
    
    

    

    

JANOWICZE —- ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk 
KONIE — Bufet kolejowy. 
AW — Księgarnia T-wa „Lot". 
WICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

3ZTY — Bufet kolejowy. 
— ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 

NO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
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DZIEJ] — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
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WILNO, Niedziela 3 marca 1929 r. ZE Sp на 

NOWOGRÓDEK —- kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK ,— Księgarnia Polska -— St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolirej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. SWIĘCIANY — ui. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW, — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch”. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
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ej. Zagraniczne 50% drożej. 

S UT7TBAL VAN NTA 

NY OGLOSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na str. 2-ej i 3:ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 
milimetr 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dro- 

głoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy 

ATAK NN Dan AAS 

„iemskiego Žywota i Cnót Wiebiańskich Świętego Kazimierza Przypomnienie 
Nie za wysoko było królewskiemu 

Jegiellonowi sięgnąć po rękę córy ce- 
sarskiej. Dał mu ją chętnie, a nawet 
skwapliwie Albertus Secundus imp *ra- 
tor, rómischer Kaiser deut- 
scher Nation, jak inaczej nie mó- 
wiono nad Dunajem i Renem. I owa El- 
żbieta z najdostojniejszej krwi — jak 
w Polsce wyrażano się —rakuskiej, po 
ślubiona trzeciemu z kolei Jagiellonowi 
na tronie Polski i Litwy, Kazimierzowi 
IV-mu, była matką Tego, którego 
Bóg, w opatrznościowych zrządzeniach 
swoich na Patrona Niebieskiego obu 

krajów przeznaczył. 

Błogosłowieństwa też swego Bóg 
nie skąpił królewskiemu stadłu krako- 
wskiemu, jaśniejącemu zarówno $Кго- 
mnością obyczajów i hojnością miłosier 
dzia jak wysokim poziomem nieskazi- 

itelnych cnót domowych. jeżeli zaś 
Błogosłowieństwo Boże upatrywać też 
w obfitości potomstwa, to dość powie- 
dzieć, że Święty Kazimierz, królewicz, 

. drugiem był dzieckiem wśród jededa*- 

ciorga rodzeństwa. Z braci jego Włady 
sław był królem węgierskim, a zaś Ol- 
bracht, Aleksander i Zygmunt kolejno 
wPołlsce panowali; Fryderyk w purpu- 
rze kardynalskiej na arcybiskupiej sto- 
licy Gnieźnieńskiej zasiadł, a z sióstr 
jedna poślubiła księcia Bawarskiego, 
druga margrabiego Brandenburskiego 
trzecia księżną była na Pomorzu a naj- 
młodsza małżonką księcia na Sląsku, 
Fryderyka Lignickiego. 

Na zamku Wawelskim w Krakawie 
ujrzał światło dzienne królewicz Kazi- 

„ mierz o świcie 3-go października 1458 
roku. 

Miał zaledwie sześć lat gdy wespół 
z braćmi oddany został przez krėlew- 
skiego rodzica pod opiekę księdza Jana 
Długosza męża niepospolitej miary, 
znakomitego, historyka, pisarza i dy- 
plomaty, a tak zaszczytów i wysokich 
stanowisk niežądnego, że zarówno 
podkancierstwa jak arcybiskupstwa 
był nie przyjął. Królewiczowie z pre- 
ceptorem swoim, „jako z drugim oj- 
cem*, rezydowali na zamku w Starym 
Sączu w pięknej małopolskiej okolicy, 
gdzie Dunajec łączy się z Popradem, 
zaś gdy dwór królewski przebywał w 
Wilnie. Długosz z pupilami swymi spę- 
dzał nieraz miesiące całe na zamku w 

iednikach, zwanych  Krolewskiemi, 
odległych na mil cztery od Wilna po 
drodze do Oszmiany. Taką zaś celował 
królewicz Kazimierz lotnością niepos- 
politego umysłu, postępem w naukach 
1 pilnością, że król Kazimierz Jagielloń 
czyk, gdy w 1478 r. okazało się, że oko 
liczności. nie pozwolą mu na dłuższy w 
Wilnie pobyt, nie zawahał się dwudzie- 
stoletniemu synawi swemu, Kazimie- 
fzowi, powierzyć namiestnictwa 
Ra Wielkie Księstwo Litewskie z re- 
Zydencją w zastępstwie króla na zaniku 
w Wilnie. 

Wówczas już praktyki żarliwej po- 
bożności wiele czasu i sił żywotnych 
Pochłaniały królewiczowi; relacje 
współczesne mówią nam o całych nie- 
"az nocach spędzanych przezeń na mo- 
dlitwie w kościele przy pełnieniu zara- 

„żem najcięższych umartwień ascety- 
Cznych. jeżeli pomimo to mógł króle- 

Wwicz Kazimierz wywiązać się chlubnie 
2 Powierzonego mu zastępstwa, repre- 
zentując majestat monarchy ż powagą 
i dostojnością na które niezawsze mło- 
dzieńczy wiek potrafi się zdobyć, do- 
Wód w tem najlepszy jak wybitną mu- 
Siałą być indywidualność duchowa te- 
80, któremu tylko jego własna chęć i 
Wola nie dały zasiąść na polskim tronie. 

Inny jeszcze przykład mamy. 
Gdy po zgonie Władysława króla 

„jęzech i Węgier zawakowała korona 
į 3w. Stefana, która musiałaby przypaść 
w udziale jednemu z siostrzanów zmar- 

| łego króla, į gdy tę koronę zagarnął 
syn bohatera lecz prosty ziemianin 

(incola) Hunjad, wówczas tak mą- 
| dry i przezorny monarcha jak Kazi- 
mierz Jagiello ńczyk, zdecydowawszy 
a dochodzić praw do korony węgier- 

$kiej dla którego ze swych synów, nie 
innego z nich tylko królewicza Kazi- 
IMierza dla tronu na Węgrach upatrzył. 
т z dwunastotysięcznym zastępem sił 
brojnych wysłał go — trzynastoletnie- 
S0 — na formalną wyprawę mającą 
Odzyskąć tron węgierski zagarnięty 

| Przez Hunjadowego syna Macieja Kor- 
| Wina. Ciężka to była wyprawa. Zawiod 

p i manifesty panów węgierskich tylo- 
p nie błagających króla Kazimierza o 

sj.14 dla węgierskiego tronu; polonofil 
| R orjentacja nie potrafiła zorganizo- 

| 

| 

wać wystarczającego poparcia dla wy- 
prawy królewicza Kazimierza. Przy- 
bywszy do Koszyc na Węgrach musiał 
zatrzymać się. Posuwać się dalej w 
głąb kraju, zalanego przez wojska i 
stronników Hu njada, 
dziejnem szaleństwem. A tu i zwalać 

się zaczęła na Węgry ponowna inwazją 
turecka. Wszczęcie wojny domowej o 
tron złamałoby resztę odporności Wę- 
grów wobec potężnego zewnętrznego 
wroga. Nie mógł tego nie pojąć król Ka 
zimierz w Krakowie nie mógł nie zafra- 
sować się gorąco papież Sykstus IV- 
ty w Rzymie. Negocjacje pośrednicze 

legata papieskiego z królem polskim 

trwały krótko. Dlatego aby dać Wę- 
grom wolną rękę w odpieraniu nawały 
tureckiej zagrażającej nietylko im lecz 
i Chrześcijaństwu, odwołał król Kazi- 
mierz JegieHończyk syna swego z Ko- 
szyc a wraz z nim całą polską wypra- 
wę przeciwko Maciejowi Korwinowi. 
Tak się skończyła węgierska impreza 
króla naszego Kazimierza IV wszczęta 
— pfzyznać trzeba — nie w porę i nie 
przygotowana należycie. 

W każdym razie był to cios boleś- 
ny dla miłości własnej krółewicza, do- 
skonale zdającego już sobie sprawę z 
wrażenia, które incydent Koszycki zo- 
stawi po sobie — ma kartach Historji. 

lecz — na rozkaz ojca — przebył czas 

dłuższy w Dobczycach, w wojewódz- 
twie  Krakowskiem, w towarzystwie 
Długosza, nie opuszczając zamku, spę- 
dzając jaknajpożyteczniej czas na obco 
waniu z,ukochanym mistrzem. Dopiera 
latem roku następnego 1472-go ujrzy- 
my królewicza Kazimierza znowu na 
Wawelu wśród grona rodziny. Rychło 
potem towarzyszy swemu królewskie- 
mu ojcu w pielgrzymce do Częstocho- 
wy. A jak wiadomo, osobliwe miał św. 
Kazimierz, od dzieciństwa, nabożeńst- 
wo do Najświętszej Maryi Panny. Przy 
pisują mu autorstwo pieśni „Omni 
die, dic Mariam“, ktėrej pierwsza 
strofka w polskim przekładzie ks. pra- 
łata kapituły wileńskiej Augusta Lip- 
nickiego brzmi: 

Z pobożnością 
1 miłością 

Chwal, o duszo, Maryję; 
Cześć jej świątkom 
1 pamiątkom 

Codzień w niebo niech bije! 

Aleks. Przeździecki po najskrupu- 
byłoby bezna- To też nie wrócił prosto do Krakowa latniejszych badaniach, wyraził przy- 

puszczenie, że pieśń tę najsłuszniej 

ję ANNA jų M 

| 

  

ducha umartwienia. W wieku, w któ- 
rym rozkwita życie i świat się najmilej 
uśmiecha, a * wyobraźnia najwyżej się 
wzbija, trzymał królewski młodzieniec 
ciało swoje w karbach ostrości, ledwo 
zakonnym esobom znanej. Na królew- 
skim dworze nie jak królewicz żył, ra- 

e 

Linoleoryt Kazimiery  Adamskiej-Rouba. 

należy. przypisać św. Be.pardowi. Św. 
Kazimierz tak był w niej rozmiłowany, 
że przepisaną na pergaminie kazał so- 
bie na piersi do trumny położyć — ja- 
koż i ją na piersiach świętego znalezio- 
no gdy grób jego w 1604=<tym został 
otworzony. 

Jakież były kardynalne cnoty ce- 
chujące polskiego królewicza, co go 
Kościół w Świętych Obcowanie wpro- 
wadził? Odpowiemy słowami wymie- 
nionego przed chwilą ks. Lipnickiego, 
autora najszczegółowszego i naukowo 
opracowariego życiorysu św. Kazimie- 
rza („Życie, cuda i cześć św. Kazimie- 
rza”. U Zawadzkiego w Wilnie. Pier- 
wsze wydanie 1858, drugie 1907). 
Czystość dziewicza — pisze ks. Lipni- 
cki — była królową cnót św. Kazimie- 
rza. A zaraz potem wymienić trzeba: 

wet nie jak dworzanin; żył jak zakon- 
nik, w twardą i ostrą zakuwając sie- 
bie włosienicę, głodząc siebie postami, 
nieraz ukradkiem w nocy porzucając 
łoże aby się przespać na nagiej ziemi. 
W mowie poważny i powściągliwy ni- 
gdy o rzeczach lekkich, potocznych i 
świeckich rozprawiać nie chciał. Gdy 
co mówił, było to zawsze o Bogu, o 
religji, o obyczajach, o potrzebach kra- 
ju i bliźnich. Dla wszystkich dobry i 
przystępny, okazywał się nieubłaga- 
nym wrogiem wszelkiej swawoli, i 
występków; przywary niezmordowanie 
karcił i gromił. Wpływ na dworze kró- 
lewskim a nawet wśród rodziny, nawet 
ną samego rodzica wywierał niemały i 
nad wyraz dobroczynny. ` 

Przeżył św. Kazimierz na tej. ziemi 
wszystkiego 25 lat, pięć miesięcy i 

dzień jeden. Bóg go powołał do swcjej 
chwały w dniu 4-tym marca 1484-90 
roku w nocy ze Środy Popielcowej na 
czwartek. W Wilnie umarł święty kró- 
lewicz — w komnacie Dolnego Zamku. 

Zwłoki złożono w katedrze, w t. 
zw. Kaplicy Królewskiej. Był ją zbu- 
dował ojciec królewicza, król Kazi- 
mierz Jagiellończyk jeszcze przed ro- 
kiem 1454-tym; w tej kaplicy króle- 
wicz Kazimierz się modlił i chciał być 
pochowany. Gdy rozpoczęto budowę 
istniejącej obecnie kaplicy św. Kazi- 
mierzą, król Zygmunt Iil odstąpił ka- 
plicę Królewską w 1623 r. biskupowi 
wileńskiemu Wołłowiczowi, i dziś acz- 
kolwiek przerobiona, wciąż jest znana 
pod nazwą Kaplicy Wołłowiczowskiej. 

Dwa są obchody najwspanialsze 
związane z kultem w Wilnie św. Kazi- 
mierza, mianowicie obchód, który się 
odbył rychło po kanonizacji tudzież 
przeniesienie trumny z ciałem święte- 
go z Kaplicy Królewskiej do nowozbu- 
dowanej Kaplicy pod wezwaniem Św. 
Kazimierza. 

