwcowa Rady bigi odhędzie ‚ 

w Madrycie 

urlopów bezpłatnych pewnej kategorji nau- 
czycieli szkół państwowych, upadł. Pozatem 
uchwalono trzy rezolucje, wzywające rząd 

: GENEW A. 1.lll. Pat. W ciągu dnia dzisiejszego stało sie wiadomem, 
że czerwcowa sesja odbędzie się w Madrycie, Sekretarz generalny Rady 
już podjął przygotowania w tym kierunku. 

do 1) zrównoważenia poborów emer ytėw 

Nowe próby stworzenia wielkiej koalicjiw Niemczech 

z czasów zaborów oraz 
wdów i sierot po nich z poboram: emerytów 
polskich oraz wdów i sierot po tychże, 2). 
do wydania w jaknajszybszym czasie prze- 
pisów emerytalnych dla robotników państwo- 

„BERLIN, 1.11. PAT. „Boersen Courier* donosi, że wczoraj po po- 
łudniu odbyły się niewiążące rozmowy między kanclerzem Miillerem a kil- 
ku osobistościami z kół centrowych. Kanclerz miał na nowo podjąć próby 
wprowadzenia kilku osobistości z,centrum do gabinetu. Dziennik podnosi, 
że żadne decyzje jeszcze nie zapadły, że jednak koła centrowe ze względu 

wych monopołów spirytusowych i tytonio- 
wego, 3) do przedstawienia projektu ustawy. 

na debatę budżetową w Reichstagu nie mają zamiaru czynić gabinetowi 
żadnych trudności. 

rzekome upośledzenie Żydów w dziedzinie 
ochrony pracy i apeluje do rządu, aby zno- 
welizować ustawę o odpoczynku niedzielnym. 

, Na posiedzeniu popołudniowem przystą= 
piono do budżetu Ministerstwa Spraw Wtewn. 

Sprawozdawca sen. Rolle (BB) zazna- 
cza, że budżet ten jest utrzymany w grani- 
cach jak najbardziej oszczędnych i jeszcze 
przez długi czas, nie będzie można w nim 
czynić oszczędności. Możliwe to będzie do- 
piero po reorganizacji. Rząd zdaje sobie 
sprawę, że nasza administracja mie jest je- 
szcze w należytym stopniu sprężysta i dlate- 
go utworzono komisję, która bada drogi do 
usprawnienia administracji. Po omówieniu 
roli wychowawczej administracji referent 
stwierdził, że komisja poczyniła trzy zmiany 
w „budżecie, uchwalonym przez Sejm, mia- 
nowicie: przywróciła skreślone z wydatków 
6 milj. złotych, jako fundusz dyspozycyjn, 
ministra, 556.960 zł. w podróżach stzbowych 
i przesiedleniach. oraz 460 tys. w wydatkach 

biurowych. ' & WNĘCE 
Minister spraw Wewnętrznych gen. Skła 

kowski, zabierając głos, oświadcza, że naj- 
bardziej druzgocącym argumentem opozycji 
przeciw ministrowi jest to, że jest on rzeko- 
mo typem człowieka hołdującego systemo- 
wi policyjnemu i dąży do ukrócenia swobód 
ob vwatelskich. Minister jest od dego, aby re- 
gulówać stosunek wblności i niejednokrotnie 
zmuszo::y jest tę wolność obywateli do po- 

trzeb państwa przystosować, więc nie jest to 
jego winą, jeżeli szereg stronnictw zarzuca 
mu działania policyjne. Wskutek smutnej pa- 
mięci zajść w Biatyczach wygłoszone takie 
mowy, że należałoby z nich wyciągnąć wnio- 
sek, że nad każdym obywatelem Polski chyka 
uzbrojony policjant, który go. może każdej 
chwili zastrzelić. Co się tyczy.kneblowania pra 
Sy to powo'ywano się na skonfiskowanie „Po 
budki“ Nr. 8. Minister przytacza tytuły kilku 
skonfiskowanych artykułów, między innemi 
tytuł: „Krwią spływa wieś polska”, przy- 
czem załączena była winjeta, przedstawiają- 
ca trzech mężczyzn w ubraniu szlachty pol- 
skiej 18 wieku, ćwiczących batogami ob- 
dartego robotnika, co miało przedstawiać sto 
sunki współczesne w Polsce. Dotychczas po- 
dobne rysunki i tytuły zjawiały się tylko w 
pismach komunistycznych. tóry minister 
chcący zachować harmonję międzywarstwami 
społecznemi mógłby podobnych kłamstw nie 
kazać konfiskować — zapytuje mówca. Ta- 
kiemu ministrowi odmawia się budżetu, a w 
szczególności funduszu dyspozycyjnego. O 
tym funduszu wiadomo, że idzie na walkę z 
komunizmem z organizacjami, które biorą 
swe pieniądze z poza kraju, jak z ukraińską 
organizacją wojskową, oraz na zwalczanie 
szpiegostwa. Dla potrzeb państwa odmawia 
się ministrowi. Minister oświadcza, że walka 
o całość państwową toczy się i to nietylko 
w tej izbie. W tej samej chwili może idą no- 

w sprawie zaopatrzenia emerytalnego zawo- 
dowych wojskowych z b. zaboru austro-wę- 
gierskiego — obywateli Rzeczypospolitej w 
celu uzgodnienia postanowień ustaw  eme- 
rytalnych z konwencją wiedeńską z dn. 30 
listopada 1923 roku. Uchwalono również do- 
datkową rezolucję posła Stypińskiego (BB) 
wzywającą rząd do przedłożenia projektu 
zmian w ustawie emerytalnej w takim czasie 
aby wynikające stąd zmiany znalazły ocenę 
w budżecie na rok 1930 - 31. 

Sen. Rubinsztejn (K. Żyd.) uskb. się na * 

e
ż
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ECHA KRAJOWE 
Odczyt pos. Rdulfowskiego o rewizji konstyfucji 

BARANOWICZE, 7.III. (tel. wł. Słowa). W sobotę 9 marca w sali 
straży ogniowej o g. 6 wiecz. p. poseł K. Rdułtowski wygłosi odczyt o 
projektowanej zmianie konstytucji. 

Oryginalne zawody sporfowe 
ostatnia rozgrywka w sąd ie 

B WOŁOŻYN. W najbliższych dniach w tutejszym sądzie odbędzie się bardzo 
ciekawa rozprawa, mianowicie: Piotr Czeszewicz, mieszkaniec wsi Łazduny, 
będąc pod dobrą datą, zaproponował swym kompanom przebiegnięcie boso i 
tylko w bieliźnie wułuż cat«j wsi (dystans około 2 kim.) — podczas >0-stopnio- 
wego mrozu. Jako nagrodę dla zwycięscy zadekiarował Czeszewicz najzupełniej 
nowy kożuszck. Znal.źli się amatorzy, bieg się rozpoczął i zwycięzca Piotr 
Bukato, który pierwszy przybył do mety, zażądał kożuszka, czemu Czeszewicz 
się sprzeciwiał, iecz pod naciskiem innych aał kożuszek, obecnie jednak wniósł 
skargę do sądu o rzekome zabra.ie siłą kożuszka. 

Aresztowanie defraudanfa, 
BARANOWICZE, 7 Ill: (tel. wł. „Słowa*). Wielkie poruszenie wywołał fakt 

aresztowania w dniu wczorajszym urzędnika zarządu technicznego poczt i telegrafów 
w Baranowiczach Edmunda Wernera pod zarzutem defraudacji. 

Nieproszeni gości weselni atakują wesele. 
SŁONIM, 7 Ill: (tel. wł. „Słowa*) W czasie odbywającego się wesela we wsi 

Dropowo, gm. Czemierskiej na dom, w którym zabawiali się goście weselni napadło 
4 mieszkańców sąsiedniej wsi, niezadowolonych, iż ich nie zaproszono na wesele i 
rozpoczęło bombardowanie okien polanami. W rezultacie pociski zaczęły padać do 
mieszkania, wywołując popłoch, lecz nikt nie kwapił się do wyjścia na dwór, wie- - 
dząc dobrze, iż tego rodzaju taktyka zmierza do wywabienia domown ków, aby w 
mrokach nocy załatw ć porachunek, a samym nie być poznanymi. Gdy jednak jeden 
z gości, niejaki Żyleń, wychylił się przez okno, napastnicy wyciągnęli go na dwór, 
Skłóli nożami i wybili wszystkie zęby, tak iż w stanie ciężkim oOdwieziono go do 

  

  

Słonima. Domniemarymi sprawcami zajęła się policja. 

MIORY, POW. BRASŁAWSKI. 

Bolączki rolnika. Rachunko- 
wość roina i podatek dochodowy. je- 
dnym z powodów złego stanu ekono- 
micznego większości średnich gospo- 
darstw ziemiańskich na Wileńszczyźnie 
jest niewątpliwie brak należytej ra- 
chunkowości rolnej, a więc brak spraw 
dzianu, jakie „gałęzie gospodarstwa 

„przynoggą zyski, a jakie straty. Skut- 
kiem tego nie jest wiadomem, jakie ga- 
łęzie, jako najlepiej rentujące się, na- 
leżałoby powiększyć, a które zmniej 
szyć lub zwinąć. | 

Na rachunkowość więc, przy orga- 
nizacji gospodarstw musimy położyć 
bardzo silny nacisk, gdyż wszelkie sta- 
rania o podniesienie gospodarstwa 
przez nakład kapitału na meljoracje, na 
szlachetne nasiona i nawozy sztuczne, 
nie odniosą pożądanego skutku, jeśli 
nie będą robione z ołówkiem w ręku. 

Niestety „zrozumienie tych tak za- 
sadniczych rzeczy, wśród szerokich 
mas średniej własności jest małe. — 
Naogół ziemianin niechętnie się ima za 
pióro i inkaust. 

- Mieliśmy więc pewne trudności, or- 
ganizując w roku 1927 w szeregu fol- 
warkach i majątkach powiatu Brasław- 
skiego jednolitą rachunkowość. Nie 
mając na Wileńszczyźnie odpowiednich 
ksiąg do rachunkowości rolnej, spro- 
wadziliśmy z wydziału rachunkowości 
rolnej, Pomorskiej Izby Rolniczej w 
Toruniu, „Rachunki Gospodarcze". Е. 
Jankiewicza, które w zupełności nada- 
ją się do naszych średnich warsztatów 
rolnych. Specjalna tablica do wylicze- 
nia ogólnego dochodu do opodatkowa- 
nia, dawała nam nadzieję, że sprawa 
zeznań podatkowych, dających tyle 
kłopotów, a nieraz niesłusznych wy- 
miarów, bo podatnik nie miał czasu 
udowodnić wysokości rzeczywistego 
dochodu — zostanie zlikwidowana. 

Niestety, spotkało nas przykre roz- 
czarowanie. Książki zostały wprawdzie 
przyjęte i przez przeszło pół roku były 
badane w Izbie Skarbowej. Buchalter 
Izby protokularnie przeprowadził spra- 
wdzenie książek; poszczególne rubry- 
ki dochodu, czy rozchodu, tak jednak 
dowolnie zestawił, że uzyskał fanta- 
styczne wprost cyfry. N.p. panu X. sta- 
wiał w dochodach jedną pozycję 2 ra- 
zy; raz jako przychód kasowy, drugi 
raz jako wzrost wartości renamentu. 
Panu j. przyjął p. buchalter rubrykę 
dochodu ze sprzedaży lasu, bez analo- 

  

WRAŻENIA LITERACKIE 
Emilja Zienkowiczowa: „Lulu na 

Rivierze*. Powieść. Warszawa. Gebe- 
thner i Wolff. 1929. 

Mieli piękny, bardzo piękńy mają- 
tek na Wołyniu państwo Liniewiczo- 
wie. Przed wojną, rozumie się, przed 
wojną... On ponadto był z zawodu in- 
żynierem; zarabiał rocznie na wspania- 
łej posadzie w Petersburgu któż wie, 
ile tysięcy rubli rocznie. Więc można 
było „spędzać zimę jeżeli nie w bele- 
tażowych apartamentach na Małej 
Morskiej lub na Fontance, to w Nizzy 
albo gdzieś we Włoszech. I jak się ży- 
ło, jak żyło! 

Mieli córkę jedynaczkę państwo Li- 
niewiczowie. Nazywano ją Lulu. Ślicz- 
na była panna; starannie edukowana, 
rasowa, delikatna... cukierek. La ma- 
man Liniewiczowa nie była wielkiego 
rodu, miała wręcz ordynarne upodoba- 
nia (grała np. w karty z pasją i dopra- 
wdy szulerską) ale prezentowała się 
bardzo, bardzo przyzwoicie. Co zna- 
czy... tło luksusowe! Czasem — wszy- 
stko znaczy. 

Przyszła wojna. Przyszła rewolucja 
balszewicka. Z wołyńskiego majątku 
została kupa gruzów walających się po 
rozparcelowanych dzikich polach. In- 
żyniera Liniewicza zamordowali bol- 
szewicy w najokrutniejszy sposób w 
oczach żony i córki. One obie uszły, 
istnym cudem, z życiem lecz wyzute ze 
wszystkiego mienia... Pardon!.., 
Mamie Liniewiczowej udało się urato- 
wać biżuterji — coś nie coś? Nie. .Na- 
wet sporo. 

Obie Lulu i jej matka, zaczęły tu- 
łać się po obcych kątach, u bliższych 

gicznej rubryki koszt eksploatacji tego 
lasu, w rozchodach nie przyjął ist. d. 

