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Obowiązek Rzqiu Oobeć 
klęski elementarnej. 

„Straty w rolnictwie na terenie wo- 

gdewództwa Wileńskiego, spowodowa- 

ne dotychczas nienotowanym  niedo- 

borem ziemiopłodów i paszy przy 

realizacji zbiorów w roku ubiegłym, 

szacowane są na blisko 100 miljonów 

złotych. Zadłużenie rolników wileń- 

skich z tytułu pożyczek w Banku Rol- 

nym, Banku Gospodarstwa Krajowe- 

go, instytucjach drobnego kredytu i 

kasach komunalnych przekracza 15 

miljonów złotych. Do tego dochodzą 

należności z tytułu podatków pan- 

stwowych i samorządowych oraz Świad- 
czeń socjalnych. 

Postułaty wysunięte przez zainte- 

resowane zrzeszenia rolnicze, a po- 

parte przez władze miejscowe nie zo- 

stały przez Rząd w całej rozciągłości 

uwzglęinione. Przyznano coprawda 

znaczne ulgi kredytowe, nasilono te- 

"ren nowemi kredytami, natomiast co 
do podatków ograniczono się do 

częściowych  prolongat, zachowując 

obowiązującą dotąd przy odraczaniu 

stawkę procentową, którą rolnictwo i 

przy urodzajach opłacać nie jest w 

Stanie, i stosujic nadal niczem  nie- 

usprawiedliwiony tryb wymierzania 

podatku dochodowego, który to tryb 

pozwala do zafiksowania dochodu 

nawet przy 90 proc. strat w zbiorach; 

zniżka taryfy kolejowej w przywozie 

do województwa Wileńskiego braku- 
jących ziemiopłodów przyznana zo- 

stała z dużemi restrykcjami i rozciąg. 

«nięta na bardzo nieliczne produkty. 

Dziś gdy w poszczegó:.nych miej- 
scowościach notowane są wypadki 

tyfusu głodowego, a mrozy. przekreś- 

łają nadzieję, że resztki ziemniaków 

wydobyte będą z kopców w stanie 

możliwym do spożycia, — Rząd po- 

winien zdać sobie wreszcie sprawę z 

ogromu klęski, jaka nawiedziła Wi- 

leńszczyznę a jednocześnie złożyć do- 

wód, że rzeczywiście jednakowo bliskie 

mu są sprawy i potrzeby wszystkich 
ziem Rzeczypospolitej, 

Niestety, ani tego zrozumienia, ani 

tych dowodów odnotować nie mo- 

żemy. 
Na akcję ratowniczą w związku z 

głodem na terenie województwa Wi- 

leńskiego Rząd przeznaczył półtora 
milj. złotych. Suma, która nie za- 

żegna skutków klęski. Suma Śmiesz- 
nie mała, świadcząca raczej o tem, 
że jest udzielona raczej w formie 
„Odczepnego”. Prawda, są przyrze- 
czenia na przyszłość —ale tu na miej- 
scu byłcby przysłowie o słońcu iro- 
sie. Interwencja w tym przedmiocie 
dwuch posłów i senatora z klubu B. 
B. rdzennych mieszkańców tej ziemi 
nie mogła dojść do skutku, bowiem 
p. Premjer K, Bartel w owym czasie 

wymówił się poważniejszej treści spra- 

wami gdańskiemi. Skutkiem tego spra- 
wa rzeczywiście niecierpiąca jakiej- 

kolwiek zwłoki musiała potoczyć się 
inną drogą, przybrać formę memorja- 
łów, których nikt w  ministerstwach 
nie czyta, a które jeżeli są rozważa- 

„16 —to tylko po przejściu długich for- 

malności, związanych z koresponden: 

cją z terenem zainteresowanym i zwo- 
ływaniem konierencyj. 

Gdy tylko stwierdzonem zostało, 

ме województwo Wileńskie dotknięte 
jest klęską nieurodzaju, pod anałogi- 

cznym tytułem jak niniejszy podniesio- 
na została na łamach „Słowa* spra- 
wa treści zasadniczej, że w wypadkach 
klęski elementarnej udzielenie pomocy 
rzez Państwo lezy w interesie same- 

Žgo Państwa, bowiem tylko ono rozpo- 
rządza temi Środkami, które mogą 

przywrócić poszkodowanej ludności 
dawną decydującą o sprężystości go- 
spodarczej Państwa, zdolność produk- 
cyjną, 

W specjalnych warunkach chwili 
obecnej zasada ta tembardziej powin- 
pa być dotrzymana w całej pełni. 
Właśnie dla tego, że głód powstały 
na tle nieurodzaju wykorzystywany 

(dalszy ciąg na szpalcie 6-ej) 

ECHA STOLICY 

Dzisiejsze posiedzenie Sejmu. 
Poświęcone będzie w dalszym cią- 

gu dyskusji nad wnioskiem konstytu- 
cyjnym B. B. Drugą sprawą, która bu- 
dzi powszechne zainteresowanie jest 
wniosek lewicy o postawieniu ministra 
skarbu przed trybunał stanu. Jak wia- 
domo premjer Bartel oświadczył w tej 
sprawie, że rząd sołidaryzuje się z min. 
Czechowiczem i wobec tego wniosek 
P.P.S. wyzwolenia i Comp. zwracać 
się ma przeciwko całemu rządowi a nie 
tylko przeciw wyłącznie min. skarbu. 

Pos. Wifos o syfuacji sejmowej. 

Jeżeli przypomnimy czasy przed 
majem 1926 roku nie było prawie dnia, 
aby sprawozdania sejmowe nie mówiły, 
że pos. Witos zrobił to, że był tam a 
tam, że.... i t. p. Dla sprawozdawców 
sejmowych pos. Witos był doskonałym 
barometrem nastrojów i atmosfery Sej- 
mu. Z tego, jakiemi szedł krokami lub 
z kim, w którymś kątków bufetu sej- 
mowego wnioskowano o losach, jeżeli 
nie całego gabinetu, to poszczególnych 
toteli ministerjalnych. Teraz czasy się 
zmieniły. Na posła Witosa padł cień. 
Nie słychać o nim już tak często i 
wzrok dziennikarzy nie biegnie już za 
jego charakterystyczną sylwetką 

Wywiady dziennikarzy z b. mata- 
dorem sejmowładztwa, nie ukazują się 
w prasie zbyt często. Może dlatego, że 
słowo pasła Witosa niema tej wagi co 
przedtem za błogosławionej sejmokra- 
cji. Ostatnio z. powodu wniesionego 
projektu zmian konstytucji wypowie- 
dział się pos. Witos dwa razy. Raz kró- 
ciutko, drugi zaś obszerniej. Zdaniem 
pos. Witosa projekt B.B. jest demago- 
gią obliczoną na bezkrytyczne masy. 
Próba obezwładnienia prawie zupełne- 
go parlamentu, a raczej jego fikcji, prze 
lewanie odpowiedzialności na czynnik 
nieodpowiedzialny, jakim jest. Prezy- 
dent Rzeczypospolitej, umożliwienie 
niesłychanej dowolności czynników 'ad- 
ministracyjnych, rozpolitykowanie ar- 
mji — to wszystko musiałoby donro- 
wadzić do ciężkich wstrząśnień w pań- 
stwie. Widocznie w tym projekcie pró- 
by utrzymania obecnych stosunków są 
zanadto ražące“. 

Dla pos. Witosa jest oczywista 
wszystko demagogją, obliczoną na bez- 
krytyczne masy prócz tego, co sam 
zainicjował lub czego jest autorem. 

Dalej we wspomnianym wywiadzie 
mówiąc o idei współpracy klubów „Pia 
sta“ Ch.-D. i N.P.R. p. Witos aświad- 
czył: „mam wrażenie, że idea ta bez- 
nadziejną nie jest, choć zrealizowanie 
jej nie jest 'ani łatwe ani bliskie". 

„Idea, niebeznadziejna”, a więc p. 
Witos próbuje mieć nadzieje. 

Sprawozdanie roczne p. Dewey'a 
Sprawozdanie amerykańskiego doradcy 

„finansowego przy Rządzie polskim i człon- 
ka Rady Banku Polskiego, p. Charles S. 
Dewey'a, ukaże się w tłomaczeniu polskiem 
w pierwszych dniach marca. 

Sprawozdanie to — jest znacznie ob- 
szerniejsze, niż poprzeinie sprawozdanie 
kwartalne. Było ono bowiem pisane łw 
końcu roku ubiegłego i stanowi właściwie 
przegląd sytuacji gospodarczej i finansowej 
Polski za cały rok ubiegły. 

Jak zwykle omawia p. Dewey w tem 
sprawozdańiu na początku wykonywanie 
planu stabilizacyjnego według reguł, usta- 
lonych przed udzieleniem Polsce pożyczki 
stabilizacyjnej. W tej obszernej części ra- 
portu autor uwzględnia poszczególne po- 
Zycje, wynikające z działania planų stabili- 
zacyjnego i podkreśla, że wykonywanie 
planu jest ścisłe i celowe, | 

Przechodząc do sytuacji 
Polski, omawia p. Dewey wyczerpujące 
znaczenie i kierunek budżetu. na rok 
1929-30, opierając się przytem na prelimi- 
narzu, złożonym przez Rząd Sejmowi. Do- 
radca amerykański, po przeprowadzeniu 
analizy budżetu, dochodzi de przekonania, 
iż budżet ten jest wykonalny i całkowicie 
zrównoważony. Zdaniem p. Dewey'a struk- 
tura tego burżetu jest tego rodzaju, że 
gdyby nawet niektóre źródłą dochodowe 
częściowo zawiodły, to jednak ogólna rów- 
nowaga budżetowa Państwą nie będzie w 
niczem zachwiana. | 

Obszerny „rozdział sprawozdania po- 
swigcony jest bilansowi handlowemu Pol- 
ski. P, Dewey analizuje tu nasz bilans 
płatniczy z uwzględnieniem tak zwanego 
eksportu niewidocznego. Po wyczerpującem 
rozpatrzeniu tej sprawy, dochodzi p. De- 
wey do wniosku, iż obecny zcharakter bi- 
lansu handlowego Polski w niczem bynaj- 
mniej nie zagraża trwałości pieniądza >pol- 
skiego. Polska, z powodu Odczuwanego 
jeszcze braku kapitałów, będzie przez pe- 
= czas krajem poszukującym  poży- 
czek. 

Dalej następuje ocena rynku kred;to- 
wego kraju. Autor dochodzi do wniosku, 
iż położenie na rynku kredytowym dyktuje 
raczej ostrożność w inwestycjach przemy- 
słowych ° = 

Ogólny wniosek sprawozdania jest dla 
Polski optymistyczny. P. Dewey stwierdza, 
%е od zakończenia wojny nie było jeszcze 
takiego dobrobytu jak w roku ubiegłym. 

DIE 

finansowej 

муа uiszczona ryczałtem, 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzgiędnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń, 

Z ZA KORDONÓW 

Inów Mińsk w obronie „Hramady”. 
Z Mińska donoszą: Od kilku dni 

prowadzona jest tu znowu wściekła 

kampanja przeciwko Polsce, z okazji 

zbliżającej się rozprawy w sądzie ape- 

lacyjnym przeciwko  „Hramadzie“. 

Wszystkie pisma pełne są odezw i pro- 

testów, zwyczajnych w takich wypad- 

kach, zredagowanych banalnie jak po- 

przednie. Zwoływane są wiece i upie- 

kane na nich rezolucje protestacyjne. 

Gazety są przepełnione artykulikami po 

dnoszącemi akcję „Hramady* na pie- 

destał bohatera narodu białoruskiego. 

W artykułach tych i odezwach znajdu- 

jemy fantastyczne cyfry i dane mające 

odzwierciadlać okropny ucisk „polskie- 

go faszyzmu”. 

Akcja cała prowadzona jest plano- 

wo i kierowana zgóry. 

Wielki proces o zamach w Olicje 
Z Kowna donoszą: D/iś rozpoczął 

się tu wielki proces w sądzie wojennym 
przeciwko orga izatorom zamachu stanu 
w miasteczku O ita, dn. 10 września 
1977 r. Zamach vcy postępowali w po- 
rozumieniu z wielką organizacją powsta- 
niową, która dokonała zamacnu w Tau- 
rogach. * 

Na ławie oskarzonych zasiadło 21 
osób na czele z p:słem frakcji socjal- 
demokratycznej, Józefem Kcdisem, któ- 
ry swojego czasu zbitgł do Wilna, zo- 
stał jeduak w sposób podstępny porwa- 
ny przez ajentów kowicńs:iego sztabu 
generalnego z terytorjum Polski. — 
Proces potrwa kilka dni. 

Konferencja rzecznznawców reparacjjnych 
a Młajpoda 

„Rytas“, zastanawiając się nad 
konierencją rzeczoznawców reparacyj- 
nych, obradującą obecnie * w Paryżu, 
pisze: „Sprawa reparacji i ewakuacja 
Nadrenji — jedna bez drugiej nie da- 
je się załatwić, Po. rozwiązaniu zaś 
zawiłej kwestji nadreńskiej powstaje 
Sama przez się sprawa ostatecznego 
uregulowania granicy między Polską 
a Niemcami oraz wiele innych naru- 
szających pokój zagadnień... Dla Lit. 
wy ta konierencja reparacyjna ma to 
doniosłe znaczenie, że porusza repa* 
racje, jakie należy zapłacić za kraj 
Kłajpedzki. Od takiego lub innego 
rozstrzygnięcia sprawy reparacyjnej 
zależy przypadająca na nas suma 
oraz sposób jej spłaty”. 

Sprawa sprzedaży galerji ht. Tyszkiewicza 
Onegdaj hr. Tyszkiewiczowa odwiedzi- 

ła premiera Woldemarasa i prosiła go, aby 
wydano jej obrazy, przyrzekając, iż długi 
spłaci. Jak wiadomo, rząd przeznączył obra- 
zy dla galerji Czurlionisa. W tych: dniach 

sprawę rozważy gabinet ministrów, 

H Kownie oczekują wielkiej powodzi 
Pisma kowieńskie donoszą, że w 

związku z obfitemi opadami Śniegu i 
grubą powłoką lodu, jaka pokryła w 
roku bież. Niemen i Wilję, należy się 
spodziewać wi. lkiej powodzi na wiosnę, 
W związku z tem Zarząd 'Dróg Wod- 
nych i Szes powołał specjalną komisję 
dla zwalczania tej nadchodzącej klęski. 
W skład komisji weszli przedstawiciele 
ministerstw kominikacji, spraw wewnę- 
trznych, obrony krajowej i Zarządu Miej- 
skiego. Komisja odbyła już kilka narad. 

Niemcy o Polste į Łotwie. 
„Frankfurter Zeitung" z 20,1I w 

korespondencji z Rygi pisze, że trak< 
tat handlowy polsko-łotewski, który 
został obecnie podpisany, posiada 
duże znaczenie, ponieważ Polska od- 
grywa wielką i ciągle wzrastającą rolę 
w wywozie i przywozie Łotwy. Oprócz 
wielkiego znaczenia gospodarczego 
posiada ten traktat także pewne zna- 
czenie polityczne. Częścią składową 
traktatu jest konwencja kolejowa, nor- 
mująca przesyłanie wagonów bez prze- 
ładunku przez granicę polsko-łotew- 
ską. Dotychczas bowiem Polska 
wžbraniala się przystąpienia do kon- 
wencji berneńskiej z powodu pretensji 
do Łotwy o sześć gmin. Obecnie Pol- 
ska uznała stację Zemgale za łotewą 
Ską i w ten sposób zrzekła się po- 
średnio tych pretensyj. Łotwa prze- 
prowadziła swój punkt widzenia także 
w innej sprawie, która długi czas 
sprawiała trudności. Mianowicie Pol- 
Ska uznała w traktacie t. zw. klauzu- 
lę bałtycką (i rosyjską) co zapewne 
wywoła pewne uspokojenie na Litwie, 
rozgniewanej za podpisanie przez 
Łotwę protokułu Litwinowa równo- 
cześnie z Polską. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk 
BIENIAKONIE — Bafet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. 
"GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
й 5383(2)!8_; wianie L „Ruch“ 

— orzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Skiep tytoniowy 'S/ Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošė“ | 
LiDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”, 

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

nišos 22 
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Trocki w szponach G. P. U. 

Sensacyjne rewelacje z Berlina— Jak aresztowano Trockie- 
go — 13 dni wśród lasów w wagonie —- Przewiezienie do 

Koństantynopola. 
BERLIN, 25-11. PAT. Organ tak zw. Związku Lenina czyli trockistów 

niemieckich ogłasza w dniu dzisiejszym sensacyjne rewelacje 0 okołiczno- 
ściąch, w jakich odbywało się wydalenie Trockiego z Rosji. Dziennik pod- 
kreśla, że informacje te otrzymał ze źródeł najbardziej wiarogodnych. 