Zaliczenie królewicza Kazimierza 
w poczet świętych ogłosił Światu w 
Rzymie jesienią 1602 r. i na dzień 4 
marca święto jego wyznaczył, papież 
Kiemens VIII, który jako kardynał Al- 
dobrandini był legatem papieskim w 
Polsce za pontyfikatu Sykstusa V-go. 
Jak był nim w trzysta lat z okładem 
później obecny papież... jeden to je- 

szcze zbieg okoliczności łączący Opokę 
Piotrową z naszem Wilnem. 

Papież Klemens VIII podarował 
Polsce na pamiątkę kanonizacji św. 
Kazimierza avspaniałą chorągiew. Przy 
wiezionośją AGWilna —a 10 maja 1604 
roku | tu w Wilnie. wspomnia- 
ny d: Zygmunt III nie mogąc we 
własriejyosobie przybyć do Wilna na 
uroczystość, przelał reprezentowanie 
majestatu królewskiego na kanclerza 
Lwa Sapiehę. Olbrzymią procesją wy- 
ruszono z katedry do Kościoła św. 
Szczepana gdzie była chorągiew zde- 
ponowana. W pochodzie powrotnym 
do kat edry niósł ją sam kanclerz Sa- 
pieha, najdostojniejszy w Rzeczypo- 
spolitej magnat i mąż stanu. U wspa- 
niałych bram suto ornamentowanych 
allegorycznemi figurami, wzniesionych 
i przy Bramie Rudnickiej i na Rynku 
opodal Ratusza i przy Bramie Zamko- 
wej (dwa łuki tryumfalne) wygłasza- 
no okolicznościowe dialogi, sypały się 
przemówienia. Niezliczone tłumy towa- 
rzyszyły pochodowi. Gdy przybył do 
katedry po modłach u grobu świętego 
w kaplicy Królewskiej i odśpiewaniu 
„Te deum* dokonał biskup Wojna 
wzruszającego obrzędu poświęcenia 
miecza hetmańskiego, z którym miał 
wyruszyć na pole chwały hetman wiel- 
ki litewski Jam Karol Chodkiewicz, wo- 
jewoda wileński, oddając siebie w 
opiekę św. Kazimierzowi. 

Niemał jednocześnie z obchodem 
„kanonizacyjnym“ odświęcono uroczy- 
ście w Wilnie położenie kamienia wę- 
gielnego pod kościół Św. Kazimierza, 
co go lat temu 88 Siemaszko na sobór 
prawosławny przerobił a Niemcy w 
nim kult rzymsko-katolicki przywrócili, 
zdobywszy Wilno, w 1915 r. 

W lat zaś 32 po obchodzie kanoni- 
zacyjnym 14 sierpnia 1636 r. przenie- 
siono z wielką uroczystością zwłoki-re- 
likwje św. Kazimierza z Kaplicy Kró- 
lewskiej do Kaplicy Św . Kazimierza. 
Obecny był temu król Władysław IV-ty 
Przemowę miał wspaniałą Sarbiewski 
znakomity poeta łaciński, profesor Aka 
demji Wileńskiej. W uroczystym po- 
chodzie, niosąc trumnę św. Kazimierza 
okrążono ulicami znaczną część mia- 
sta, że było już dobrze pod wieczór 
gdy procesja do katedry wróciła. Przez 
cały czas przed trumną w pochodzie 
szedł król. 

Rok po roku niech się pamięć o 
tych zdarzeniach w umysłach naszych 
utrwala a w sercach cześć i miłość 
niech rosną dla wielkiego Patrona na- 
szego, z pod którego opieki, zgodnej z 
niezbadanemi zamierzeniami Opatrzno- 
ści, wyjść nie mogą ziemie zarówno 
Korony Polskiej, jak Wielkiego Księ- 
stwa Litewskiego, choćby się rozsypy- 
wać miały, jak paciorki różańca, przy- 

bierając coraz to inną konfigurację. 
Sprawami ich i losami kierują Siły, 

których istnienie tylko niezbicie prze- 
czuwać możemy, świadome celów i za- 
mierzeń, których nie objąć i nie przewi 
dzieć ludzkim rozumem. Jacz. 
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Strała czasu z tą 
Hanką 

W polityce wewnętrznej stoimy 

dziś w Polsce pod znakiem konsty- 

tucji, Rozważmy wszystkie możliwości. 

Widzimy ich cztery: 1) Konstytucja 

pozostaje bez zmiany, 2) Konstytucja 

zostanie zmieniona przez Sejm, 3) W 

celu zmiany konstytucji Sejm zostanie 

rozwiązany z rozpisaniem nowych wy- 

borów, 4) Konstytucja zostanie oktro- 

jowana, zgodnie z zapowiedzią Mar- 

szałka z lipca 1928 r. 

ad 1) Wszystkie stronnictwa  pol- 

skie wypowiedziały się za zmianą 
konstytucji i wobec tego cofnięcie się 

od tej zmiany byłoby połączone z 

kompromitacją wszystkich partyj, kom- 
promitacją wszelkiej prawej i lewej 

opozycji i kompromitacją całego Sej- 

mu. Takie wyjście (pozostawienie 

konst. 17 marca bez zmiany) ośmie- 

szałoby także Blok Bezpartyjny, który 

utworzył się głównie w celu zmiany 

konstytucji, którego wszyscy członko- 

wie jeszcze przed wyborami obiecy- 

wali solennie, że w Sejmie dążyć bę- 

dą do zmiany konstytucjj w duchu 

zwiększenia i wzmocnienia władzy 

głowy państwa. Rozkołysano cały; na: 

ród, wszystkich wyborców zarówno 

ze strony: B. B., jak i partyj tą zapo- 
wiedzią, tą koniecznością zmiany kon- 

stytucji. Niezmienienie jej okrywało: 

by wszystkich šmiasznošcią. 

Oczywiście pozatem zmiana kon- 
stytucji 17 marca jest koniecznością 

państwową. Okres 17 marzec 1921— 

13 maj 1926 dowiódł aż nadto wy- 

raźnie, że konstytucja marcowa pro- 

wadzi państwo ku przepaści. 

Ze względów patrjotycznych i naro- 

dowo-samozachowawczych, ze wzgle- 

dów na lcgikę i sens naszego życia 
politycznego odrzucamy ewentualność, 

aby konstytucja 17 marca miała po- 

- zostać bez zmiany. 
ad 2) Konstytucja będzie zmienio: 

na przez Sejm. Tutaj możliwe są dwie 
ewentualności, i obie wydają się nam 

mało prawdopodobne. Pierwsza, że 
zostanie przyjęty projekt B. B. Teraz 
rozpętano przeciw temu projektowi 

olbrzymią demagogję. Poseł „Lieber- 
mann mówił w Sejmie, jako! 
świetnie. jego sztuka retofy: ` 

piękną i jako mówcy winszowałojmu 
wiele osób. Ale ten poseł Liebermann 
nagadał mnóstwo rzeczy, kió ych nikt 
spiawdzać nie będzie i które prawdą 

nie są, jak to, że projekt B. B. daje 
głowie Państwa władzę o wiele więk- 

szą, niż ją posiada Cesarz japoński, 

że Polacy będą mogli zazdrościć mu- 

rzynom z Liberji lub Haiti it, d. it. d. 

2 G s 

   

Te wszystkie honolulskie argumenty 
zrobiły swoje. 

" Piękna mowa jest jednak ewene- 
mentem politycznym. Sejm poczuł się 
po tej mowie pokrzywdzonym, po- 

czuł się jak ta Hanka z  nieśmiertel- 
nej „Moralności Pani Dulskiej", po- 

czuł sią „niewinnie  uciśnionym .i 

skrzywdzonym* i zaczyna się ambicjo- 

nować do swojej obrony. Porównanie 
z tą Hanką wydaje mi się bardzo 
trafne. Tak przyszło na tę dziewczynę 

oburzenie, że przecież taka zła nie 

jest, a gdyby nawet był to jej grzech, 

to jednak, niech tam kto inny za to 

płaci. Sejm zaczyna pomału siebie 

rozgrzeszać i z tego, że gdy bolszewi- 

cy szli na Warszawę, to nie potrai! 

rządu utworzyć i z „tych wszystkich 

faktów, które nietylko są faktami hi- 
storycznemi, lecz i przestępstwami 

przed Ojczyzną. Sejm teraz chce: wie- 
dzieć tylko, że go lżą, że go ponie- 

wierają i jak ta chłopska Hanka z 
żalem i płaczem w miejsce argumen- 

tów zabiera .się do bronienia swej 
godności. Sejm uląkł się kilkakrotnie 
rządu, cofaął się wiele razy Od roz- 
grywki, ale mimo to sądzę, że na- 

przekór rządowi projekt konstytucji 

B. B. stanowczo odrzuci. 
Również jest niemożliwe, aby Sejm 

się zdobył na. uchwalenie innego ja- 

kiegoś projektu. Pytano niegdyś do- 

„wódcę małej forteczki rosyjskiej, w 

randze kapitana, dlaczego nie strzelał 

w dzeń imienin Cesarzowej.—Odpo- 

wiedział: „Dla osiemnastu przyczyn. 

Po pierwsze nie miałem prochu. Otóż 
tak i tutaj - po pierwsze dla żadnego 

% z projektów prawicy czy lewicy Sejm 
nie znajdzie większości trzech piątych 

głosów. Poza tą pierwszą, a zupeł- 

nie zasadniczą przyczyną, istnieją tak- 

że takie, że partje sejmowe to jednak 

straszliwa pustka idei. Tam na tej 

pustyni woli, pustyni ambicji budo- 

wania wielkiej Polski, układania do 

lotu skrzydeł Białego ,Orła,—tam nie 

(dalszy ciąg na szpalcie 6-eį) 

ECHA STOLICY 

Odgłosy mowy marszałka Pilsud- 
SKIEGO 

Przemówienie Marszałka Piłsud- 
skiego w senackiej komisji skarbowo- 
budzetowej przy obradach nad bud- 
żetem Ministerstwa Spraw Wojsko: 
wych wywołało, jak należało się spo- 
dziewać, w kuluarach sejmowych wiel- 
kie poruszenie. Nie mówiono 0 niczem 
w ciągu ostatnich dwóch dni jak tyl- 
ko o mowie i zawartych w niej 
ostrzeżeniach. Już na wczorajszem 
posiedzeniu Sejmu poseł Żuławski w 
imieniu lewicy sejmowej zgłosił wnio- 
sek, w którym domaga się podania 
do wiadomości i ukarania tych b. mi- 
nistrów, którzy, według słów marszał- 
ka Piłsudskiego, kradli i trwonili pie- 
niądze z budżetu Ministerstwa Spraw 
Wojskowych. Oprócz lewicy z podob- 
nym wnioskiem wystąpiła endecja, w 
której imieniu senator Głąbiński na 
posiedzeniu komisji skarbowo budże- 
towej zwrócił się „do przewodniczące- 
go, aby zechciał za pośrednictwem mar- 
szałka senatu zwrócić się do rządu 
o bliższe wyjaśnienia zarzutów, skie- 
rowanych przeciwko dawniejszym mi- 
nistrom. 

Wszczęty solidarnie przez lewicę i 
endecję hałas, podobnie jak dzieje 
wniąsku o pociągnięciu Ministra Cze- 
chowicza do odpowiedzialności przed 
Trybunałem Stanu, zmierza do odwró- 
cenia uwagi publicznej od sprawv re- 
wizji konstyt cj', wysuniętej przez K' ub 
Bezpartyjn:j Współpracy z Rządem. 

Wniosek o pociągnięcie min. Cze- 
chowicza przed Trybunał Stanu. 

WARSZAWA, 2-III. PAT. Komisja 
budżetowa, zwołana przez swego pre- 
zesa posła Byrkę na posiedzenie w so- 
botę dnia 2 marca, dla *załatwienia 
wniosku pociągnięcia do odpowiedzial- 
ności przed Trybunał Stanu pana mini- 
stra Czechowicza, rozpoczęła obrady o 
godzinie 11 przed południem. Na wnio- 
sek posła Liebermana uchwalono, iż 
komisja przyjmuje do wiadomości i za- 
twierdza prezydjum komisji budżeto- 
wej, jako prezydjum komisji nadzwy- 
czajnej. Następnie większością głosów 
wybrano referenta posła Liebermana, 
tóry po przerwie półgodzinnej, wygło 

sił referat, w toku którego przedstawił 
tło faktyczne i prawne wniosku, uchwa 
lonego przez Sejm, 0 postawienie w 
stan oskarżenia ministra Czechowicza. 
Po dyskusji przyjęto wniosek referenta, 
w myśl którego: 1) przesyła się panu 
ministrowi skarbu wniosek 0 pocią- 
gnięcie go do odpowiedzialności przed 
Trybunałem Stanu, celem udzielenia w 
myśl art. 6 u. 2 ustawy o Trybunale 
Stanu, wyjaśnień, bądź piśmiennie naj 
później do 8 marca, bądź w drodze 
ustnej, na posiedzeniu komisji, która 
się odbędzie dnia 8 marca o godz. 11 
rano. 2. Zarazem prosi się pana mini- 
stra skarbu, aby wraz ze swojem Wyz, 
jaśnieniem, przedłożył komisji poszc 
gólne uchwały Rady Ministrów, na pód 
stawie których poczynione zostały wy- 
datki, przekraczające budżet, ustalony 
ustawą skarbową z dn. 22 marca 1927 
r. 3) Również prosi się pana ministra 
skarbu, aby przedłożył komisji wykaz 
pożyczek udzielonych z sum  obroto- 
wvch Ministerstwa Skarbu, w-g  opi- 
nji Najwyższej Izby Kontroli Państwa, 
zawartej w sprawozdaniu za rok 1927. 