Wynik jest taki, że skutkiem 'nie- 
znajomości buchalterji rolnej, czy nie- 
dbalstwa buchaltera izby, który zupeł- 
nie dowolnie żongluje poszczególnemi 
rubrykami, ustalając fantastyczny, nie- 
zgodny z rzeczywistością wymiar, wy- 
ższy o kilkaset proc. od istotnego. | 

. Ziemianie nasi dobrze sobie zdają 
sprawę, iż mają do czynienia z wła- 
snym, polskim rządem, i dlatego stara- 
ją się zeznania składać jaknajprawdzi= 
wsze, sądzę jednak, że mają prawo wy- 
magać fachowego, sprawiedliwego u- 
stalenia wysokości ich dochodów. Do- 
tychczasowy sposób ustalania docho- 
du powoduje z jednej strony rozczaro- 
wanie rolnika do prowadzenia rachun- 
kowości rolnej, a z drugiej niechęć i 
narzekanie na .niesprawiedliwość do 
władz skarbowych, — czemu jaknaj- 
śpieszniej należy położyć kres. 

Znając duże zrozumienie, jakie ma 
p. preżes Malecki dla spraw gospodar- 
czych i rolniczych, mamy  niepłonną 
nadzieję, że zechce porozumieć się z 
organizacjami rolniczemi, celem usta- 
lenia wymogów od rachunkowości rol- 
nej, któraby była możliwa do prowa- 
dzenia dla rolników, a wystarczającą 
dla urzędów skarbowych. 

Przytem należałoby zwrócić spe- 
cjalną uwagę na rachunkowość śred- 
niego ziemiaństwa, które nie posiada 
buchalterów, a zwykle sam właściciel 
prowadzi rachunki. 

Sprawa jest tem pilniejsza, że zbli- 
ża się termin składania zeznań i po- 
czątek roku gospodarczego. 

Jeżeli w tak krótkim czasie nie uda- 
łoby się ujednostajnić szematu rachun- 
kowości na całe województwo, może 
p. prezes zechciałby wydać polecenie 
naczelnikom urzędów skarbowych, by 
ci porozumieli się z powiatowemi orga- 
nizacjami rolniczemi, co do prowizory- 
cznego przynajmniej unormowania 
tych stosunków. 

Będzie to miało tę niewątpliwą ko- 
rzyć, że urzędom odpadnie załatwianie 
tysięcy odwołań, zmniejszy się niechęć 
i narzekanie na urzędy skarbowe, wszy 
stkich tych, którzy zechcą choć 5 mi- 
nut dziennie, poświęcić uzgodnionej ra- 
chunkowości rolnej. 

Rolnik zaś będzie miał korzyść bez- 
pośrednią: sprawiedliwego wymiaru 
podatku. 

T. Ciszewski sekr. Wil. T-wa Roln. 
Oddział Miory. 
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Sowiety o załatwieniu kwestji rzymskiej 
MOSKWA. 7.3. (PAT). Przewodniczący Centralnego Komitetu Wyko- 

nawczego Związku Sowietów Kalinin w wielkiej mowie, wygłoszonej na 
wszechrosyjskim zjezdzie pracowników oświatowych, poświęcił między inne- 
mi specjalną uwagę ugodzie między Watykanem a rządem włoskim. Wypo- 
wiadając przytem zdanie, że faszyzm jest śmiałą próbą pogodzenia świata 
pracy z kapitałem. To też zgoda faszyzmu z Papieżem ma — według mówcy 
— ogromne zasadnicze znaczenie, polegające na tem że śmiałych burżuazyj- 
nych reformatorów którzy w ciągu 6 lat pracowali nad stworzeniem organiza- 
cji, usiłując powiązać robotników i kapitalistów poszedł po natchnienie do 
Watykanu. Mówca nazywa to współczesną Kanossą i dowodzi, że burżuazji 
brak własnych idei. Jednocześnie Kalinin twierdzi, iż Mussolini uczynił ten 
krok nie z własnej woli, lecz pod naciskiem logicznego rozwoju kapitalistycz- 
nego społeczeństwa, które paraliżowane jest ideawo politycznym rozkładem. 

Przymusowa kuracja Plechawicziusa 
Woldemaras naśladuje Stalina 

TALLIN. 7.3. (PAT). „Paevalbet* donosi z miarodajnego zródła kowieńskiego, że 
były szef sztabu generalnego Plechawiczius w najbliższych dniach wyjedzie zagranicę 
i osiedli się na stałe we Włoszech. W ostatnim czasie Wałdemaras stwierdził, że Ple- 
chawiczius bez względu a prezniesienie do rezerwy, kontynuje wrogą dla rządu Wal- 
demarasa działalność, urządzając zebrania konspiracyjne i organizując wystąpienie prze- 
ciw Waldemarasowi. Po długich naradach ze swoimi zwolennikami wojskowymi. Walde- 
maras postanowił wysiedlić Plechawicziusa z Litwy. O tem postanowieniu zakomuniko- 
wano samemu Plechawicziusowi, odmówił on jednak kategorycznie dobrowolnego po- 
rzucenia Litwy. Oświadczono mu wówczas, że będzie wysłany w: drodze przymusowej. 
Wtedy Plechawiczius miał się porządkować zarządzeniom Waldemarasa. W najbliż- 
szych dniach wyjedzie on do Włoch. W związku z tem rząd wydać ma oficjalny ko- 
munikat, donoszący, że Plechawiczius wyjeżdża do Włoch w celach kuracyjnych. 

Affache japoński w Moskwie ponetnił harakiri 
Powodem obraźliwy artykuł w prasie sowieckiej, 
MOSKWA,7 III PAT. Przed kilku dniami jeden z dzienników moskiew- 

skich wvstąpił z artykuł m wstępnym przeciwko attache morskiemu ambasady 
japońskiej w Moskwie kapitanowi Koynati. Artvkuł utrzymany jest w niesłycha- 
nie ostrej i obraźliwej formie i wkracza w dziedzinę prywat ego ž cia kpt. 
Koynati, za zucając mu między innemi brutalne zachowanie się wobec obywa- 
telki sowieckiej, udzielającej mu lekcyj języka rosviskiego. Na skut'k wytwo- 
rzonego w ten sposób sztuczuego skandalu kpt. Kovnati popełrił dziś w nocy 
harakiri. Traciczna śmierć członka ambasady iavońskiej wywołała w tut jszym 
korpusie dyplomatycznym uvrzygnębiające wrażenie, spotę”owane j-s:cze tem, 
że w,ciągu osatnich tygodni coraz częstsze są wypadki przeprowadzania przez 
prasę personalnych ataków na poszczególnych członków korpusu dyplomatycz- 
nego, akredytowanych przy rządzie Związku Sowieckiego. 

Krwawe walki pod Vera Gruz | 
MEKSYK, 6 Ill. PAT. Według oficjalnego biuletynu, przeszło do krwa- 

wej walki w Vera Cruz między oddziałami po vstańczemi, stojącemi po stronie 
gen. A>uirre a tymi, które zdrad.iły sprawę. Kres walce położyłą interwencja 
korpusu konsularnego, który d prowadził do zawieszenia bro u. J-d ym z wa. 
runków tego zawieszenia broni, miało być opus/cenie miasą przez gen, 
Aguirre, Przypuszczają, że generał zbiegł w kierunku morza. lnne deklaracje 
ze strony rządowej st ierdzają, że nieprzyjaciel jest wszędzie w odwrocie, co- 
fa się w popłochu, a największe miasto Cordova i Orizaba znajdują się pono- 
wnie w rękach wojsk federalnych 

  

Boolidge redakforem „Donuor Post“ 
Propozycje wydawcy. 

WASZYNGTON, 7.II1. PAT. Wydawca dziennika „Donvor Post" o- 
fiarował ex-prezydentowi Coolidge'owi posadę naczelnego redaktora tego 
pisma. Wydawca Fryderyk Benfils proponuje ex-prezydentowi pensję rocz- 
ną w sumie 75 tys. dolarów, to jest taką sumę,- jaką pobiera prezydent 
Stanów Zjednoczonych. 

Prezydent Coolidge dotąd nie odpowiedział na tę ofertę. 

Dziesięć tysięcy dolarów za przekroczenie 
ustawy prohibicyjnej 

WASZYNGTON, 6. Il. PAT. Sćnat Stanów Zjednoczonych uchwalił projekt 
ustawy Jonesa, dotyczący przekroczeń ustawy prchibicyjnej. Na mocy tej ustawy ma- 
ksymalną karą za tego rodzaju przestępstwa jest grzywna w wysokości 10 tys. dola-, 
rów lub 5 lat więzienia, albo jedno i drugie razem, wedle uznania sędziego. й 

Przemysłowcy angielscy odwiedzą Rosję 
MOSKWA. 7.III, Pat. Prasa donosi, że przyjazd delegacji przemysło- 

wej angielskiej do Rosji nastąpi dnia 25 marca. 

  

Szczegóły dochodzenia o napad na listonosza. 
we Lwowie 

LWÓW. 7.3. (PAT). W dalszym ciągu dochodzenia w sprawie napadu na listo- 

nosza zdołano stwierdzić identyczność zabitego bandyty, którym się okazała jarosław 
Lubowicz, zamieszkały przy ul. Piastów Nr. 10 lat 25, student IV roku prawa uniwersy- 
tetu Jana Kazimierza. Pościg za zbiegłą uczestniczką napadu, legitymującą się skradzio- 
nemi dokumentami Poli Bronsman, trwa w dalszym ciągu. Aresztowany trzeci wspólnik 
napadu Roman Maritczak wypiera się bliższej znajomości z tamtymi. W dniu dzisiejszym 

oświadczył on, że napadu dokonano z polecenia organizacji ukraińskiej. jednak twierdze- 
nia tego nie umie dowieść. Charakter napadu jednak i jego małostkowość oraz fakt, że 
listonosz Kochanowski jest z pochodzenia Rusinem, świadczą o tem, że napad posiada 
charakter czysto bandycki. Maritczak twierdzi, że zrabowane pieniądze miała zabrać Pola 
Bronsman na rzecz ukraińskiego towarzystwa pomocy więzniom politycznym. 

ъ 

WYPADEK LINDBERGHA 
Charles Lindbergh jest zaręczony z 

miss Anne Movrow córką posła amery- 
kańskiego w Mexico. Sławny lotnik nie 
mógł oczywiście pogodzić się z myślą, 
że jego przyszła żona rie wie nawet 
co to za rozkosz unieść się w przestwo- 
rza, nigdy nie patrzała na świat z góry. 
To też onegdaj wziął ją z sobą na prze- 
jażdżkę samolotową. 

Narzeczeni latali nad wulkanami Bli 
źniaczemi, nad miastem i wreszcie gdy 
po 2 godzinach wracali na lotnisko, 
Lindbergh zauważył, jeszcze podczas 
startu, że jedno z kół podwozia jest 
słabo umocowane i ledwo się trzyma. 
Należało zatem lądować bardzo ostroż- 
nie, cały manewr wykonał Lindberg ez 
zwykłą sobie maestrją i choć 'aeroplan 
miał już tylko jedno koło, bo drugie od- 
leciało zaraz przy pierwszem zetknięciu 
z ziemią, nie wywrócił się, nie zarył 
w ziemię a osiadł względnie spokojnie. 

Eindbergh wysadził narzeczoną, któ 

Niezwykła sprawa w Paryiw 
Historja o grubych łydkach, nie- 
udanej operacji i surowym wy- 

1oku. sądowym. 
Przed paru miesięcami do znanego chi- 

rurga paryskiego Dujarrier zgłosiła się pan- 
na Le Swen i oświadczyła: 

„Za dwa tygodnie odbędzie się mój ślub, 
mam narzeczonego — bardzo miły i do rze- 
czy chłopak; są wszelkie szanse, że nie 
rozmyśli się w ostatniej chwili i nie uciek- 
nie jak tych czterech poprzednich łotrów z 
prezd samego ołtarza. Jednak i on patrzy z 
widoczną niechęcią na moje grube łydki, o- 
tóż boję się, że ten defekt mojej osoby może 
go spłoszyć! 
. Cóż ja mogę pani pomóc — zapytał Du- 
jarrier. 

Och, panie doktorze, pan wyprostował 
mojej przyjaciółce krzywy nos, pan przy- 
piął aktoreczce z Foles - Bergire sztuczne 
ucho na miejsce odgryzionego przez rozża- 
lonego kochanka, pan wyprostowuje zmar- 
szczki na twarzy u stuletnich staruszek, wi- 
działam tę pannicę, której pan zastąpił ob- 
rzydliwą skórę z twarzy ładną i gładką skórą 
wyciętą z jejże innego delikatnego miejsca— 
cuda pańskiego kunsztu są wszystkim znane, 
niech pan mi wytnie po kilu mięsa z każdej 
łydki! ' 

Dujarrier bronił się, że takiego zabiegu 
nigdy jeszcze nie stosował, że nie jest pe- 
wien czy się to uda — nic nie pomagało, 
panna Le Suen obstawała przy  swojem. 
Ostatecznie chirurg zgodził się, robił przecie 
trudniejsze rzeczy, czemużby ta manipulacja 
nie miała dać pożądanego wyniku. 

Skończyło się katastrofalnie. Wycięto z 
grubych łydek dużo mięsa, zaszyto skórę, 
nóżki były śliczne, pacjentka uradowana. 

Niedługo! Po paru dniach okazało się, że 
w jednej nodze jest zakażenie krwi, nie mo- 
żna było zwlekać — obcięto nogę tuż pod 
kolanem; nie pomogło, gangrena była już 
wyżej, amputowano całe udo. 

Panna Le Suen wyzdrowiałą — z kliniki 
kosmetycznej wyszła o szczudłach. Narze- B 
czony do rzeczy wyrzekł się jej motywując 
że nie może poślubiać aż takiej kokietki. 

I oto sąd rozpatrywał w zeszłym tygodniu 
' skargę panny Le Suen, która oskarżyła chirur 
ga i zażądała ogromnej remuneracji pienięż- 
nej. Sprawa zgromadziła tłumy publiczności 
było rzeczywiście na co patrzeć. 