Trocki otrzymał w połowie stycznia w Alma Atac gdzie wówczas się 
znajdował, nagły rozkaz przygotowania się do podróży, ponieważ rząd so- 
wietów. postanowił wydalić go z Unji Sowieckiej, pozostawiając mu dobro-. 
wolność wyboru miejsca. Od chwili nadesłania tego zawiadomienia całą ro- 
dzinę Trockiego poddano aresztowi domowemu, a po trzech dniach w naj- 
większej tajemnicy wywieziono Trockiego wraz z rodziną z Alma Ata. Na 
dworcu oczekiwał go pociąg ze specjalnym wagonem dla niego i rodziny. 
Pociąg ten nie zabrał podróżnych prócz urzędników G.P.U. i wyruszył rzeko- 
nio do Mosk.wy. Na energiczne żądania Trockiego, aby mu powiedziano, 
dokąd go zawiożą, oświadczono mu, że nie zezwala się na wybór miejsca po- 
byiu i zostanie on wywieziony do Turcji, ponieważ żaden inny kraj nie zgo- 
dził się go przyjąć. Gdy Trocki stanowczo odmówił udania się do Turcji, 
pociąg zatrzymano na 300 wiorst przed Moskwą w lesie, gdzie stał przez i3 
dni. W tym czasie pomiędzy Trockim a naczelnemi władzami sowieckiemii 
toczyła się korespondencja telegraficzna. Przez ten czas jeden z synów Troc- 
kiego, zamieszkały w. Moskwie, nie otrzymywał od ojca zadnych wiadomości 
do niego wysyłanych, ani też nie miał możności zawiadomić żony, pozosta- 
łej w Alma Ata. Dalsza podróż odbyła się w najściślejszej tajemnicy. Wieczo- 
rem, dnia 12 lutego przybył Trocki z'rodziną do Konstantynopola, gdzie rów 
nież w tajemnicy przewieziono go do konsulatu, okazało się bowiem, że rząd 
sowiecki nie porozumiał się uprzednio z Turcją co do wysłania tam Trockie- 
go i dopiero po przyjeździe do Konstantynopola władze sowieckie miały 
się porozumieć z Mustafą-Kemal-Paszą o zezwolenie Trockiemu na krótki 
pobyt. 

Trockiego nie wpuszczą do Niemiec. 

BERLIN, 25II. PAT. Dziś odbyło się pod przewodnictwem kanclerza 
posiedzenie gabinetu, na którem rozstrzygnęta zostanie również sprawa 
udzielenia wizy Trockiemu. „Acht-Uhr Abendbłatt* podkreśla, że większość 
ministrów jest przeciwna udzieleniu Trockiemu zezwolenia na wjazd do Nie- 
ae zapowiada, że liczyć się trzeba wobec tego z odmowną decyzją gabi- 
netu. 

Rewelacje o tajnych fraktach wojennych 
LONDYN, 25. JI. PAT. W związku z sensacyjną wiadomością niemieckiej 

prasy nacjonalistyczn:j, zaczerpniętą z dziennika holenderski:go, ,Utrech- 
tesche Dagblad", agencja Reutera dowiaduje śię, że w angielskich kołach mia- 
rodajnych nic nie wiadomo o tajnym układzie wojskowym, o którym spomina 
zie holenderski, zawartym rzekomo przez Wi.lką Brytanię i Belgję w ro- 

Wiadomo natomisst, że układ wojskowy, zawarty został w roku 1920 
pomiędzy rrancją i velgją. Był to jednak sojusz o charakterze wyłącznie ob- 
ronnym i jako taki został zarejestrowany w Lidze Narodów. Jednocześnie mię- 
dzy rządami obu państw wymieniono noty, których treść nie zos'ała poda.a 
do publiczn«j wiad. mości Co się tyczy porozumienia między Wielką órytanią i 
B. Igją to donicsienic dziennika «olenderskiego uważane być musi za całkiem 
faniastyczne, zważywszy, że data zawarcia tego porozumienia odnosi sę do 
okresu 18 miesięcy po zawarciu ukła. u lokarneńskiego, a takż: wskazuje па 
pewien przeciąg czasu, który upły.ął od przyjęcia Niemiec do Ligi Narodów. 

Parker Gilberf w Berlinie 
BERLIN, 25-II. PAT. Agent reparacyjny Parker Gilbert przybył dziś o 

godzinie 10 i pół do Berlina i udał się, jak donosi prasa berlińska, bezpo- 
średnio z dworca do ambasady amerykańskiej. 

Dwie części długu niemieckiego 
PARYŻ, 25-II, PAT. Komitet rzeczoznawców wysłuchał dziś rano kon- 

kluzyj komitetu transieru, który proponuje rozdział długu niemieckiego na 
dwie części: jedną stałą i nie zależną od warunków, której wysokość będzie 
podana i w skład której będą wchodziły waluty zagraniczne, drugą — zniien- 
mą i uzałeżnioną od warunków. Przy tej ostatniej, Niemcy, jeżeli uważają 
transier za szkodliwy dła siebie pod względem gospodarczym, będą mogły 
zasięgnąć tady komitetu doraczego transieru. W skład tej drugiej części 
wchodziiyby również świadczenia w naturze. Rzeczoznawcy wyznaczyli pod- 
komitet, który zbada, w jakim stopniu świadczenia w naturze mają byc za- 
chowane. 

wojenny budżet Angiji 
LONDYN, 25-I1. PAT. Jak podaje agencja Reutera, budżet armji na 

najbliższy rok finansowy wynosi 40.545.000 funtów st., czyli mniejszy jest 
o pół miljona od budżetu na rok bieżący. Według oświadczenia ministra, 
budżet był nieustannie zmniejszany, począwszy od 1922 r., kiedy wynosił 
62 miljony. Stan liczebny wojska ustalono na 150.000, co oznacza zmniej- 
szenie o 3 tysiące. Stan rezerwy przywidywany jest na 109 tysięcy, co sta- 
nowi wzrost o 14 tysięcy ludzi w porównaniu ze stanem obecnym. 

Zamarźnięcie kanału Gesarza Wilhelma 
KILONJA, 25. Il. PAT. Odbyło się tu dziś wspólne zebranie ministerstwą komu- 

nikacji, urzęcu marynarki Oraz związku niemieckiej żeglugi, na którem ' postanowiono 
sprowadzić z Rosji największe łamacze lodu, a mianowicie „Ermak“ i F„Truwor* ce- 
lem utorowania drogi wielkim okrętom niemieckim przez t. zw. kanal Cesarza Wiihel- 
ma w pobliżu Kilonji. 

DER IT 

Min. spraw zagranicznych Rumunii w Warszawie 
WARSZAWA, 25-]1. PAT. W poniedziałek w pierwszym dniu pobytu 

swego w Warszawie minister spraw zagranicznych Rumunji p. Mironescu 
złożył w godzinach rannych wizytę p. ministrowi spraw zagranicznych Za- 
leskiemu oraz p. ministrowi spraw wojskowych Marszałkowi Piłsudskiemu 
w Belwederze. O-godz. m. 30 odbyła się uroczystość złożenia wieńca na 
grobie Nieznanego Żołnierza przez p. ministra Mironescu w otoczeniu osób, 
towarzyszących mu w jego podróży oraz całego składu poselstwa rumuń- 
skiego w Warszawie. O godz. 1 m. 45 p. min. Mironescu złożył wizytę p. 
prem. Bartlowi, poczem odbyło się śniadanie w Prezydjum Rady Ministrów. 
W godzinach popołudniowych p. min. Zaleski rewizytował p. min. Mironescu 
w poselstwie rumuńskiem, gdzie odznaczył go wielką wstęgą orderu Polo- 
nia Restituta. O godz. 5 m. 30 p. min. Mironescu został przyjęty na audjencji 
przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej na Zamku. Podczas audjencji min. 
Mironescu dokonał aktu wręczenia Panu Prezydentowi łańcucha orderu Ka- 
rola. Wieczorem o godz. 8 odbył się wydany przez p. min. Zaleskiego obiad, 
w którym wzięli udział min. Mironescu, marszałek Sejmu Daszyński, wice- 
marszałek Sejmu Czetwertyński, przewodniczący komisji spraw zagranicz- 
nych Senatu Lubomirski, ambasador Chłapowski, poseł polski w Bukareszcie 
Szembek, poseł rumuński w Warszawie Davila wraz z całym składem posel- 
stwem rumuńskiego w Warszawie, osoby towarzyszące min. Mironescu oraz 
wyżsi urzędnicy Min. Spraw Zagranicznych. 

jest w wiadomych celach przez czyn- 

niki antypaństwowe, że Sowiety już 
uczyniły odpowiedni gest propagando 

wy przez zaofiarowanie zboża dla gło- 

dnych, —akcja ratownicza zdaniem na- 

szem powinna mieć jaknajmniej cech 

flantropji społecznej, natomiast jak- 

największy powinien być wykazany 

udział Państwa w sensie pomocy fi- 
nansowej. 

Powtarzamy, tego zrozumienia ze 

strony Rządu dotychczas nie widzimy. 

Obawiamy się dalej, że w razie udzie- 

lenia pomocy jak dotychczas w roz- 

miarach niedostatecznych, powstanie 

nastrój, który łatwo będzie wykorzy- 

stany przez czynniki, zadaniem których 

jest użycie wszelkiej wody na swój 

młyn, podważania spoistości Państwa 

Polskiego. 

Nie mniej ważnem jest tu mo- 

ment poruszony na wstępie en passant, 
moment świadomości ;pewnego odcin- 

ka, pewnego terenu, że jest trakto- 

wany równorzędnie i równomiernie. 

Jeżeli Rząd, w czasie, gdy niektóre 

miejscowości Małopolski dotknięte 
zostały klęską powodzi, zdobył się 

na maximum Świadczeń na korzyść 

poszkodowanych—to tego rodzaju 
traktowania w prawie jest domagać 

się obecnie Wileńszczyzna. Być może, 

że pod tym względem jest pewna wi- 

na i po stronie społeczeństwa miejs- 

cowego, które nawykłe będąc do myś- 

lenia kategorjami państwowemi, zbyt 

skromnie formułuje swe żądania. 

Dość przytoczyć, że podobno Po- 

znańskie, gdzie  urodzaj przeszedł 

wszelkie oczekiwania, domagało się 

od Rządu większych ulg, niż dotknię- 

ta głodem Wileńszczyzna. Nie zmienia 
to jednak postaci rzeczy. Obowiązek 
Rządu pozostaje obowiązkiem. Z dru- 

giej strony nie w interesie jest Rządu, 

by kresy północno-wschodnie zmu- 

szone były do stwierdzenia, że wbrew 

zapowiedziom czynników za politykę 

gpspodarczą odpowiedzialnych, są 

One jednak nadal jak za czasów Wł. 
Grabskiego upośledzone. Świadomość 
tego niewątpliwie przyczyni się do 

podważenia zmysłu państwowego 

wśród naszych włościan, tego zmysłu 
który w historycznych przejawach tak 

często stanowił o wyniku walk o ca- 

łość i niepodległość. 

Nie wynika stąd, byśmy byli wo- 

góle przeciwko udziału społeczeństwa 

w akcji ratowniczej. Bynajmniej, cho- 
dziło nam tylko o zaakcentowanie roli 

jaką tu Rząd powinien odegrać. Obo- 

wiązek społeczeństwa pozostaje istnieć 

obok tego. Jeżeli rolnicy na terenie 

województwa Wileńskiego, w czasie, 

gdy sami przeżywali skutki nieuro- 
dzaju, zdobyć się mogli na udział w 

świadczeniach na rzecz powodzian w 

Małopolsce w postaci pokaźnej ilości 

ziemiopłodów i ofiar pieniężnych —to 

dziś obowiązek ten istnieje w stosun: 

ku do nich ze strony tych, którzy 

znajdują się w lepszej. sytuacji. 

—ski. 

Pani Balicka z Klubu Narodowego twier- 
dziła, jakoby Marszałek Szymański powie- 

dział w swem przemówieniu, że głosowanie 
kobiet spowodowało, iż posłowie na Sejm 
kradli łyżki w bufecie sejmowym. jest tę 

złośliwe przekręcenie bardzo słusznego i 
objektywnego stwierdzenia Marszałka Szy 
mańskiego, że system wyborczy, który za- 

panował w Polsce w roku 1919 nie odpo- 
wiadał naszym państwowym interesom i że 
powodował fakty dlą Polski upokarzające, 
jak owe kradzenie łyżek, które, czy się - 
komu podobą czy nie, to było jednak fak- 

tem, zaregestrowanym aż nadto wyraźnie 
w protokułach Sądu Pokoju. Marszałek 
Szymański powiedział, że nasz system wy- 

borczy był zły, co prócz niego mówi bar= 

dzo wielu ludzi, i z tego złego systemu 
wypływały złe konsekwencje. Wiązanie 
twierdzenia Marszałka Szymańskiego z ja- 
kąś chęcią z jego strony ograniczenia praw 
obywatelskich kobiety jest typowem dlą 

mentalności endeckiej braniem pars pro 

toto, 
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Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Nowogródku 
NOWOGKxO „EK, 25.ll. (tel. wł. „słowa'), W wyborach do 

Rady mi-jskiej głosowało 80 proc. upoważnionych do gło owa- 
nła. Cnarakterystycznem jest, że z pośród narodowości poszcze 
gólnych mahometan głosowało 99 proc., żydów 93 piroc., zaś 
chrzešcija: 78 proc. Dała się również odczuwać abstynencja ze 
strony miejskiej inteligencji polskicj.—W wyniku wyborów uzy- 
skano mandatów: 

Związek Wyborczy Chrześ.ijsńsko -Mah"metański—12. Zwią- 
zek Żydowski-12. blok polsko-białoruski—7. Lista mieszczań- 

Wybory w Baranowiczach 
ska — 4. 

BARANOWICZE, 25. II. (tel. wł. Słowa) 
Miejskiej uzyskało mandatów: Zblukowane listy polskie — 7. 

W wyniku wyborów do Rady 
Р. Р. 5. — 2. 

Rosjanie — 2. bund — 1. Pozleį Sjon — I, inne listy żydowskie — 11 

  

Ś.p. ks. Sfanisław Hryniewski. 
Zmarł w Lacku proboszcz miejscowy Ś.p. 

" ks. Stanisław Hryniewski, pasterz ogólnie lu- 
biany i szanowany, sprężysty administrator 
dobry Polak. 
__Ś.p. Stanisław Hryniewski urodził się w 

folwarku Pohareliszki, gm. radoszkowickiej, 
dn. 2 lipca 1875 r. z ojca Wincentego i matki 
Katarzyny z Bokszczaninów. W roku 1904 
wstępuje do Seminarjum Duchownego w 
Wilnie, które ukończył w 1909 i w maju te 
goż roku został wyświęcony na kapłana. 

Pierwsze stanowisko otrzymuje w Grod- 
nė, a następnie przeniesiony zostaje do Ko- 
bylnika. Od 12-6 1910 r. do 3-III 1913 był 
proboszczem w Świsłoczy, następnie do 1920 
w Miorach, a od 27-I 1920 — 2-IV 1924 r. 
w Głębokiem. Pracując w parafjach kreso- 
wych w czasie wojny i okupacji, wiele miał 
do zniesienia i to odbiło się bardzo ujemnie 
na jego zdrowiu i tak niezbyt silnem. 

Smufn: uwagi. 
Spisy dzieci już się skończyły. I chwała 

Bogu. Nauczycielstwo zdało jak zwykle cię- 
żki egzamin z wytrzymałości i hartu ducha... 

W mroźne i głębokośnieżne dni lutowe. 
mimo odwołania chodziło ono od chaty do 
chaty, położonej niekiedv o całe kilometry od 
siebie (na t.zw. kolonjach). A w chatach 
tych niemożliwy brud, zatrute powietrze, nie 
kiedy choroby zakaźne i t.d. Z powodu mro- 
zów w chatach tych mieści się bydło — co 
daje obraz niezwykły. 

Chat tych przeszedł każdy nauczyciel(ka) 
około sta pięćdziesiąt, spisując przeważnie 
na kolanie (niema stołów) dzieci urodzone 
w latach 1916-1928 i za półtora miesiąca 1929 
roku. Każdy blankiet zawiera 12 rubryk, ty- 
le więc trzeba było wypełnić na każde dzie- 
cko, przytem w dwuch 'egzemplarzach (je- 
den ołówkiem chemicznym, drugi zaś atra- 
mentem). Rzecz smutna bardzo, że rodzice, 
nie tylko, że nie mają żadnych dokumentów, 
stwierdzających wiek dziecka, lecz nie zaw- 
sze znają nawet imion swych dzieci! 

4 trzeba nielada męki by określić wiek 
dziecka, stosownie do różnych wypadków, 
bądź to w kraju( np. wojna, obecność Niem- 
ców, ich odejście i t.d.) bądź w domu (np. 
śmierć w rodzinie, pożar w wiosce i t.d. i td.) 

Charakterystycznie dość _ odpowiedziała 
pewna gospodyni na pytanie spisującego: 
dlączego nie pamięta roku (przynajmniej) 
swych dzieci? (A było ich dziewięcioro). 

— E, któby tam spamiętał, dziecko się 
rodzi, niby kura zniosłszy jajo... Śmieszrre 
to na pozór, lecz zarazem smutne, świadczy 
dowiem o małem przywiązaniu rodziców do 
dzieci, co stwierdzić można па innych też 
spostrzeżeniach, już nie podczas spisów. 

A te brudy! Wstyd nawet pisać. Wszyscy 
zaś spisujący twierdzą jednogłośnie, że lud- 
ność zastali ,w godzinach mniej więcej od 
9 — 14 spiącą, oczywiście w ubraniu, w 
butach, niekiedy z kaioszami (po miastecz- 
kach). 

Nie dziwmy się więc, że panują u nas ró- 
źżne epidemje, choroby skórne, (šwierzb i 
t.d.) że śmiertelność u nas wysoka! Nato- 
miast dokład ajmy wszelkich starań, by w 
jakikolwiek bądź sposób złu zaradzić. O tem 
a pomyśleć oprócz nauczycielstwa także 
ząd. 
ob następne już spisy odbyły się w zna- 

cznie lepszych warunkach! 
J. Hopko. 

Powiat Wil.-Trocki. 

— 0 kredyty siewne dla pow. Wileńsko- 
Trockiego. Ludność pow. Wileńsko - Tro- 
ckiego, nie mając doświadczenia w ubieg- 
tych latach z mrozami, jakie napotkały Wileń 
szczyznę w roku bieżącym nie zabezpieczyła 
odpowiednio kartofli w kopcach. Skutek był 
ten, że na terenie powiatu po dokonanych 
mróbach okazało się masowe zmarznięcie kar 

tofli w kopcach. Jest obawa, że w okresie 
wiosennym brak będzie kartofli do sadzenia, 
tembardziej że we wsiach i majątkach karto- 
ile zmarzły i w piwnicach. 