Samorząd frryforjalny. 
WARSZAWA, 2-III PAT. Podkomisja 

administracyjna ‘Фа spraw samorządowych 
zakończyła pracę nad wnioskami w sprawie 
samorządu terytórjalnego. W szczególności 
w trzeciem czytaniu uchwalono projekt usta- 
wy o reprezentacji powiatowej i ordynacji 
do rad powiatowy ch w Małopolsce, w 
brzmieniu przyjętem w drugiem czytaniu. Na 
stępnie w 3 czytaniach uchwalono projekt 
ustawy o ordynacji do gmin miejskich i ma- 
łomiasteczkowych oraz do miast Krakowa i 
Lwowa. W toku załatwiania projektów 
ustaw, mających na celu tymczasową napra- 
wę niedomagań wiejskich, wyłoniły się pro- 
jekty uchwalenia ordynacji wyborczej do rad 
gmin wiejskich w województwach południo- 
wych oraz projektów, dotyczących organi- 
zacji gromad oraz komysetencyj gminnych 
zebrań na terenie województw centralnych. 
Załatwienia sprawy pierwszej komisja R 
nowiła dokonać po załatwieniu w Śejmie 
czterech projektów ustawowych i przez rząd 
opracowanych, odnośnie do drugiej sprawy 
—zawnioskowane zostały projekty postano- 
wień prawnych. 

  

ZA 1 PRZECIW. 
Kłófn a w radzinie. 

  

Bawarczycy nigdy nie lubili prusaków 
i odwrotnie Prusacy bez większej sympatji 
odzywali się o bawarczykach Ten wzajem- 
ny brak sympatji jest tłem, ną którem roz- 
grywa się ostatni zatarg, grożący odwoła- 
niem posła bawarskiego z Berlina. Powo- 
dem zatargu były oświadczenia premjera 
Bawałskiego w odpowiedzi ną centralisty- 
c.ne tendencje Prus. Od słowa do słowa 
zatarg zaostrzył się i sytuacja —jak dono- 
szą pismą — przedstawia się puważnie, gro- 
żąc licznemi ikonsekwencjami. Pierwszym 
skutkiem tych nieporozumień w niemiec- 
kej ro zine jest trudność utworzenia tk. 
zw. wielkiej koalicji. 

„Kladeratech*, znany niemiecki tygodnik 
humorystyczny, skąd czerpiemy powyższą 
ilustrację, jak wiczimy, sympatyzuje prusa- 
kom,przedstawiając je w roli potulnego jego- 
mościa zaatakowanego przez wrzaskliwego 
bawarczyka. 
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Z ZA KORDONÓW 

Frakcja polska w Kownie 

„Dzień Kowieński* podaje co na- 
stępuje: W związku z wiadomościami, 
jakie się ukazały w prasie miejscowej 
i zagranicznej, jakoby polska frakcja 
Rady m. w Kowna, na którą przypada 
w roku bieżącym kolej prezydowania 
w Radzie, odmówiła wystawienia ze 
swej strony kandydatury na stanowi- 
sko prezesa Rady Miejskiej, ze sier pol 
skiej frakcji w kowieńskiej Radzie, do- 
wiadujemy się co następuje: 

Statut dla samorządów przewiduje, 
iż Rada Miejska jest obierana na 3 lata 
prezydjum zaś Rady — co roku. Zarząd 
Miejski obierany jest na 3 lata, t. j. na 
czas trwania kadencji Rady. Kadencja 
obecnej Rady m. «Kowna upłynęła w 
październiku 1927 r., nowe wybory je- 
dnak nie zostały rozpisane i pełnomoc- 
nictwa Rady przedłużona drogą wyda- 
nia okólńika Ministerstwa Spraw We- 
wnętrznych. Ten sam okólnik przedłu- 
żał do odwołania kadencję Zarządu 
Miasta. W tym samym czasie ówczes- 
ny prezes Rady p. Wóli zrezygnował 
ze stanowiska i na jego miejsce na 
czas trwania stworzonego przez wspo- 
mniany okólnik prowizorjum został 
obrany p. Digrys. Nikt jednak nie przy 
puszczał, że ten stan prowizoryczny 
potrwa dłużej i że przed upływem roku 
nie będą zarządzone nowe wybory do 
Rady. Dlatego też nie zawarto wów- 
czas układu międzyfrakcyjnego w spra- 
wie kolejności prezydowania w Radzie 
w ciągu następnych trzech lat. 

Obecna frakcja polska uważa, iż 
wspomniany wyżej okólnik  Minister- 
stwa Spraw Wewnętrznych, przedłu- 
żając kadencję Rady i Zarządu Miej- 
skiego, przesądził poniekąd tem samem 
i los prezydjum Rady na cały okres 
trwania tego pozbawionego zasady 0- 
bieralnošči prowizorjum. 

Ten punkt zapatrywania polskiej fra 
kcji na sprawę omawianych wyborów 
prezesa i wiceprezesa Rady Miejskiej 
został zakomunikowany frakcji żydow- 
skiej, jako frakcji również blisko zain- 
teresowanej, i zaledwie po „udzieleniu 
przez nią odpowiedzi będzie powzięta 
ostateczna uchwała. Mówić więc dzi- 
siaj o kandydaturach, gdy sprawa wy- 
borów prezydjum nie została jeszcze za 
sadniczo rozstrzygniętą, jest conaj- 
mniej przeć w czesnem. 

Dr. Zaunius Wyjochai do Genewy 
Z Kowna donoszą: Generalny se- 

kretarz ministerstwa spraw zagranicz- 
nych dr. Zaunius wyjechał 1 b. m. z 
Kowna do Gienewy na marcową sesję 
Rady Ligi Narodów w charakterze 1re- 
prezentanta Litwy. 

Obcokrajowcy na Lilwie 
Z Kowna donaszą: W dniu 1 lutego 

w Litwie b ło 17.900 obcokrajowców. We- 
dlug przynależnośći państwowej obcokra-* 
jowcy ci dzielili sę następująco: Stany 
Zjednoczone Am Półn. 38. Anxlja—93 
Argen'yna — 2. Austtja — 66, Bel ją 2, 
Brazvlja 1, Bułgaria — 1, Czechosłowacja 

105, Dania 72, Estonja — 7, Włochy — 
12, Łotwa 1458, Pclska — 9, emigranci 
rosyjscy — 2. Norwegia — 4, Holanoja 
'0, Palestyna 26, Francja 15, Ru- 
munia — 18, ZSSSR - 120, Finlandja 
19, Szwecja — 9, Szwajcarja — 115, Turcja 
"1. Niemcy 3138, Węgry - 16, Gdeńsk 

— 14, Grecja — 8, Zagłębie Saary - 2, 
optanci n'emieccy — 185 i bez obywatel- 
stwa 10.428 (dowody nansenowskie) 

Plaga wilków w pow. Ucieiskin 
W ostatnich czasach w pow. Uciańskim 

zanotowano cały szereg napadów wilków 
nietylko na zwierzęta domowe, lecz rów- 
nież na ludzi. Np. w gm. Debeiki dwa wil* 
ki napadły na włościanina, który ledwie 
zdołał uciec, rzucając napastnkom zaku- 
pione w miasteczku mięso. W gm. Onik- 
sztyńskiej wilk napadł na pasące się kovie,. 
k'óre jednak potrafiły się obronić. Nato- 
miast w gm. Leluny wilki poszarpałydwó h 
ź'ebaków i starego konia. Z innych miej- 
scowości pow. Uc:*ńskiego donoszą rów= 
nież, iż wilki włóczą się wszędzie groma- 
dami i są plagą dla ludności. 

^` 

ów. Kazimion w Кожи, | 
W poniedziałek 4 b. m. w dzień św 

Kazimierza instytucje rządowe i pry- 
watne będą nieczynne, a 'sklepy za- 
mknięte, 

lałarg w szkole Sztuk Pięknych trwa 
Z Kowna donoszą: W szkole Sztuk Pięknych 
po 4-dniowym strajku zebrali się w ponie- 
działek wszyscy słuchacze. Przybył również 
radca w sprawie nauk specjalnych przy Min. 
Oświaty, który zalecił słuchaczom, aby po- 
wrócili do normalnej pracy i zgodzili się na 
istniejący w szkole porządek, gdyż w razie 
przeciwnym szkoła może być zamknięta. Słu- 
chacze wyższego kursu zwrócili się do rad- 
cy z prośbą, aby zę dał stan rzeczy, gdyż w 
obecnych warunkach ze względu na bezład 
w szkole, do jakiego doprowadził dyr. Szkle- 
rjus, nie mogą oni powrócić do pracy. 

Wbrew podanym poprzednio wiadomo- 
ściom „Elta* komunikuje że dyr. Szklerius 
nie podawał się do dymisji. 

Niezwykły połów ryb na. jeziorze 
Lmiinty 

18 stycznia na brzęgu jeziora Żuwinty 
zebrał się wielki tłum okolicznych mieszkań- 
ców. Ww związku z mrozami warstwa lodu, 
okrywająca jezioro osiągnęła tak niezwykłą 
grubości, iż ryby, znajdujące się pod lodem 
zostały pozbawiorte dostatecznej ilości po- 
wietrza. Korzystając z tego włościanie wyła- 
mywali przeręble i gdy ryby, cierpiące na- 
skutek braku powietrza, wynurzały się z wo- 

„ dy, z łatwością wyławiali je rękoma i wiadra- 
mi. Centnar ryby sprzedawano po 10 lit. 

Podobnego połowu nie notowano od 
1894 roku. ' 

Przed otwarciem sesji Ligi 
Niemiecka przygrywka mniejszošciowa. 

BERLIN, 2-III. PAT. Dzienniki nacjonalistyczne w obszernych  depe- 
szach z Genewy omawiają widoki dyskusji w sprawie wniosków mniejszo- 
ściowych, podkreślając, iż sprawa mniejszości wzbudziła w kołach genew- 
skich niezwykłe zainteresowanie. Koja Ligi liczą się z dwudniową dyskusją 
w sprawie zgłoszonych wniosków mniejszościowych. Naogół oczekują w Ge- 
newie, że Rada Ligi Narodów, po przeprowadzeniu ogólnej 
zgłoszonemi wnioskami wybierze komisję lub komitet rzeczo 

debaty nad 
znawców, 

którym powierzone zostanie zbadanie problemu mniejszościowego oraz opra- 
cowanie ewentualnych poprawek w sprawie postępowania, przy zażaleniach, 
dotyczących mniejszości narodowych. Odnośne wnioski komisja taka miałaby 
przedłożyć Radzie na następnej s 

  

sji z możliwością sfinalizowania obrad 
komisji mniejszościowej już na obecnej sesji. Sprawa ta — jak stwierdzają 
w kołach Ligi ma wielkie znaczenie polityczne. 

W kołach genewskich potwierdzają wiadomość, podaną przez oficjalną 
agencję litewską, że premjer Voidemaras zgłosił na ręce sekretarza genera|- 
nego Ligi życzenie wysłania przedstawiciela litewskiego na obrady ge- 
newskie w sprawie mniejszościowej. Prasa nacjonalistyczna, podkreślając 
znaczenie dopuszczenia przedstawiciela litewskiego do obrad mniejszościo- 
wych, wyraża życzenie, aby w tym wypadku dopuszczeni zostali 
przedstawiciele Węgier, Jugosławji, Bułgarji i Grecji. 