Dujarrier zasłaniał się, że nie chciał robić 
operacji, że zmusiła go wprost do niej na- 
tarczywa pacjentka, wreszcie pokazywając 
zgrabną ocalałą nogę oskarżony dowodził, 
że operacja była dobrze przeprowadzona — 
a nieszczęśliwe wypadki zdarzają się przecie 
Zawsze. 

Sąd z awyrokował, że chociaż stwierdzo- 
"no iż panna Le Suen domagała się operacji 
jednak rozumny człowiek nie powinien słu- 
chać post ękiwań głupiej kobiety, — przytem 
operacja, nie miała żadnej racji bytu gdyż 
służyła jedynie do zaspokojenia bezmyślnej 
chęci etegancji — w rezultacie Dujarrier jest 
winien, że podjął się niebezpiecznego i nie- 
potrzebnego zabiegu przeto zostaje skaża- 
ny na grzywnę 200.000 franków. 

Nieszczęśliwy chirug wniósł apelację 
Ciekawe są bardzo słowa, które wypowie- 

dział ponoć prezes sądu: 
„Dujarriera ukaraliśmy tak surowo nie 

dlatego by na to zasługiwał ale by odstra- 
szyć. wszystkich chirurgów od p odobnych 
operacyj. Mnóstwo pań widziało tę jedną no- 
gę Le Suen i były zachwycone jej kształ- 
tem. Nie ulega kwestji, że wiele z nich, ro- 
zumiejąc iż nieszczęśliwy wypadek jest rzad- 
kością, zechce również upiększać się drogą 
operacyj. I niema sposobu je odstraszyć— 
trzeba zatem odstraszyć doktorów. 

  

  ra nie podejrzewała zgoła, by coś było 
nie w porządku i dopiero wówczas SK 
okazało, że zwichnął sobie dłoń i nade 
werężył leko ramię. Przesiedział pafę 
dni w domu ambasadora, który pielę” 
gnował go wraz z córką. j 

Departament lotniczy NSA nakazie 
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je wszystkim lotnikom, ktėrzy poniošė | w 
jakąš awarję czy katastrofę by w mO“ Uin 
żliwie najkrótszym czasie po wypadki! fe, 
wzbili się znowu w powietrze, ma t0 
na celu przywrócenie im pewności i 
ufania do samolotu, które mogliby utra 
cić wskutek niepowodzenia. Wierny 
tym przepisom Lindbergh jeszcze 7 Г@ 
ką na temblaku udał się ponownie 12 

  

    

  

lotnisko i razem z narzeczoną odbył ko ki 
lejno trzy krótkie loty na trzech róż 
nych aparatach. Miss Movrow była za% kły, 

  

KO 
chwycona umiejętnością narzeczonegó , 
który jedną ręką potrafił tak doskonale h 
sterować. 1 „ Р 

Najciekawsze jest w tej całej historji 
stanowisko rządu amerykańskiego. 
chwili*wypadku znajdowało się na lot- 

   
nę nisku wielu fotografów, którzy wiedząć № 

em, 

isk 

że Lindbergh „odlatuje'* z narzeczoną y 
nastawili aparaty na moment lądowa“ 
nia. Rzecz prosta uwiecznili niemiły wj K 
padek. Otóż Stany interwenjowały | 
rządu meksykańskiego by wszystkić 
klisze zostały unicestwione — nić 
trzeba bowiem by chwała najlepszego 
lotnika świata mogła mieć jakikolwi 

    

      sł 
cień. Policja meksykańska odszukałć Pph, 
fotografów i skonfiskowała im zdjęcia: $0sp 
Honor Lindbergha został uratowany: Emi 

Wspominaliśmy tu w swoim czasie 9 
nieprzyjemnościach wynikających ze zb 
niego rozpowszechniania się pewnych naż 
wisk w pewnych państwach. Możemy obec”. 
nie przedstawić wyniki statystyki amerykal“ 
skiej. W Stanach Zjednoczonych stwierdzó* 
no następujące dane: 3 
1.304.000 Smithów;  1.024.000 Johnsonów. 
730.300 Jonesów; 730.000 Brovnów; 625.800 
Millerów; 537.900 Davisów; 422.400 Wis0 
nów; 363.600 Moorów. 

  

Jak widzimy są to cyfry fantastyczna? M 

  

Przy wyborach na prezydenta pozyskanie 
głosów Smithów nie było drobnostką. ] 
przypuszczać, że wspólność nazwiska kie 
rowała obywatelem 1 skłaniała ich do gł07 
sowania na „swego“ tj. na Smitha to do 
prawdy warto się było tak nazywać. Dziwne: 
že Hoover, nie zmieniwszy nazwiska na Johf“ 
son zwyciężył. й 

    

   
Ciekawe są też wykazy z rozpowszechiić 4 

nia nazwisk w różnych miastach. I tak Smitl 
mia wszędzie pierwsze miejsce z wyjątkiel? 
Chicago gdzie więcej jest Johnsonów. 9%. 
Bostonie drugie miejsce mają Sullivano: 
dalej idą Brown, johnson i Murphy. W Nel а 
Jorku idą kolejno po Smith—Cohen, Johns0% 
Schvartz. ak. 

  

(Dawne i mowsze kiążki 5 | 
— dla zbieraczy i bibliotek — 

po cenach okazyjnych poleca 

ь W WILNIE 
„ Zamkowa 22, tel. 6 60. 
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Perimuffera Ultramaryna 
jest bezwzględnie najlepszą i naj- 
wydatniejszą farbą do bielizny i ce- 
lów malarskich. Odznaczona na wy- 
stawach w Brukseli i Medjolanie 

złotemi medalami 
Biura Fabryki Ch. Perlmuttera, 

Lwów, Słoneczna 20. 

Wszędzie do nabycia. 
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į Mieszkanie | 
į 4 lub 5 pokojowe poszukuję od za” 4 
p raz ze wszelkiemi wygodami (łazien- 

kait. p.) w śródmieściu lub na 
Zwierzyńcu (pożądane z ogrodem). H 
Oferty składać do adm. „Słowa*, В 
pod j. M. 34 

S
 

  

     

     

   

  

                  

     

    

    

   

    

Księgarnia Józ. Zawadzkiego Р & 

      

i dalszych krewnych, głównie w War- I byłaby prześliczna panienka z najle- brzeg chwytając się bodaj piędzi ziemi, %wszechświatową znakomitość jako rze- Timbuktu na afrykańskim już ląd 
czawie. Dla nikogo nie były faktycznie 
ciężarem.... dopóki starczyło spienięża- 
nej biżuterji. Lecz przyszła taka chwila, 
że najmądrzejsza z ciotek najpoważniej 
w świecie rzekła pewnego wieczoru do 
Lulu: „Moja droga, trzeba ci zamąż 
wychodzić. I to niebardzo zwlekając. 
Najwyższy czas po temu. Ani się obej- 
rzycie jak znajdziecie się na bruku'. 

Lulu była akurat zakochana w na- 
rzeczonym swej stryjecznej siostry. 
Trafił się-epuzer z doskonałej sfery 
ziemiańskiej, co się był utrzymał przy 
majątku. Lecz nie miał szczęścia podo- 
bać się, choć nic mu nie było do za- 
rzucenia. Lulu popatrzyła, wzruszyła 
niefrasobliwie ramionami i przeszła mi- 
mo. : 

Zaš gdy grunt warszawski, a i WO- 
góle teren Polski Odrodzonej na zgli- 
szczach i ruinach zaczął obu kobietom, 
jak to mówią, palić się pod nogami... 
dokąd, zgadnijcie państwo, „udały się* 
szukając wyjścia z fatalnej sytuacji? 

Pojechały prościutko do Nizzy. 
Zamieszkały w jakiejś dziurze — 

byle najtaniej się „obchodziła* — o 
strojach nie było jak nawet marzyć, te- 
dy się przerabiało gałganki, nawet 
przedwojenne, 'a kapelusze przefasono- 
wywało. Żyło się*....przedając, jaknaj- 
bardziej pomysłowo, resztę  biżuterji; 
la maman Liniewiczowa wciąż próbo- 
wała i próbowała szczęścia w Mon te- 
Carlo, przekorana święcie, że złapie 
je na swój system jak kwiczoła w sidła. 
A Lulu.... Lulu powiedziała sobie: „Je- 
żeli gdzie wychodzić zamąż co-się-zo- 
wie, to — na Rivierze!* Innemi słowy: 
jeżeli spadać to z dużego konia. 

Tylko biedaczka, nieprędko nau- 
czyła się jak trzeba brać się do rzeczy 
aby... dosiąść owego wielkiego konia. 

pszego domu zginęła w tłumie. przez 
nikogo nie spostrzeżona, wśród rivie- 
rowego, powojennego tłumu... wśród 
bezczelnego” przepychu i pozłacanego 
chamstwa.... gdyby nie traf! A gdy 
pannę Lulu przepoita na dobre nicej- 
ska, pełnosezonowa, powojenna atmo- 
sfera, ona sama poszła jak na lep na 
dancing do Negresco z istną „rudą mał- 
ра“ skończonym chamem ale dyrekto- 
rerm American Film Company, pędzą- 
cym chwilowo żywot miljonera w Ni- 
zzy panem Reginaldem Hope. Amery- 
kaninem? Oczywiście. Dziś robi się ka- 
rjerę tylko amerykańską. 

Ach, co się działo w jej. duszy, co 
się działo dopóki się nie zgodziła... je- 
chać z nim do New Yorku, rozumie się, 
na „Maurytanji' w dwóch miljoner- 
skich kabinach — ebok siebie. A i po- 
tem gdy zdecydowała się... gdy tuż, tuż 
miał nastąpić odjazd... gdy la ma- 
man Liniewicz nawet nie. podejrze- 
wając, że jej Lulu, jej „detyna”, pu- 
szcza się na taką drogę, udało się wy- 
prawić na Wołyń... nawet wówczas 
jeszcze, co się z nią działo, z wołyńską 
panną ze szlacheckiego dworu! Tego 
ja własnemi słowami nie potrafię opo- 
wiedzieć. Proszę wziąć do ręki powieść 
pani Zienkowiczowej i czytać, czytać... 
Mogę ręczyć, że jednej kartki nikt nie 
opuści. 

Powieść, impresjonistycznie pisana, 
żywo, nerwowo —mocno „bierze“. Re- 
alistyczna, jako rodzaj, pulsuje prze- 
najczystszym sentymentem. Prawdy 
wiele; szczerości wiele; uczucia wiele. 
Autorka doskonale orjentuje się w spe- 
cyficznie powojennej psychologii 
— naszych rozbitków. I takich, co bez 
pardonu na dno idą, i takich co, jak 
Ksawery Stecki, wypływają znów na 

bez której żyć nie mogą... Barwna mo- 
zajka rysów psychologicznych, głów- 
nie czerpanych z dusz niewieścich, oraz 
obyczajowych, jak niemniej świeżość 
tematu składają się na lekturę szcze- 
rze interesującą. Powieść jest głęboko 
smutna. Autorka usiłowała w ostatniej 
chwili opromienić ją: szarpnięciem się 
Lulu i dobyciem się jej z przepaści, 
na której krawędzi stała. Dzieje się to 
jednak kosztem ...ścisłości matematy- 
cznej. Talent pisarski, miejscami je- 
szcze nie zupełnie opanowany; tu i 
owdzie motywy i naracyjne i psycho- 
logiczne leżą obok siebie, surowe, nie 
Stonowane— lecz powieść napisana z 
niezaprzeczonym talentem. To grunt. 
Jeżeli zaś to pierwszy utwór belletry- 
styczny p. Zienkowiczowej—tem bar- 
dziej godny uwagi. : 

  

Bruno Winawer: „Dług hono- vy; 

rowy". Powieść. 
1929. . 

Sama, že się tak wyražę, istota 
najnowszej powieści Winawera nie po- 
lega bynajmniej na tem, że prawie 
genjalnemu lecz mocno „postrzelone- 
mu 42 letniemu fizykowi z Warsza- 
wy Wiktorowi Mecowi, kompletnie 
podupadłemu po wojnie i materjalnie 
i na duchu, ubrdało się, że onto jest 
winien, iż z instytutu we Frankfurcie, 
gdzie pracował, zginęła przed samą 
wojną tubka aluminjowa zawierająca 
jakiś nadzwyczajny preparat radu (Mec 
miał klucz od szafy!) i, że on poczy- 
tuje za swój obowiązek zwrócić insty- 
tutowi irankfurckiemu ten „dług hono- 
rowy' Oczywiście w ekwiwalencie pie- 
niężnym (a sam nie ma grosza przy 
duszy); nie w tem również rzecz, że 
owego Meca wykierowują ludzie na 

Tow. Wyd. Rój. 

komego wynalazcę preparatu Mephar- 
Mec 704, kondensującego i potęgują- 
cego wprost niewiarogodnie władze 
umysłowe i wszelkie wogóle władze 
duchowe człowieka (biokondensator... 
bioamplifikator!) — lecz sam rdzeń 
ideowy powieści Winawera stanowi 
szereg nadzwyczajnych przygód owego 
Meca (który przecie, u licha, musi w 
ten lub ów sposób żyć! -może nie?), 
ponad któremi to przygodami zdaje 
się unosić jako motto lub dewiza to, 
co powiada jedna z osób występują- 
cych w powieści, panna Lina Daver- 

roes: т : 
— Musimy się nawzajem  oszuki- 

wać i nadrabiać miną! Cu? Może nie 
tak? Ja też nie, jestem ładna rano. 
Przystojnieję dopiero pod wieczór. 
Różuję usta, onduluję włosy. 

Powieść jest nad wyraz ucieszna 
inawer, swoim zwyczajem — zcicha 

pek!!-—prowadzi narację z przekomicz- 
nem namaszczeniem, tym razem, w 
dodatku, z większą jeszcze finezją niż 
kiedykolwiek. Żywe to wszystko, bar- 
wne, w miarę groteskowe, stojące na 
głowie z niewzruszoną powagą. Poci- 
snąć takie napozór, 
Śnie cierpkość zaprawiona ogromnie 
dyskretnym lecz może tem zjadliw- 
szym Sarkazmem. 