Sejmik Wileńsko - Trocki, poinformowany 
o klęskach na terenie powiatu, wystąpi po 
porozumieniu z województwem do Banku 
Rolnego celem otrzymania kredytów siew- 
nych, gdyż ludność powiatowa oprócz kar- 
tofli potrzebuje nasion łubinu i seradeli, któ- 
re zostały zniszczone w ubiegłym roku. 

— Punkty kopulacyjne w pow. Wileńsko- 
Trockim. W bieżącym okresie rozpłodowym 
na terenie pow. Wileńsko - Trockiego usta- 
lone zostały przez sejmik w porozumieniu z 
Min. Rolnictwa następujące punkta kopula- 
cyjne: 

1) ogiery sejmikowe zostaną ulokowane 
w marcu rb. jak następuje: wieś Worona gm. 
Worniańskiej, majątek Šudeki, gm. Niemten- 
czyńskiej, maj. Jaszuny, gm. Solecznickiej, 
maj. Zatrocze, gm. Trockiej i wieś Posolcze 
gm. Olkienickiej. 

2) dia ogłerów ze stadniny Janowskiej 
ustalone zostały następujące miejsca: ma- 
jątek Szumsk, gm. Szumskiej, stajnie sejmi- 
kowe w Rzeszy gm. Rzeszanskiej: 

3) prócz wyżej wymienionych ogierów 
rozlokowano ogierów prywatnych: znajdu- 
jących się w następujących miejscach: mają- 
tek Turły w gm. Gierwiackiej, maj. Landwa 
rów, w, gm. Trockiej, wieś Filipiany, gm. 
Worniańskiej, wieś Wartacze, gm. Gierwic- 
kłej i wieś Kuliszki gm. Worniańskiej. 

PRZEBRODZIE (pow. Brasławski) 

— Biurokratyzm policyjny. Niedawno 
miał tu miejsce incydent, który Świadczy o 
biurokratyzmie policyjnego po terunku. P. 
Swiatopełk Mirski z Kamionpola został po- 
wiacomicny, iž z lasu jego ukradziono 
orzewo, które będzie się wiozło przez 
Przebrodzie. P. Mirski, który posiąda tele- 
fon natychmiast łączy się z posterunkiem 
policyjnym w Przebrodziu, komuni*ując o 
zdarzeniu i żądając zatrzymania furmanek. 
Otrzymuje na to odpow'ecź Zz posterunku, 
iż wymagarem jest złożenie pismiennego 
melcunku, gdyż inaczej policja nie ma pod- 
staw do poszukiwań. Ponie aż z „Kamion- 
pola co Przebrodzia ocległość wynosi 10 
klm. zrozumiałem jest, iż piśmienny mel- 
dunek,  zacośćczyniący  biurokratycznym 
przepsom posterunku, - jednocześnie do- 
pomaga złodziejowi do ukrycia skradzio- 
nego drzewa. 

Powyższy wypądek z Przebrodzia po- 
dajemy do wiadomości prasy, aby 0 ipo- 
wiednia włacza policji Okrę owej, zwróciła 
uwagę niższych funkcjon+rjuszy na zacho- 
wanie się z życiem, a nie papierem. 

Incydent przebrodzki nie jest odosob* 
niony. Ileż się razy wzywa va gorąco po- 
licję dla wykrycia kradzieży, tyle „razy ma 
się zapotrzebowanie piśmiennego meldunku, 
potem sp'sywanie przez niezbyt wprawne- 
go policjanta protokułu - słowem szereg 
formalności ustanowionych chyba ala tego; 
sby złodziej mógł i miał czas jaknajlepiej 
ukryć swoje przestępstwo. M.R 

UZDRYHOLOWICZE p. Wilejski. 

— Kurs kroju i szycia, Od 1 lutego w do- 
mu ludowym Rady Opiekuńczej Kresowej 
rozpoczął się kurs kroju i szycia, który ze- 
brał 28 uczenic z samych Uzdryhołowicz. 
Uczęszczają na kurs bardzo chętnie i spo- 
dobał im się uniiorm ustalony przez zarząd 
ROK, ponieważ bluzka i spodniczka są ha- 
ftowane, a one bardzo lubią ręczne roboty. 
Już nakazali żydom z Krzywicz, by sprowa- 
dzili materjał tego koloru i nici do haftu. Je- 
dnem słowem biorą się bardzo energicznie 
do pracy. Jednocześnie przygotowują się do 
przedstawienia amatorskiego na które wy- 
brano „Przygody młynarza*. Mężczyźni żona 
ci jak również chłopcy wzięli się bardzo о- 
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Katastrofa Drienf-eXpressu 
BIAŁOGRÓD, 25-II. PAT. Ostatniej nocy Orient-express zderzył się w pobliżu 

stacji Brod z pociągiem towarowym. Dwaj podróżni ekspressu odnieśli rany. Straty ma- 

Śniegi w Małej Azji 
A ANGORA, 25-11. PAT. Na skutek Śniegu, który padał od trzech dni, miejscowo- 

ści położone na wybrzeżu morza Czarnego są niemal niedostępne. Cierpią one na brak 

terjalite są nieznaczne. 

żywności. 

Zamach na boksera Dempsey. 
MIAMI BEACH, 25 II. PAT. Słynny bokser Demosey uniknął szćzęśliwie zama- 

chu, jakiego dokonano nań dziś rano. Mianowicie, gdy Dempsey znajdował sę w 
swojej sypialni, jakiś osobnik strzelił doń przez okno, lecz ną szczęście chybił. Oso- 
bą napastnika jest dotyczas niezaąna. Przypuszczają, że był to wiamy Wącz. 

PETN TAIKINIO ROSE STATE 

pałożenie kościoła kafolichiego w Bolszewji 
Katolicki dziennik francuski „La 

Croix* ogłosił niedawno list mons. E. 
Neven, administratora apostolskiego 
Moskwy do biskupa d'Herbigny, wybit- 
nego znawcy stosunków kościelnych na 
Wschodzie. List ten, wysłany przez po- 
cztę sowiecką, jest — rozumie się — 
napisany bardzo ostrożnie i oględnie, 
mimo to wyziera z niego ciężki los 
Kościoła katolickiego i jego chwilowe- 
go kierownika w Rosji sawieckiej; war- 
to więc przytoczyć z niego parę szcze- 
gółów. Mons, Neven skarży się naprzód 
na cierpienia sercowe i nerwowe. Chę- 
tnieby przyjechał do Francji na kura- 
cję i pożegnał się przy sposobności ze 
swym ojcem, 83-letnim starcem, c:ż 
kiedy rząd bolszewicki nie zabrania 
wprawdzie wyjazdu, ale nie pozwala 
na powrót; trzeba zatem zostać i cier- 
pieć. Najbardziej dokucza mu bieda 
mieszkaniowa. Z trudem znalazł dwa 
małe pokoiki w pobliżu kościoła; płacił 
za nie do września ub. r. po 12 rubli 
92 kop. miesięcznie. Od tego miesiąca 
czynsz podniósł się przeszło pięciokrot- 
nie i wynosi obecnie 67 rubli 46 kopie- 
jek, co stanowi wielki wydatek dla bie- 
dnego biskupa, którego cały dochód 
nie przekracza 160 rubli miesięcznie. 
Gorszą jednak plagą od wysokiego 
czynszu stanowi okropne sąsiedztwo. 
Tuż obok mieszka bowiem dwóch mło- 

  

SZKOŁA FILĄ4OWA 
Związku Arfystbw Szfuki Kinematograficznej w Wilnie 

przyjmuje zapisy na rok szkolny 1929. 

Sekretarjat czynny codzień w godz. 11 

dych żydów, którzy w wieczór urzą- 
dzają sobie pijatyki w towarzystwie 
członków sowietu domowego i dziew- 
cząt podejrzanej konduity. Krzyki i ha- 
łasy, towarzyszące tym orgjom, nie po- 
zwalają ani zasnąć, ani skupić myśli do 
pracy, rady. jednak na to żadnej niema. 
Jedyną pociechę i przyjemność daje 
autorowi listu kontakt ze światem nau- 
kowym rosyjskim, o którego owocnej 
pracy wśród niezmiernie ciężkich wa- 
runków wyraża się mons. Neven z 
wielkiem uznaniem. Ze szczególnym 
zapałem opowiada o ekspedycji prof. 
Kulika, przewodniczącego sekcji me- 
teorologicznej Akademji Um. w Lenin- 
gradzie. Uczony ten urządził niedawno 
niebezpieczną "wyprawę naukową 
wgłąb Syberji, by wykryć miejsce, 
gdzie padł 30 czerwca 1908 r. niezwy- 
kłej wielkości meteor. Wyprawa po- 
wiodła się szczęśliwie i przyniosła cie- 
kawe rezultaty naukowe. Mimo ta 
chwilowe ożywienie przebija z całego 
listu mons. Neven'a, przygnębienie i 
głęboki smutek, którego przyczyny bli- 
żej nie precyzuje, nie trudno się wszak- 
że domyślić, że to nic innego, tylko 
ciężka zmora beznadziejnej sytuacji w 
państwie bolszewickiem nastraja bi- 
skupa na ton takiej smętnej i melan- 
cholijnej rezygnacji M. N. 
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E Wyszła z druki nowa koiążkal 
Blałorusko - Polski Słownik Podręczny 

obejmuje 15.000 słów białoruskich. 
OPRACOWANIE B. DRUCKIEGO PODBERESKIEGO. 

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

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

conajmniej 5 egzemplarzy, korzystają z rabatu' 

SKŁAD GŁÓWNY: Wydawnictwo Wileńskie — Wilno, 
ul. Kwaszelna Nr 23. M
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POD EYE YYYYCCYTY NT YT NTW NYC And 
choczo dó odegrania tej sztuczki. Pozatem 
kursantki zbierają się wieczorami w domu lu 
dowym, gdzie odbywają się pogadanki i na- 
uka pisania i czytania dla analfabetów. Na- 
ogół daje się zaznaczyć, iż tutejsi ludzie 
bardzo są chętni do pracy tylko potrzebują 
kierownika, któryby miał czas i chęć imi się 
zająć. Chętnie przysłano furmankę na kolej 
po instruktorkę, a teraz stołują kolejno i da- 
ją od siebie wygodne mieszkanie — tak że 
iim jest wygodnie jak również i instruktor- 

ce. J G. 

523 ВБ Й ЛН LI L СЕ ННЕ НН Р ЕЕ 
8 Wh B s ó W wypadanie, łupież, 
Ė ` łysienie usuwa 

„Esencja Chinowo _ Chmielowa* i 
8 „Mydło Chino+o - Chmielowe* (z 
8 Kogutkiem). Sprzedają aptek;, składy 

apteczne. Główny skład Apteka Gą- 
E seckiego, ul. Freta nr 16. 
B O - L6GSS Wydz. Zdr. Publ. Nr 154 
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- MINISTER U 
Pan Maginot, minister Kolonji we 

Francji powziął dziwną myśl odwiedze- 
nia wszystkich francuskich kolonij afry 
kańskich. ; 

Od kiedy Francja Francją nigdy nic 
podobnego się nie zdarzyto: bywali mi- 
nistrowie co kiedyś, przed laty, przy- 
padkowo zupełnie zwiedzili jedną lub 
drugą posiadłość zamorską, aie kolo- 
salna większość znała te wasalne kraje 
jedynie z mapy i opisów podróży, wy- 
czytanych w jakimś miesięczniku. W 
każdym razie fakt, że minister jedzie 
osobiście do Afryki wywołał powszech- 
ną sensację. 

Pan Maginot wsiadł na pancernik 
Duquesne i ruszył w drogę. Marszruta 
jego przewiduje: Dakar, Bamako, Tom 
boucton (Morokko i Algier nie są uwa- 
żane za kolonje i wchodzą w resort mi- 
nistra spraw wewnętrznych). 

Przed paru dniami zawinął tedy Du- 
quesne do stolicy Senegalu — Dakaru. 

Pan Maginot został miłe zdziwiony 
przyjęciem, jakie mu zgotowana. Oczy- 
wiście oficjalne osobistości w zanafta- 
linowanych frakach, i długie nudne ich 
przemowy nie uczyniły żadnego na nim 
wrażenia, ale za to murzyni.... 

Były ich tłumy. Zbiegli się z odle- 
głych zakątków całego Senegalu, prze- 
byli setki kilometrów, by zobaczyć — 
ministra. Nigdy żaden murzyn senegal- 
ski nie widział ministra, conajwyżej ge- 
nerala, posta, jakiegoś kontrolera od 
podatków lub poczciwego misjonarza 
Nie imponowali im ci ludzie bynajmniej 

  

nie wierzyli by państwo tak potężne, 3 
jak ta za górami, za morzami — Fran- * 
cja nie miała wspanialszych, potężniej- 
szych przedstawicieli od tych małych 
człowieczków, skromnie ubranych. Po- 
prostu wielcy radżawie biali nie uwa- 
żali za wskazane deranżować się dla 
biednych murzynów, przysyłali im 
swych służących i basta. 

Ale minister, to co innego. TI Sier- 
żant z pobliskiego posterunku, i stary 
misjonarz i jeżdżący na motocyklach 
gońcy — wszyscy zapewniali, że mini- 
Ster to najwyższa godność we Francji. 
Ministrowie rządzą całym krajem. 

Wobec tego nie można było pomi- 
nąc okazji zobaczenia nareszcie praw- 
dziwego dostojnika, nasycenia swych 
oczu widokiem wspaniałego stroju i 
imponującej postawy. Tysiące tedy za- / 
legły ulice Dakaru. Pchała się ta ciżba 
hebanowo-czarnych nagusów ubranych 
odświętnie. Ubranych, to znaczy że 
mieli kolorowe przepaski, jakieś zawo- 
je niezbyt obfite, mnóstwo kolczyków 
i obrączek. Kobiety z dziećmi na ple- 
cach przepychały się do pierwszych 
rzędów, nie bacząc na  szturchańce, 
któremi częstowali je niedżentelmeńscy 
mężczyźni. 

Od chwili, gdy pan Maginot stanął 
na twardym gruncie piekielny hałas nie 
ustawał ani na sekundę. Bito w tam-ta- 
my, imitowano głosy różnych zwierząt 
(ma to być szczególnie dystyngowany 
sposób wyrażania swego szacunku), 
dmuchano w przeraźliwe trąbki, gwi- 
zdano niczem lokomotywy, wydawano 
zbiorowe okrzyki. Oszołomiony mini- 
ster przebiegł prędko parę ulic dzielą- 
cych port od pałacu reprezentacyjnego 
i schronił się do sali przyjęć. 

Tam złożyli mu hołd wodzowie ple- 
mion. Cali w jaskrawych szatach, po- 
obwijani kolorowemi prześcieradłami, 
z dzidami i łukami w rękach defilowali 
kolejna przed uradowanym panem Ma- 

Ё ginot. 
Ale w całem mieście murzyni do- 

słownie szaleli. Tańczyli na placach i 
ulicach, wywijali niesamowite hołubce, 
nie przestawali ryczeć ani na chwilę. 
Byli zachwyceni ministrem. Wszyscy 
go widzieli, wszyscy stwierdzili, że jest 
olbrzymi, że ma wygląd conajmniej 

MURZYNÓW 
króla, że głos ma potężny jak ryk lwa, 
że oczy rzucają błyskawice, że silny 
jest jak słoń, że ubrany był w złotem 
kapiący mundur, że szablę miał więk- 
szą od armaty i jeszcze tysiące innych= 
ciekawych szczegółów. To też wiwato- 
wali na jego cześć, nabierając jedno- 
cześnie o sobie coraz lepszego mnie- 
mania — widocznie cenią nas, czar- 
nych z Senegalu tam we Francji, — 
mówili jedni drugim, skoro najwyższy 
wódz wielkich białych raczył osobiście 
do nas przyjechać, nie jesteśmy już te- 
raz byle czem. 

Spocony, zmęczony i wzruszony р. ^ 
Maginot przysłuchiwał się z lubością 
tym objawom zachwytu murzynów. W 
Paryżu nawet konduktor autobusowy 
nie zwracał na niego uwagi, gdy prze- 
chodził przez ulicę. Tu dopiero poznał 
kim jest i jak wielkie ma znaczenie. 
„Nie doceniatem sam siebie“, myślał 
wyglądając przez okno na hasający* 
tłum czarnych Senegalczyków. 
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LODZIENNIE w ŚWIEZY TOWAR. 

VYV asny Sklep 
Wilno, ul. Mickiewicza 10. 
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ionip "Maść „MROZOL* Gąse- ALOdmrożenie. oiiego” аор о ера Ga JĘ 
mrażaniu się kończyn i goi ranki, po- 

jscaie od odmrożenia. Sprzedają 
apteki i składy. SLS O 

  

ORYGINALNY GOEHLER KUTY. 

    

Zapasowe części, farby i szczotki. 
Fity od 30 cm. do 100 cm. 