Udział przedstawiciela Węgier hr. Apponyi'ego w obradach, 
rych uczestniczyć mają Stresemann i Dandurand, przyniósłby, 

również 

w któ- 
zdaniem 

„Deutsche Tagesztg', sprawie mniejszości wielką korzyść. Naogół należy się 
liczyć z odroczeniem załatwienia wniosków mniejszościowych i powierze- 
niem zbadania sprawy mniejszości narodowych komitetowi, na czele którego 
stanie delegat japoński. Równałoby się to, zdaniem „Deutsche Tagesztg*, 
pogrzebaniu wniosków, zgłoszonych przez ministra Stresemanna oraz dele- 
gata kanadyjskiego Danduranda, na coNiemcy żadną miarą nie mogłyby się 
zgodzić. Strona niemiecka, co najwyżej może wyrazić zgodę na powierze- 
nie zbadania złożonych wniosków komisji rzeczoznawców, w której wzięliby 
udział, podobnie jak w komisji rozbrojeniowej, przedstawiciele państw, bę- 
dących członkami Rady Ligi. Zaznaczyć należy, że na podstawie $ 4 alinea 
5 paktu Ligi Narodów mogłyby być dopuszczone do udziału w obradach nad 
sprawami mniejszościawemi wszystkie państwa, związane zobowiązaniami, 
dotyczącemi mniejszości.( Przyp. Red.) 

Co będzie zawierał wniosek Stresemanna? 

BERLIN. 2.lll, Pat. Korespondent genewski „Vossische Zeitung“, 
stwierdzając niezwykłe zainteresowanie się kół tamtejszych sprawą mniej- 
szości narodowych, donosi, że według przypuszczeń kół poinformowanych, 
wniosek, który min. Stressemann w Sprawie tej zgłosić zamierza, zawierać 
będzie żądanie pokreślenia zobowiązań gwarancyjnych Rady Ligi, wynika- 
jących z umów i deklaracvj w sprawie ochrony mniejszości, jak również 
dokładnego zbadania możliwości ulepszenia procedury przy wnoszeniu skarg 
mniejszościowych. W punkcie drugim min. Stresemann -poruszyć ma rów- 
nież wniosek pokrewny delegata kanadyjskiego i zażądać zbadania dotych- 
czasowych wyników procedury w sprawach mniejszości przed forum Rady 
i jej ulepszenia na przyszłość. 

Wspólne stanowisko Grecji, Rumunji i Jugosławji. 

WIEDEŃ, 2.IIL. PAT. Dzienniki donoszą z Aten, że Grecja, Rumunia, 
Jugosławja porozumiały się w tym kierunku, iż w Genewie zająć mają 
w debacie nad kwestjami mniejszościowemi stanowisko wspólne. Uważają 

stji ze strony Kanady. 
jące, odrzucając jednocześnie daleko id 
one istniejące postanowienia, d« tyczące ochrony mniejszości za wystarcza- 

ące zabiegi, proponowane w tej kwe- 

Fiasco rokowań © „wielką kealicję” w Niemczech 
Zmian w gabinecie nie będzie. 

‚ BERLIN, 2-ill. PAT. Nieofiejalne rokowania o rekonstrukcję koalicji 
rządowej w Rzeszy i Prusach znalazły dzisiaj swój epiłog w audjencji kan- 
clerza Matxa u prezydenta Hindenburga. Kancierz Marx złożył prezydentowi 
sprawozdanie o przebiegu rokowań i zaproponował pozostawienie obecnego 
gabinetu na stanowisku beź żadnych zmian. — Prezydent Hindenburg, pro- 
„pozycję tę zaakceptował. Gabinet obecny więc, w którym socjaliści i demo- 
kraci reprezentowani są przez przedstawicieli oficjalnych, niemiecka partja 
ludowa przez ministrów Streseimanna i Kurtiusa, którzy pozostawali w ga- 
binecie bez oficjalnej akcepcji ze strony ich stronnictw i w krórem centrum 
katolickie po ustąpieniu inin. Guerarda wcale reprezentowane nie jest, zo- 
staje na stanowisku przynajmniej do chwili zakończenia rokowań repacyj- 
nych w Paryżu. 

Minister Zaleski w Berlinie 
BERLIN. 2.lll. Dziś przed południem przybył do Berlina w przejeździe 

do Genewy minister Zaleski wraz z szeiem gabinetu politycznego p. Szum- 
lakowskim, szef*m wydziału ustrojów międzynarodowych p. 
i innvmi urzędnikami M. S. Z. Pociąg. którym min. Zaleski 

Tarnowskim 
Przybył do 

Berlina, opóź ił się niemal o półtorej godziny. Wobec tego min, Zaleski 
zamiast o g. 12 dopiero o godz. 2 mógł z Berlina odjechać do Genewy 
Jednocześnie z min. Zaleskim odjechał dziś z Berlina do Genewy polski 
poseł w Berlinie p. Roman Knoll. 

„Rewelacje“ Utrechisch Daghlad na usługach Niemiec 
Zapr'eczenie posła belgijskiego w Berlinie - 

BERLIN, 2.III. PAT. Biuro Wolifa donosi, że poseł belgijski w Ber- 
linie złożył dziś w urzędzie spraw zagranicznych z polecenia swego rządu 
oświadczenie, w którem kategorycznie zaprzecza autentyczności opubliko- 
wanych w „Utrechtsch Dagblad* dokumentów, .zapewniając jednocześnie, 
że rzekoma konferencją między belgijskim i francuskim sztabem general. 
nym bezwarunkowo się nie odbyła. Przy tej sposobności poseł belgijski 
potwierdził raz jeszcze wyraźnie oświadczenie, złożone w tej kwestji przez 
belgijskiego ministra spraw za 
nych w dniu 26 z. m.. 

granicznych na posiedzeniu lzby' Deputowa- 

Informacje „Untrechtsch Dagblad* niezręcznym 
falsyfikatem. 

PARYŻ, 2-III. PAT. Minister wojny oświadczył, że tekst rzek: 

września 1927 roku, podpisanego przez 
konferencji sztabów armji francuskiej i belgijskiej, która si odbyła w dniach 6—12 

zuskiego 
-go Galleta, a ogłoszonego 28 lutego r .b. przez 

gen wi 
„Utrechtsch blad“ 

protokułu 

Debeney'a i belgijskie- 
Taisyti katem 

niedołężnie zredagowanym, opartym na rażących nieprawdopodobieństwach. Minister 
kategorycznie zaprzecza wszystkim 

ney bawił w Belgji tylko raz jedeń w swojem życiu, 
jjski gen. Gallet oświadcza ró! Z drugiej strony 

ym informacjom, zaznaczając, że 
icie w 

szowany. Nie redagował on ani nie podpisywał SŁ konwencji, nakłada] 
gie jakiekolwiek zobowiązania międżynarodowe. prot je energić 

'n Debe- 
r styczniu 1925 roku. 

wnież, że tekst protokułu 
ej na Bel- 
le przęciw- 

e sial- 

© oszczerstwom, szerzonym przez dzieńnik, zaznaczając, że domagać się będzie uka- 
rania winnych ogłoszenia kalumnji. 

Redaktor „„Utrechtsch Dagblat* gotow przedstawić doku- 
menty. 

BERLIN, 2 III. PAT. Z Genewy donoszą, iż redaktor naczelny, dziennika. 
„Utrechtsch Da.blaa* p. Hitter oświadczył gotowość złożenią do rąk sekretarza ge- 
neralnegu Ligi Narodów dokumentów o umowie wojskowej !rancusko-belzijskiej, 
znajdujących się w posiałaniu dziennika, celem zbadania autentyczności i prawdzi- 
wości ich przez pełnomocników Ligi. ‚ 

Рггур. Вед. Омозгопе przed kilku dniami „rewelacje“ dziennika holenderskiego 
„Utrechtsch Dagblaa“ o rzekomem tajnem porozumieniu belgiįsko francuskiem, skie- 
rowanem przeciwko Niemcom, podchwycone skwatpliwie przez prasę. berlińską, mimo 
kategorycznych zaprzeczeń ksfer miarodajnych. Lelgji i Francji 0, ichautentyczności 
wskazują  niedwuznącznie 
ne zostały w świat. 

w czyim interesie i z czyjej inicjatywy puszcze- 

Układ wojenny belgijsko-francuski ma bvć kontrminą puszczoną przez Berlin w 
odpowiedzi na ogłoszenie przez tygo inik angielski Reviews of Rewiews tajnego me- 
morjału Groenera o przygotowaniach i planach wojennych Niemiec. Przed zbliżającą 
się sesją Ligi Niemcy za wszelką cenę pragną osłabić wrażzenie jakie wywołało w 
opinii europejskiej 
lenderskiego. 

Mord polityczny w Białogrodzie 
WIEDEŃ, 2-11. PAT. Dzienniki wiedeńskie donoszą z Białogrodu: 

ogłoszenie memorjału Groenera. Użyto w tym celuu ;pisma ho- 

Albańczyk 
Wuciterna, który swego czasu zastrzelił w Pradze Alcybjadesa Baby, mordercę posła. 
albańskiego w Pradze, popełnił nowe okropne morderstwo, które wywołało w Biało: 
grodzie bardzo silne wrażenie, Wuciterna, który wypuszczony na wolną stopę na pod- 
stawie orzeczenia lekarzy sądow ych, znajdował się w podróży do Albanji, w pociągu 
wydobył nagle rewoiwer i strześił do wyższego urzędnika ministerstwa + 
wnętrznych, którego położył na miejscu trupem. Kiedy zbliżyli się żandarmi, 
oddał doń kilka strzałów, które położyły trupem jednego żandarma i jedną osobę cy- 

raw we- 

uciterna 

zrodzi się inicjatywa, któraby mogła 

głową mur przełamać. 

Nie! Ten Sejm konstytucji nie 
zmieni. 

ad 3) Więc co? Rozwiązać Sejm i 
rozpisać "nowe wybory. W ten spo- 
sób załatwi się także tę prowokację 
w Sprawie min. Czechowicza i t. d. 
Niech publiczność znowu niesie kartki 
z nową jedynką do skrzynek wybor- 

czych! Przekonamy się, że lud jest 
po stronie Marszałka, Trzeba mieć 
cierpliwość: król Aleksander przecze- 
kał aż 25 gabinetów parlamentarnych, 
zanim zawiesił konstytucję. 

Te wszystkie argumenty nie trafia- 

ją nam do przekonania. Nie zachwy- 

ca nas perspektywa rozwinięcia po- 
nownego wyborczych proporców В. В. 
Demokratą nie jestem, a tylko patrjo- 
tą. Rola wyborcza B. B. jest dwojaka: 
pozytywna i negatywna. Rola pozytyw- 
na--to kult Marszałka i używanie jego 
nazwiska przy wyborach. Kult Mar- 
Szałka jest tak duży w Polsce, że ża- 
dne B. B. nie potrzebuje tego kultu 
powiększać. Sentyment do Marszałka 
posiadają nawet posłowie z opozycji, 

Wreszcie B. B. nietylko nie potrzebu- 

je tego kultu powiększać, ale nawet 

tego uczynić nie potrafi. Właśnie dla- 

tego, że nie jestem demokratą, lecz 

jestem patrjotą, jestem, monarchistą, 

nie lubię tego rzucania kultu Marszał- 

ka na szalę wyborczą. 

Negatywna rola B. B. polega na 

wzbudzaniu w społeczeństwie obrzy- 

dzenia do partyj. Wybory powszechne 

to rozcieranie tego obrzydzenia tak, 
aby się dostało do serca, 
każdego najmniejszego obywatela. Le- 

ży takie rozcieranie moje w zamiło- 

waniach smakoszy, gastronomów de- 

mokracji. My, którzy demokratami nie 
jesteśmy, nie lubimy tego. 

Nie boimy się rezultatu wyborów. 

Wiemy, że dałyby one znakomite zwy- 

cięstwo nowemu B. B. Ale boimy się 

że nie byłyby czynnikiem zdrowej pe- 

dagogji dla narodu polskiego. 

Ad 4. Oktrojowanie konstytucji. 

Powtarzamy od lipca, od zapowiedzi 

Marszałka: konstytucja musi być oktro- 

jowana. Jest to droga najlepsza, naj- 

zdrowsza, a im będzie zastosowana 

prędzej, tem jestbezpieczniejsza.Prawda, 

- gdy się pisze o polityce Marszałka 

Piłsudskiego, to się zawsze okazuje, 

że ma on, Marszałek, rację, a nie dzien- 
nikarz, który o jego polityce pisze. 

Prawda, po zamachu majowym woła- 

liśmy, aby został dyktatorem, a dziś 

przyznajemy, że było to genjalne, że 
nim się nie ogłosił, że jego dyktatura 

w.edy Ogłcszona miałaby lewicowy 

charakter. Ale sam w lipcu zapowie- 

dział, że czyńi ostatnią próbę, teraz 
w swej mowie senackiej nie cofnął 

swego zdania o Sejmie . 

A ponieważ ciągle mam w myśli 

reminiscencje z powiedzenia Gustawa 

Adolfa, który mówił, że Inilanty i Po- 

morze to dwa skrzydła Orła Białego, 
więc o Marszałku Piłsudskim piszę: 
niech ułoży do lotu skrżydła Orła 
Białego, do czego nikt poza nim w 

Polsce sił i mocy nie posiada. Cat. 