Wypadnie powtórzyć: „Dług hono* 
rowy" jest najlepszą powieścią, jaką 
"Winawer dotąd napisał. 

  

„Sto kassyd maurytańskich" 
z X-go wieku w przekładzie ja- 
na 2 Kościelca Pogorskiego. 
Wydanie ozdobne. Warszawa, 
1929“, 

Wypędzeni z Hiszpanji -Maurowie 
schronili się w przeważnej liczbie do 

„bujanie“ — try- > 

Tam to uczeni francuscy odgrzebali 
pozostałe po Maurach kassydy, poezje 
przeważnie erotyczne, pisane naj” 
czystszym, 
skim. Е p 

Obok plomiennego, zmystoweg?. 
lecz szlachetnego erotyzmu przewija” 
ją się sny o rycerskiej chwale, fanf 
tazje przypominające miraże na pi 
styni, odzywa się raz po raz glę 
kie przywiązanie do konia, wiernegó. 
towarzySza... Ą 

Czy przekłady Pogorskiego (któ! 
rego poezje oryginalne, wydane l 
temu parę, posiadają niemało zali 

       

oraz znamion rzetelnego talentu), 4 | 
wierne i Ściśle odtwarzają charakter | 
nastrój maurytańskich kassyd? Tru" 
no osądzić nie znając  arabskieg0 
kassyd tekstu. Al 

Możemy tylko, cytując jedną i dri” 
gą kassydę, dać o nich ogólne wy” 
obrażenie: ) 

„Sokoły moje Śpią, błękitu 
Skrwawione dzioby sparły w puch 
odęty, i chwytnych szponów pierście” 
niem owite cisną kurczowo hebanow? 
pręty. A 

Tak i ty często Śpisz, kochanko 
białal Usta od dzikiej krwawi4C€ 
pieszczoty... I wkoło mego zmęczone” 
go ciała namiętnie senne wiążesz IG“ 
mion sploty". 3 

Oto inna kassyda o delikatnychi ne 
pastelowych barwach,  którejby 318 

Sully Prudhomme lub Maeterlinck nić 
powstydził: „B 

„Miała mnie czekač | w galu” | 
gdzieśmy tyle kochania jedno drugi 
mu oddali. Jam nie powrócił... żę 

Gdybyś znalazł chwilę przechodząć 
koło Dar Ould Zidach.. WC) 
ujrzysz w cyprysach gaj... Gdy M 

  

przepięknym językiem arab“ Ją; 

  

syt€: | i 
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Wczoraj w lokalu Wil. Związku 
Kupców Żydowskich odbyła się kon- 
ierencja zwołana przez Zarząd Związ- 
ku, a poświę'ona sytuacji 'gospodar- 

|czej Wilna i Wileńszczyzny. Przybyli 
na nią przedstawiciele wielkiego i ma- 
łego handlu i przemysłu oraz przed- 
stawiciele prasy. 

Zagaił posiedzenie prezes Zw. Kup- 
<ów p. Jj. Szeskin zaznaczając, że ka- 
tastrofalnie przedstawiający się stan 
ekonomiczny Wileńszczyzny zmusił 
stery gospodarcze do opracowania 
memorjału, który został złożony p. 

f| Wojewodzie przez specjalną delegację, 
| w skład której weszli przedstawiciele 
 |kupiectwa i przemysłu tak  chrześci- 

Jańskiego jak i żydowskiego. Żapo- 
znaniu się z treścią tego memorjału 
poświęcona będzie konierencja. 

Kolejny 'mówca p. A. Załkind za- 
poznał zebranych z faktycznym stanem 
handlu i przemysłu Oraz. z treścią 
wspomnianego memorjału. 

__ Brak rentowności przedsiębiorstw 
(zysk brutto od 4—6 proc.) musiał 
wpłynąć ujemnie na całokształt prac 
gospodarczych Wileńszczyzny. Obroty 
zmniejszone w roku 1928 o 33 proc. 
w porównaniu do 1927 są tego naj- 
Oczywistszym dowodem, a stan ten 
wywołany jest nadmiernem obciąže- 
niem podatkowęm przy wybitnie nie- 
pomyślnem położeniu gospodarczem 
Wileńszczyzny. Klęski żywiołowe ja- 
kię- nawiedziły nasz kraj pogorszyły 
jeszcze sytuację, stwarzając warunki 
wręcz katastrofalne. Warunki te wska- 
zują na to, że nałeży przedsięwziąć 
Środki ratownicze. Memorjał opraco- 
wany przez Związki i przedłożony p. 

ojewodzie wysuwa następujące po 
J Stulaty: 1) Obniżenie podatku obro- 
owego na rok 1928 o 30 proc. w 
 Stosunku do 1921 r., 2) posługiwanie 
się skalą miejską przy obliczaniu po- 
datku dochodowego, gdyż t. zw. ska- 
la urzędowa nie odpowiada rzeczy- 

_ Wistości, 3) umorzenie podatków za- 
ległych, a pochodzących z okresu 
Przed 1.1 1926 r. 

Wreszcie memorjał zwraca uwagę 
Qa podatki komunalne, które Są nie- 
az zbyt wysokie, gdyż samorządy 

zmuszone do przeprowadzania inwe- 
Stycyj, a kredytowane słabo, zmuszo- 
le są obarczać płatników. Wreszcie 
|Ma kwestję taryf kolejowych obciąża- 

| lącvch nadmiernie porto. Dla niektó- 
tych towarów i surowców powinny 
być ustalone taryfy specjalae. Ponad- 
to, zdaniem mówcy, Wileńszczyzna 
powinna być z racji tych „niepomyśl- 
ych warunków zwolniona na prze- 
<ląg kilku lat od podatku obroto- 
Wego. 

inż. $. Trocki, omawiając przebieg 
konferencji u p. Wojewody zaznaczył, 
że deiegacja spotkała się z b. przychyl- 
nem stanowiskiem p. Wojewody, któ- 
Ty zaznaczył, że zdaje sobie dobrze 
Sprawę z katastrofalneco położenia 
Wileńszczyzny, dotkniętej ostatnio klę- 
Skami žywiolowemi. Rząd przyszedł 
z pomocą głodującym rolnikom, a 
Ponieważ handel i przemysł jest u 
as związany Ściśle z rolnictwem nie- 

Wątpliwie przyjdzie z pomocą sierom 
andlowo-przemysłowym. Pan Woje- 

Woda zwrócił się z prośbą do wszy- 
 Stkich związków o opracowanie rze- 
<zowych memorjałów. Ponadto każda 
branża powinna opracować swoje u- 
Wagi 4 propos koniecznych ulg tary- 
owych. 

P. Zajdsznur przedłożył zebranym 

      

    

  

      

     

   

   
      

    

    
     

      

     

    

    

     
      

   

   

  

     
   

   

  

       

    

Wołanie nikt nie odpowie, wejdziesz 
do zagrody. 

` I białym różom, mrącym przy 
> „ parkanie 

Daj litościwie odrobinę wody. 

| ,. W innej znowuż kassydzie srogi 
_ Abd-el-Talib wybiera się zemścić się 

Okrutnie na ojcu pięknej Mirjam, za 
ło że śmiał mu ją odebrać, aby mogła 
Pośłubić tego, którego pokochała. W 
leszcze innej woła poeta całkiem 
lužnierczo: 

Zatrzasnę wrota mojego ogrodu, 
„ Zasypię studnię i już więcej w 

znoju 
Nic siać nie będę, bo mi dzis 

nie trzeba 
Nad usta twoje innego napoju 
1 nad twe ciało już innego 

p” „chleba! 
h Ono meczetem moim. O 

į wieczorze 
й Taką modlitwę przyniosę Ci 
Ji w dani, 

Że muezzini Bagdadu w po- 
$ korze 

Zamilkną, w pieśń o tobie 
zasłuchani. 

Śliczna jest kassyda zatytułowana 
_„Na śmierć konia”. a 

‚ „Wykarmiłem cię ziarnem, . które 
białe palce nałożnic moich codzień 

„ Drzebieraly. Wodę sam czerpałem, by 
| <chłodzić twe czoło po walce..." 

и A teraz Oto: ' 
1 „W pyle się tłucze twa szlachetna 

_ głowa; bielmem Śmierci zachodzi oko 
„Kelne blasku; już nie wionie prze- 
a” twoja grzywa płowa, jak pło- 
7 rozwic. stynn piasku. hrzony na pustynnym 

derzają w tej oezji arabskiej z 
brzed dziewięcju siuos akcenty — Hei- nowskie, 

Gdy oto np. poetę, rozkosznie wy- 
Poczywającego przy boku kochanki, 

garść cyfrowych danych ilustrujących 
wyraźną pauperyzację handlu. 

Ilość patentów handlowych II kat. 
w roku 19 4 bvła 1085, 1925 już 
900, a 1926-657 natomiast IV kat. 
1273 w i924 r. wzrosła do 1640 w 
1926. Ilość patentów przemysł. IV, 
V i VI kat. maleje stale. 

Idąc dalej, zaznacza mówca, że za- 
potrzebowanie żelaza jest u nas nie- 
zmiernie małe. Gdy w Belgii na jedną 
osobę wychodzi rocznie 289 kilo, na 
Pomorzu 60 kilo, a w Warszawie 30 
kilo, to u nas zaledwie 3,5 kilo. Świad- 
czy to o ubóstwie. 

Ze względów polityczno gospodar- 
czych Wileńszczyzna zasługuje na 
specjalną opiekę. 

Inż. Kawenoki, omawiając kwestję 
inwestycji miejskich zaznacza, że rząd 
powinien kredytować nie tylko inwesty- 
cje rentowne, gdyż inaczej cały ciężar 
Spada na płatników miejskich i tak 
już obciążonych nadmiernie. Podczas 
gdy wszędzie podatki komunalne sta- 
nowią 60 proc. państwowych - u nas 
aż 120 proc. 

Pozatem zabierało głos szereg 0- 
sób w sprawach, dotyczących ulg po- P 
datkowych, taryfowych it p. 

W. T. 

INFORMACJE. 
Eksport masła z Polski. + 

Gdy w roku gospodarczym 1925—26 
eksport masła wynosił 2.945 ton za cenę 
12.2 milj. zł., w roku gospodarczym 1926—27 
sięgał on 6.923 tonn za cenę 32.3 milj. zł., 
a w roku gospodarczym 1927—28 już 10.158 
tonn za cenę 60.0 milj. zł., wreszcie w mie- 
siącach sierpień—listopad r. ub. 3.767 tonn 
za eenę 32.1 milj. zł. Jak widać z tego ze- 
stawienia wzrost ilościowy eksportu w prze- 
ciągu dwuch lat był przeszło trzykrotny, a 

KURJER GOSPODARCZY ZIEM WSCHODNICI 
Konferencja, poświęcona syfuacji gospodarczej 

| Wileńszczyzny 

jednocześnie od r. 1926—27 do r. 1927—28 
cena tonny przy eksporcie wzrosła z 4.7 do 
5.9 tys. złotych i ma nadal tendencję zwyż- 
kową. Główna część naszego eksportu ma- 
sła kieruje się do Niemiec. Jednakże od łat 
kilku, a zwłaszcza od nastania wojny celnej 
z Niemcami, mleczarstwo nasze usiłuje wy- 
zyskiwać dla naszego masła inne rynki, a 
między innemi udaje mu się z coraz więk- 
szem powodzeniem wchodzić na rynek an- 
Oa Gdy w r. 1925—26 umiešcilišmy tam 

tonn masła za 0.7 milj. zł., w r. 1926— 
27 wywóz masła do Anglji stanowił 720 tonn 
za cenę 3,7 milj. zł. i wzrósł w r. 1927—28 
do 980 tonn za cenę 5.9 milj. zł., czyli wzrósł 
w ciągu tych dwu lat blisko pięciokrotnie, 
a w mies. sierpień—listopad ub. r. wynosił 
343 tonny za 2.2 milj. zł., co w porównaniu 
z odpowiedniemi miesiącami r. 1927 (161 
tonn za niecały 1 milj zł.) stanowi znów 
przyrost przeszło dwukrotny. Przytem cena 
masła eksportowego do Anglji wzrosła z ro- 
ku na rok z 5 na 6 tys. zł, za tonnę. 

  

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— Konierencja w sprawie pomocy sie- 
wnej. W dniu 7 b. m. w Państwowym Ban- 
ku ula (oddział w Wilnie) odbyła się 
konferencja zwołana przez dyr. p. L. Macu- 
lewicza celem omówienia w związku z nie- 
urodzajem metod organizacyjnych akcji wio- 
sennej pomocy siewnej na terenie wojew. 
wileńskiego i niektórych powiatów woj. No- 
wogródzkiego. W wyniku narad, udział w 
których przyjęli przedstawiciele organizacyj 
rolniczo-handiowych i spółdzielczych, kas 
komunalnych oraz instytucyj drobnego kre- 
dytu, ustalono pewien tryb postępowania 
rzy okazywaniu pomocy siewnej w naturze 

i gotówce, zależnie od możliwości technicz- 
nych organizacyj rolniczo-handlowych w 
pierwszym rzędzie powołanych do przepro- 
wadzenia skupu i sprowadzenia zboża siew- 
nego, konkretyzując jednocześnie udział i 
charakter udziału poszczególnych instytucyj, 
na których przypadłby obowiązek rozdyspo- 

- nowania zboża względnie pożyczek. 