MIECZYSŁAW ŻEJwO 
Wilno, Mickiewicza 24, tel 161. 
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Z Persji powróciwszy, pro- 
wadzę jeszcze tylko bardzo krótki 
czas OSTATNIE LEKCJE WYRO U 
DYWANÓW oryvinalnych perskich 
ułatwonym sposobem na ramach, 
Oraz Smyrneńskich, na które zostaną 
przyjęte panie i panowie. By dać 
możność każdemu wzięcia udziału w 
tak szlachetnych i pięknych pracach, 
których w Polsce przemysł stwarza- 
my, całość kursu 14 dniowego po 2 
godziny dziennie tylko i0 złotych p. 
Zaznaczam, że wkrótce wyjeżdżam 
do Mało olski w celu prowadzenia 
dalszych kursów, przeto kursa w 
Wilnie są ostatnie. Wpisy oraz infor- 
macje: Lotne Kursa Dywanów Ka- 
rola Litwinowicza, Wilno, ul Wielka 
56 m 3. Lokal. w którym odbywają 

Base kursa. iest ciepło o rzany. 78 
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4 lub 5 pokojowe poszukuję od za- 
raz ze wszelkiemi wygodami (łazien- Q 

į Zwierzyńcu (pożącane z ogrodem). ; 

2204 J. M. 3 

p. : 
| Mieszkanie i 

8 kait. p.) w śródmieściu lub na 

Oferty składać ao adm. „Stows“, 
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szlachetnošci i podniostošci ducha. z zachwytem dla jej mądrości i uro- fikować. Nie udało się. Tadeusz Go- PO WYGAŚNIĘCIU NASZE) EMIGRACJI PARYSKIEJ 
(Dokończenie) 

Wymieniliśmy kilka nazwisk... 
Połóżmy na ich czele jedno z naj- 

rozgłośniejszych, co przetrwało nietyl- 
ko wielką Emigrację naszą, nietylko e- 
pokę porozbiorową dziejów naszego 
narodu lecz imię mające w sobie znicz 
nieśmiertelności. 

O istnieniu w Paryżu J ó z e fa Mi- 
ckiewicza dowiedział się świat, 

doprawdy... dopiero po śmierci Włady- 

sława Mickiewicza. Do tego stopnia za- 

garnął był dla siebie najstarszy syn 

Wieszcza narodowego całą rolę repre- 
zentacyjną — pozostałej po Adamie Mi 
ckiewiczu rodziny. 

A jest przecie józef Rafał Mickie- 
wicz, urodzony w 1850 r. najrodowit- 
szym, młodszym synem twórcy „Pana 

_ Tadeusza*. Przywieziono go, jako 13- 

letniego chłopca do Paryża w 1863 r. 
gdyż obawiano się, że w razie nieuda- 

nia się powstania może być wywiezio- 

ny wgłąb Rosji. Od tej daty do dziś 
dnia stale przebywa w Paryżu. Jeżeli 

opuszczał stolicę Francji kiedykolwiek 

w ciągu tak długich lat, to chyba na 

bardzo krótko. Może nawet, jak wielu 

rodowitych paryżanów, nie „wychylił 
się* wcale poza rogatki Paryża? 

— Studja ukończyłem w paryskim 
Liceum Louis le Grand (mówił sam Jó- 
zef Mickiewicz, niedawniej jak pod ko- 

niec ubiegłego r. w rozmowie z redak- 

torem paryskiej „Gazety Polskiej“ 
d-rem Stefanem Włoszczewskim). Zda 

łem dwa baccalaureaty i — wstąpiłem 

nia służbę. Trzydzieści pięć lat. prze- 

pracowałem w administracji francuskiej 

w magistracie paryskim, jako wizyta- 

tor Opieki Społecznej (Assistance Pu- 

" blique). W wolnych chwilach pisywa- 

łem w dziennikach francuskich i dziś 

jeszcze jestem dziennikarzem. Żałuję, 

że tak mało pisują Polacy w pismach 
francuskich. Cisnąłem się więc, jak mo- 
głem, do kilku organów paryskich. Za- 
częło się to od mojej. współpracy, ja- 
ko redaktora, w Wielkiej Encyklopedji 
Larousse'a, w 1881 roku pisywałem w 
dzienniku „La Paix”, a następnie w 
„Reforme Sociale* i w „Outill age", a 
teraz od kilku lat pisuję w „Revue Mu- 
nicipale*, głównie o sprawach urba- 
nistycznych. 

Niepospolicie wykształcony, osobli 
wie w kwestjach ekonomicznych biegły 
znający Paryż nawskroś, Józef Mickie- 
wicz, skromny i cichy, filozof i filan- 
trop, chętniej unikający ludzi niż do 
nich się garnący, żył przez długie lata 
— w cieniu Władysława Mickiewicza. 
Nawet całej „reszty rodziny tak blis- 
kiej sercu każdego Polaka. 

A ta „reszia“ jest nawet jeszcze 
w chwili obecnej dość liczna. Najbliż- 
szą rodzinę po Adamie Mickiewiczu 
pozostałą stanowią obecnie: Józef 
Mickiewicz — syn rodzony Wieszcza; 
dalej córka Władysława Mickiewicza, 
wnuczka rodzona Adama: panna Ma- 
rja Mickiewiczówna oraz dr. Ludwik 
Gorecki. wnuk po matce twórcv „Dzia- 
dėw“. Jest wreszcie pani Choisy też 
wnuczka Adama, gdyż matką jej była 
nieżyjąca już dziś starsza córka Włą- 
dysława Mickiewicza, Helena, poślubio 
na Hryniewickiemu. Wtrąćmy nawia- 
sem, że zarówno pani Choisy jak jej 
potomstwo (prawnuki Adama Mickie- 
wicza) wcale już nie mówią po polsku. 

Józef Mickiewicz pobierał emery- 
turę Od rządu francuskiego po 35 la- 
tach służby "agistrackiej. Gdy jednak 
w dym się obróciła dzięki powojennej 
dewaluacji, znalazł się w nader kry- 
tycznem położeniu materjalnem. Sam 
już wiek podeszły nie pozwalał mu 
pracować dziennikarsko tak intensyw- 

nie aby na życie starczyło. Pomimo 
to ze zwykłym mu sioicyzmem o żad- 
ną „pomoc'* nie zabiegał, Wolał gry- 
wać na fortepianie w jakiemś podrzęd- 
nem kinie paryskiem zarabiając 10 
frankow dziennie. 

Władysławowi Mickiewiczowi, jego 
małżonce i córce rząd polski przyznał 
honorowe uposażenie — z czegośmy 
się wszyscy gorąco ucieszyli. O Józe- 
fie Mickiewiczu będącym akurat wów- 
czas w niemniejszej od brata ciężkiej 
biedzie— nikt nie pamiętał, nikt. nie 
wspomniał, Zdawał się o nim nic nie 
wiedzieć sam rząd Polski Odrodzonej. 

Dopiero niedawno z decyzji, jakże 
pięknej, p. Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej zaczął Józef Mickiewicz pobierać 
stałe zaopatrzenie rządowe w kwocie 
200 złotych miesięcznie. Słusznie i 
sprawiedliwie. Lecz należą mu się i 
honory, przywiązane do imienia, 
które nosi po tym, co sławą swoją 
Polskę rozsławił. Pięknie pisze re- 
daktor Włoszczewski: „Józef Mickie- 
wicz winien być z urzędu honorowym 
przewodniczącym wszystkich polskich 
akademij i obchodów z Okazji tych 
czv innych rocznic, urządzanych w 
Paryżu. Józef Mickiewicz powinien 
być wszędzie na pierwszem miejscu, 
a dopiero po nim iść powinni inni 
czcigodni i zasłużeni senjorzy jak 
Dionizy Zaleski, 76-letni prezes Sto- 
warzyszenia „Czci i Chleba", dr. Gier- 
Szyński, powstaniec z 1863 roku i 
inni...“ 

Lat temu dziesięć w odcinku wi- 
leńskiej „Gazety Krajowej" zatytuło- 
wanym „Ten drugi* przypomniałem o 
istnieniu Józefa Mickiewicza — bodaj 
czy nie pierwszy w prasie polskiej. 

A byłem się poznał z Józefem 
Mickiewiczem osobiście w Paryżu 
jeszcze w roku 1884-tym I pozostał 
mi dla niego na życie całe głęboki 
szacunek jako dla człowieka wielkiej 

Nie taiłem tej mojej opinji w tem, com 
o Józefie Mickiewiczu napisał, tłuma- 
cząc zarazem jego stronieniem od 
wszelkich zbyt ożywionych Środowisk 
rezerwę. którą względe'n domu rodzo- 
nego brata swego. Władysława, za- 
chowywał. Władysław Mickiewicz wziął 
mi niedwuznacznie za złe ...nie ośmie- 
lę się powiedzieć: „oprzypomnienia”, 
że Józef Mickiewicz wogóle na šwie- 
cie istnieje, lecz napomknięcie o po: 
wodach jego stronienia od ogniska 
rodzinnego przy ulicy Guenegaud 7. 
Podczas przyjecia wydanego przez 
ówczesnego Delegata Rządu Pclskie- 
go. p. Walerego Romana w ówczesnej 
Delegaturze, w pałacu księżnej Ogiń- 
skiej, na cześć bawiących w Wilnie 
zarówno Władysława Mickiewicza jak 
premiera Ponikowskiego, dał mi Wła- 
dysław Mickiewicz, z którym łączyły 
mnie stosunki najprzyjaźniejsze, Od- 
czuć wcale dobitnie swoje niezadowo- 
lenie, Od tej też daty wiedziałem do- 
brze, żem serce jego nazawsze u- 
tracił. 

Zostało mi na pociechę przešwiad- 
czenie, żem jednak dobrze uczynił 
przydając, wedle sił, nazwisku Ada- 
ma Mickiewicza jeszcze jeden promyk 
w postaci niepospolitych zalet serca i 
umysłu jego rodzonego syna, O któ- 
rych jakby nikt nie wiedział —lub wie- 
dzieć nie chciał. 

Niemniej też z honorem, wobec 
swoich i obcych, nosi obowiązującą 
spuściznę najbliższego z Adamem 
Mickiewiczem pokrewieństwa, wnuk 
jego rodzony, stale przebywający od 
urodzenia w Paryżu, dr, Ludwik Go- 
recki. 

Najstarszem dzieckiem Adama Mic- 
kiewicza była Marja Gorecka, o któ: 
rej Niemcewicz tylokrotnie wyrażał się 

dv. Ś. P. Marja Gorecka, wdowa po 
Tadeuszu G>reckim, synie pułkowni- 
ka Antoniego Goreckiego, oficera 
wojsk Napoleońskich, zmarła w Pa- 
ryżu 26 listopada 192” roku w rocz- 
nicę Śmierci swego ojca, Adama Mi: 
ckiewicza, dożywszy nader podeszłe- 
go wieku gdyż 87 lat. 

Kim był wspomniany Antoni Go- 
recki, każdy wie z literatury, zapamię- 
tawszy choćby tvlko, niegiyś tak po- 
pularne: bajki Goreckiego. Był poetą, 
Był też i żołnierzem. Nietylko napo- 
leonistą lecz i jednym z _ bohaterów 
powstania 1830 go roku. Podczas wy- 
prawy rosyjskiej Napoleona, w oko- 
pach pod Moskwą otrzymał dziad 
dra Ludwika Goreckiego z rąk mar- 
szałka Berthiera, księcia de Wagram, 
krzyż Legji Honorowej, a był wów- 
czas, mówiąc nawiasem, adjutantem 
generała Mielżyńskiego pradziada dzi- 
siejszej ambasadorowej Chłapowskiej. 
Tak się w Polsce splatają zawsze 
koligacje! W salonie paryskim spoty- 
kają się dziś z pewnoscią nie raz ja- 
den: prawnuczka generała Mielżyń. 
skiego i prawnuk jego adjutanta z 
1812 go ioku! Antoni zaś Gorecki 
był w następstwie wespół z genera- 
łem Karolem Załuskim jednym z or- 
ganizatorów w 1830 roku powstania 
na Litwie, Posiadał przecie w wileń- 
Skich stronach majątek Dusiatv, skon- 
fiskowany przez rząd rosyjski. Emig- 
rował w 1832 do Paryża, gdzie i ży- 
cia dokonał w*nader ciężkich warun- 
kach materjalnych pomimo, że jak 
mógł opiekował się starym ojcem 
syn Tadeusz, też do Paryża za- 
gnany. 

Bo było tak, że władze rosyjskie 
wywiozły do Petersburga małoletnich 
synów Antoniego Goreckiego i umieś- 
ciły ich przymusowo w Korpusie Pa- 
ziów, w nadziei, że dadzą się zruzy- 

recki okazał się niepospolitym — та!а- 
rzem, zdobył złoty medal w  peters- 

burskiej Akademii Sztuk Pięknych i 
przeniósł się do Paryża gdzie poślu- 
bił Marję  Mickiewiczównę, córkę 
Adama. 

Syn Tadeusza i Marji z Mickiewi- 
czów Goreckiej, dr Ludwik Gorecki, 
jest z zawodu lekarzem. Zajmuje Wy- 
sokie stanowisko lekarza francuskie- 
go ministerstwa poczt i  telegrafów 
Oraz naczelaego lekarza Oddziału Sa- 
nitarnego przy lzbie Deputowanych. 
Nie „wynarodowił się" w najmniej- 
szej mierze, Świetnie włada językiem 
polskim nawet gdy posługuje się 
piórem a polskim patrjotą jest do 
szpiku kości. Zresztą —przecie kształ- 
cił się w uniwersytecie krakowskimi | 
Jedno, jedyne, co dra Goreckiego od 
nas odróżnia to jego— obywatelstwo 
francuskie. 

„ Dr. Ludwik Gorecki posiada wspa- 
niałe zbiory pamiątek narodowych, 
Oczywiście, że nie brak wśród nich 
pamiątek po Adamie  Mickiewiczu, 
Jest tedy sofa turecka, na której lu- 
bił wypoczywać, jest stół, na którym 
grywał w szachy z Szopenem, jest 
obraz Wańkowicza (kopja z obrazu 
Tycjana) który wisiał w pokoju Ada- 
ma Mickiewicza i Madonna darowa- 
na mu przez Czartoryskiego, jest ka- 
łamarz, którego używał Mickiewicz 
pisząc „Pana Tadeusza* etc. Dr. 
Ludwik Gorecki zdecydował się nie- 
dawno temu uszczuplić swoje zbiory 
paryskie ofiarowując z nich fotel ma. 
honiowy, na którym siadywal Mickie- 
wicz, rektorowi wileńskiego uniwersy- 
tetu prof. Pigoniowi dla przyszłej ko- - 
lekcji pamiątek Mickiewiczowskich ma- 
jącej zająć t. zw. „Celę Konrada". 
Posiada też dr. Gorecki niepospolitą 
kolekcję piśmiennych dokumentów z 
podpisami ks. Józefa Poniatowskiego,



  

KUAJEA (0 УРООДИ 
- Przysposobienie rolnicze młodzieży wiejskiej 

Na popieranie oświaty rolniczej po- 
zaszkolnej budżet Ministerstwa Rolnic- 
twa za r. 1928 - 29 przeznacza 450000 
zł. z jakiej to sumy na województwo 
Wileńskie przypada około 7 proc. Jest 
to suma nieduża, jeżeli zważyć potrze- 
by w tej dziedzinie. Ostatnio zwrócono 
już na to uwagę, jak również metodycz 

"nie zaczęto zastanawiać się nad tem 
jakie drogi najefektywniej prowadzą do 
podniesienia poziomu kultury. uświado 
mienia i szerzenia wiedzy rolniczej 
wśród najszerszych warstw rolników. 
Obecnie na czoło wysuwa się akcja 
przysposobienia rolniczego młodzieży 
wiejskiej, mająca objąć w planowej ak- 
ėji na rok 1929 - 1930 sto powiatów 
z około 30.000 członków a w formie luz 
niejszej co najmniej drugie tyle. Przy- 
sposobienie rolnicze młodzieży wiej- 
skiej należy do najważniejszych zaga- 
dnień już z tej przyczyny, że właśnie 
młodzież stanowi element najbardziej 

zdolny do przejęcia tych lub innych 
form organizacyjnych pracy na roli, 
mniej jest pod wpływem rutyny i dzię- 
ki przymusowemu szkolnictwu przy-- 
gotowana jest w większym niż starsi 
stopniu do zrozumienia korzyści Osią- 

ganych w miarę racjonalizacji warszta- 
tów rolnych. 

Według p. Z. Kobylińskiego, z arty- 
kułu którego w ostatnim zeszycie w 

„Przemyśle i Handiu'* czerpię poniższe 

informacje, akcja przysposobienia rol- 
niczego młodzieży wiejskiej opiera się 

u nas na świadomej pracy sam ej mło- 
dzieży wiejskiej pod opieką fachową 

instytucyj rolniczych, przy czynnej 

«współpracy szkolnictwa rolniczego a 

przy wybitnej pomocy ministerstwa rol 

nictwa i samorządów. Pracę konkurso- 
wą rozpoczęto w roku 1926 w dwuch 

powiatach (sandomierskim i błońskim) 
przy udziale 32 członków. W roku 1928 

pizeprowadzono na terenie wszystkich 
organizacyj rolniczych i częściowo 
przez instytucje rolnicze akcję konkur- 
sową z około 9000 młodzieży wiejskiej, 
Na rok 1929, jak zaznaczyliśmy na 

wstępie, przewiduje się udział w plano- 
wej akcji 100 powiatów z 30.000 mło- 
dzieży wiejskiej. Na terenie wojewódz- 
twa Wileńskiego przysposobienie rolni- 

cze obejmie 4 powiaty: wileńsko - tro- 
cki, oszmiański, święciański i brasław- 
ski, na terenie w-wa Nowogródzkiego 
3 — lidzki, nowogródzki j nieświeski. 