Kto wygra 40 tys. dolarów? 
W piątek odbyło się 19 ż.kolei ciągnie- 

nie drugiej serji 5 proc. Premjowej Pożycz- 
ki Dolarowej. Jest to t. zw. „wielkie losowa- 
nie“, gdyž ogółem wylosowano 100 premij, 
na sumę 75 tysięcy dolarów. 
NAŃ koła szczęścia wypadły następujące 

T. r.ż tł 

46.000 dol. — 33186. 
8.000 dol. — 243413 
3.000 dol. — 74344 382860, 941142. 
1.000 dol. — 472421, 737435, 811761, 

820074, 935060. : 
500 dol. — 8007, 107007, 110375, 166129 

234934, 317214, 379616, 807053, 901874, 
913501. 

100 dol. — 293508, 79387, 975437, 
572103, 522827, 210934, 406278, 835680, 
336798, 392201, 

89689 998999, 
981588, 98158, 

159466, 757542, 
731898, 665300, 
326814, 610974, 
563415, 
184724, 
839891, 
348801, 
608121, 
818734, 
969434, 
410117, 
564857, 

Ą 
824379, 894032 
25381, 232861, 
92888, 426920, 
968048, 390609, 
409161, 12362, 
134319, 628454, 
263473, 678712, 
724416, 478143, 883, 
300343, 359940, 721306 
1779, 937378, 375127, 
37722, 442555, 703443, 
242292, 425750, 487064. 

6640, 
29665, 
298618, 
316967, 
390496, 
108476, 
256846, 
919481, 
598378. 

  

Ofiarności Sz. Czyte/ników 
polecamy biedną matkę z 5-giem 
drobnych dzieci, znajdującą sie w 
nędzy. Wszelkie ofiary w naturze, 
lub gotówce, przyjmuję administracja 
„Słowa* dla „biednej matki”. = 

CZEKOLADA 
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BRASŁAW. 

— „Nos dla tabakiery*. lamatem, kssło 
„którego obracają się wszystkie rozmowy 
troska, która wywołuje poważne przygnęb'e- 
mie i zaniepokojenie — jest głód, który w 
pow. Brasławskim zatacza coraz szersze ko- 
ło. Nie jest on niespodzianką, bowiem cały 
"rok przeszły tak się układał że nawet ludzie 
zdala od roli stojący wybornie wyczuwali 
zbliżającą się katastrofę. Wczesny Śnieg, któ- 
ry jesienią 192/ r. spadł na nieumarźnięte o- 
zimy, późna i chłodna wiosna niedozwalają- 
ea na zasiewy jarzyny w porę, wreszcie 
chłodne i mokate lato ze śniegiem, który spadł 
ma niedojrzałe ow. sy, jęczmień, grochy i lny, 
ukoronowały dopust Boży. 

Trzeba oddać sptawiedliwość władzom 
powiatowym, jak również i społeczeństwu 
miejscowemu, iż poczyniło zapobiegawcze 
kroki od pierwszej chwili, aby o klęsce Uś- 
wiadomić odnośne czynniki, oprócz tego, już 
w listopadzie roku zeszłego pW, się w 
„Stowie“ alarmujące 'wieści z miejsca, nie- 
które zaś ilustrowane dla lepszego przekona- 
mia niewiernych. Czas jednak biegł, a żad- 
nej pocieszającej wieści nie otrzymywano. 
Dochodziły nas wieści o energicznych kro- 
kach czynników wojewódzkich jak rządo- 
wych, tak i społecznych. Jakoby sam prezes 
wojewódzkiego regjonalnego koła BB zazna- 
jamiał p. Premjera Bartla ze szczegółami 
klęski nieurodzaju. Zdawałoby się, iż w su- 
mie wykazano maximum troski krajowej, któ 
ra stanowi podstawy egzystencji komitetów 
regjonalnych w myśl zasady „vox populi, 
vox Dei!“ 

Jako uwieńczenie starań rząd przyznał 
półtora miljona złotych na dożywianie lud- 
ności północnych powiatów Wileńszczyzny. 
Nie będę się zastanawiał nad tem o ile su- 
ma ta jest wystarczająca — jedno nie ulega 
wątpliwości, iż została przyznana ze znacz- 
nem opóźnieniem, gdyż na schyłku sannej 
drogi — tj. w chwili oczekiwania roztopów 
1 przerwy w dostawach potrzebnych dla gło- 
dujących produktów. 

Ale niz o to mi chodzi. Jest w naszej tro- 
sce krajowej inny motyw i inny ból, który 
każdorazowy wyczuwamy, ilekroć zwracamy 
się do Centralnych Władz warszawskich z 
prośbą o dopomożenie w różnych ciężkich 
chwiłach naszego życia, a jest nią skrępo- 
wanie, po.egające na tem —by nie być zby- 
tecznym ciężarem, przewyższającym : możli- 
wości materjalne państwa. Bo w gruncie rze 
czy, co możemy odpowiedzieć na stale czy- 
mione. nam uwagi: „lubicie jęczeć”, „ciągle 
macie nieurodzajne lata" i t.p. niezachęcają- 
ce przycinki. Nie rozpieszczały nas rządy ro- 
$yjskie, a na wszełkie skutki klęsk żywioło- 
wych mieliśmy jeden niezawodny środek, któ 
ry w przeciwstawieniu ogólnopolskiemu „po- 
puszczėniu pasa“ — polegał na krajowsm 
„Šciąganiu pasa“. Pozatem w myšl przysto- 
wia „wedle stawu- grobla“, rządziliśmy się 
fak, by blichtr zewnętrzny, musiał ustąpić 
miejsca rzeczywistym potrzebom. 

Przy rządach własnych poszliśmy drogą, 
mającą więcej na względzie dogodzenie for- 
mułkom socjalistycznym, — niż palącym po- 
trzebom kraju. Już Traktat Ryski, klecony 
przez zespół wyłoniony z klucza parlamentar 
nego, stanowił preludjum do przyszłej poli- 
tyki kraju. Klucz parlamentarny, socjalne 
świadczenia różnego typu, reforma agrarna 
tj. zabiegi, które powinny dopełniać życie 
polityczno - gospodarcze, przerosły w życie 
i dziś jesteśmy Świadkami sprawdzania się 
przysłowia o „nosie dla tabakiery“. Życie i 
potrzeby gospodarcze powiatu Brawsławskie- 
go są tego najlepszym przykładem. 

Mamy rok klęskowy, ale i poprzednie lata 
były tatalne —o tem wszyscy dobrze wie- 
dzą. Dobrze też wiadomą jest wszystkim i 
nam i rządowi przyczyna naszych chronicz- 
aych klęsk. Jest nią zbyt wysoki poziom wód 
Pojezierza Dzwinskiego. już rząd rosyjski na 
parę lat przed wojną skonsta tował ten fakt 
niezbity i robił odpowiednie przygotowania 
do odwodnienia naszego kraju.  Wiadomą 
jest np. rzeczą, że uregulowanie rzeki Druj- 

i i obniżenie jej poziomu tylko o jeden metr 
da w wyniku kilometr osuszonego brzegu w 
jeziorze Brasławskim! I tak wszędzie — po 
całem Pojezierzu, które zabagnia nasz po- 
wiat. Na nasz prosty „chłopski* rozum jesz- 
cze niezwyrodniały w teoretycznych rozu- 
mowaniach, fepiej jest ulokować dwa miljo- 
ny złotych w regulację Drujki, niż przez 
szereg lat dokarmiać ludność. głodującą. Za- 
miast budować pałac dla starostwa, który 
będzie conajmniej pięćset tysięcy złotych ko- 
sztować, lepiej te pieniądze użyć na osusza- 
nie powiatu. Tak postępuje po wojnie zrujno- 
wany gospodarz braslawski, i šmiesznemby 
się wydawało, przynajmniej w tutejszem na- 

. szem krajowem rozumowaniu — Ssprawianie 
w gospodarstwie suou, gdy się nie ma 
roboczego wozu. Pierwsze jest zbytkiem — 

  

drugie niezbędnym sprzętem w gospodarst- 
wie. Dysproporcja między czterdziestu ty- 
sięcami, które rząd wyasygnował w tym roku 
na osuszenie  Drujki, a pięciustu tysiącami 
na starostwo odpowiada, dysproporcji po- 
między gospodarczą mentalnością centrum 
a mentalnością kraju. Warszawa zawsze се- 
niła więcej powierzchowny szyk niż wewnę- 
trzną treść. Jak kto co lubi — to jedno jest 
pewne, że u nas jest inaczej. = 

OSZMIANA. 

— Nasze bolączki. Każde miasteczko na 
Kresach Wschodnich ma swoje bolączki, 
mniej lub więcej dotkliwe. 

jedne nie mają światła, drugie bruków, a 
nasza Oszmiana ma biedę z budową szkoły 
powszechnej i z przeniesieniem rynku. 

Sprawa budowy wałkuje się od kilku już 
lat i przybrała. stan chroniczny. 

Jednakże dochodzą już słuchy, że budo- 
wa szkoły ma się rozpocząć na wiosnę rb., 
ale (jak wszędzie są swoje ale) budować 
postanowiono w miejscu zupełnie nieodpo- 
wiedniem, gdyż zdala od centrum, na lichem 
przedmieściu, wpobliżu żydowskiego cmen- 
tarza, bo tak chcą „ojcowie* miasta. 

A trzeba wiedzieć, że kosztorysy budowy 
szkoły wynosiły ponad 500 tysięcy zł., więc 
będzie to budynek który może upiększyć nie 
jedne miasto, a tembardziej Oszmianę, nie- 
posiadającą prawie żadnych przyzwoitych 
budynków. 

Więc poż ąadanem byłoby, aby władze 
miarodajne, w tym wypadku mam na myśli 
wojewódzkie, bliżej zapoznały się z cało- 
kształtem sprawy i ukróciły wybryki „ojców* 
miasta ku ogólnemu zadowoleniu mieszkań- 
ców. 

Drugą bolączką Oszmiany, jest sprawa 
wyniesienia targu z centrum miastu. 

Kto był w Oszmianie w dzień targowy, 
ten wie jakie zachodzą trudności przy przej- 
ściu przez miasto; iłe już było nieszczęśli- 
wych wypadków ż racji takiego stłoczenia 
wozów, koni ludzi w tak ograniczonej prze- 
strzeni. Wszystkie wówczas ulice przylega- 
jace do centrum są zapchane furmankami. 

Byłoby bardzo pożądanem, aby p. Woje- 
woda kiedykolwiek wpadł znienacka w któ- 
ryś ze czwartków do Oszmiany pomiędzy g. 
12 a 15 stą; ręczę, że wówczas nie przeje- 
chałby do centrum miasta. ; 

Wyniesienie targow na t.zw. wygon jest 
nie na rękę wszystkim żydom, którzy mając 
swe sklepiki w centrum miasta, straciliby du- 
żo na tem przeniesieniu, więc starają się 
wszelkiemi możliwemi i niemożliwemi spo- 
sobami zatrzymać istniejący stan rzeczy. 
Lecz kiedyś z tem trzeba skończyć! 

Już nieraz o powyższych sprawach było 
pisano na łamach prasy, lecz, naprawdę, ja- 
ko rodowitemu oszmianczykowi, boli mię ta- 
ka gospodarka miejska. Spodziewam się, że 
im więcej się o tem będzie mówiło i pisało, 
tem prędzej wreszcie jakaś ręka skieruje 
wszystkie te sprawy na właściwe R 3 

е...О. 

BIENIAKONIE. 

Dwóch się biło, inni... tracą! I to nie ma- 
ю — jeśli się zważy, że chłeb stołowy w 
Bieniakoniach kosztuje 70 groszy za 1 klg., 
i to chleb nie wypiekany w piekarniach „pa- 
tentowanych“, lecz wypiekany raczej „wy- 
pitraszany* w domowych prywatnych pie- 
cach. 
ty isiągnięte na terenie propagando- 

jesienią ub. roku jedliśmy chleb z pie- 
karń wiłeńskich, płacąc 70 gr. za kg. Samo- 
rząd wejrzał w tę sprawę, obniżając tę cez 
nę cośkolwiek. Nastąpił strajk, podobny do 
strajków 1920 roku. Konsumentów gremial- 
nie odsyłanc po ehleb do... gminy(!) 

Jak się spór ten skończył, komunikatów 
„Pata” nie było i wątpliwe, czy będą. Dość 
na tem, że głód zaspakajać trzeba! Kupuje- 
my więc „zakalce“, „wzdęte żołądki” dalej 
chleb z rodzynkami zepsutych a znajdujących 
się w kawałkach drożdżach, — chleb ze 
sznurkami i... owadami, pomimo srogiej zimy 

,Konsumentom smacznego! 
Czy władze wejrzą w powyższą sprawę? 

A może gdy się zainteresują — odesłani bę- 
dziemy tym razem po chleb do. Starostwa, 
czy Województwa? 