— W jakiej ilości sprowadza Wilno arty- 
kułów kolonjalnych i gastronomicznych. We- 
dług statystyki za rok 1927 przewozu towa- 
rów na polskich kolejach państwowych do- 
starczono było do Wilna: 

Kawy, herbaty, kakao i czekolady 366 tonn 
NYSE "1. HUF OBI A). . 1239 tonn 
win winogronowych, konjaków, li- 

kierów i araków PU 86 tonn 

Tragiczne zajście, | 
BARANOWICZE, 7 III. (tel. wł. „Słowa*). Dnia 3 b. m. późaym wieczorem ko- 

misarjat policji został zaalarmowany, iż na dom niejakiezo Syrycy Al. przy ul. Legjo- 
nów 3 napadł jakiś osobnik z bronią w ręka Natychmiast na miejsce udał się przo- 
downik Podchajski i natknął się na wychodzącego z tego mieszkania mężczyznę z 
rewolweren w ręku, htóry odezwał Się w te słowa: „ja zrobię użytek z broni*,— 
rzyczem mierzył w Podchajskiego. Przodownik nie trącąc zimnej krwi strzelił „dwu” 

Krobie. raniąc go w lewe ramię. Po sprawdzeniu okazało się, iż rannym jest niejaki 
Józef Wierzyński, a broń, z której rzekomo miał zrobić użytek, była zwykłym stra- 
szakiem. Wierzyński został odwieziony do 
jemy, zmarł tam na zapalenie płuc. ; 

KRO 
PIĄTEK. 
8 Dziś Wschód sł. g. 5 m. 53 

Wincentego! Zach. sł. 6 g. 17 m. 07 
jutro . 

Franciszki. 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakłada 

    

że Meteorologii U. S. B. 
z dnia 7 — Ill. 1929 r. 

Ciśnienie + J 
šrednie w m ] 166 

Temperatura j - 1206 
średnia | ; 

Opad za do- ) ъ 
bę m. m. ] 0,2 

Wiatr ! że przeważający ) Zachodni. 

Uwagi:  Pochm. drobny śnieg. 
Minimum za dobę — 190C, 
Maximum na dobę — 83C. 
Tendencja barometryczna: Wzrost ciśnienia. 
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URZĘDOWA. 

" —Audjencje u p. Wojewody Raczkiewicza 
Wojewoda Raczkiewicz przyjął w dniu wczo- 

|UNESCO TED 

ogarnia nagta tęsknota do...ta mteį, 
co położywszy mu na czoło miękką 
dłoń, przedziwne sny nań sprowadza- 
ła. Lub owa kassyda, jakby z Heine- 

"go „Matratzengruft“ rodem, zaczyna- 
jąca się od słów: „A jednak przyj- 
dzie dzień, kiedy przed niewiast wzro 
kiem szat nie będę mógł zwlec ani 
też spojrzeć w zwierciadło fal, prze- 
gięty nad potokiem, jak to czynię 
dziś... igrając z Aminą. Przyjdzie dzień, 
gdy w ramion moich stali nie będą 
słodko mdleć rozkosznych dziewic 
roje..." ы 

P. Pogorski nie zdaje się mieć w 
„piórze dostateczną giętkość i finezję 
aby podołać tego rodzaju subtelno- 
ściom, które niewątpliwie mają w ory- 
ginale arabskim pełny wyraz. A może 
tylko trzymał się dosłownego brzmie- 
nia oryginału—zbyt niewolniczo? 

„Dopisek. W sprawozdaniu z'„Wil- 
czycy" księżnej Teresy Sapieżyny nie 
zostały — z przeoczenia piszącego — 
chlubnie podniesione zdobiące książkę 
ilustracje Józefa Świrysza Ryszkiewi- 
cza. Są to reprodukcje rysunków 
ołówkowo-kredkowych, Świadczących 
o niemałym talencie artysty, lotnej 
spostrzegawczošci i pilnych jego stu- 
djach z natury. Sylwety wilków, ich 
charakter, swoisty wyraz ich indywi- 
dualności zostały wybornie: pochwy- 
cone. Nie dziwiłbym się jeśliby p. 
Ryszkiewicz był bliskim krewnym jed- 
nego z wybitnych naszych malarzy 
rodzajowych z epoki bezpośrednio 
przedwojennej. Temperament i tężyzna 
—jakby familijne. 

Cz. J. 
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szpitala, jak się w ostatniej chwili dowiadu- 

NIK 
rajszym delegację Centralnego Związku Rze- 
mieślników żydowskich na Wileńszczyźnie w 
sprawach cechowych. Następnie przyjęte by- 
ło prezydjum wileńskiego związku Przemysło 
wców i Kupców Drzewnych (Saul Rozental, 
Borys Parnes, Leon Kacnelson) w sprawach 
przemysłu drzewnego. P. wojewoda przyjął 
również starostę powiatu Wilejskiego p. Lu- 
cjana Witkowskiego w sprawach powiatu. 

— Delegacja sier gospodarczych u p. 
+ Wojewody. W godzinach wieczornych dnia 

6 bm w pałacu pan wojewoda w obecności 
przewodniczącego sekcji ogólno — gospodar- 
czej Komitetu Regjonalnego prof. Wł” Za- 
wadzkiego, wiceprzewodniczącego dyrekto- 
ra Ludwika Szwykowskiego, wysłuchał de- 
zyderatów organizacyj gospodarczych oraz 
przyjął memorjał w tych sprawach RS 

„przez Prezesa Związku kupców wileńskici 
p. Ruciūskiego. Memorjai ten będzie przedy- 
skutowany na posiedzeniu sekcji gospodar- 
czej Komitetu Regjonalnego. 7 

—Podróż inspekcyjna p. Wojewody. W 
środę p. wojewoda Raczkiewicz wyjechał na 
teren pow. Wil. - Trockiego gdzie zwiedził 
szpital sejmikowy w miasteczku Szumsk, .a 
to w związku z projektem innego wykorzy- 
stania tego szpitala. . / 

= ie w sprawie tygodniowych 
sprawozdań 0 ruchu naturalnym ludności. W 
myśl po rozporządzenia Min. Spraw 

Wiewnętrznyci w Wilnie, jak i w całym sze- 
regu innych miast wprowadzony został no- 
wy tryb zdobywania sprawozdań o ruchu 
naturalnym ludności. Osoby prowadzące akta 
stanu cywilnego, względnie księgi metrykal- 
ne przesyłać będą co tydzień do miejskiego 
biura statystycznego sprawozdania o ruchu 
naturalnym ludności. 

WOJSKOWA. 
— Posiedzenie komisji poborowej. 

Na dzień 20 b. m. zostało wyznaczone po- 
siedzenie komisji poborowej, na którą win- 
ni się stąwić ci wszyscy mieszkańcy. Wilna, 
którzy z jakichkolwiek bądź przyczyn nie u- 
regulowali dotychczas swego stosunku do 
wojskowości. 

— Powtórna rejestracja inwalidów 
Jak dowiadujemy się wkrótce rozpocznie 
się rejestracja inwalidów, co pozwoli nie+ 
którym inwalidom którzy podczas poprzed- 
niej rejestracji obowiązku tego nie doko- | 
nali wykazania się z praw do przysługują- 
cej im renty. 

KOLEJOWA. 
— Dodatkowy węgiel dla kolejarzy. Na 

skutek wystąpień zarządu związku kolejarzy 
-Z.P. w sprawie przyznania dodatkowego 

deputatu węglowego w wysokości 20 proc. 
wymiaru zimowego, ze wzgl ędu na niezwy- 
kle ciężkie mrozy obecnej zimy, zostało wy- 
dano już odnośne zarządzenie i deputat ko- 
lejarze otrzymają do dn. 15 bm. 

AKADEMICKA. 
— Zarząd Związku Młodzieży Akadem. 

Wojew. Nowogródzkiego i byłej Ziemi Miń- 
skiej podaje do wiadomości, że dnia 10 mar- 
ca odbędzie się doroczne walne zebranie w 
Gmachu Głównym w sali II o godz. 12 w 
pierwszym terminie, o godz. 12 m. 30 w ter- 
minie drugim bez względu na ilość obecnych 
członków, 

SZKOLNA. 
— Kursy dla nauczycieli szkół powszech- 

nych. Komisja Zarządu Głównego Związku 
Polskiego Nauczycielstwa Szkół powszech- 
nych w Wilnie organizuje w czasie feryj 
wielkanocnych 10-dniowe kursy dla nauczy- 
Cieii niekwalifikowanych. 

Projektuje się uruchomienie wszystkich 
grup, zależnie od liczby zgłoszeń. Kursy bę- 
dą trwały od 2—11 kwietnia. 

Podania razem z opłatą w sumie 30 zł. 
należy wnosić w terminie do 20 marca b. r. 
do Komisji Zarządu Gł. Z.P.N.S.P. w Wilnie, 
ul. 3-g0 Maja 13 m. 7. 

Nawyższym kursie nauczycielskim gru- 
pa humanistyczna istniejącym od roku przy 
komisji zostały ukończone wykłady z lite ra- 

LOG W 

„Hramada” przed Sądem 
Apelacyjnym 

Szósty dzień rozpraw. 

о 

W dalszym ciągu przemówienia 
swego charakteryzuje mec. Śmiarow- 
ski program „Hramady”, przechodząc 
go punkt po punkcie, zaznaczając w 
konkluzji, że jakkolwiek „Hramada“ 
była organizacją O zdecydowanie ra- 
dykalndm obliczu, jednak była legalną 
i nie ma w swej działalności cech prze- 
stępczych. Różnice programowe „Hra- 
mady* oraz innvch ugrupowań biało- 
ruskich jak „sielsojuz* lub Ch. D. są 
tak nieznaczne, jak np. między „Pia- 
stem* a „Wyzwoleniem*. Omawiając 
nastepnie stosunek „Hramady* do 
KPZB. twierdzi, że dla 
jako organizacji zalegalizowanej, nie 
było żadnego celu wiązać się z komu- 
nistami, a o ile byli wśród członków 
jej osoby należące do KPZB. to od- 
grywały oni rolę emisarjuszy delego- 
wanych specjalnie dla prowadzenia ro- 
hoty, mającej na celu opanowanie 
„Hramady“ dla swoich celów. 

Następnie przystępuje p. mecenas 
do obrony swoich klientów: Tarasz- 
kiewicza,Rak-Michajłowskiego i Anto- 
nowicza. Zaczynając od Antonowicza, 
co do którego są poszlaki, że nale" 
żał do KPZB. i uprawiał szpiegostwo 
udowadnia, że przestępstwa te nie zo- 
stały mu udowodnione. 

Więcej czasu zajmuje obrona Osk. 
Taraszkiewicza i Rak-Michajłowskiego. 
Po zanalizowaniu zeznań Świadków 
Guryna, Babicza i Kužmy (Guryn i 
Kužma zostali następnie zamordowa- 
ni) dochodzi mówca do wniosku, że 
zeznania ich nie są dostatecznym ma- 
terjałem obciążającym, gdyż nie od- 
powiadają prawdzie, zresztą są to lu- 
dzie o tak niewysokim poziomie m 
ralnym, co karze ustosunkować się 
do ich zeznań z dużą rezerwą. Kuźma 
dowodzący w swem zeznaniu, że osk. 
Rak-Michajłowski pośredniczył pomię- 
dzy bandami dywersyjnemi a posel- 
stwem w Warszawie, mówi rzeczy 
wręcz Śmieszne. Każdemu łatwe jest 
do zrozumienia, že bandom tym bli- 
żej było do Mińska, niż do poselstwa, 
poco więc ten pośrednik. 

Proszę o wyrok, w którym powin- 
ni być uniewinnieni wszyscy ci, któ- 
rym nie udowodniono należenie do 
KPZB oraz indywidualne wypadki 
szpiegostwa— kończy swe przemówie- 
nie mec, Smiarowski. 

Następny mówca mec. Babiański 
omawia historję ruchu białoruskiego 
od roku 1919 i dochodzi do przeko- 
nania, że akcja „Hramady* wysuwa- 
jąc na pierwszy plan poprawę bytu 
znalazła podatny grunt. Nędza zmu- 
siła tych ludzi do szukania dróg do 
poprawy losu i w ten sposób pow- 
stał ruch białoruski, nieuznawany 
przez wiele osób, a nawet organizacji. 

Dalsza część przemówienia mec. 
Babiańskiego, broniącego osk. Woło-. 
Szyna nastąpi dziś. 

ALAM MKTV SD 

tury, gramatyki i rozpoczną się w dniu 2 
kwietnia wykłady historji i przedmiotów pe- 
dagogicznycn. Na wymieniony kurs mogą 
być przyjęci również nowowstępujący słu- 
chacze. 

Po informacje należy się zwracać pod 
wyżej wskazanym adresem. 

— Księ i wychowania fizycznego w 
szkołach. W celu oznaczenia stanu wycho 
wania fizycznego w szkołach a zwłaszczą 
postępów w tej dziedzinie wszystkim szko- 
łom polecono zaopatrzenie się w księgi 
sprawozdań ze stana wychowania, Księgi te 
ułatwią jednoczescie porównanie rozwoju 
fizycznego z ciągu szeregu lat. 

KOMUNIKATY - 
— Czarna kawa. Towarzystwo Przyja- 

ciół Państwowej Szkoły Technicznej 'w Wil- 
nłe urządza w sobotę 9 marca w Salonach 
Ogniska Kolejowego, Kolejowa 19, wieczór 
Czarnej Kawy, urozmaiconej częścią koncer- 
tową i kabaretową, oraz ciągnienie loterji 
fantowej. 

Początek o Be 19. Wejście 3 ZL— 
Całkowity dochód przeznacza się na opłace- 
nie wpisów szkolnych za niezamożnych ucz- 
niów szkoły. 

— Kasa Chorych m. Wilna przypomina, 
że od składek za m-c luty br. niewpłaconych 
do dnia 31 marca br. będą pobierane procen- 
ty zwłoki. { 

Wobec przypadających świąt w ostatnich 
dniach bieżącego miesiąca, wskazanem jest 
wcześniejsze wpłacenie należności, w celu 
uniknięcia większych kolejek przy kasie. 

Przypomina się również pp. płatnikom, że 
należne Kasie można wpłacać do PKO na 
konto Nr. 81.050. Przy wpłatach na odcinku 
przekazu należy bezwzględnie podawać, dla 
uniknięcia nieporozumień, numer konta i se- 
rji płatnika. 