Opierając się na dotychczasowem 
doświadcezniu i dążąc do tego, by ak- 
cja konkursów rolniczych młodzieży 
wiejskiej, jako forma czołowa w cało- 
kształcie wychowania rolniczego, sta- 
ła się możliwie powszechną, Minister- 
stwo ustaliło pewne dyrektywy i od 
stosowania się do nich ma uzależniać 
w wysokim stopniu swe poparcie. Do 
współpracy w dziedzinie wychowania 
rolniczego winna — zdaniem Minister- 
stwa — stanąć w zakresie organizacyj- 
nym zorganizowana młodzież wiejska, 
w zakresie fachowym — instytucje rol- 
nicze, szkoły rolnicze i t.p., Samorządy 
zaś winny w swej polityce finansowego 
popierania rolnictwa na terenie powia- 
tu w dużym stopniu uwzględniać akcję 
konkursów rolniczych młodzieży wiej- 
skiej, jak również uzgadniać ją z pro- 
gramem rolnym powiatu. 

Ministerstwo Rolnictwa będzie na- 
dawało akcji zasadniczy kierunek, har- 
monizowało współdziałanie, uzgadniało 
metody i popierało celowy rozwój ak- 
cji przysposobienia rolniczego młodzie- 
ży wiejskiej. Zainteresowanie akcją kon 
kursów rolniczych winno dotrzeć wszę 
dzie i próby samodzielne w tej dziedzi- 

nie mogą być podejmowane wszędzie 
tam, gdzie tyłko znajdzie się zrozumie- 
nie, dobra wola i chęć współpracy. Do 
planowej jednak akcji mogą stanąć o- 
kręgi wżględnie powiaty, posiadające: 
1) szereg ognisk zainteresowanej, a 
najlepiej zorganizowanej młodz. wiej- 
skiej, 2) zespół sił fachowych, w pier- 
wszym rzędzie organizacyj rolniczych, 
nauczycieli szkół rolniczych, gotowych 
do czynnej współpracy z młodzieżą, 3) 
możliwości sfinansowania akcji, prze- 
dewszystkiem ze strony samorządów 
powiatowych. 

Wytyczna subwencjonowania orga- 
nizacyj, prowadzących  przysposobie- 
nie rolnicze młodzieży wiejskiej usta- 
lone zostały w sposób następujący: 

Subwencja ogólna, udzielona organizacji 
-— przeznaczona jest: a) na koszty ogólne, 
organizacje, kursy, korespondencję, druki, 
wyjazdy lustratorów — w wysokości 66 i 
dwie trzecie proc.; b) na nagrody lokalne— 
w wys. 33 i jednej trzeciej proc. Koszty 
te obliczone będą w stosunku do przewidy- 
wanej liczby zespołów konkursowych, li- 
cząc na zespół zł. 150. Organizacja dana nie 
otrzyma wię go zasiłku przy zorganizo- 
waniu większej liczby zespołów, natomiast 
przy zorganizowaniu mniejszej ilości od prze- 
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widzianego minimum winna zwrócić Mini- 
sterstwu część otrzymanego zasiłku w sto- 
sunku zł. 150 od niezorganizowanego zespo- 
łu. Na koszty objazdów instruktorów facho- 
wych centralnych organizacyj rolniczych su- 
bwencja wynosi po zł. 1.000 na powiat, które 
organizacja rolnicza zobowiążte się obsłużyć 
swoim personelem fachowym; w okręgach, 
gdzie działa kilka organizacyj rolniczych, wi- 
nien nastąpić podział pracy. 

Subwencje na koszty pokazów i nagro- 
dy powiatowe (zł. 500 i zł. 800) wypłacane 
będą organizacjom, prowadzącym przysposo- 
bienie rolnicze, w razie działania kilku orga- 
nizacyj na teienie — wyłonionej wspólnie 
komisji. Subwencje na remuneracje dla naj- 
bardziej czynnych członków komisyj okręgo- 
wych (do zł. 700 na powiat) wypłacane bę- 
dą organizacjom rolniczym, względnie ko- 
misjom po zatwierdzeniu przez  Minister- 
stwo Rolnictwa zgłoszonych imiennych wnio- 
sków. 

Wszystkie subwencje będą wypłacane 
stopniowo w miarę realizowania przewidy- 
wanej pracy. 

Przechodząc do akcji przysposobie- 
nia rolniczego specjalnie na terenie wo- 
jewództwa Wileńskiego narazie 
nic nie możemy powiedzieć konkretne- 
go, bowiem jest ona jeszcze w stadjum 
przygotowawczem. Mianowicie obecnie 
odbywają się narady w tym przedmio- 
cie przy udziale zainteresowanych insty 
tucyj. —ski. 

Kradzież w kościele po-Dominikańskim 
Wczoraj rano z kościoła po-Dominikańskiego nieujawniony Sprawca 

skradł dwa Świeczniki. Brak Świeczni ków zauważono dopiero po nabo- 

żeństwie, tak że złodziej przez nikogo nie zauważony zdołał się ulotnić. 

Kafastrofa kolejowa pod Wotkowyskiem 
przyczyną opdźnienia kurjera Paryż—Moskwa 

W dniu wczorajszym pociąg towarowy, idący ze stacji And- 
rzejewic do Wołkowyska, wykoleił się w Wołkowysku skutkiem 
źle ustawionej zwro'nicv. 3 wagony wypadły z szvn, zatarasowu- 
jac sobą tor koleiowy. Cały pociąg został rozerwany. „Na szczęś- 
cis wypadków z ludźmi nie było. 

Skutki+m ka'astrofy pociąg 
zał opóźnienia na 4 godziny. 

pośpieszny Paryż—Moskwa do- 

Wynadzk podczas zawodów narciarskich. 
Onegdaj w dnień, podczas zawodów narciarskich na boisku 6 p. p Leg. 

spadł ze znacznej wysokości 
sianie cężkim z licznemi ranami, 
Antokolu. 
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 

Meteorologii U. S, B, 
z dria 25 - il. '929 + 

Cišnienie > 
średnie w w } 107 

Temperatura ! ‚ 
šrednia ł m 

Opad za do- ! 1 
bę m. m. \ 

Wiatr : ži przeważający | potudniowo wschodai. 

Uwagi: pogodnie. 

Minimum za dobę — 157%C. 
Maximum na dobę — 10'C. 

Tendencja barometzvczna: stan stały; 
następnie wzrost ciśnienia 

J 
KOšCIELNA. 

— Uroczystość ku uczczeniu J. S. Ojca 
świętego. Liga Katolicka Archidiecezji Wileń- 
skiej w porozumieniu z innemi organizacja- 
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Kościuszki i innych znakomitości tu- 
dzież całą serję oryginalnych listów 
Adama Mickiewicza. 

Wszystkie te muzealne pamiątki 
przeznaczył dr. Ludwik Gorecki dla 
Muzeum Narodowego w Warszawie, 
gdzie spoczną nazawsze po najdłuż- 
szem, daj Bóg, życiu ich teraźniejsze- 
go właściciela. 

* 

Za dalekoby nas zawiodło choćby 
tylko paroma słowami cofając się 
wstecz w dzieje naszej wielkiej Emi- 
gracji paryskiej, wspomnieć o tych z 
pośród naszych erzigrantów, - którzy 
się chlubnie zapisali w pamięci go- 
Ścinnej Francji lub w tej chwili zajmu- 
ją w Paryżu odpowiedzialne stanowi- 
Ska. Więc np. o Wołowskim, w na- 
stępstwie senatorze Departamentu Sek- 
any, o słynavm okuliście doktorze 
Gałezowskim, o Kłobukowskim, fran- 
cuskim ambasadorze w Bruxelli, o 
Lewandowskim, dyrektorze jednego z 
największych banków paryskich, o 
Fortunacie Strońskim, znakomitym 

profesorze w Sorbonie, o europejskiej 
Sławy neurologu doktorze Babińskim 

„gc. etc. 
Si parva magnis com- 

ponere licet, niech zamkną 
niniejsze wspomnienie i ten, z koniecz- 
ności, całkiem szkicowy zarys: nazwi- 
skiem rodaka, którego polskość, acz- 
kolwiek z żadnemi emigranckiemi re- 
miniscencjami nie sprzęgnięta, niewą- 
tpliwie dobrze nam robi na Świecie 
Bożym. 
« A może ojciec, dziad lub pradziad 
p. Antoniego Cierplikowskiego był 
emigrantem? 

Nie. On sam przybył „na własną 
rekę“ do Paryża jako kilkunastoletni 
<hłopiec, przed mniej więcej dwudzie- 
stu laty -no, i pracą a wrodzonym 
sprytem dobił się do stanowiska, mo- 

że jedynego w swoim rodzaju w Eu- 
ropie. 

P. Cierplikowski— znany i popular- 
ny jako Monsieur Antoine 
—jest ani mniej ani więcej tylko naj- 
słynniejszym paryskim _ fryzjerem i 

coifeur'em. Bagatelal To fortuna w 
ręku; to ultima Thule facho- 
wości! A gdy się, Oprócz zakładu w 
Paryżu, dokąd najwytworniejsza i naj: 
bogatsza klientela wali drzwiami i 
oknami, posiada jeszcze filje w Lun- 
dynie, w New Yorku, w Cannes... na- 
wet w Warszawie (Świeżo założona), 
to... to, co mówić o takim potentacie? 

Pan Antoine — Cierplikowski ucho- 
dzi za tego, który „wymyślił* i lan- 
sował na cały Świai uczesanie dla 
niewiast 4 la gargęonne. To 
tytuł jego do nieśmiertelnej sławy. 

Jest jeszcze inny. Nikt, podobno, 
jak on, nie potrafi 5 котропо- 
wać uczesania bajecznie harmonizu- 

jącego z typem uczesanej głowy. Bo 
Monsieur Antoine sam jest rzeźbia- 
rzem, utalentowanym rzeźbiarzem-arty- 
sią z Bożej łaski. Mówiono mu wie- 
le razy: rzuć pan. fryzjerstwo, poświęć 
się rzeźbie! Lecz Monsieur Antoine ma 
zamiłowanie do swego fachu. Jest nie- 
tylko estetą i artystą; jest też i entuz- 

jastą. Jest dziś „mistrzem sztuki fryz- 
jerskiej". Ambicją jego jest utrzymać 
się na tem stanowisku. Dla Ciebie, 

Polsko — powiada — i dla Twojej 
chwały! 

Bo p. Cierplikowski, aczkolwiek 
obywatelem jest najlojalniejszym Fran- 
cji, jest gorącym polskim  patrjotą. 

Polakiem siebie zawsze i wszędzie 
zwie—i tem szacunek zjednywa sobie 
ludzi. 

_ Cz J 

МАНАЫ 
RWE 

zawod.ik Szeregowiec 43 p. p. Jan Kukułka. W 
ulokowano ge w Szpitalu wojskowym na 

NIKA 
mi katolickiemi przygotowuje się do zorgani- 
zowania w dniu 13 maja r. b. uroczystošci 
obchodu 50-lecia kapłaństwa  oraz imienin 
Ojca świętego Piusa XL. 

Ponieważ obecny Papież jest jedynym. 
Papieżem, który był w Wilnie, przeto obchód 
będzie nosił charakter specjalnie uroczysty. 

W dniu dzisiejszym o g. 19 w lokalu Do- 
mu Ludowego (Metropolitalna Nr. 1) odbę- 
dzie się zebranie organizacyjne Komitetu. 

—Przesunięcie personalne na terenie ar- 
chidiecezji. Na mocy zarządzenia ]. E. ks. 
arcybiskupa R. Jałbrzykowskiego, w składzie 
osobistym duchowieństwa archidiecezji za- 
szły następujące zmiany: ks. Wojciech Jaw- 
naszan wikary w Lacku, przeniesiony został 
na stanowisko czasowego administratora tej- 
że >: ks. Józef Rowiński na wikarego 
do obrzyniewa. 

URZĘDOWA 

— Obostrzenia przy zezwoleniach па 
broń Wydziałom bezpieczeństwa władz ad- 
ministracyjnych wydany został nakaz  Ści- 
ślejszego sprawozdania kwalifikacji osób, u- 
biegających się o zezwolenia na broń. 

Wszystkim osobom,-notowanym przez 
władze policyjne, karanym sądown%e i nawet 
znanym i karanym za nadużywanie alkoho- 
lu, pozwołenia na broń nie będą wydawane. 

MIEJSKA 
— (0) Z Magistratu. Magistrat na wczo- 

rajszem posiedzeniu postanowił zatrudnić 
przy robotach miejskich jeszcze 86 bezrobot- 
nych. 

Pozatem, w związku z brakiem sal gi- 
mnastycznych przy szkołach żydowskich, po- 
stanowiono wynająć stosowną salę gimna- 
styczną dla użytku tych szkół. 

— Wydzierżawienie działek miejskich. 
Magistrat postanowił wydzierżawić działki 
ziemi miejskiej i działki wydzielone z ma- 
jatków miejskich (Leoniszki i Kuprjaniszki) 
ustalając tenutę dzierżawną dla  dziafek 
dzierżawionych do roku 1914 w wysokości 
ówczesnej w przeliczeniu na złote, dla dzia- 
łek zaś dzierżawionych od roku 1915 w wy- 
sokości 4 groszy za każdy metr kwadratowy. 

‚ — (0) Zniesienie ganków. Jak się do- 
wiadujemy, Magistrat postanowił, że wszy- 
stkie ganki ze słupami, wystającemi na chod- 
nik muszą być zniesione. 

— (0) Wybory do Izby Przemysło- 
wo-Handlow:j w Wiluie, W ubiegłą so- 
botę i niedzielę odbsły s'ę wvbory radców 
do Izby Przemysłowo Handlowej w Wilnie, 
dokonane przez zrzeszenie gospodarcze 
żydowskie w Wilnie. 

Na zebraniu związku kupców žvdow- 
skich zostali wybrani do sekcji handlowej: 
P.p. J. Cholem, A. Kawenoki i inż. Spiro. 

Na zebraniu związku przemysłowców 
leśnych zostali wybrani do sekcji przemy- 
słowej: pp E. Coch i B. Parnes i ną ze- 
braniu stowarzyszenia handlu i przemysłu 
w Wilnie: p.o B Ep-ztejn i J. Szeskin. 

Podatki miejski* w lutym. Przy- 
pominamy, ż* do dnia 28 b m. należy 
wpłacić pierwszą ratę miejskiego podatku 
od lokali za rok 1929 i czwartą ratę pań 
stwo ego podatku od nieruchomości wraz 
z dodatkiem komunalnyn: za rok 1925. Po 
tym terminie zaległości będą ściągane przy= 
musowo z doliczaniem kar za zwłokę. 

Walne Zebranie Towarzystwą 
Pszczelniczego Ziemi Wileńs:i į. W dn. 
8 marca b. r. o godz. 17 ej w lokalu gim- 
nazjum im. J. Lelewela w Wilnie (ul. Mi- 
ckiewicza 38) odbędzie się doroczne Wal- 
ne Zebranie T-wa Pszczelniczego. 

AKADEMICKA. 
— Walne zgromadzenie członków Brat- 

niej Pomocy Młodz. Akad, U. S. B. w Wilnie. 
Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Pomoc Pol- 
skiej Młodzieży Akademickiej Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie na mocy uchwa- 
ły swej z dn. 21 lutego r. b. zwołuje na dzień 
12 marca 1929 r. o godz. 6 m. 30 wiecz. do 
Sali Śniadeckich U. $. B. Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie członków Stowarzyszenia. 

W razie nie dojścia do skutku zebrania 
w powyższym terminie z powodu braku quo- 
rum, ztbranie w drugim terminie prawomoc- 
ne bez względu na ilość przybyłych członków 
odbędzie się w tymże dniu о0 godz, 7 min. 
30 wiecz. 

W 

_ Porządek dzienny zgromadzenia: 1) Za- 
gajenie, 4) wybór prezydjum, 3) sprawozda- 
nie z działalności ustępującego zarządu, 4) 
sprawozdanie z działalności staudenckiej Ka- 
sy Chorych przy Bratniej Pomocy Pol. Mł. 
Akadem. U.S.B., 5) sprawozdanie komisji re-., 
wizyjnej, 6) dyskusja, 7) wniosek ustępują- 
cego zarządu, 8) uchwalenie budżetu Stowa- 
rzyszenia ną rok 1929, 9) sprawozdanie spe- 
cjalrsej komisji do spraw zbadania stanu go- 
spodarki Mensy, 10) wybory nowych władz 
Stowarzyszenia: a) wybór prezesa, b) vice- 
prezesów, c) członków zarządu, @) komi- 
sji rewizyjnej, 11) wolne wnioski. 

Zebranie organizacyjne akademickie- 
go Aeroklubu. Doniosłość rozwoju lotnictwa 
oraz konieczność szerzenia idei silnej floty 
powietrznej wśród najszerszych mas, zawią- 
zał się Akademicki Aeroklub, który na dzień 
26 b. m. na godzinę 7 wiecz. zwoiuje zebrą- 
nie młodzieży akademickiej w celu wybrania 
tymczasowych władz, ustalenia listy człon- 
ków Aeroklubu Akademickiego U.S.B. i za- 
znajomienie obecnych ze statutem Klubu. Ze- 
branie odbędzie się w sali I Głównego Gma- 
chu U.S.B. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Walne Zgromadzenie. Zarząd Kasy 

Pożyczkowo-Oszczędnościowej pracowników 
sądowych w Wilnie niniejszem podaje do 
wiadomości p. p. członków Spółdzielni, że 
zwyczajne coroczne posiedzenie Walnego 
Zgromadzenia odbędzie się w dn. 10 marca 
o godz. 12-ej w południe w gmachu Sądów 
Pokoju Nr. 201. z 

Gdyby Walne Zgromadzenie nie doszło 
do skutku z braku dostatecznej ilości człon- 
ków, następne zebranie odbędzie się tegoż 
dnia o godz. 12 m. 30 bez względu na ilość 
obecnych. 

Porządek dzienny: 1) wybory przewod- 
niczącego, 2) sprawozdanie zarządu, 3) za- 
twierdzenie bilansu, 4) podział zysku, 5) uzu- 
pełn. wybory Rady Nadzorczej i Zarządu. 6) 
wolne wnioski, Zarząd. 