Czekamy... trzymając jedną dłoń na u- 
stach drugą na żołądku, zostawiając zaś o- 
tworem ubogie nasze portfele  „bakalejni- 
kom“ do ograbienia z resztek. 

Fałowski Tadeusz. 

DOLHINOW p. Wilejski. 

— Koło Związku Pracy' Społecznej Ko- 
biet. Z inicjatywy Starosty Wileńskiego i pre 
zeski Związku Pracy Społecznej Kobiet w 
Wilejce p. Mroczkiewiczowej zostało zało- 

  

„Jak kwiaty są ozdobą roślin i zie- 
mi, tak zwyczaje doroczne są krasą 

domowego życia ludów... Obyczajem 
i tradycjami różnią się narody mię- 

dzy sobą, one stanowią ich obraz mo- 
ralny i piętno ich charakteru, któremu 
nadają wdzięk właściwy. 

| (Z. Gloger.) 

W szybkiem tempie życia codzienne 
go, w wyścigu pracy i wynalazków, w 
dobie bezlitośnej konkurencji — mia 
sio szybko zatraca cechy chara- 
kterystyczne, dzielnicowe, a nieraz 
i narodowościowe. Jeżeli zaś pa- 
mięta i przechowuje — niektóre 
tradycje do których zaliczyć należy ta- 
kże doroczne kiermasze -— zawdzięcza 
to przedewszystkiem wsi, która jest za- 
wsze buforem, łagodzącym zachłanność 
kosmopolityzmu miejskiego, a która о- 

„ byczaje i zwyczaje swojego kraju, prze 
strzega niemal z religijną  skrupulat- 
nością. : 

: Żaden z dorocznych kiermaszów w 
Wilnie nie udałby się gdyby nie współ- 
udział w nim wsi z bliskich a nieraz i 

z najdalszych okolic, a powodzenie, 
wartość i nastrój załeży zawsze ad 
ilości bryczek, wozów, wózków i ka- 
łamaszek tych przyjezdnych konserwa- 
torów tradycyj. 

Lecz pomimo poparcia wsi, opieki 
ster  miarodajnych i zainteresowania 
wśród inteligencji — przyznać musimy 
iż jarmarki w Wilnie z każdym rokiem 
tracą na wartości, tandecieją.. Każdy 
jarmark ilustruje dokładnie wartości,któ 
remi nas obdziela miasto i które wza- 
mian otrzymuje. 

Wieś, w walce upływów, ulega mia 
stu, a każdy jarmark doroczny jest 
odzwierciadleniem ujemnych upływów 
miasta na wyrobach wiejskich. 

U jemne wpływy odbijają się w 
każdej niemal dziedzinie przemysłu 
wiejskiego: rażą anilinową farbą w tka 
ninach, błyszczą marną polewą na wy- 
robach garncarskich, świecą ćwieczka- 
mi na wyrobach  bednarskich, gdzie 
ćwieki zastosowania mieć nie powinny 
— nie mówiąc już o fałszowanych na- 

HANSA EOS ||| 
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Žycie polskie we Francji 
Paryż w lutym. 

Półmiljonowe zgórą  wychódźtwo 
polskie we Francji ma rozliczne potrze- 
by duchowe i materjalne. Potrzeba dru- 
kowanego słowa polskiego jest jedną 
z najważniejszych. Jest faktem, że ro- 
botnik polski we Francji czyta stosun- 
kowo dużo. Utrzymują się przecież na 
wychódźtwie trzy dzienniki polskie, z 
których „Narodowiec* (Lens) prospe- 
ruje doskonale, „Wiarus Polski“ (Lil- 
le) nieźle, a „Głos Wychodźcy* (Lił- 
le) wiąże koniec z końcem. Jest tu po- 
żatem parę opłacających się pism tygo- 
dniowych. Dużo też wychódźtwo czyta 
książek polskich. 

W pierwszych latach powojennych, 
kiedy wychódźtwo polskie we Francji 
szybko wzrastać zaczęło, powstało tu 
kilka agencyjek zajmujących się sprze- 
dażą poiskich książek przygodnie, se- 
zonowo, bez znajomości zawodu i bez 
żadnych ambicyj w doborze towaru. 
Rozpowszechnił się tu kolportaż i zbyt 
książek po p olsku drukowanych, któ- 
rych wydawców i tytułów nasze księ- 
garstwo zupełnie nie zna. Te produkty 
pokątnych' przedsiębiorstw fabrykują- 
cych swój towar przeważnie poza gra- 
nicami Polski, są przeważnie ogłupia- 
jace i szkodliwe. 

Położyło temu kres założenie w Pa- 
ryżu, w marcu 1925 roku, filji Gebeth- 
nera i Wolfa p. t. „Księgarnia Fran- 
cusko - Polska". Księgarnia ta, pozo- 
stająca od jej założenia pod energicz- 
nem kierownictwem p. Aleksandra Kra 
wczyńskiego, postawiła sobie dwa ce- 
le: po pierwsze wytępić wyżej wzmian- 
kowane posożytnictwo i wprowadzić 
na rynek wychodźcy dobrą książkę pol 
ską;.z drugiej strony służyć sprawie 
propagandy polskiej zagranicą. 

Pierwsży cel, bardzo trudny i pra- 
wie niewdzięczny handlowo, trwa nie- 
przerwanie już cztery lata, na szczęście 
nie bez wyraźnych wyników. Rezulta- 
ty osiągnięte na terenie propagando- 
wym są mniej uchwytne i nie dadzą | 
się wyrazić cyframi w bilansie rocz- 
nym, ale są one może od pierwszych 
donioślejsze. Okno wystawowe księ- 
garni na jednej z głównych arteryj Pa- 
ryża, w centrum ruchu i życia umysło- 
wego stolicy świata, jest jednym sta- 
łym pokazem obcojęzycznej literatury o 
Polsce. Od chwili założenia księgarni, 
wiele zapomnianych, często na maku- 
laturę skazanych „polonikėw“ wyszło 
z ukrycia i rozeszło się w dużych iloś- 
ciach po świecie. Przez nawiązywanie 
kontaktu z instytucjami, szkołami i bi- 
bljotekami  francuskiemi, księgarnia 
wprowadziła do ich zbiorów liczne wy- 
dawnictwa Polsce poświęcone. Jest 
wreszcie księgarnia źródłem informacyj 
o naszym kraju dla wielu cudzoziem- 
ców. 

RARE TESTÓW T ARAORTRORA RO! 

żorte w Dołhinowie pow. Wilejskiego koło 
Związku Pracy Społecznej Kobiet. skład 
zarządu Koł weszły pp. dr. Sadowska, Nie- 
zabytowska, Doboszyńska i Buszowa. Koło 
przystąpiło do organizacji Stacji Opieki nad 
Matką i Dzieckiem w Dołhinowie, na którą 
fundusze przekazał Zarząd Związku Pracy 
Społecznej Kobiet w Wilejce. 

POSTAWY. 

— Walne zebranie Stow. Mł. Polskiej. W 
dniu 24 lutego odbyło się walne zebranie 
Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej Męskiej 
w Postawach. Przewodniczył ks. prob. Nur- 
kowski Wacław. Po złożeniu sprawozdania 
z ubiegłego roku wybrano nowy zarząd do 
którego weszli: Burycz Albin, Ryntowt Albin 
i Łastowski Stanisław — wszyscy zamiesz- 
kali w Postawach. 

białach wytłaczanych piernikach i t.p. 
Naturalnie, nie przyszedł jeszcze 

czas na smętne requiem, ale przyznać 
musimy, że świetność dawnych kierma- 
szów minęła bezpowrotnie, jak mija, 
wiele tradycyj, jak tryumfuje czas. 

* * * 

Najweselszym i najradośniejszym 
kiermaszem dorocznym w Wilnie jest 
bezwątpienia „Kaziuk'* czyli kiermasz 
w dzień św. Kazimierza  urządzany 
hicdyś na placu katedralnym koło Ka- 
tedry, który obecnie zaś od czasów naj- 
dawniejszych odbywa się na placu Łu- 
kiskim, 4-go marca, kiedy wiosna już 
rozpoczyna swe rządy, 

Stare polskie przysłowia mówią: 
„na św. Kazimierza wyjdzie skowronek 
z pod perza'', a także „na św. Kazimie- 
rza czajka przybieża ', czyli że dawniej 
na 4-go marca wiosna była nie kwe- 
stjonowaną. 

Ostatniemi laty, na Kazimierza ani 
o skowronkach, ani o czajkach nie sły- 
chać, ale jak Kaziuk - Kaziukiem, kier- 
masz się odbywał na kołach, w promie- 
niach słońca grzejącego po wiosenne- 
mu i po gęstem rozmięszanem błocie, 
Natomiast o kiermaszu na saniach przy 
26 stopniowym mrozie jak to będzie iu- 
tro nie pamiętają najstarsi ludzie w na- 
szem mieście. 

Prócz mrozu także smutne horosko- 
py tegorocznemu „Kaziukowi“ zapew- 
ia uszczuplenie placu, przeznaczonego 
na kiermasz. Ale abstrahując ho rosko- 
py — przyznać musimy że „Kaziuk* 
posiada jeszcze dużo uroku i smutnoby 
było, gdyby któregoś roku plac Łukis- 
ki na św. Kazimierza pozostał pusty i 
cichy. 

Jak wiadomo, każdy z dorocznych 
kiermaszów wileńskich posiada swoją 
specjalność. 

Do specjalności „Kaziuk::* należą w 
pierwszą kolej wyroby drzewne, poza- 
tem garncarskie no i pierniki i obwa- 

Oto krążą po Paryżu pogłoski, jako 
by noszono się w Warszawie z myślą 
zlikwidowania tej tak cennej i tak po- 
trzebnej placówki kulturalnej. Szkoda 
byłaby niepowetowana. Księgarnia się 
już opłaca. Gdyby ją teraz zlikwido- 
wano, zmarnowanoby owoce czterech 
lat pracy. A ponieważ tak czy owak 
księgarnia polska w Paryżu jest potrze 
bna, musianoby otwierać inną. Tylko 
że na założenie nowej placówki tego 
rodzaju trzebaby cztery razy tyle pie- 
niędzy, ile osiągniętoby z likwidacji 
starej. 

e * * 

P. Stefan Włoszczewski, redaktor 
wychodzącej w Paryżu „Gazety Pol- 
skiej”, wpadł na szczęśliwą myśl zor- 
ganizowania wieczorów dyskusyjnych. 
Wieczory te poświęcone będą spra- 
wom wyłącznie wychodźtwa dotyczą- 
cym. Pierwszy taki wieczór odbył się 
wczoraj w sali odczytowej Bibljoteki 
Polskiej. Mówcą był p. Henryk Korab- 
Kucharski, znany publicysta francusko- 
polski. Poruszył.on sprawę bardzo wa- 
żną, może w odniesieniu do wychodź- 
twa najważniejszą. 

Wychodząc z założenia, że emigra- 
cja jest faktem i że zmniejszać się nie 
będzie wobec nadwyżki rąk roboczych 
w Polsce prelegent zastanawiał się nad 
pytaniem co jest lepiej: czy walczyć a 
zachowanie polskości wychodźtwa? 
czy może ułatwić naturalny i niechyb- 
ny proces asymilacji? P. Korab-Kuchar 
ski jest zwolennikiem tej drugiej polity- 
ki. Słusznie mu jednak odpowiedział 
p. Hieronimko, że władzom polskim nie 
wolno jest obywateli polskich zachęcać 
do przyjmowania obcego obywatelst- 
wa, że ich obowiązkiem jest obywateli 
polskich bronić. 

wien procent wychodźtwa polskiego 
będzie stale ulegał asymilacji. To jest 
rzecz naturalna i nieunikniona. Ale na- 
wet gdyby Polska mogła zalecić swym 
wychodźcom masowe przyjmowanie o- 
bywatelstwa francuskiego, nasuwa się 
pytanie: czy Francji byłoby to na rę- 
kę? Raczej nie, bo dzisiejsze wychodź- 
two jest ciałem obcem zarówno oby: 
czajowo jak i językowo. Mogą w pew- 
nych głowach rodzić się pomysły pol- 
skich rad gminnych i polskich merów 
na północy Francji, a może i polskich 
posłów w Parlamencie... Ale pomysły 
te pazostaną mrzonkami. 