: RÓŻNE 
— Zjazd inwalidów rosyjskich. Dn. 5 bm. 

w lokalu rosyjskiego domu odbył się zjazd 
członków związku inwalidów emigrantów ro- 
syjskich w Polsce. 

Na zjazd przybyło 28 delegatów z Polski. 
Przewodniczył były generał rosyjski Barto- 
szewicz, sekreiarzował generał Iwanicki. 

Zjazd uchwalił nowy statut pomocy sie- 
rotom oraz wdowom. Na zjeździe tym przed- 
stawiciel warszawskiej grupy inwalidów Szu- 
ranow tworzył niejako opozycję. Я 

Jednomyślnie uchwalono wyrazić podzię- 
kowanie Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz p. wojewodzie Raczkiewiczowi za tro- 
skliwą opiekę nad emigrantami inwalidami 
rosyjskimi. 3 

— Gdzie będzie lokal Izby Przemysłowo- 
Handlowej. Ostatecznie ustalone zostało, że 
lokal biura lzby Przemysłowo - Handlowej 
mieścić się będzie przy ul. Trockiej Nr. 3. 

Podziękowanie. Wszystkim paniom, 
które tak chętnie i tak hojnie ZW. swe 
ofiary na loterję fantową katolickiego Žwiąz- 
ku Polek i nie szczędziły swego trudu i swej 
pracy, serdeczne podziękowanie składa prze- 
wodnicząca Związku. Mżeczysławowa Jeleń- 
ska. 

LBA 
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Р. 5. 7 ofiar złożonych w pieniądzach 
i że sprzedaży losów weszło 1330 i 50 gr. 
Koszty wyniosły 249 zł, i 40 gr., czysty do- 
chód z loterji 1081 zł. i 10 gr. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Polski (sala Lutnia). Dziś prze- 

zabawna „Kwadratura Kola“ — W. Kataje- 
wa, na której publiczność wprost się zaśmie- 
wa. „Kwadratura Koła% również może służyć 
jako propaganda, aby nie ufać zapewnieniom 
i legendom o bolszewickim raju. * 

„Hramady“ ' 
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Helena z Korwin - Kurkowskich 

Aniszczycowa 
po dług'ch i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami» 
zasnęła w bogu dunia 26-go lutego 1929 r. w m. 

Pochowana na cmentarzu parafjalnym w Hruzdowie. 
©О czem zawiadamiają pogrążeni w smutku 

braterstwo, siostra i siostrzenice, 

elazowszczyzna. 
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Wszystkim, którzy dali nam tyle dowodów serdecznego współczucia 

i życzliwości w ciężkich chwilach choroby oraz oddali "WJ, posługę 

nieodżałowanej córce i żonie 

ś. p. Wandzie Pawłowskiej 
składamy z głębi serca płynące „Bóg zapłać”. 

  

MATKA i MĄŻ. 

SARABANDA KAZIUKOWA 
Komu jak komu, ale dziatwie przyniósł 

„Kaziuk“ niemało uciech. Od kilku tygodni 
we wszystkich dziecięcych pokojach, przed- 
szkolach i na „kinderbalikach* żywo intere- 
sowano się kiermaszem, a niejeden tata o- 
trzymał zamówienie na konia, szabelkę lub la 
Ikę. W przeddzień „Kaziuka”, kiedy to padał 
śnieg a wiatr dął niemiłosłernie wyciągnęły 
się smutnie minki dziatwy i zapewne niejedna 
Janinka, Zdziś lub Bobuś uronił łezkę na Sa- 
mą myśl, że mamusia nie pozwoli pójść oglą- 
dać wszystkich cudów Kaziukowych. 

Zlitował się św. Mikołaj obrońca dzieciar- 

czało z uciechy. Potęgowało to jeszcze ogól- 
ną wrzawę i stwarzało nastrój swiąteczny — 
taki właśnie Kaziukowy, lekki, beztroski. 

Objektyw naszego aparatu uchwycił mo- 
ment kiedy czwórka malców nb. rodzeństwo, 
obdarzona szczodrze przez tatę zamarła w 
bezruchu z nadmiaru radości. Każde probu- 
je wydobyć +" abawki. Moment, a już 
jest «5 

  

S >ieci — biedni rodzice. Ko- 
sztem ich spokoju zakupiona została radość 
dziatwy, trudno. bowłem przypuszczać aby 
do chwili zepsucia się zabawek można byto 

  

  

ni i wstawił się za nią. Nastał dzień cieply, 
prawie słoneczny, jednem słowem, taki że 
około południa można było dziatwie powę- 
drować na plac Łukiski. 

Co tu było uciechy i śmiechu. Co za min- 
ki rozbawione, jakie spojrzenia, a ile okrzy- 
ków zdziwienia i zazdrości z racji otrzymania 
prezentów. 3 A 

Nie było dziecka, któreby nie piszczało, 
trąbiło, bębniło a wreszcie chociażby krzy- "radość starych i małych. 

myśleć o drzemce poobiedniej lub bodaj © 
względnej ciszy w domu. Trudno. Każdy 
wiek ma swoje prawa i przywileje. Siedzia- 
ła dziatwa całą niemal zimę w domu niech 
choć teraz, kiedy słońce pokazuje swoje obii- 
cze oznajmiając wiosnę zagra jej na spotka- 
nie hejnał Kto na czem może, trąbce, pi- 
szczałce , baloniku gumowym lub organkach. 

Niech wiedzą i czują, że jest „Kaziuk*— 
W. T. 

"a in a KO PŁACA ROS WANE EOT 

— „Laleczka z saskiej pa Bayi to 
czarodziejskie widowisko, w którem malow- 
nicze lalki odtwarzają najwybitniejsi nasi ar- 
tyści,. oraz zespół baletowy p. Rejzer-Kapian, 
będzie raz jeszcze grane w niedzielę o g. 
3-ej p. p. po cenach najniższych t. j. od 20 
groszy. pe 

— „Dobrze skrojony irak“ W niedzielę, 
o godz. 5-ej p. p. grany będzie po cenach 
najniższych słuchany z najwyższem zain te- 
resowaniem „Dobrze skrojony frak*, Ceny 
miejsc najniższe od 20 gr. 

rzedmiešcie“ („Periferie“) — oto 
tytuł najbliższej premjery Teatru Polskiego. 
„Przedmiešcie“ jest obecnie na repertuarze 
wielu scen europejskich, jest wszędzie przed- 
miotem najwyższego zainteresowania, 5ро- 
rów i debat. 

— Wieczór uroczysty w dn. 19 marca w 
Teatrze Polskim. Komitet Obchodu imienin 
Marszałka J. Piłsudskiego podaje do ogólnej 
wiadomości, że w dn. 19 b. m. w Teatrze 
Polskim grana będzie krotochwila Mazura 
„Ułani ks. Józefa" poprzedzona słowem oko- 
licznościowem prof. j. Wierzyńskiego. Na 
wieczór ten otrzymują pozwolenie bytnóści 
w Teatrze wszelkie szkoły oraz wojsko.. 

— Reduta na Pohulance. „Adwokat i ró- 
że*. Dzisiaj i jutro ciesząca się stale powodze 
niem komedja Jerzego Szaniawskiego — „Ad 
wokat i róże”, w której Stefan Jaracz tworzy 
niezrównaną kreację adwokata. 

— Niedzielna popołudniówka. W niedzie- 
lę po południu o godz. 15.30 znakomita ko- 
medja A. Słonimskiego — „Murzyn war- 
szawski“ z udziałem Stefana Jaracza w po- 
staci Hertmańskiego. Bilety w cenie od 50 
gr. już do nabycia w biurze „Orbis*, Mickie- 
wicza 11. 

— Zapowiedź Reduty. W przyszłym ty- 
godniu premjera wielkiego dzieła scenicznego 
Kazimierza: Przerwy- Tetmajera — „Judasz“. 

Postać Judasza należy do najciekawszych 
kreacyj Stefana Jaracza. Nowe dekoracje i 
ubiory przygotowują pracownie Reduty. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Zatrucie się opjum. Wczoraj rano 

przy niewyjaśnionych okolicznościach ule- 
gła zatruciu opium żona dyrektora banku 
żydowskiego przy ul. Rudnickiej 7 Anna 
Zakchejmowa Wypadek wczas zauważono 
i zatrutą poddano zabiegom lekarskim. 

— Włamanie do składu ekspedycyi- 
nego. Nocy wczorajszej nieujawnieni spraw- 
cy włamali się do domu ekspedycyjnego 
Baltruskiego (Szpitalna 7) i wyniesli zaacz- 
ną ilość, herbaty, wartości 15 tys. zł. 

ona oskarża męża © usiłowanie 
pozbawienia życia. Do policji zgłosiła się 
Ewa Węgielewska (Szkaplerna 8), która 
zameldowala, że mąż jej będąc w stanie 
pijanym usiłował ją udusić. Wyniki docho- 
dzenia w tej sprawie podamy po wyjaśnie- 
niu całej sprawy. 

— Aresztowanie złodzieja, udające- 
go komi iarza. Od kilku tygodni często 
notowaliśmy wypadki okradania mieszkań 
przez rzekomego kominiarzą lub montera 
wodociągowego, który mając ułatwiony 
wstęp do mieszkania w odpowiednim mo= 
mencie kradł co mu pod rękę trafiło i nim 
kradzież zauważono sprawca zdołał się 
ulotnić. Sprawcę tycu kradzieży niejakiego 
Izraela Wargiela (Zawalna 16) zdołano 
wczoraj ująć. Według jego zeznań, udając 
kominiarza, dokonał on ostatnio 10 kra- 
dzieży mieszkaniow ych. 

— Litwini wysiedlają. Onegdaj wie- 
czorem na odcinku Wiżajny, Litwini wyrzu- 
cili na nasze terytorium rodziaę Osiewi- 
czów zamieszkałych dotychczas w Kal- 
warji. Bezpośrednim powodem wysiedlenia 
był zatarg osobisty Osiewicza z komendan- 
tem tamtejszych szaulisów. 

Wieczór składany. 
„Przemily wieczór zgotowali nam 

organizatorowie nastrojowego przed- 
stawienia w „Lutni* w ubiegły wto- 
rek na rzecz zakładów opieki nad 
dziećmi i walki z gruźlicą. 

Program tego wieczoru, starannie 
obmyślany, wprowadził nas istotnie w 
dawne, stare czasy, kiedy było inaczej; 
kiedy 'w Nowogródku dom państwa 
Mickiewiczów  promieniował jakąś tę- 
żyzną duchową i społeczną; pieśni zaś 
polskie ukazały nam kontusz i mun- 
dur ułański z nieodzowną dziewczyną 
i winem. 

Obrazek sceniczny p. Hel. Romer 
Pt. „Wilja u państwa Mickiewicz6w“ 
naprawdę jest nastrojowy, pogodny i 

bezpretensjonalny, a zawiera jednocze- 
Śnie te elementy naszego pojęcia o 
domu Mickiewiczów, które urabiamy 
sobie (może nieco po literacku) z 
późniejszego $promieniowania postaci 
Adama, jako wieszcza Narodu. Nie 
ustrzegła się tego niebezpieczeństwa 
i p. Hel. Romer, której Adalek, mały 
brzdąc, przeczuwą już wraz z matką 
swoje przyszłe cierpienia za miljony i. 
miłość do całego narodu. Chwilami 
mamy wrażenie, jakby ów Adalek. re- 
cytował poszczególne fragmenty z mo- 
nografji Kallenbacha. 

Powtarzam, że wcale to nie prze- 
szkadza, by z prawdziwem wzrusze- 
niem, któremu chętnie się poddajemy, 
przenieść się myślą i sercem w odległą 
i jakże inną już epokę, podziwiając 
talent p. Hel, Romer, mającą dar tak 
plastycznego i tak trafnego odtwarza- 
nia przeszłości, 

Artyści Teatru Polskiego pp. Rych- 
łowska, Frenkiówna, Malinowski, Wy- 
rwicz i inni doskonale w obrazek się 
wczuli i równie doskonałych mieli 
współodtwórców w osobach naszych 
milusińskich, tworzących gromadkę 
dzieci Mickiewiczów, Warto, by obrazek 
sceniczny p. Hel. Romer zaprezento- 
wano szkołom raszym. Autorkę po 

przedstawieniu długo wywoływano i 
oklaskiwano rzęsišcie, 

W drugiej częšci programu usły- 
szeliśmy też naprawdę nastrojowe 
zawsze i pełne uroku pieśni polskie 
w wykonaniu pp. Hendrychówny i Łu- 
dwiga oraz ich uczni. Specjalne zain- 
teresowanie wzbudził dyr. Trzciński 
mistrzowskiem odtworzeniem  francu- 
skich i jednej polskiej pieśni. 

Raz jeszcze: wieczór przemiły i ba- 
rdzo udatny. Organizatorom należy 
się wdzięczność nasza, w, P. a _ 

UFIARY. 
Dla biednej wdowy z pięciorgiem dzieci 

N. L.izł .5.; prof. S Trzebińska 2 zł.



  

RADJO. 

Piątek, dnia 6 marca 1929 r. 