— Koło nauk społeczno-gospodarczych 
w Ognisku. W dn. 26-II r. b. o godz. 18-ej 
w sali Ogniska Kolejowego w Wilnie, przy 
ul. Kolejowej Nr. 19 odbędzie się zebranie 
członków, na którem p. inż. Ostrowski wy- 
głosi reśzrent z dziedziny gospodarczej na te- 
mat „walka o ziemię w okresie zaborów”. 

Goście będą mile widziani. 
— Wil. Tow. Lekarskie. We środę, dn. 

27 b. m. o godz. 8-ej wieczorem (punktual- 
nie) w lokalu własnym (Zamkowa 24) od- 
będzie się posfedzenie naukowe T-wa z na- 
stępującym porządkiem dziennym: 1) odczy- 
tanie protokułu z poprzedniego posiedzenia, 
2) dr. K. Stawiarska. Przebieg dotychczaso- 
wy akcji szczepień Calmette'a w Wilnie, 3) 
dyskusja w sprawie RA B. C. G. w 
związku z odczytami dr. Bagińskiego, prof. 
Jasińskiego i dr. Stawiarskiej. Zagajenie dy- 
skusji przez prof. W. Jasińskiego. 

1EATR I MUZYKA 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Dziš 

„Dobrze skrojony irak“ — satyra Dregelli, 
posiadająca wiele aktualności, oraz dowcipu. 
es na tej satyrze bawi się znakomi- 
ci 

— Kwadratura Koła. Oto tytuł satyry na 
stosunki bolszewickie W. Kutajewa. Satyra 
ta w niezmiernie dowcipny sposób wyśmie- 
wa przedewszystkiem bolszewickie małżeń- 
stwa, czyli t. zw. „rejestrację“. „Kwadratu- 
ra Kola“ w warszawskim repertuarze „Ate- 
neum'* cieszyła się nadzwyczajnem powodze- 
niem, dzięki swemu niefrasobliwemu humo- 
rowi, zactekawieniu, z jakiem publiczność 
chwyta wszelkie objawy nowego życia pa 
tamtej stronie granicy. Teatr Stanisławskiego 
(Studio) w Moskwie, po wystawieniu „Kwa- 
dratury: Kola“ co mialo miejsce w sezonie ze- 
szłym, o mało się nie naraził na zamknięcie 
teatru przez władze bolszewickie, w każdym 
razie pó kilku przedstawieniach kazano mu 
zdjąć tę satyrę z repertuaru. Premjerę „Kwa- 
dratury Koła” wyznaczono w Teatrze Ро!- 
skim ną piątek. 

— „Laleczka z saskiej porcelany", któ- 
rej premjera odbyła się w zeszłą niedzielę 
przy wysprzedanej do ostatniego miejsca wi- 
downi i wśród entuzjazmu dzieci i starszych, 
powtórzona będzie w niedzielę d. 3 marca o 
g. 12 m. 30 w południe. 

— Reduta na Pohulance. Koncert L. Mu- 
enzera. W dniu dzisiejszym odbędzie się dru- 
gi i ostatni koncert znakomitego pianisty Le- 
opolda Muenzera, który wystąpi z innym pro- 
gramem. Sądząc z wczorajszego koncertu te- 
go pianisty, dzisiejszy wieczór również zgro- 
madzi tłumnie muzykalną publiczność wileń- 
ską w Reducie. Początek o godz. 20-ej, Bile- 
ty już do nabycia w księgarni „Lektor*, Mic- 
kiewicza Nr. 4 i od godz. 17-ej w kasie teatru 
o godz. 20-ej — komedja w 3-ch aktach J. 

— „Adwokat i róże”. Dziś, po raz piąty 
Szaniawskiego p. t. „Adwokat i róże” ze Ste- 
fanem Jaraczem w głównej postaci. 

Jutro i dni następnych „Adwokat i róże” 
— Reduta na prowincji, Dziś, w Brześciu 

n/B. komedja A. Słonimskiego — „Murzyn 
warszawski". 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Śmiertelne poparzenie. Z powodu 

chwilowej nieuwagi domowników oparzył się 
wrzątkiem jednoroczny Robert Borowski 
(Mickiewicza 22). Nieszczęšliwe dziecko 
przewiezione do szpitala pomimo zabiegów 
tekarskich — zmarło. Ž 

— Zamach samobėjczy oficera. W nie- 
dzielę, w mieszkaniu własnem przy ul. „Kal- 
waryjskiej 13 usiłował odebrać sobie życie 
porucznik 3 D. A. K. Adolf Wiliński. Około 
godz. 10 wiecz.: w pokoju oficera rozktgł się 
nagle strzał i gdy domownicy weszli do po- 
koju znaleźli porucznika leżącego z prze- 
strzeloną skronią. Wezwano natychmiast po- 
gotowie wojskowe, któż: odwiozło Wilińskie- 
go w stanie bardzo ciężkim do szpitala woj- 
skowego. Ze wstępnych dochodzeń wynika, 
że powodem targnięcia się na życie , był 
rozstrój nerwowy, na który Wiliński cierpiał 
już od dłuższego czasu. 

— Harce samochodowe nie ustają. Przy 
zbiegu ulic Mickiewicza i Styczniowej tak- 
sówka Nr. 142 zderzyła się z dorożką Nr. 238 
własność Franciszka Mickańca (Kalwaryjska 
125) wskutek czego dorożka uległa uszko- 
dzeniu. Na ul. Zawalnej taksówka Nr. 135 
wpadła na dorożkę Wiktora  Suchockiego 
(Krakowska 24). Poza częściowem zniszcze- 
niem dorożki wypadków z ludźmi nie było. 

— Rabuś wyrwał torebkę. Onegdaj wie- 
czorem w bramie domu Nr. 6 przy ulicy Su- 
bocz na przechodzącą Apolonję Zakowszczo- 
wą napadł oprzyszek, który wyrwał wystra- 
szonej kobiecie torebkę z pieniędzmi. Ucie- 
kającego napastnika zdołano ująć. Okazało 
się że był to Wincenty Pilecki (W. Pohulan- 

ka 12). 

RADIO. 

Wtorek, dnia 26 lutego 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- 
nego, repertuar teatralno kinowy j chwilka 
litewska, 16.20 — 16.35: Kurs języka wło= 
skiego. 16.35 — 17,00: Audycja dla dzieci 
„Mała s*rzyneczke*. 17,00 — 17,25: Odczyt z 
działu „Życie normalne p. t. „Względność 
czasu w życiu praktycznem*. 17.2» 17.50: 
Tr. z Poznania. Odczst p. t. „Sztuki plasty- 
czne w Polsce od XVIII w. do czasów 
współczesnych", 17.55 18.50: Tr. z W-wy: 
Koncert. 18.50—19.15 „O -Pani—dla Pani”, 

Nabożeństwo żałobne dn. 27-go bm. 

  

Tp. 

Z Michałowskich || 
D:rowa Helena Mancewiczowa 

Zasnęła w Panu dnia 25-go lutego 1929 r., przeżywszy lat 37. 
Wyprowadzenie zułok z domu żałoby ul. Mickiewicza 9, do koscioła św. 

Kazimierza nastąpi dn. 26 go b. m. o godz. 5 pp. 
o godz 9ej rano w tymże kościele, 

a eksportacją zwłok o godz. 4 ej pp. na cmentarz po Bernardyński. 
Q czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

MĄŻ i DZECI - 

  

We środę 27-go lutego, jako w 30-:ym dniu śmierci odbędzie się 

msza Św. w kaplicy Ostrobramskiej o godz. 9.30 rano za duszę 

< T 
Ignacego Hr. Halki-bedėchowskiego 

O czem zawiadamia 

P. 

RODZINA. 

W dziesiątą bolesną rocznicę śmierci 

Ś. P. 

Władysława WĘULAWOWICZĄ 
odbędzie się nabożeństwo w kościele Bonifraterskim we Środę 

21 lutego © godz. 10-ej rano, 
O czem zawiadamiają krewnych i przyjaciół 

Żona i Siostry. 

  

We środę, 27 lutego o godzinie 10-ej w kaplicy Ostrobramskiej 
odbędzie się-nabożeństwo żałobne za duszę Ś. p. 

(oksana Partzeokio 
zmailej w Zakopanem O stycznia rb. 

  

Zjazd wojewodów w Wilnie 
W niedzielę 24-g0 b. m. rano o 

godz. 10:ej w pałacu reprezentacyj- 
nym rozpoczęła się konferencja wo- 
jewodów; województw wschodnich 
pod przewodnictwem wojewody Racz- 
kiewicza. Obecni wojewodowie: nowo- 
gródzki=Zigmunt Beczkowicz, wo- 
łyński—H-nryk Józefski, białostocki 

Karol Kirst. Nadto w konferencji 
biorą udział: dyrektor departamentu 
politycznego Ministerstwa Spraw We- 
wnętrznych  Paciorkowski, naczelnik 
wydziału narodowościowego Minister- 

stwa Spraw Wewnętrznych Suchecki 
i wicewojewoda wileński Stefan Kirti- 
klis. Na porządku  dzienaym pierw- 
szego dnia obrad—sprawy gospodar- 
cze i samorządowe. 

W drugim dniu konferencji roz 
patrzono w dalszym ciągu szereg 
aktualnych spraw  administracyjnych, 
gospodarczych i kulturalnych. Dezy- 
deraty, jakie się wyłoniły w tych 
sprawach przedstawione będą cen- 
tralnym władzom przełożonym. 

Przyjęcie u Marszałka Senatu. 

Po zakończeniu obrad zwiedzono 
Uniwersytet S. B. (o czem piszemy 
na innem miejscu) poczem udano się 
na zaproszenie marszałka prof. Szy- 
mańskiego do gmachu kliniki ocznej 
na Antokolu, gdzie w świetlicy prof. 
Szymański podejmował obiadem pp. 
wojewodów, przedstawicieli minister- 
stwa, członków komitetu jubileuszo- 
wego obchodu Uniwersyt=tu i przed- 
stawicieli prasy. Przemawiał gospo- 
darz przyjęcia prof. Szymański, na- 
stępnie wojewoda białostocki Kirst 

toastując na cześć p. Prezydenta 
Rzecz: pospolitej i p. Marszałka Pit- 
sudskiego. 

J. Magn. rektor ks. Falkowski 
dziękował pp. wojewodom za ich 
życzliwe zainteresowanie* się Sprawa: 
mi uniwersytetu. Ks Żongołłowicz w 
przemówieniu swem scharakteryzował 
ideę uniwersytetu wileńskiego. Woje- 
woda Raczkiewicz toastował na po- 
myślaość U iwersytetu Stefana Bato- 
rego, a prof. M. Limanowski na po- 
myślność ziem wschodnich. 

Recepcja u p. wojewody Raczkiewicza. 

©О godz. 5-ej po poł. odbył się w 
prywatnvch apartamentach p. wojewo- 
dy Wł. Raczkiewicza cercle towarzy- 
ski. Przybyli wszyscy pp. wojewo- 
dowie i inni uczestnicy konferencji 
wojewcdów, dalej reprezentanci uni- 
werSytetu, książtta kościoła, przedsta- 
wiciele wszystkich wyznań, Świata na- 

ukowego, literackiego, prasy, senato- 
rowie i posłowie, szefowie niezespo- 
lonych urzędów, słowem reprezentan- 
ci wszystkich sfer Społeczeństwa po- 
dejmowani gościnnie przez p. Woje- 
wodę wileńskiego i p. Jadwigę Racz- 
kiewiczową. 

Posiedzenie Kamitefu ohchodu 350-Iecia U.S.B. 
Na zaproszenie J. Magn. rektora 

U.S.B. ks. Falkowskiego i marszałka 
Senatu prof. Szymańskiego wojewo- 
dowie województw wschodnich, ba- 
wiący w Wilnie na konferencji oraz 
wojewoda i wicewojewoda naszego 
województwa, przybyli do gmachu uni- 
wersytetu wileńskiego i uczestniczyli 
w posiedzeniu komitetu obchodu 350- 
lecia założenia uniwersyletu przez. kró- 
la Stefana Batorego. Jak wiadomo 
wraz z cbchodem tej doniosłej rocz- 
nicy, Święcić będziemy jesienią bieżą- 
cego roku również 10-lecie wskrzesze- 
nia wszechnicy. Przewodniczył J. Mag- 
nificencja rektor Uniwersytetu Czesław 
Falkowski. Pp. wojewodowie zaznajo- 
mili się w ogólnych zarysach z рго- 
jektowanemi szczegółami obchodu i 
zadeklarowali udział podległych im 
województw w obchodzie jubileuszo- 

wym, wyrażając jak słychać gotowość 
przyczynienia się do remontu gmachu 
uniwersyteckiego, jaki będzie usku- 
teczniony z Okazji jubileuszu. | tak 
wspólnym sumptem województw 
wschodnich ma być odremontowany 
dziedziniec Piotra Skargi, skrzydła 
gmachu, związane z pamięcią Skargi, 
i mają stanąć podwaliny pod pomnik 
tego wielkiego patrjoty i kaznodziei. 
Województwo nowogródzkie odre- 
montować ma swym kosztem dziedzi: 
niec Mickiewicza i ufundować tu tabli- 
cę pamiątkową, jako wyraz hołdu zie- 
mi nowogródzkiej naszemu najwięk- 
szemu wieszczowi. Pp. wojewodowie 
zwiedzili szczegółowo gmach uniwer- 
Sytetu, historyczne dziedzińce, przy- 
czem informacyj udzielał prof, Ferd. 
Ruszczyc. 

Burza śnieżna nad Wileńszczyzną 
Utrudnienie w komunikacji. —Zagrożone odcinki, 
Burza śnieżna, która rozszalała się w niedzielę po południu nad Wileńszczyzną 

trwała bez przerwy do wczoraj rano. Ogromne zwały śniegu niesione dużym wiatrem 
zasypywały drogi, tory kolejowe i osiedlaludzkie. Najbardziej naturalnie ucierpiała do- 

munikacja, która na drogach została zupełnie przerwana do czasu oczyszczenia zasy- 
panych traktów i dróg. Komunikacja kolejowa natrafiła na bardzo znaczne trudności. 
Wprawdzie pociągi przychodzące do Wilna mają tylko kilku lub  kilkunastominutowe 

opóźnienia lecz zawdzięczać to jednak trzeba nadludzkim wysiłkom personelu technicz- 

nego pracującego bez przerwy na zagrożonych linjach. Na największe trudności, jeśli 
chodzi o Wileńszczyznę napotyka się na linjach w pobliżu Mołodeczna, Królewszczynzy, 
Zahacia i t. d. W niedzielę wieczorem pociąg osobowy, który wyszedł z Mołodeczna do 
Królewszczyzny po przebyciu połowy drogi utknął w polu nie mogąc się przedostać 
przez znaczne zaspy śnieżne. Wśród jadących powstało zrozumiane zaniepokojenie 
spotęgowane nocną porą i bezludną okolicą. Dopiero po godzinnem oczekiwaniu nade- 
szła pomoc w postaci pługów kolejowych i robotników i po oczyszczeniu toru, pociąg 
mógł ruszyć w *: drogę. Poważną również jest sytuacja w rejonie Lidy, Baranowicz 
i Brześcia, gdzie oczyszczane tory są po chwili zasypywane nowym śniegiem. Pociąga 
to za sobą już bardziej znaczne opóźnienie pociągów i zatarasowanie torów _ przez. 

transporty zatrzymywane w drodze. 

19.15—19.35: Muzyka z płyt gramofono- | 125857 is 0 iii I I IIS 
- wych. 19 335—:9.45: Odczylanie pros:amu na 
środę i komunikaty. 19.15 — 2000: Tr. z 
op ry z Poznania „Bal maskowy*. 2200—: 
Tr. z Warszawy: Komunikaty P. A- T» 
policyjny, sportowy i inne, oraz „Snacer 
detektorowv po Europie" (retransm. ze stacyj 
zagraniczn.) 

@ Ofiarności Sz. Czytelników 
   
   

polecamy biedną matkę z 5-giem 
drobnych dzieci, znajdującą sie w 
nędzy. Wszelkie ofiary w naturze, 
lub gotówce, przyjmuję administracja 
„Stowa“ dla „Biednej matki”. SAB   
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O 1Z-fei na skoczni Anfokolskiej 
Niedziela przedwczorajsza winna 

być zapisana złotemi głoskami w hi- 
storji sportu wileńskiego. Nigdy ża- 
dne zawody nie zgromadziły tak licznej 
i doborowej publiczności. Formalne 
morze głów zalegało plac 6 pp. Leg., 
przeszło 5000 osób przyglądało się 
najpiękniejszej konkurencji narciarskiej 
ti. skokom. 

I rzeczywiście było na co patrzeć. 
fioście zakopiańscy wzbudzali powsze- 
chne zaciekawienie i zachwyt. Gdy 
kapitan Kawalec ogłasza przez mega- 
fon: „skacze numier 4ty Król Eugen- 
jusz” wszystko zamarło, nawet licznie 
zgromadzone panie przerwały na chwi- 
ję pasjonujące rozmowy. Z pod wiel- 
kiego białego orła na szczycie góry 
odrywa się drobna sylwetka, sekunda 
ł już jest na progu— potężne odbicie 
się, wspaniały. lot i roześmiany, roz- 
radowany Król ląduje p:wnie na 23 i 
pół metrach. Publiczność jest zachwy 
cona— więc to jest skok, takie proste, 
takie łatwe, a takie efektowne, mówią 
liczni widzowie, obserwujący po raz 
pierwszy skoki narciarskie. Nie takie 
proste jakby się zdawało. Dopiero 
przy wybornych zawodnikach widać 
jaka to sztuka utrzymać należną po- 
siawę w powietrzu, lądować popraw 
mie, bez chybotania i ekwilibrystycz- 
nych wysiłków. 