* * * 

Skoro już w gmachu Bibljoteki Pol- 
skiej się znajdujemy, nie wypada nam 
tej wielce szanownej instytucji nie po- 
święcić choć parę słów. Gmach Bibljo- 
teki przy „Quai d'Orleans'* jest, jak 
wiadomo, własnością Polskiej Akade- 
mji Umiejętności w Krakowie. Dwa lata 
temu rozpoczęta przebudowę gmachu 
i jego gruntowne odnowienie. Dziś pra 
ce śą ukończone o ile na to francuska 
ustawa o ochronie lokatorów pozwala. 
To znaczy gotowy jest parter i drugie 
piętro, ale nie pierwsze, gdzie ma być 
urządzona duża sala odczytowa. Na 
parterze są już dwie czytelnie i mata 
sala odczytowa; na drugiem piętrze— 
biura i pracownie dla uczonych. Wiel- 
kie zmiany zaszły w charakterze bib- 
ljicteki: ściśle metodycznie zestawiono 
jej katalog i uzupełniona jej zbiory. 
Jest to dziś naprawdę „stacja nauko- 
wa“ informująca wszechstronnie o Uo- 
bie współczesnej  przedewszystkiem. 
Delegatem Polskiej Akademji Um ejęt- 
ności i gościnnym gosp odarzem bibijo 
teki jest p. Franciszek Pułaski; zaś jej 
sympatycznym kustoszem p. Stanisław 

Można do tego dodać, parę innych Piotr Koczorowski. 
uwag. Oczywiście, z biegiem lat pe- Kazimierz Smogorzewski. 

  

Głód w Chinach 
Z OTCHŁANI NIEDOLI I NĘDZY CHIŃ CZYKÓW. — 20 MILJONÓW LUDZI DOT- 

KNIĘTYCH KLĘSKĄ GŁODU. 

W tej części Chin, która dotknięta zosta- 
ła obecnie klęską strasznego głodu, mieszka 
przeszło pół miljona katolików. Ogólną licz- 
bę ofiar braku środków żywności na tem te- 
rytorjum rachują na 20 miljonów Terytorjum 
to, leżące wpobliżu rzeki Żółtej, składa się z 
części dziewięciu różnych prowincyj. Klęska 
nie wszędzie występuje z jednakową ostro- 
ścią. Najbardziej sroży się w okręgu,. zawie- 
rającym 12 dystryktów prowincji Honan, na 
północ od rzeki Żółtej, gdzie pracują księża 
z Misyj Cudzoziemskich Medjolanu. W Sa- 
ratsi, w prowincji Shansi liczba zmarłych 
jest tak wielka, że grzebanie ich stało się 
rzeczą niemożliwą. Trupy wynoszone są po- 
ża mury miasta, gdzie stają się pastwą psów 
i wilków. W ciągu jednego tygodnia nagro- 
madzono na ulicach miasta 40 trupów. Z 
wikarjatu apostolskiego w Suiynan w prowin 
cji Shansi padchodzą bolesne wiadomości o 
sprzedawaniu tam na targach kobłet i dzie- 
ci. W ciągu czterech miesięcy sprzedano w 
tem mieście przeszło 1000 osób. W ciągu 
dwu tygodni pod bramą misji tamtejszej po- 
łożono 10 małych, opuszczonych dzieci. Na 
domiar nieszczęścia misjonarze, tej dalekiej 
placówki misyjnej nie mogą liczyć na wydat- 
niejszą pomoc dla ludności, ponieważ drogi 
w tej części kraju są więcej niż prymitywne. 

Podobne wieści komunikowane są z wi- 
karjatu w Nanyangfu w prowincji Honan. Ko 
respondent agencji „Fides” z tej miejscowo- 
ści donosi, że trzecia część ludności tamtej- 
szej skazaną jest na zagładę przed najbliż- 
szemi zbiorami. Wojska rządowe zamknęły 
wszystkie drogi, które umożliwiają wyjście 
z tej prowincji, celem powstrzymania fali 
emigracji. Ž > 

W kraju nawiedzionym przez głód, znaj- 

duje się przeszło 20 okręgów kościelnych. Li- 

czba osób głodujących wynosi obecnie 80 

proc. ludności północnej części prowincji Ho- 
\ 

rzanki, obwarzanki i pierniki—któryca 

pełne stragany i wozy stanowią naj- 

więcej charakterystyczne plamy na tle 

cgć Inem. A więc na „Kaziuku” тохиа 

kupić i balje, nec ułki, stolnice, beczki, 

faski na masło i miód, cebry, łyżki, wo- 

zy, poszczególne części wozów, maglo- 

wnice, wałki, kałamaszki dziecinne, si- 

ta, grzebienie do przędzy, kije do kos i 

rydli, taburety, stoły i t.p.; jak również 

wyroby z łozy i leszczyny i meble ogro- 

dowe, kosze, koszyki, da 

it. d. jednem słowem wszystko to co 

chłop przez długą zimę przygotował, 

a czego potrzebę z początkiem wiosny, 
w każdym niemal domu daje się wy- 

czuwać. Wszystkie te wyroby drew- 

niane górami całemi świecą się jasną 

plamą w słońcu przy wozach, tuż obok 

wyrobów  garncarskich, jak garczki, 

dzbanki, bańki, doniczki, miski, a także 

gwizdułki i zabawki. 
Także są charakterystyczne dla Ka 

ziuka kolekcje sieci, wędek i wędowisk 

których sprzedaż się odbywa zawsze Z 

brzegu rynku, aby kupujący fachowiec 

mógł wypróbować giętkość trzciny lub 

łozy. 
ao marca na kiermaszu: wolno 

każdemu publicznie wystąpić ze sprze- 

dażą swoich wyrobów, nie posiadając 

pozwolenia na to władz, a jeżeli bez 

straganu to nawet bez opłaty miejsca 

па rynku. Nic też dziwnego że na tym 

rynku spotkać można rzeczy tak śmie- 

szne, naiwne i niepotrzebne, że dziwić 

się tylko należy i współczuć ich auto- 

rom, jak również rzeczy bez gustu i 

smaku elementarnego, lecz które nieraz 

mają ogromne powodzenie materjalne. 

Ciek awe i charakterystyczne ró- 

wnież dla „„Kaziuka'* bywają całe rzędy 

koni — zabawek z drzewa lub papier- 

mache nieraz a kształtach cudacznych, 

fantazyjnie wymalowanych na bułanki, 

kasztanki, siwki i w jabłka, zawsze pa- 

chnące klejem i świeżą farbą. 

Nie wspominam naturalnie o wszel- 

nan. Instytucje katolickie, mając do żywie- 
nia wielką liczbę ludzi, znajdują się w tragi- 
czmej sytuacji. Wielu biskupów opuściło swo 
je wikarjaty, by udać się w daleką drogę po 
kweście i na zbieranie żywności. Mieszkań- 
com, błagającym o pomoc, misje oddają 
wszystko, zachowując dla siebie tylko to, co 
jest niezbędne dła utrzymania własnego ży- 
cia. Katolicy chińscy okolic, nie dotkniętych 
głodem, czynią wszystko, co tylko mogą, by 
przyjść z pomocą nieszczęsnym swym bra- 
ciom. Do komitetu pomocy w Szanghaju na- 
leży znany filantrop katolicki, Loh-Pahong. 
Wielka liczba misjonarzy katolickich w róż- 
nych prowincjach Chin kieruje akcją pomocy. 
Większość z nich współpracuje z Międzyna- 
rodową Komisją pomocy dla dotkniętej gło- 
dem ludności Chin. która zbiera < fundusze 
przedewszystkiem w Stanach Zjednoczonych. 

* * # 

Chiny nie bez słuszności mogą być naz- 
wane klasycznym krajem głodu. Stare kro- 
niki Szantungu, jednej z prowincji nawie- 
dzonych obecnie tem nieszczęściem, mówią, 
żłe w ciągu tysiąca lat od r. 620 do 1643, rok 
głodowy wskutek suszy przypadał co 16 lat, 
a wskutek wylewów — co 8 lat. Ta sama 
prowincja Szantungu doznała straszliwego 
głodu wskutek suszy w 1920 i 1921 r. Stra- 
ty, poniesione z powodu wylewu w r. 1924, 
wynosiły 100 miljonów funtów, a wylew po- 
ciągnął za sobą nową klęskę głodu. W r. 
1925 nowy wylew zniszczył tysiąc wsi, sze- 
rząc wśród ich mieszkańców nieopisaną nę- 
dzę, a potem spadły ulewne deszcze, które 
zalały pola; wreszcie najście szarańczy do- 
konało dzieła zniszczenia tych nieszczęsnych 
okolic. Do wszystkich tych spustoszeń należy 
dodać jeszcze nieobliczalne wprost szkody, 
spowodowane przez wojnę domową i przez 
przejścia oddziałów bandyckich. 

kiego rodzaju tandecie fabrycznej, któ- 
rej na rynkach jest coraz to więcej i 
która ostatniemi czasy, niestety, prym 
trzyma. 

. Ciekawsze są znacznie stragany z 
jedzeniem, gdzie za tanie pieniądze mo- 
żna dostać gorącej herbaty, śledzia w 
mące obsmażonego, gałki i ryby, zie- 
lone i pachnące, kiełbasę z czosnkiem, 
jak również kwasu czerwonego, żółte- 
go piwa, a i wódkę pokryjomu. Ta- 
kie stragany w południe mają najwięk- 
sze powodzenie, a zapach smażonego 
śledzia na oleju nęci niejednego Kaziu- 
ka lub Józiuka do wzięcia udziału w u- 
czcie, tem weselszej, że zwykle gdzieś 
niedaleko gra katarynka, a zdaża się że 
i gramofon wyje, wyniesiony przez ko- 
goś na sprzedaż, papuga wyciąga wróż 
by, a żydek swojem „jeszcze jeden 
rrraz...* rozwesela gapiącą się publi- 
czność. Wódka wypijana wprost z bu- 
telki na wozach, lub ze szklaneczek „w 
kompanii" świetnie się przyczynia do 
upiększenia humorów kiermaszujących, 
którzy potem z większą werwą biorą 
udział w zabawach z dziewczętami „w 
serca'* lub też wyładowując swoją e- 
nergję przy siłomierzach. 
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obchodzi w -dniu jutrzejszym święto 
swego patrona. 

  

Wojemny dzień kobiet sowieckich | 
Sowieckie czynniki rządzące usiłu 

ją już oddawna pozyskać jaknajwięk-| 
szą ilość kobiet dla idei „wojenizacji 
kraju”. W tym celu zorganizowano nie- 
dawno w Z.S.S.R. (17 lutego) špeejal- 
ny „wojenny dzień kobiety proletarjac-| 
kiej”. Uroczystości rozpoczęły się 
dniu tym od wielkiej imanifestacji uli- 
cznej, w której wzięły udział liczne o: 
ganizowane komunistki. Kobiety zej 
sztandarami, propagującemi ideę „wo- 
jenizacji'* państwa, udały się - 
dzie przed gmach „Centralneg 
Armji Czerwonej”, gdzie odbyła s 
przy udziale około 2.500 kobiet wielka 
akademja wojskowa. Następnie kobiety | 
zwiedziły muzeum armji czerwonej, 
przyczem fachowcy wojskowi udzielali 
im wszelkich wyjaśnień. 

Wieczorem w „Centralnym Domu 
Armji Czerwonej'* odbyło się uroczyste 
posiedzenie robotnic moskiewskich, na 
którem przedyskutowano cały szereg 
aktualnych zagadnień wojskowych. 
Przewodnicząca kobiecego oddziału 
centralnego komitetu wykonawczego | 
ogólnozwiązkowej partji komunistycz- | 
nej, Artjuchowa, wygłosiła wielką mo- | 
wę na temat zadań kobiet sowieckich 
w dziele wojenizacji i obrany państwa. | 
Członek rewolucyjnego sowietu woje! 
nego, Unszlicht, scharakteryzował w 
swem przemówieniu sytuację między- 
narodową Z.S.S.R., podkreślając, 
zmusza ona Rosję do poświęcenia 
dalszym ciągu wzmożonej uwagi sp 
wie obrony państwa. W trakcie sw 
przemówienia stwierdził Unszlicht, 
kobiety nie popierają należycie to 
rzystwa „Awiochim“, jak to wynik4 
faktu, że kobiety stanowią zaled 
18 proc. ogólnej liczby członków teg 
towar zystwa. 

Zdaniem Unszlichta rola kobiety 
wojnie nie powinna ograniczać się do 
służby samarytańskiej, — kobieta wal- | 
czyć powinna również w szeregach żoł- 

nierskich. " 
Pod koniec posiedzenia zebrani 

przyjęli rezolucję, wzywającą kobiety 
sowieckie do aktywnej pracy nad pro- 
blemami wojennemi, do intensywniej 
szego popierania towarzystwa „Awio- 
chim“, do organizowania kółek woj- 
skowych, sanitarnych i t. p. b 

Moskiewski „wojenny dzień kobiet* | 
jest jednem z ogniw w łańcuchu licz- | 
nych akcyj, zmierzających do zmilita- 
ryzowania kobiecej ludności Z. S. S. R. | 

   

Kobiety natomiast po wyprzedaży | 
swoich produktów oczy skierowywują 
w stronę straganów z dewocjałami, któ 
rych jest na „„Kaziuku* zwykle niezli- 
czona ilość, i które wołają o pomstę 
do nieba swemi szkaradnemi, pod 
względem najprymitywniejszych wyma 
gań estetyki, — wytwcrami. Przy stra- 
ganach z dewocjałami mieszczą się za- 
wsze stoliki z gipsowemi malowanemi. 
„Statuetkami*, ramkami,  obrazkam: 
abażurami i t.p. przedmiotami elegancji 
mieszkań mieszczańskich. Tege ostat- 
niego jest na rynkach zwykle najwięcej 
i ażeby znaleźć coś, coby miało war 
tość jakąś artystyczną, trzeba długo 
męczyć oczy na tych butelkach okle- 
janych złoconą kaszą, na inkrustowa- 
nych kolorową słomą garczkach i in- | 
nych „artystycznych“ cackach z szy- 
szek i pestek. 