11.56 — 12.10 Tr. z Warszawy, Sygnał 
czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w Kra* 
kowie, oraz komunikat meteorologiczny. 
16.00 — 16.20: Odczytanie programu dzien- 
mego, repertuar teatralno-kinowy i chwilka 
litewska. .16.20 -- 16.35: Kurs języka wło- 
skiego. 16.35 17.00: Audycja dla dzieci. 
1700 — 17,25: Koncert Ork. Rozgł. Wil. 
17.25—17.50: Audycja literacka. 17.50 
18.40: Koncert Ork. Rozgł. Wileńskiej. 
18.40 — 1905. „Skrzynka pocztowa”. 
19.05 — 19.35: Transmisja z W-wy Odczyt. 
19.35 — 19.45: Muzyka z płyt gramofonow. 
19.45 20.00: Odczytunie programu ną 
dzień następny, komunikaty i sygnał cząsu 
z W-wy 20.00 — 2200: Tr. Konc. zFilhar. 
Warsz. 22.00: Transmisja & Warszawy. 
Komunikat PA.T. policyjny, sportowy i inne 
oraz spacer detektorowy po Europie. 

|SŁUCHAWKIĘ 
najlepiej i najtaniej naprawia 

KONCES JONOWANA Só A 
RAD JOTECHNICZNA. Skopėwka 6 

  

3 

Zanim kupisz fowar zagraniczny 
— Dhejrzyj towar krajowy. 

  

Dbajcie o swoje zdrowie! 
„SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA” 
(z marką „Kogut* są stosowane prz, 
chorobach _ ŻOŁĄDKA,  KISZEK, 
OBSTRUKCJI i KAMIENI ŻÓŁCIO- 
WYCH. „SZWAJCARSKIE GORZKIE 
ZIOŁA* są naturalnym łągodnym 
środkiem  przeczyszczającym,  uła- 
twiającym funkcję ORGANÓW TRA- 
WIENIA i działającym przeciwko 

OTYŁOŚCI. ILSS—o0 

Skład w Wilnie, Zarzecze 30—7. 

AuanURAURURGUNENADUNRUWNARNNAM 
° 

OGLOSZENIE O PRZETARGU. 
Nowogródzki Urząd Wojewódzki — Dy- 

rekcja Robót Publicznych w Nowogródku 
ogłasza przetarg na wykończenie budowy 
gmąchu Gimnazjum w Lidzie o kubaturze 
15829 m3. 

Oferty w zapieczętowanych ko) 
leży składać w Dyrekcji Robót 

rtach na- 
ublicznych 

в 

przy ul 

tem Kasy Skarbowej. 
Otwarcie ofert nastąpi tegoż dnia o godzi- 

nie 13-ej. 
Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru 

oferenta bez względu na wynik przetargu 
orąz ewentualnego przeprowadzenia przetar- 
gu ustnego. Ceny winny być podane za jed- 
nostkę roboty na podstawie ślepego koszto- 
rysu, który można otrzymać w Dyrekcji, 
gdzie także będą podane do przejrzenia 
warunki techniczne wykonania robót oraz 
rysunki szczegółowe. 

Dyrektor (—) inż. A. ZUBELEWICZ 
Nowogródek dn. 4 marca 1929 r. 

  

“ Czopki he- || i << (z kogutkiem) 
moroidalne „ QIIC0 usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

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

  

Szybkość, wytrzymałość i 
wytworność cechują Chevrolet 

decydują trzy 
wodna szybkość, moc konstrukcji 'i 
elegancki wygląd, w połączeniu z 

przystępną ceną. Wszystkie te zalety 
bezkonkurencyjnie posiada Chevrolet, 
który zawdzięczajac nieustannym wy- 
siłkom General Motors bezapelacyjnie 
zdobywa największą popularność w 
świecie. 

Poczynając od potężnego, aoszczęd- 
a, aż do znakomitego wy- nego silnik 

POPULARNOŚCI samochodu 
czynniki: nieza- 

WPA 
jego jest 
łym zasol 

O sprawności 

tors 

kończenia wewnętrznego i zewnę- 
"trznego Chevrolet zaopatrzony we 
wszystkie ostatnie udoskonalenia tech- 
niczne, jak filtr do powietrza i oliwy, 

A 

  

hamulce na cztery koła, etc. w ni- 
czem nie ustępuje większym i luksuso- 

ogim maszynom. Cena zaś 
Ep dzięki niebywa- 
om technicznym General 

Motors i masowej produkcji. 
i innych zaletach 

tej maszyny łatwo się przekonać po 
pierwszej próbnej jeździe w porozu- 
mieniu z najbliższem zastępstwem 
General Motors. Wyrób General. Mo- 

Upoważnione Zastępstwo 

*AUTO-GARAŽEs, JAN SOBECKI, 
Wilno, Wileńska 26, tel. 4-51. 

"CHEVROLET": 
GENERAL MOTORS_W POLSCE, WARSZAWA 
  

  

«W, WILIAMS. 
29 TAJNY KURJER 

Powieść historyczna. 

łłomaczenie z angielskiego 

Rozdział XXIV. Kawiarnia „Conty* 

Noc zapadła nad Sekwaną. Ostat- 

nie promienie prześlizgnęły się po 

dachach i rozpłynęły się w  prze- 

'zroczystym mroku letniego wieczoru. 

Na różowem jeszcze niebie, uśmiechał 

się blado księżyc i kilka wczesnych 

gwiazdek mrugało figlarnie. Na brze- 

gach Sekwany i na Nowym moście za- 
paliły się smutne latarnie: poprzez czer 

wone szybki, płynęła światło, kładąc 

krwawe plamy na spokojnych, metali- 

cznych falach rzeki. SĄ ADA 

_ Na rogu ulicy Delfina paliła się żół- 

ta latarnia nad terasą kawiarni „Con- 

Przyjemnie było wypoczywać na 

tej tarasie podczas letniej nocy. Świeży 

wiaterek wiał od strony rzeki. Do'oła 

rozłegał się gwar rozów, dzwonienie 

szklanek i stuk domina o marmurowy 

blat stolików. 

  

W głębi terasy przy stoliku, stoją- 
cym nieco na uboczu, siedzieli dwaj 

mężczyźni, zajęci grą w szachy. Gracze 

stanowili dziwne przeciwieństwo: Je- 

'den z nich był wysoki, ruchy miał śmia 

łe, pewne, włosy przyprószone siwizną 

okalały twarz pełną zmarszczek. Od- 

znaki, które miał na mundurze, wyka- 

zywały, iż zajmował wysokie stanowi- 

sko w rewolucyjnej armji. Niecierpliwie 

gryzł wygasłą fajkę, pochyłając głowę 

nad grą. Partner jego był niski, nerwo- 

wy i ruchliwy: wąskie jego usta poru- 

szały się bez przerwy, Oczy biegały 

niespokojnie, a wysokie czoło marszczy 

ło się co chwila, gdy się zamyślał. Nie 

był wojskowym, wyglądał raczej na 

aptekarza, prowincjonalnego adwoka- 
ta, lub przebranego księdza. 

Uwagę graczy pochłaniała całkowi- 
cie gra. 

Dygnitarz wojskowy zapalił fajkę i 
podnosząc na chwilę oczy od gry, obej- 
rzał się dookoła. 

— Biorę twoją damę Arturze,! — 
rzekł mały człowieczek, podsuwając 
pionka. — Jak mogłeś przegapić? 

-- Dziewiąta już, — zauważył z 

niezadowoleniem partner, z dziwnym 

jakimś akcentem. — Myślę, że już nie 
przyjdzie, Ryszardzie! 

Mały człowieczek wyciągnął nogę i 
nieznacznie trącił go, pod stołem. 

— Odwróć się i spojrz za siebie, — 
szepnął, nie zmieniając wyrazu twarzy, 
itonu, przyglądając się jednocześnie 
swym pionkam, — według mnie, to jest 
on. 

Wysoki mężczyzna zwolna wyjął 
fajkę z ust i obejrzał się. jedno spojrze- 
nie wystarczyłoby spostrzec młode- 
go człowieka z długą czarną brodą, sie- 
dzącego w pobliżu nad szklanką wina 
i czytającego „Monitora*. Rysy twarzy 
nieznajomego subtelne były i piękne, 
czarna broda podkrešlata  chorobliwą 
bladość, gęste, ciemne włosy spadały 

na ramiona, łecz mimo pozornego za- 

niedbania i postarzającego zarostu ru- 

ćhy energiczne i zręczne świadczyły o 

jego pochodzeniu i młodości. 
Pomiędzy stolikami wyrósł nagle 

cień. Kelner podszedł do grających. 
— Jeszcze wina Janie, — rzekł star- 

szy pan. 
— Słucham, — odrzekł 1 szacun- 

kiem kelner i tym samym tonem dodał: 
— to ten, który czyta gazetę? 

Zabrał pustą butelkę i szybko od- 
dalił się. 

— Rzuć swoją fajkę Arturze, — 
rzekł głośno mały człowieczek, — za- 
żyj lepiej mojej tabaczki. " 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydylło. 

To mówiąc podał tabakierkę i po- 
dał ją przez stół, nie spuszczając je- 
dnocześnie oczu z siedzącego opodal 
nieznajomego. Lecz ten nie odrywał 
oczu od gazety. Wtedy gracz upuścił 
tabakierkę, która potoczyła się aż do 
stolika, przy którym siedział młody nie- 
znajomy. 

Mały człowieczek przechylił się 
przez stół i zawołał do czytającego: 

— Obywatelu, hej.... obywatelu! 
Nieznajomy podniósł oczy, które 

były zapadnięte głęboko i otoczone si- 
ną obwódką. Spojrzenie jego było peł- 
ne nieufności i niechęci. a 

— Tabakierka moja upadła... koło 
was, obywatelu, —.rzekł uprzejmie 
mały człowieczek. Czy możecie mi ją 
podać. Leży pod waszemi nogami! 

„Nieznajomy spuścił oczy. U nóg je- 
go leżała nawpół otwarta czerwona ta- 
bakierka, połowa. tabaki wysypała się 
na podłogę. Nachylił się, rzucając z 
ukosa spojrzenie, na obserwujących go 
dwuch ludzi i podniósł tabakierkę. 

— Może zechcecie zażyć niuch, ta- 
baki? Proszę  bardzo!.. — zapropono- 
wał uprzejmie właściciel tabakierki. 

Nieznajomy skinął głową: 
— Z przyjemnością, obywatełu, — 

odrzekł śpiesznie, — tembardziej, że 
moja czerwona tabakierka zginęła. 

Nie śpiesząc zażył tabaki, poczem 
wstał od stołu i z ukłonem oddał ją 
właścicielowi. 

— Jan powie panu, co trzeba zro- 
bić, — usłyszał cichy szept, — czekać 
na Jana—kelnera. 

Właściciel tabakierki wymówił te 
słowa przez zęby, nie poruszając war- 
gami i nikt z sąsiadów nie mógłby do- 
myślić się, że były wymówione jakieś 
słowa. 

Następnie z ukłonem podziękował 
za;zwrot tabakierki i zbierając «szachy 
rzekł głośno: 

__ Grodzieńskiej Nr. 6 w Nowogródku į 
do dnia 20 marca rb. do godziny 12-ej z za- 
łączeniem wadjum w wysokości 3 proc. od 
zaofiarowanej sumy w gotowiźnie lub kwi- 

Low 

— 

in
di
e 2
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Biski Alnematograi 
Kuliuralno-Ošwiatowy 

SALA MIEJSKA 
uł. O mMrremska « 

Dramat w 

Od dnia 7 do 11 marca 1929 r. 
włącznie 2 wyświetlane filmy: „Bohaterka Wielkiej Wojny” PASE 

aktach. W rolach głównych: VERĄ REYNOLDS I: PY FAYE. Nad program: 
„NA POŁÓW RYBEK= komedja w 3 aktach. Kasa czynna od g. 3 m. Początek seansów Od 

g. 4-ej. Następny program: „TALIZMAN ŻYCIA". 

  

Nino-Teatr 

„HELIOS" 
Wiieńska 38. 

„Siódme Niebo* 
GAYNOR i 

ną długo a A 

JANET 
CHARLES 

FARREL, w superfilmie 
w pamięci zachwyconego widza. Nad 

Seansy o g. 4, 6, 8 i 10.1 

Film, który wywiera kolosalne wrażenie. Film dla oka i dla serca. Niezapomniani bohaterowie Sia 

„MANIÓŁ ULICY 
czaru 

Н 
Arcydzieło, pełne 
uduchowionej miłości 

pa: Najnowszy dziennik „Gaumont“, 

  

Dzis przebojowy film 
który . oczaruje 
podziwi całe Wi 

KINO-TEATR 

„POLONIA” 
Mickiewicza 22. 

Ino „MIASTO CUDÓW: 
FAIRBANKS. W roli góralki zakochanej w „Gaucho* pełna niesłychanego wdzięku 
LUPA VELEZ, Dla młodzieży dozwolone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20. Nie patrząc na kolosalne 
koszty obrazu. ceny miejsc normalne. Orkiestra powiększona, specjalną ilustracją muzyczna. 

(GAUCHO) w rol: głównej 
ulub'eniec publiczności 

wileńskiej DOUGLAS 
ognistego temperamentu 

  

Tor „Nanda: 
Wielka 30. 

  

Śląski Urząd Wojewódzki — Wydział Robót Publicznych 
—rozpisuje niniejszem 

ną plany budowy Sanatorjum w Istebnej (Śląsk Cieszyński) 

z terminem nadsyłania prac na dzień 30 kwietnia b. r. 

godzina 14-tą do Wydziału Robót Publicznych (pokój Nr. 21), 

Cztery prace uznane przez Sąd konkursowy za najlepsze 

będą honorowane w sposób następujący: 

1. nagroda zł. 15000, — 
Ko » 10,000.— 

IŁ ‚ + 5,000.— 

BWS "s „  2500.— 

Program, warunki konkursu oraz plan warstwicowy terenu 

można otrzymać — jak długo zapas starczy — w Wydziale” 

Robót Publicznych, który udziela informacyj w tej sprawie 

w godzinach urzędowych. 

Katowice, dnia 21 lutego 1929 r. 