Numer 25-ty! Elektryzacja powsze- 
chna! Giąsienica-Sieczka, rekordzista 
Polski, najlepszy skoczek! Skacze — 
rzeczywiście wspaniale, 26 metrów ró- 
wno! Po nim najlepiej i najpiękniej 
spisuje się Mietelski — oczywiście ró- 
wnież Zakopiańczyk. 

Ale i nasi Wilnianie coś umieją. 
Ciechanowicz skacze 23 metry niena- 
gannie, Hermanowicz, Wojnicz i Stan- 
kiewicz po 20—i żaden nie pada, nie 
koziołkuje, wszyscy się dziwią, że 
wśród swoich znalazły się takie 

asy. S 
Wszystko się odbywa z godną po- 

chwały szybkością, organizacja sprę- 
żysta: zawodnicy skaczą jeden po dru- 
gim, w odstępach minutowych, to też 
po godzinie skoki w konkursie są 
skończone,—rozpoczynają się popisy 
poza konkursem. Prym wiedzie zno- 
wu Sieczka: wspaniałym skokiem lą- 
duje na 29 metrach - rekord skoczni 
Antokolskiej. : 

Koniec! Zziębnięty tłum stłacza się 
do wyjścia i tu... miła niespodzianka 
—trzeba wychodzić po jednemu przez 
wąziutką furtkę, brama bowiem jest 
zamknięta, tępi żołnierze nie mogą 
otworzyć kłódki, zgubili gdzieś klucz, 
nie domyśleli się poszukać go zaw- 
czasu, nie przypuszczali, że tyle osób 
będzie wychodzić. Jedyny to zresztą 
ciemny punkt zawodów — pozatem 
wszystko było doskonałe, nikt nie ża- 
łuje, że przyszedł, że zobaczył wresz- 
cie to, czem żyje Zakopane, St. Mo- 
ritz i dziesiątki innych górskich miej- 
scowości. Karol. 

Wyniki ostateczne mistrzostwa 
Wilna--w kombinacji biegi i skoki 

1) Sieczka Gąsienica (Sokół Zakopa- 
ne) nota 18.029. 

2) Kuraś józef (S. N. T. T. Zakopane) 
nota 16.417. : 

W. WILIAMS. 

©TAJNY KURJER 
Powieść historyczna. 

Tłomaczenie z angielskiego 
  

Zuza spojrzała z wyrzutem na mło- 
dzieńca i szepnęła: 

— Janku chcesz mnie już opuścić? 
Dokąd chcesz jechać? Znów do Kopen- 
hagi? 

—Na to potrzebny ci jest paszport; 
obywatel Couthon nie odmówi ci tego. 

— Nie mogę wyjechać stąd ze sta- 
remi dokumentami, — odrzekł cicho, 
Hektor. 

Pogładziła jego rękę, ruchem ma- 
cierzyńskim. 

— W czemże mogłabym ci dopo- 
móc? 

— Gdybyś mogła dostać mi inne.. 
—zamilkł, widząc nagłą zmianę w jej 
twarzy. 

— O, chyba zwarjowałeś! — zawo 
łała z przerażeniem. Czy wiesz jaka 
jest za to kara? Śmierć! Mój Boże, mój 
Boże! I pomyśleć tylko, że teraz za 
takie rzeczy można stracić życie! Po- 
słuchaj mnie, Janku; nie jestem złą ko- 
bietą. Pomagam chętnie, gdy mogę, ale 
nie chcę walczyć z sans-culotami Fou- 
quier i jego szajka nie zna półśrodków 
Raz, dwa, trzy — posadzą cię do wię- 
zienia, a zanim się obejrzysz, będziesz 
skazany i pogrzebany w zimnej wilgot- 
nej jamie. Ach, tego nie chcę. Za nic 
tego nie chcę! 

Głos jej drżał ze strachu i wstrętu 
Nerwowo szarpała koronkową chuste- 
czkę. Nagle łkanie wyrwała się z jej 
piersi, przytuliła się do Hektora i ukry- 
ła twarz na jego ramieniu. 

— Ach, Janku, jaki zły jesteś. Dla- 
czego mnie przestraszasz temi fałszy- 
wemi dokumentami? Poco wspominasz 
o tem? Drogi mój, ja się strasznie bo- 
ję śmierci! Jeśli oni zaaresztują mnie 
umrę ze strachu, zanim spojrz ę w 
twarz kata. Czyż ci źle przy mnie? 
Czyż... 

Zimna rozpacz ściskała serce Hekta 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

3) Król Eugenjusz (Wisła-Kraków) 
nota 15071. 

4) Hermanowicz Jerzy (A. Z. S. Wilno) 
nota 1.591. 

5) Stankiewicz Wiktor (A.Z.S. Wilno) 
nota 11.021. 

6) Skoruk Jan (Pol. Kl. Sp.) nota 12.545 
Ciechanowicz Wiktor startował jako 

junjor i uzyskał lepszy wynik od mistrza 
Lwowa Króla Eugenjusza (nota 15.400). 

Wyniki konkursu skoków. 
Klasa I. 

1) Mietelski Właaysław (Wisła-Kraków) 
dł. skoków: 25 i 26 mtr. nota 18.151. 

2) Sieczka Gąsienica (Sokół Zakopane) 
dł. skoków 26 i 27,5 mtr. nota 17 59. 

3) Kuraś Józef (S. N. T. T. Zakopane) 
dł. skoków 17 i 19,5 mtr nota 12.834. 

Klasa III. jj 
1) Wojnicz Eug. (Pogoń Wilno) dł. 

skoków 20,5 i 16,5 mtr. nota 15.100. 
2) Hermanowicz jerzy (A.Z.S.) dł. sko- 

ków 20 i 20,5 mtr. nota 14.953. 
3) Stankie «icz Wiktor (A.Z.S.) dl. sko- 

ków 18 i 20 mtr. nota 14.617. 

Klasa Juniorów. 
1) Ciechanowicz Wiktor dł. skoków 23 

i 23 mtr. notą 15.050. 

Bieg 8 kim. pań na odznakę sp. 
P. Z. N. 

1) Kuryłowiczowa Stefanja (S. N. 1 p. 
p. Leg.) 1 g. 00 m. 53 S. 

Anna (A-Z.S.) 1 g. 01 m. 2) Galinowska 
31 sek. 

3) Chwalkowna L'dja (g. Czartoryskie- 
go) 1 g. 09 mn. 21 sek. ч 

4) Wojciechowiczówną Janina (A.Z.S.) 
1 g, 10 min. 22 sek. 

5) Siedziukiewicz Leokadja (A.Z.S.) 1 g. 
10 m. 30 sek. 

6) Jarkowiczówna Władysława (Ą.Z.S.) 
1 g. 10 min. 33 sek. 

Rozdanie nagród. 

O godz. 5 p.p. odbyło się Sali 
Kasyna Garnizoaowego uroczyste roz- 
danie nagród poprzedzone popisami 
artystyczno-wokalaemi. Przed rozda: 
niem zwycięskim zawodnikom nagród, 
których nb. było kilkadziesiąt prze- 
mawiali: gen. Krok-Paszkowski, wo- 
jewoda Raczkiewicz i prezes Pol. Zw. 
Narciarskiego płk. Bobkowski. 

Po przemówieniach kpt. Kawalec 
wywoływał kolejno zwyciąskich za- 
wodników, którym gen. Krok Paszkow- 
ski wręczał nagrody. W pierwszą ko- 
lej wywołany został komendant mi- 
strzowskiego patrolu por. Kasprzak 
wraz ze swymi towarzyszami biegu. 

Przy niemiiknących oklaskach wra- 
cali od stołu prezydjalnego dzielni 
wojacy, niosąc zdobyte nagrody. 

Wielu z zawodników otrzymało po 
6-8 nagród przeważnie bardzo cen- 
nych jako to: zegarki srebrne, puha- 
ry, nesesery, papierośnice, narty i tp. 
bądź to za różne zwycięstwa, bądź za 
te same, ale od róznych komitetów. 
Publiczność nagradzała od siebie za- 
wodników oklaskami. 

Po rozianiu nagród zawodnicy 
podejmowani byli herbatką. 

Na marginesie oceny skoków 
i ogólnej klasyfikacji. 

W skład komisji sędziowskiej wcho- 
dzili major Ziętkiewicz i pułk. Bobkowski. 
każdy kto się interesuje narciarstwem zna te 
nazwiska — są to pionerzy sportu na Śniegu, 
najczynniejsze sprężyny w P. Z. N. (Pol- 
ski Związek Narciarski). To też nikt nie wą- 
tpi w ich mądrość i znawstwo. A jednak... je- 
dnak przyznanie pierwszego miejsca Mietel- 

ra, ponuro słuchał słów jej namiętnych. 
Zrozumiał teraz, że się mylił, że zawio- 
dły go pokładane w tej kobiecie nadzie- 
je. Szczęściem nie zdążył wypowiedzieć 
nic kompromi tującego, co mogłaby 
zdradzić w chwili przerażenia, w obro- 
nie własnego życia. Zuza mimo że wie- 
działa, iż nie jest on tym, za którego 
się podawał, nie uświadamiała sobie 
tego, że posiadał fałszywe dokumenty 
i zamiana dawnego kochanka na no- 
wego wydawała się jej zabawnym żar- 
cikiem. Hektor zrozumiał, że Zuza nie 
miała pojęcia o polityce i o tem wszyst- 
kiem, co się działo poza obrębem jej 
cichego parku. 

Nawpół pieszczotliwie, a nawpół 
żartobliwie starał się ją uspokoić, oder- 
wać jej myśli od dręczących ją widm. 
W głębi duszy niepokoiła go świado- 
mość, że stosunki jego z tą kobietą nie 
mogą pozostać długo takiemi, jak się 
złożyły obecnie. Ale miał nadzieję, że 
uda mu się uciec z pod opiekuńczego 
skrzydła pięknej pani. 

Nie był on człowiekiem zepsutym 
i lekkim, a jednak bezmylna i rozba- 
wiona atmosfera willi zaczynała dzia- 
łać na niego: czuł więc że może nadejść 
chwiła, w której ulegnie wdziękowi tej 
uroczej kobiety. 

Gdy pożegnali się wreszcie i roze- 
szli na spoczynek, Hektor długo roz- 
myślał nad dziwną losu swego koleją, 
oto po raz drugi od przyjazdu do Pa- 
ryża odrzucał miłość pięknej kobiety. 
Jakże się zmienił w ciągu tych paru ty- 
godni, jakże innym był i niepodobnym 
da owego sławnego bawidamka, lowe- 
lasa spędzającego noce na pijackich ro- 
zrywkach z kolegami. 

Następnego dnia, wychodząc rano 
ze swego pokoju, młody Anglik znalazł 
Polidore'a — sługę Zuzy, czyszczącego 
starannie ubranie, w którem zwykł był 
towarzyszyć swej pani na spacerach. 

—-Będziemy mieli dzisiaj spacer do 
Paryża, — oznajmił poczciwiec, uśmie- 
chając się głupkowato. Pani kazała po- 
dać powóz na jedenastą, wezmiemy ze 
sobą śniadanie i zjemy je w parku. Bę- 

SŁ 

skiemu wprawi z pewnością każdego widza 
niedzielnych zawodów w zdumienie. Jakto? 
Słeczka skakał najdalej, skoki miał ustane, 
pozycja w powietrzu wspaniała i... zdobył 
drugie miejsce. Cóż to ma za sens? Gdzie tu 
logika? Wiemy, co odpowiedzą super-znaw- 
cy. Mietelski ma lepszy styl i dlatego.... 

Odpowiedź tępa zadawalniająca conaj- 
wyżej skończortego matoła. Sport to przede- 
wszystkiem wynik! W biegu narciarskim, w 
lekkiej atletyce, w strzelaniu, w pływaniu, w 
tenisie czy foot-baalu, wszędzie decyduje wy- 
nik. Przebiegł prędzej, rzucił kulą, czy. dy- 
skiem dalej, przepłynął sto metrów szybciej 
od innego, strzelił więcej bramek, wygrał 
więcej piłek — zatem jest mistrzem, jest 
lepszym od swego przeciwnika! Wszędzie 
jest t. zw. styl, wszędzie można tę samą 
rzecz ładniej lub gorzej wykonać, ale to nie 
obchodzi nikogo, tego się nie bierze pod 
ER 8 

skokach narciarskich skok nieusta! - 
ny jest nieważny. — nic słuszniejszego, al. z 
chwilą, gdy ktoś skacze dalej od innego, lą- 
duje równie pewnie a uważa się go za gor- 
szego bo.... pochylił się za wcześnie a wypro- 
stował za późno, czy uniósł nogę nie w po- 
rę, to zakrawa to na absurd — i jest nim 
bezwątpienia! 

Sędziowie niedzielni są znawcami — pu- 
bliczność składała się z laików! Ale zdrowy 
sens i roztropna ocena były tym razem sta- 
nowczo po stronie laików. 

® ® ® 

Podział na klasy nie ma najmniejszego 
sensu. Taki Ciechanowicz — najlepszy za- 
wodnik wileński, chłop na schwał, który ma 
a w każdym, razie może mieć dzieci, jest za- 
liczony ....... do junjorów! Nie przeszkadza to, 
że vox populi widzi w nim trzeciego z kolei 
w ogólnej klasyfikacji i trzeciego w skokach. 
Ponieważ wszyscy startują razem, wykoni- 
ja to samo, podlegają tej samej ocenie, bo po 
djabła te głupie nazwy: klasa I, klasa III, 
junjory. Utrudnia to orjentację w wynikach 
należyte usegregowanie zawodników ka goa 

OBWIESZCZENIE. 
Sąd Grodzki w Wilnie stosownie do decy- 

zji swojej z dnia 31 stycznia 1928 roku, 

wzywa pozwanego Ludwika Bortkiewicza, 

ażeby w terminie 6 miesięcznym stawił się w 
Sądzie Grodzkim w Wilnie ul. Mickiewicza 
Nr. 36, w sprawie z pow. Stefana Kondra- 
towicza i Michała Kondratowicza p-ko Lu- 
dwikowi Bortkiewiczowi o zwrot kaucji w 
wysokości 300 zł. W razie niestawienia się 
pozwanego Ludwika Bortkitewicza w termi- 
nie wyżej pomienionym, będzie wydany wy- 
rok zaoczny, w sprawże Nr. 4780/27 r. 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

Antoni Sitarz, zamieszkały w Wilnie, przy ul. 
Św. Michalskłej Nr. 8, zgodnie z art. 1030 
U.P.C. ogłasza, iż w dn. 26 lutego 1929 r., 
o godz. 10-ej rano, w Wilnie, przy ul. Sado- 
wej Nr. 7 odbędzie się sprzedaż z licytacji 
publicznej majątku ruchomego Samsona Sza- 
piro, składającego się z umeblowania  mie- 
szkania na sumę złotych 887, na zaspokoje- 
nie pretesji Emanuela Notyka, 

Komornik Sądowy (—) A. SITARZ. 
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Czopki he- Į | | (z kogutkiem) 
moroidalne „ al [0 usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

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

Tańce nowoczesne 
Black-Boitom, Blues, Tango, Foxtrot, 
Poloniał Wyuczam w najkrótszym 

czasie P. BOTOowSki, 
ul. TROCKA 2, róg Niemieckiej. 

Kurs rozpoczynam w niedzielę 3-g0 
marca o godz. 5ej wiecz. OPŁATA 
ZA KURS 10 ZŁ. Zapisy przyjmuję. -| 
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dziemy jechali bardzo wolno, obywate- 
lu, ale upał mamy taki, że boję się, że- 
by konie nie pozdychały nam. 

To mówiąc, roześmiał się znowu, 
wykrzywiając szerokie usta i zabrał 
się do przerwanej roboty. 

Słowa jego zostały wkrótce potwier 
dzone przez Zuzę. Ukazała się ona w 
modnym kostjumie, w czerwonej jaskra 
wej czapeczce na głowie i płaszczu wiś 
niowym na ramionach. 

— Marynujemy się tutaj! Zawołała 
wesoło, — Musisz się rozerwać, mój 
chłopaku kochany. Pojedziemy do las- 
ku Bulońskiego, przeczekamy tam pod 
drzewami upał, a gdy ochłodzi nieco, 
przejedziemy się po Paryżu, 'a ja wpa- 
dnę do krawcowej zmierzyć nową Ssu- 
knię. : 

Marta, żona Polidore'a: usiadła ko- 
ło niego na kozłach. Hektor i Zuza roz- 
siedli się wygodnie na miękkich podu- 
szkach powozu. Zuża była w doskona- 
łym humorze, żartowała i śmiała się co 
chwilę. „Gdyby była zawsze w takim 
nastroju, zgodziłaby się dopomóc mnie 
i Lison'*, — myślał Hektor, patrząc 
smutnie na widniejące w' oddali kontu- 
ry miasta. 

Gdy upał zmniejszył się, powóz wy- 
jechał z Bulońskiego lasku i potoczył 
się ulicami miasta. Po świeżej i spokoj- 
nej wsi Paryż wydawał się rozpalonym 
piekłem. Godzinę całą spędzili u kraw- 
cowej i o szóstej ruszyli ku domowi, 
wzdłuż ulicy St. - Honore. 

Nowa suknia udała się doskonałe i 
Zuza promieniała szczęściem i radoš- 
cią. Powóz był odkryty. Młoda kobie- 
ta chciała, by wszyscy widzieli ją w to- 
warzystwie pięknego młodzieńca, aby 
zaś nikt nie miał wątpliwości co do łą- 
czących ich uczuć, przytuliła się: do nie 
go i złotą główkę wsparła na jego ra- 
mieniu. | 

Powóz minął kościół świętego Ro- 
cha gdzie obecnie mieściła się jedna z 
sekcyj. ` 

W tem Hektor drgnął i podniósł się 
na chwilę. 