Za Wojewodę: 
Inż. Zawadowski m. p 

Naczelnik Wydziału Robót Publicznych 

  

DOVPDA4KHKH+KVAKAAKKS NK 

Garnizonowa Komisja Żywnościowa 
Wilno i N. Wilejka odda w drodze przetar- 
gu nieograniczonego dostawę mięsa, jarzyn 
itłuszczu ola wszysikich oddziałów na 
przeciąg 3 miesięcy. Miesięczne zapotrze- 
bowanie wynosi: dla garnizonu Wilno około: 
50.000 kg. mięsa, 10.000 ka. tłuszczu, 30.000 
kg. jarzyny tward.j i 16000 kg. jarzyny 
świeżej, Dla N. Wileįki okoto: 10.000 kg. 
mięsa, 3 000 kg. tłuszczu, 9.00 kg. jarzyny 
twar:ej i 6.000 kg. jarzyny świeżej. Oferty 
ma część dostawy dupuszczalne, Rozprawą 
ofertowa odbędzie się w Rej. Kier. Inteng. 
Wilno (Legjonów 2) w dniu 22 III. 1929 
roku o god.inie t0-ej. Oferty należy kie- 
rować do Rej. Kier. Int. Wilno. 

Garnizonowa Komisja Żywnościowa 
Wilno i Nowo-Wilejka 

L. 815—Rej. Kier. Int. Wilno. 

— Chodźmy już, Arturze, porozma= 
wiamy z gospodynią. Jan poda tam wi- 
no! : 

Nieznajomy znów zagłębił się w 
czytaniu. Gracze wzięli się pod ręce i 
weszli do kawiarni. Na tarasie było co- 
raz puściej, goście rozchodzili się. Pa- 
ryż zasypiał bardzo wcześnie, o 11-ej 
wieczorem oddziały wojsk obchodziły 
ulice, sprawdzając dokumenty spóźnio- 
nych obywateli. Gdy wreszcie czarno- 
brody nieznajomy pozostał sam, drzwi 
kawiarni otworzyły się i podszedł do 
stolika kelner — Jan. 

— Przejdziesz przez drzwi, które są 
na wprost terasy, zabierając pustą 
szklankę, — po schodach zejdziesz do 
piwnicy i dojdziesz do następnych 
drzwi, zastukasz pięć razy, trzy, a po- 
tem dwa. Zrozumiałeś? Idź! 

W kawiarni pogaszono już światło, 
tylko jedna lampa rozjaśniała ciemno- 
ści. Krzesła poukładane były na sta- 

łach, bosa posługaczka w podjętej wy- 
soko spódnicy zabierała się do szoro- 
wania podłóg. : 

Nieznajomy wykonał wszystko we- 
dług wskazówek i zapukał wkrótce do 
umówionych drzwi. Otworzyły się na- 
tychmiast. Mniejszy gracz spotkał ga 
słowami: 

-— Proszę za mną! ‚ 
Znaleźli się w piwnicy z węglami, 

której jedyne oświetlenie stanowiły ni- 
kłe promienie księżyca, przedostające- 
go się poprzez okratowane okienka. W 
głębi piwnicy znajdowały się inne 
drzwi. Właściciel tabakierki otworzył 
je i znaleźli się na brzegu Sekwany, 
przy samej wądzie. Tuż przy brzegu 
stał mały okręt rybacki, połączony z 
brzegiem wąską kładką. Mały człowiek 
obejrzał się na towarzysza, kiwnął gło- 
wą i szybko wbiegł na kołyszące się 
deski. Nieznajomy poszedł za nim i 

znaleźli się na pokładzie. 

ANNA KARENINA 

DOKTOR 

Bawryłkiewiczowa 
przyjmuje od 11-12 
i od 5—6. Choroby 
skórne, leczenie wło- 
sów, operacje kosme- 
tyczne i kosmetyka 
lekarska. Wilno, Wi- 
leńska 33 m. 1. 

W.Z.P. 77. 

  

DOKTOR 
D.ZELDOWIGZ 
chor. weneryczne, 
zyfiliss narządów 
moczowych, od O 
—1, od 5—8 wiect. 

Kobieta-Lekarz 

Mi. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12—2 i od 4—%6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

w. Zdr. Nr. 152 

  

  

Lekarz-Dentysta 
MARYA 

Užyūska-Smolska 
Choroby jamy. ustnej. 
Plombowanie i usuwa 
nie zębów bez bólu. 

by. Wojskowym, u- 
rzędnikom i uczącym 

Ofiarna 4 
od gii L B ty się zniżka. 

; LEKARZE „a ь 5. Przyjmuje: 
B 8—1.i od 4 -7. 

MAWAWAG Wydz. Zdr. Nr. 3 

DOKTOR EABKEW RZESZĄ 

b. GINSBERG | S 
choroby weneryczne 
Syfilis i skórne. Wil- ANDSZERAI BB 

no, ul. Wileńska 3, te- ATRI 
tefon '567. Przyjmuje REMES CHORE 
од Я 40 1 iod4 do 8. „,. % i 

== limszerka$miałowska DOKTOR 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny usuwa Zmar- BLUMOWICZ czy wama zma Choroby weneryczne, 57C? : 

ilis i łupież, brodawki, ku-. syfilis i skórne. rzajki, wypadanie wło- 

Wielka 21. sów. Mickiewicza 46. 

bis —114— 4 78 l 
(Telef. 921). EA 

  

  

Za stosem starych żagli, odnaleźli 
dwanaście schodków wiodących w dół. 
W ciasnej kajucie, paliła się olejna la- 
mpka, a przy stole siedział ów wysoki 
dostojnik wojsk rewolucyjnych. Mały 
człowieczek wpuścił w milczeniu nie- 
znajomego, zamknął starannie drzwi i 
sprawdził, czy światło nie 'przechodzi 
na zewnątrz, poprzez malutkie, zasło- 
nięte okienka. 

Jan mówił nam, że pan przychodzi 
do kawiarni codziennie od tygodnia 
już, — zaczął mały człowiek zwracając 
się do nieznajomego, — kim pan jest, i 
kogo pan szuka? 

Jego małe oczy wpartywały się ba- 
dawczo w twarz nieznajomego. Ale 
Ale tamten odpowiedział mu spokoj- 
nem wejrzeniem i z uśmiechem rzekł: 

— Jestem przyjacielem wszystkich 
pokrzywdzonych. 

Oficer i jego przyjaciel spojrzeli na 
siebie porozumiewawczo i na stronie 
zamienili kilka słów. Poczem starszy 
odwrócił się ku nieznajomemu i rzekł 
po angielsku: 

— Czy może pan... 
Towarzysz targnął go ostrzegawczo 

za rękaw, ale tamten wzruszył ramio- 

nami: я 
— Ach; Ryszardzie, rzekł z wyraž- 

nym irlandzkim akcentem, — pocóż te 
ceremonje? Nas jest dwuch, a on sam 
jeden, nikt nas nie słyszy. Pozwól po- 
mówić mi z nim szczerze! Czy pan mó- 
wi po angielsku przyjacielu? — zapy- 
tał. ы : 

— Jest to mój język rodzinny, pa- 
nowie! Obawiam się tylko, czy nie za- 
pomniałem go podczas ostatnich tygo- ; 
dni, — odrzekł z wylaniem zapytany. 
Czy panowie nie znają master Gray'a? 

— Trudno mi na to odpowiedzieć! 
-— zauważył ostrożnie młodszy. 
_' — Ach, przestań Ryszardzie, jesteś 
zbyt ostrożny, — przerwał irlandczyk, 

|wy i energiczny, zo- 

= : LEKARTL DENTYŚCJ į | ugniniai | RP 

EMELEGZUEA | LOKALE @ 

cia od | do 6 pokoi, 
w różnych dzielnicach 

Drukarnia „Wydawnietwo Wilenskie“ Kwaszelna 23. 

Dzisi Najcucowniejszy romans filmowy wjg powieści Hr. LWA TOŁSTOJA (Najnowsze wydanie) 
monumentalne epokowe arcydzieło w 12 akt. z życią arystokracji 

A : rosyjskiej, zrealizowane pod osobistem kierownictwem Hr. JL? 
TOŁSTOJA syna wielkiego pisarza. W rol. gł. jako para najpiękniejszych kochanków GRETA GARBO i. 
JOHN GILBERT. Wykonanie tego filmu stoi na niezwykle wysokim artystycznym poziomie. 

R POSADY Ż 
Śliczny mająte- 

czek o pszenno- 
buraczanej ziemi z 
młynem wodnym 

RZĄD zronowim odle 
mego -| gły od stacji ko- 

Boletam CE "który | iejowej "4 im. 
rządził u mnie samo-| Sprzedamy do- 

dzielnie majątkiem godnie 
przemysłowym  wiel-| D. H.-K. „Zachęta* 
kości 4000 mórg na| Mickiewiczą 1, 
Pomorzu, jest on) tel- 9-05. - 0 

    bardzo dobrym rolni- 
kiem, sumienny, trzez- powsusczwszmna 

stał zwolniony z po- óż A 
wodu likwidacji ma- E 
jątku. Inżynier A. Na- aaumsczmaanas" 
gr A pól, łąk 
wo a je . ° , > 

Želosiėnia EB ioje Drenawanie: ogrodów. 

St. Pachucki, Staro- budynków i zabagnio— 
gard, ul. Nowowiej nych obszarów. 
ska, wyb. Nurek. - Z Meljoracje łąk: 

As Nawodnienia, Odwo- 

ROLNIK 
dnienia i wskazówki 

uprawy łąk. 

o ze Zakładanie: 
at, at praktyki, 

poszukuje posady za Gospodarstw Ry bnycp 
samodziel-eg0 — lub poważi i 

pod" dyspotycja „08 mowataycji rej z 

  

  

od kwietnia. Adres: 
Dokfór-Medycyny A- Fepakowškė i s are OEG. rzec (Stołpecki lo Adres w Biurze Gra- 

A. GYMBLE SASA BEDĘ bowskiego,  Garbar- 
choroby skórne, we-= ska 1. T6L—1 
neryczne moczo- 
płciowe. Elektrotera- Potrzebny -— - 
pis, słońce górskie EKONOM samotny su Y 

diatermja. Šollux. do niedužezo gospo- M 
Mickiewicza 12, róg darstwa. Wymagane PIENIĘŻNE 
Tatarskiej 9- 2i5- 8. poważne  rekomen- а 

. W.Z.P 43, dacje. Zgłoszenia li. lokujemy u osób 
stowne z odpisami Odpowiedzialnych 
świadectw nadsyłać: D. H.-K. „Zachęta” | 
Wilno, ul. Zawalna 8, 
m. 3, Golimont. 

Mickiewiczą 1, tel. 
—T _9-05. —0 

  

my wiekszy 
MAJĄTEK ZIEMSKE 
na parcelację, może 

GREE WM A być dana zaliczka. 
ilno, . _„Rolkomis* 

ielki wybor mie ы W Szkań do wynaję. Jdańska 6. 926 - © 
    

spólnicy z kapita- 
miaąsta.. Wiadomość: łem od 100 do 

Porcelanowe i złote »Informator" Jagelloń- 1.500 dolarów do do- 
korony. Sztuczne zą- Ska 8 m. 14, 1 piętro. chodowych interesów 

—ż2 potrzebni. _ Zgłaszać 
się: „Informator * 

AWYWAWAW Jagelłońska 8 m. 14, 

. KUPNO I SPRZEDAŹ 
1 piętro. sra 

Kupię biurko LG BY 
masywne dębowe, „ SrEmu om SEN 

wymiarach około 2 m. gubioną książkę: 
na | m. Zgłoszenia // wojskową, rocz- 
na pismie z podaniem nik 1892, wyd. 
wymiarów proszę kie- przez P. K. U. Wilno, 
rować do  admini- na imię Stefana Fili- 
stracji „Słowa* podpowicza, unieważnia 
„H. —osię: — 

  

EF niminionig Maść „MROZOL“ Gase- 
At dtwrinie ckiego  zapubiega oOd- 

rażaniv się kończyn i goi ranki, po = 
wstałe od oamrożenia. Sprzedają 

= apteki i składy. 8915 -© 

wyjmując pistolet i kladąc go przed so- 
bą na stoliku. — Nie przeszkadzaj mi 
porozumieć się z nimi Tak, znam ma— 
ster Gray'a, — rzekł, patrząc w oczy 
nieznajomego. Ale dosyć już tej gry w 
chowanego. Kim pan jest? 

Nieznajomy uśmiechnął się, odsła— 
niając białe, zdrowe zęby. Twarz jego 
w uśmiechu stawała się młodsza i roz- 
jaśniała się. 

— Master Gray wysłał mnie do Ex- 
troma, ale przybyłem za późno. 

Irlandczyk klasnął w dłonie: 
— Na Boga, ależ to nasz, „zaginio- 

ny kurjer* z Londynu! A myśmy ту- 
śleli, że pan już dawna leży w jamie 
„przy Złotych Wrotach! Pogładził si- 
wiejące włosy i ukłonił się z galanterją. 

—— Pan pozwoli, że mu przedstawię 
przyjaciela mego, master Ryszarda Sa- 
vory z Londynu, znanego tutaj pod na- 
zwiskięm obywatela Sarorene, pary- 
skiego agenta giełdowego. 

Mały człowieczek ukłonił się cere- 
monjalnie. : 

— Ja zaš nazywam się Artur O-F 
rrel, byłem do niedawna majorem 
wojsk jego Królewskiej Mości, 'a teraz 

poświęcenia. Film, który | 
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służę w republikańskiej artylerji, przy / 
ministerstwie wojny. Dziwna to zmia- 
na, nieprawdaż? trudna rada: żołnierz 
musi wypełnić rozkaz. Dziwne są zrzą- 
dzenia losu, nie przypuszczałem nigdy, 
że ja, od dziada pradziada, wierny słu- 
ga moich królów, będę jadł z jednego 
kotła z królobójcami i katami. Republi- 
ki! Ale teraz może zechce pan powie- 
dzieć z kim mamy zaszczyt? 

Nieznajomy ukłonił się z powagą. 
" — Cieszę się z tego spotkania, pa- 

nowie. Jestem Hektor Foteringay, po- 
rucznik 3-go pułku Pieszej Gwardji 
go Królewskiej Mości. 
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