— (Co się stało Janku? — zapytała 

Redaktor odpowiedzialny Witold Woydytto. 
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ВНО Alnematograi 
Kulturalno-Ošwiatowy 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. 

Od dnia 25 do 28 lutego 1929 r. 
włącznie będą wyświetlane filmy: 

= = z 

„Mogiła wśród lodowców ów 7. 
Wyprawa podbiegunowa H. A. SNOWA w celu odszukania zaginionej w 1913 r. ekspedycji znako- 
mitego podróżnika kanadyjskie.o VILHJALMURA STEFANSONA Nad program: 
ZRENICA POLSKI" dalszy ciąg 7 i 8 aki: Kasa czynna od g. 3. m. 30. Początek seansów od g. 4 

„ŚLĄSK— 

Następny proyram: „KRÓL KROLÓW* 

  

kiro- 
Teatr „elios“ 

Wileńeka 38. 

Dzis najnowsza sensacja sezonul 
Ulubienica tłumów czarująca 

efektowny pro.ram nowoczesnego kabaretu. Wspaniała inscenizacja najpep'larn. piosenek „Szlagierów*. Nad 
program: 1) MISS POLONIA w otoczeniu 10 gwiazd piękności. 2) „Z CAŁEGO ŚWIATA* najnowszy Dziennik 

w swej najnow: 
bya Mara 

„Gaumont“. Seansy o godz. 4, 6, 8 

erotycznei sztuce 
szej KRÓLOWA JAZZBANDU 

i 10.15. 

  

Dziś! Pierwszy film 
KINO-TEATR 

„POLONIA” 
Mickiewicza 22. 

Dziś ostatni dzień! 

ROMANS PANNY OPOLSKIEJ 
wielkiego pisarza i poety, laureata m. Warszawy, KAZIMIERZA PRZERWY TETMAJERA. W rol, głównyciz 
znakomita BOŻEWSKA HELENA, piękna CZARNECKA DANUSIA i znany HNYDZIŃSKI STEFAN i innż. 

prawdziwie europejskim zakroju 

PARTER 
polski o 

Początek seansów O godz. 4, 

od 90 gr. 
dramat erotyczny w 10 akt. 
według powieści naszego 

6, 8 i 10.15. 

  

К „сс у” 

Dzis poię<ne arcyczieło frrmowe| Naj.cnjainiejszy tragik Swiata JUHN BARRYWORE, oraz jego partnerka 
DOLORES COSTELLO we wstrząsające! 

BE$TJA MORSKA 
m arcydziele współczesnej ki ematografji 
Dramat w 12 aktach. Walki na morzul John Barrymore 
jako piratl Prasa całego świata orzekła jednogłcśnie, 

  

  

WIELKA 42. я że jest to bezs 'rzecznie największy film doby obecnej. 
Z powodu wysokiej wartosci artystycznej wejscie dla młoczieży dozwolone. Ceny nie podwyższone. 

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

Kino- “ | Krėl tajemniczych podziemi ė k z * ierd: 
Teatr „Randa „Szatan San-Francisko“ CZŁOWIEK BEZ X 6 Ce Talk 

Wielka 30. Sensacyjna tragedja w 12 akt. ze świata salonowych zbrodniarzy: W rol. gł.: LON CHANEY mistrz maski,   jest to jedyna kreacja, która zdumiewa nietylko widza, lecz i samego Lon Chaney'a. Grając rolę człowieka bez 
nóz, po dwuch minutach grania musiał odpoczywać. 30 miaut przenosząc nieluczkie bóle. 

AS E ОЕ К5 КЕНЕ 253 EE I EE S SESI Dr. T. WOLFSDŃ BR "ruko 

na maszynie. 

Oferty pisane ręcznie z warunkami 

Poważne przedsiębiorstwo przyjmie natychmiast 

kiutalistkę korespondentke! 
z dokładną znajomością języka polskiego i pisania 

życiorysem składać: Biuro Ogłoszeń S. Grabowski, 

Wilno, ul. Garbarska 1 dla „Spółka Akcyjna". 

weneryczne,  moczo- 
płciowe i skórne, ul. 
Wileńska 7, tel. 1067. 
- LLIS 

    

DOKTOR 
D.ZELDOWICZ 
chor. weneryczne, 
syfilis; narządów 
moczowych, od 9 
—1, od 5—8 wiecz. i szczegółowym 

Kobieta-Lekarz 

Ar. Zeldowiczowa | 
į KOBIECE, WENE- 

RYCZNE, NARZĄ= 
DOW MOCZOW. 

  

WYLĘGARNIE (inkubatory) 

NORĄRA” 
najnowszego modelu, oraz inne przybory do hodowli drobiu 

POLECA 

ZYGMUNT NAGRODZĘI 
Wilno, Zawalna Nr il-a, 

Oddział w Baranowiczach, Senatorska 13. 

w 

    

   

   
Dbajcie o swoje zdrowie! 
„SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA* 
(z marką „Kozut* są stosowane prz 
chorobach OŁĄDKA,  KISZE 
OBSTRUKCJI i KAMIENI ŻÓŁCIO- 
WYCH. „SZWAJCARSKIE GORZKIE 
ZIOŁA* są  naturałnym łagodnym 
śroakiem  przeczyszczającym,  uta- 
twiającym funkcję ORGANÓW TRA- 
WIENIA i działającym przeciwko 

OTYŁOŚLI. ILSS—0 

Skład w Wilnie, Zarzecze 30—7, 

zdziwiona Zuza, spoglądając w kierun- 
ku jego wzroku. — Mój Boże, jak zbla- 
dłeś! Czy widzisz dziewczynkę, która 
tak dziwnie patrzy na ciebie? Polidore, 
zatrzymaj konie natychmiast! 

Woźnica ściągnął lejce. Młoda ko- 
bieta przechyliła się przez poręcz po- 
wozu i wpatrywać się zaczęła w tłum, 
zebrany przed wejściem do kościoła 

— Uciekła! — szepneła. Czy znasz 
ją, Janku? 

Hektor z trudnością powstrzymał się 
od wyskoczenia z powozu i rzucenia 
sięw tłum w poszukiwaniu Lison. 

— Nie, nie, — odpowiedział. Sła- 
bo mi się zrobiło, nic więcej. Zapewnie 
upał tak źle na mnie działa, każ... każ 
mu jechać dalej, Zuzo... 

Spojrzała na niego badawczo, po- 
dejrzliwie i rzuciła rozkaz woźnicy: 

— Ruszaj! 

Rozdział XIX. Twarz w tłumie. 
Przez chwilę tylko oczy ich się spo- 

tkały, ale Hektor zdążył wyczytać w 
nich zdumienie, wyrzut i rozpacz. Myśl 
o niej nie opuszczała go ani na chwilę 
w ciągu ostatnich dni, ale gdy ujrzał 
jej twarz w tłumie obcych ludzi, serce 
Ścisnęło mu się boleśnie i gorzkie wy- 
rzuty sumienia zbudziły się z nową si- 
łą. Okrzyk Zuzy przerwał ten nastrój. 
Gdy znów zaczął szukać oczymą Li- 
son.... dziewczyna znikła w tłumie... 

W milczeniu wracali do willi. Nie 
była wątpliwości: Lison poznała go i 
widziała jak Zuza tuliła swą główkę zło 
tą do jego ramienia, Cóż mogła pomyś- 
leć biedna dziewczyna! Hektor nie 
mógł zapomnieć wyrazu przerażenia i 
rozpaczy, który mignął w jej dużych 
szafirowych oczach... Szczęściem za- 
panował nad pierwszym odruchem i nie 
wyskoczył z powozu. W tłumie nie 
mógłby jej znaleźć, a nieopatrznym 
swym czynem wzbudziłby podejrzenia 
Zuzy. Zbyt wielkie było ryzyko. Teraz 
postanowił, że wyrwie się z willi i od- 
szuka lison. Wiedział że trzeba się z 
tem śpieszyć, wiedział, że nie zazna spo 
koju dopóki nie wytłomaczy jej przy- 

  

  

   

          

   

    

od 12--2 1 Od 4-6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

"W. Zdr. Nr. 152 

Dokfór Medycyny 
A. GYMBLER 

choroby skórne, we- 
neryczne i moczo- 
ołciowe. Elektrotera 
oja, słońce górskie 
iatermja. Sollux. 
Mickiewicza 12, róg 
Tatarskiej 9 2i5 8 

W.Z.P 43 
    

Dr. POPILSKI 
choroby skórne i we- 
meryczne. Przyjmuje 
od godz. 10 do li 00 
5—1 p.p. W.Pohulan- 

Ė LEKARZE B 2, róg Zawalnej 
EAFWAWAE sis- | wz.” 

DOKTOR 

L. GIŃSBERG  PZPEEZUREH 
| Leturzebemysci 

lelon "567. Przyjmuje OŃOSRRWERA 
od 8 do 1 iod4 do8. Lekarz-Dentysta 

MARYA 

Gżyńska-Smolska 
DOKTÓR Choroby jamy ustnej. 

R LUM OWICZ Plombowanie i usuwa 
nie zębów bez bólu. 

Choroby weneryczne, 

choroby _wenerycz ne 
syfilis i skórne. Wil 

Porcelanowe i złote 
ia CAR ze- 

ilis i . ojsi ‚ Ц- syfilis i skórne. Eednikoka o 

Wielka 2]. sis znižka. Ofiama 4 
+ 15. Przyjmuje: od 

Od9 1i3—8 8-1i0d4 1. 
(Telef. 921). — Wydz. Zdr. Nr. 3 

czyn swej nieobecności, milczenia, po- 
zornej zdrady i zapomnienia! 

Zuza milczała, dopóki nie stanęli w 
domu. Wtuliła się w kąt powozu i, za- 
słaniając rękawiczką twarz przed gorą- 
cemi promieniami słońca, pogrążyła się 
w głębokie rozmyślanie, spoglądając 
zukosa na swego sąsiada, który mimo 
starań usilnych, nie mógł zapanować 
nad wzruszeniem. W bramie, wiodącej 
do parku, powóz zaczepił kołem o mar 
murową płytę i mało co się nie prze- 
wró cił. Zuza krzyknęła i chwyciła Hek- 

tora za rękę. 
— To nic, to nic, mruczał Polidore, 

usiłując zjechać ostrożnie i zwrącając 
czerwoną, spotniałą twarz to do ja- 
dących, to znów w stronę koni. Lecz 
konie zaplątały się w lejcach i postron- 
kach i tańczyły na miejscu, bijąc kopy- 
tami o kamienne płyty. Przy pomocy 
Hektora, Zuza wyskoczyła z powozu. 

— Ztaž! — krzyknęła na Polidore'a 
odbiegając kilka kroków od powozu. 

Woźnica z trudnością wykonał ro- 
zkaz. Wówczas wyszła na jaw przyczy- 
na katastrofy: Polidore był -zupełnie 
pijany! 

—Wstętne zwierzę, podlec!—krzy- 
czała obywatelka Regnot. Pijany głu- 
piec! Chciałeś mnie kark skręcić, ło- 
trze? Jak śmiałeś pić wtedy, gdy 
jedziesz ze mną? Podłe zwierzę!.. 

I, nie zastanawiając się długo, Zu- 
za osypała gó najordynarniejszemi prze 
kleństwami i wyzwiskami. Niepewnie 
stojący na nogach sługa uśmiechnął 

się głupkowato i uspakająco machnął 
ręką. 

— Ja... wszystko w porządeczku... 
— czkawka przerywała mu mowę, — 
{а ... nie jestem ... pijany... piękna pa- 
mi... nie... ja.. niepijany! 

Jak furja rzuciła się na niego i z 
pasją uderzyła go rękawiczką w twarz. 
Policzki jej pałały. włosy rozrzucone by 
ły, znikła piękność, którą przed chwi- 
lą wszyscy podziwiali. Hektor nie po- 
znawał jej. 

Na krzyki pani odpowiedziała Mar- 
ta, występując w obronie męża, Wresz- 

Drukarnia „Wydawni 

m. Poleś, S. Matu- й е 
S w każdej walucie 

2, lewski: „29 Pl iokujemy || naj- 
pewniej 

nowa ws 
komple- į 

cie, w ruchu, no- 
wocześnie  urzą- 
dzona do sprze- 
dania z roztermi- ; 
nowaniem wpłat į 

Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, į 

Mickiewicza zi 

BE AKUSZERKI GB 

Htuszerka$miałowska 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny usuwa zmar-= 

szczki, piegi, wągry, _tel- 12 о 
łupież, brodawki, ku-. аиа п) ооа = GS 
rzajki, wypadanie wło- RÓŻ a E 
sów. Mickiewicza 46. 

BORG 3 FERRO BI ЧЛБ 
m. 6. i 

SEEM A UZZEE EJ КИК Nauczycielka 

z ukończonem gimna- B 8 
B POSADY zium i państwowym 
UNO W WOT WWW kursem  pedagOzicz- 

nym, posiada języki 
Rządca rolny przyjmie kondycje. 

lat 37 z małą rodziną, Dowiedzieć się: Archa-* 
z ukończoną średnią nieliska 3 m. 3, Od g. 
z agronomiczną, 2 do 5. 591 - © 
z etną praktyką, p.nnanzha ” 
w dużych intensywnie Frantnzka-paryżanka 
prowadzonych gOSpo* ugziela lekcy| doro- 
darstwach, z chlubne- słym i dzieciom (me- 
mi świadectwamii0SO: todą konwersacji) 

  

bistemi referencjami |)ługoletnia praktyka. 
od znanych osób, po- Oferty składać do 
szukuje posady Z po- aum.  „Słowa* dla 
wodu. parcelacji ma- Claudin. - © 
jątku. Łaskawe oter- 
ty: poczta Łyntupy,j Giotówkę | 

    

   

  

   

(administrator 
rolay) Z kil- 

Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe; Riądca 

kunastoletnią prakty-| Mickiewicza 21, 
ką przedwojenną w | tel. 152. £0L 0 
pierwszorzędnych go- T е 
spodarstwach poszu- o S aoa ob 
kuje posady. Poważne firm _ przemysłowych 
rekomendacje Rodem na cały teren Rzeczy- 

z Kowieńszczyzny pospolitej lub na po- 
ziemianin. Adres: Za- szczególne woje- 

walna 8 m. 3.A. M.p yógziwa. Łaskawe 

AWWAWAW Toma aus «, 

KUPNO | SPRZEDA 
pod_„227*. 8:1 a 

V IEKSZA sumę 

BATAVAU 
gotowki - ulo- 

kujemy na dobrą- 
pierwszą hipotekę 

  okiem | MIEJSKĄ CZĘ 

Do" mieszka” | D. nk oZathęta* 
niach z wygodami, | Mickiewicza |, 
pat przeszło 200 tel. 9 05. ннча 
5а2. kw., sprzeda- ” .. 
m) natychmiast za Pokój sód 
DRR ON: Poda centralnem 
Miliaus za 6 1, | ogrzewaniem, z tele- 

tel. 905.  —o |f$nem, do wynajęcić dla kawalera, Teatrai- 
na 4 m. 8, tel. 12-33, 

  

   
cie pochwyciła rozgniewaną panię za 
ręce i odciągnęła ją od Polidore'a. 

— Cóż to znowu! — krzyczała Mar 
ta na swą panią, grubym i ostrym gło- 
sem. — Cóż to za pomysły? odkąd to 
nie można wypić szklanki wina. Czy 
mamy wolność, czy nie? Pytam się cie- 
bie, czy ją mamy? Zapomniałaś, gdzie 
jesteś, obywatelko? Z kim masz do czy= 
nienia, moja miła? Zamilcz, mówię ci, 
bo źle się to skończy! 

Rozwścieczona Zuza rzuciła się na 
mówiącą i rozpoczęła się utarczka słow 
na, przeplatana tak wymyślnemi wyz- 
wiskami, że mogliby się niemi poszczy- 
cić ulicznicy. Ale Marta mogłaby prze- 
krzyczeć rotę żołnierzy! To też Zuza, 
czując się zwyciężoną, pobiegła do da- 
mu, łkając histerycznie i krzycząc, a 
Marta przeniosła gniew swój z osoby pa 
ni na osobę męża, pochwyciła go za koł 
nierz i pociągnęła do kuchni. 

Hektor tymczasem zajął się powo- 
zem, wyprzągł konie, zaprowadził je 
do stajni i zatoczył ekwipaż do wo- 
zowni. : 

Atmosfera willi nasycona byta ele- 
ktrycznością. Każdej chwili mogła wy- 
buchnąć burza, Do późnego wieczoru 
nikt nie myślał a kolacji. Ani Marta, ant » 
Polidore nie pokazywali się w poko- 
jach. Zuza wreszcie wynalazła w śpi- 
żarni zimnego kurczaka, sałatkę z po- 
przedniego dnia i talerz brzoskwiń. Noc 
była ciepła i cicha. Księżyc się jeszcze 
nie pokazał. Z ogrodu płynął słodki, 
upajający aromat róż. 

Zuza nic prawie nie jadła, ale wypi- 
ła całą prawie karafkę wina i oparła 
główkę na ręku i w zamyśleniu patrza- 
ła w ciemny ogród. 

— Te zwierzęta wytrącają mnie z 
równowagi! — rzekła nie patrząc na 
Hektora. — Pomyśl tylko, ten pijany 
łotr mógł nas zabić! 

Hektor nie odpowiedział nic i Zuza 
zamilkła. 

ctwo Wileńskie* Kwaszelwa 28. 
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