Zła strona kiermaszów nie polega 
na tem, że chłop nie daje nic ze swej 
naiwnej twórczości, lecz ta, że chłop 
kupuje i wiezie do siebie na wieś to 
wszystko co musiałoby być zwalone na | 
placu i spalone, jako jedyny i skuteczny | 
sposób niszczenia tandety. )



   
   
   

   
    
   

              

   

    

   

    

   
   
   
    

  

   
    

   

  

    

ONE 6 
Przyczynek do 

W kilku poprzednich artykułach, 

omdwiając sprawę wywozu zwierząt 

gospodarskich z terenu wyjewództw 

|północno-wschodnich wykazałem, że 

sport ten, pomimo niewątpliwie sta- 

le wzmacniającego się kierunku hodo- 

|wlanego w rolnictwie kresowem, pozba 

wiony jest cech stałych i że nie nad- 
wyżka pogłowia zwierzęcego, zbędna 

dla potrzeb miejscowych, decyduje tu 

lo rozmiarach eksportu, lecz ten lub in- 

ny stan uradzaju pasz i karmu wogóle. 

"W eksporcie ogólno-polskim uczę- 

stniczymy w nikłych odsetkach, co 

izwłaszcza rzuca się w oczy w odniesie 

[niu do trzody chlewnej — przyczem 

odsetki te znów wahają się w poszcze- 

i ólnych latach w tak różnych grani- 

lcach, że mówić o naszych stałych mo- 

żliwościach eksportowych byłoby 
przedwcześnie. 

Jako przyczynek do tego stanu mo- 

jże posłużyć ta akoliczność, że dotąd 
szcze sprowadzamy tłuszcze zwierzę- 

e (szmalec, słonina, sadło, łój) w bar- 

|dzo znacznych rozmiarach. 
Coprawda, wywozimy z terenu wo- 

jewództwa Wileńskiego do innych wo- 
jewództw więcej niż z tych wojewó- 
|dztw sprowadzamy. W roku 1927 nad- 
|wyżka tego wywozu wynosiłe 220 

óńn (przywóz 53 tonny, w tem do 
Wilna 33, Budsławia 5, Nowo-Wilejki 

— Ti Porubanka — 8, — wywóz zaś 

273 tonny, w tem z Wilna 153 i z Tur- 

montu, 120 tonn). Równocześnie jed- 

nak z tem, przy nieistnieniu wogóle 

| zagranicę, sprowadzamy Z Za- 

jgranicy przeszło 1370 tonn tłuszczów 

zwierzęcych, przeważnie z Łotwy, mia- 

nowicie (w r. 1927): do Wilna 1265 

tonn (w tem via Gdańsk 86,2 Prus 

Wschodnich 11 i z Łotwy 1168), da 

Dukszt 95 i Turmontu 12 (z Łotwy). 
zyli że bilans handlowy w obrocie 

     

   

    

   
    

    

    

      

    

   

  

   

    

   
   
    

  

     

    

    

   
    

   

            

    

  

     

   

  

     

     

  

     

    

   

    

   

  

    

     

tha Wystawy Paryskiej z r. 1927 
]W Międzynarodowej Wystawie 
bmfort moderne'* odbytej w r. 1927 
aryżu wzięło udział szereg firm 

bńskich. Sporo z nich zostało wy- 
ionych. Obecnie przeprowadzona 

btała legalizacja dyplomów oraz usta 
ha autentyczność ich przez odnośne 

władze francuskie i konsulat Rzeczypo- 
jpolitej w Paryżu. Wszystkie te for- 
alnošci zaświadczone zostały przez 

| Min. Spraw Zagranicznych w Warsza- 

wie. 
W związku z powyższem doręczo- 

e zostały przez delegata Warszawy p. 
'F. Rubinsztejna dyplomy firmom wyróż 
| nionym. Dyplomy takie uzyskaty mię- 

| dzy innemi firmy: Fabryka betonowa 
Michniewiczów, Fabryka cukrów „„Je- 

| anette", Fabryka konserw „Atlantic“, 
| Olejarnia C-ci Ryndziun, Fabr. Droż- 
| dży B-ci Strugacz w Oszmianie oraz 
| Fabr. ,Quadrat* w Rydze, oprócz firmy 

sędiiniarskiej Knapik, której dyplom 
doręczony został poprzednio. 

' w. aks: : 
/25) TAJNY KURJER 

Powieść historyczna. 
Jłomaczenie z angielskiego 

  

Z opowiadania ga:ousa Hektor wy- 
ciągnął dwa wnioski. Po pierwsze, że 
komisarz nie miał żadnych dowodów 
bytności jego w mieszkaniu Extroma, 
po drugie nie udało mu się dotąd, od- 
naleźć kobietę która rozmawiała z He- 

ktorem o Lison i mogłaby stwierdzić 
identyczność. Hektor szybko ułożył so- 

bie plan kampanii: krótka obrona i 

szybki atak. 
— Na te zarzuty mogę odpowie- 

dzieć jednem tylko słowem: „głupst- 

wo”! — odrzekł ze spokojnym uśinie- 

chem, czując na sobie badawcze spoj- 

rzenie Couthona. 
— O płaszczu mówiłem już, wzią- 

łem przez nieuwagę go w restauracji 

„Tysiąca kolumn", po obiedzie, pierw- 
szego wieczora, po przyjeździe. Z tego 
wszystkiego, co powiedział obywatel 
komisarz jasnem jest dla mnie, że ów 

* młody kurjer umyślnie podrzucił mi ten 
| płaszcz, zabierając mój, aby oddalić 

od siebie podejrzenie. Wogóle nie ro- 

| zumiem obywatela-komisarza. Przecież 
| zna doskonale historję tego płaszcza, 

skoro tejże nocy sam prosiłem go o 

odniesienie płaszcza do restauracji „Ty 

| siąca kolumn". 
| — Czy to prawda? — zapytał Co- 

_ uthon. ‚ 

dziło iego siów. 
— Dlatego, oczywiście, że mój 

| płaszcz już stamtąd zniknął! — roześ 

ы 

obywatelu komisarzu, zdumiewa mnie. 

Г za, dlaczego lepiej nie poszukasz tej 
| dziewczyny i jej samej nie zapytasz, 
Ь Ё 

— Tak, podjąłem się tej misji, po- 

nieważ nie ufałem mu, — odrzek: gar- 

bus, Ale w restauracji nic nie potwier- 

| miał się Hektor, pogardliwie wzrusza- 
| jąc ramionami. — Przenikliwość twoja, 

Przyszedłeś zajmować cenny czas o- 
y$ywatela Couthona bezmyślną gadani- 

ОЛ 
stanu hodowli 

tłuszczami zwierzęcemi kształtuje się 

dla Wileńszczyzny ujemnie w wysoko- 

ści przeszło 1150 tonn. 

Co się tyczy województwa Nowo- 

gródzkiego tłuszcze zwierzęce w obro- 

cie handlowym nie odgrywają tu wię- 

kszej roli. Przywóz z innych woje- 

wództw jest większy niż wywóz(do st 

Baranowicze 67 t. Horodziej 5, Lida 17 

Nowojelnia 29 i Słonim 10, razem oko- 

ło 130 tonn, zaś wywóz 20 tonn, w tem 

ze st. Stolpce i Nowojelnia po 10 tonn). 

Równocześnie jednak import z zagra- 

nicy jest nieznaczny, zaledwie 27 tonn 

(do Lidy 11 i Baranowicz 16 — z Ło- 

twy) — czyli że bilans handlowy nie 

przekracza ujemnej cyfry 140 tonn.* 

Na większy bilans bierny wojewódz- 

twa Wileńskiego składa się zapotrze- 

bowanie tak dużego ośrodka konsum- 

cyjnego jak Wilno, temniemniej w je- 
dnym i drugim wypadku należy stwier- 

dzić niezdolność rolnictwa do zaspo- 

kojenia popytu ludności n a tłuszcze. 

Jednak również import tłuszczu zwie- 

rzęcego nie ma cech stałych. W roku 

1926 naprzykład ilości: sprowadzone 

z zagranicy. wynosiły zaledwie kilkana- 

ście tonn, przedtem znów wyrażały się 

w setkach i nawet tysiącach. Są zatem 

lata, kiedy zapotrzebowanie prawie 

jest pokrywane przez produkcje miej- 

H—ski. scową. 

INFORMACJE. 
NOWELIZACJA USTAWY O BEZROBOT- 

NYCH. 

Minister pracy i opieki społecznej przes- 

łał na ręce marszałka sejmu projekt ustawy, 

zmieniającej art. 5 i 38 ustawy z dnia 18 

lipca 1924 roku o zabezpieczeniu na wypa- 

dek bezrobocia. х 

Dotychczas minister pracy i opieki spo- 

łeczriej mógł w porozumieniu z siedmioma 

zainteresowanymi ministrami uchylać sezon 

martwy, trwający od 15 grudnia do I marca 

na przeciąg pierwszych sześciu tygodni, czy- 

li do 1 lutego, dzięki czemu robotnicy sezo- 

nowi podczas tych sześciu tygodni zapomogi 

otrzymywali. Według obecrtej noweli będzie 

mógł minister pracy i opieki społecznej, w 

porozumieniu z ministrem skarbu i ministrem 

przemysłu i handlu, wydawać zarządzenia, 

uchylające sezon martwy nietylko na pierw- 

sze 6 tygodni, lecz i na dalszy miesiąc, czy- 

li do 1 marca. Pozatem projekt daje możność 

ministrowi pracy i opieki społecznej wylicza- 

nia czasu przepracowanego przez robotników 

zagranicą do czasokresu, potrzebnego dla 

otrzymywania świadczeń  zabezpieczenio- 

wych, 

0 RACJONALNĄ ORGANIZACJĘ WYWO- 

7° ZU PRODUKTÓW ROLNYCH. 

U dział produktów rolnych w naszym 
ogólnym wywozie — jest bardzo znaczny, 

jednak możliwości eksportowe rolnictwa nie 

w pełni są wykorzystane. Wywóz artykułów 

stanowiących główną pozycję eksportu rol- 

nego mógłby dawać dużo większe zyski, niż 

obecnie przy odpowiedniej organizacji. Stan 

dzisiejszy bowiem jest więcej niż opłakany. 

Cały proces wywozu od zakupów drobnych 

począwszy, .a skończywszy na sprzedaży za- 

granicę — jest chaotyczny i kierują nim nie 

specjalne organizacje rolniczo - handlowe, 

lecz ajenci i posrednicy obcy. Oni to skupują 

towar bądź od drobnych kupców, bądź od 

rolników gezpośredmio aykizią im ceny, a nie 
płacąc podatków, które obowiązują kupców 
krajowych — posiadają większe kapitały o- 

brotowe, pozwalające im udzielać odpowied- 

nicn zaliczek, Cały skup takich artykułów 

    

gdzie podziała płaszcz i komu odilara? 
Couthon gładził brodę  drżącemi 

nerwowo palcami i przyglądał się 
dwum walczącym wrogom. 

— Racja, skinął głową, — znajdź 
dziewczynę, Grand-Duc. 

„Garbus wzrtszył ramionami i od- 
wfoci Się: 

— Dotąd nie udało się nam jej od- 
naleźć! 

— Aha! — krzyknął tryumfująco 
Hektor. — Nie szukałeś jej, oczywiści? 
bo wiesz, że odrazu zniszczy twoje do- 
wodzenia, któremi usiłujesz onlątaś u- 
czciwego człowieka, za to tylko, że du- 
szą i ciałem oddany jest wielkiemu pa- 
trjocie Couthonowi. 

Atak był wymierzony celnie. Gar- 
bus dostrzegł przychylne spojrzenie Co 
uthona, skierowane w stronę sekreta- 
rza. Ucieszony powodzeniem, Hektor 
mówił dalej z uniesieniem zwracając 
się do Couthona: 
Ar Muszę prosić obywatelu o zwol 

nienie mnie! Widzę że uczciwa służba 
Republice uważana jest za zdradę! 

— Nie przejmuj się tem tak bardzo, 
drogi Charpentier,—usoakajaią:> ode- 
zwał się Couthon i zwracając się do 
Grand-Duca, rzekł: 

— Obywatelu komisarzu, błędy któ 
re popełniłeś przy prowadzeniu śledz- 
twa w sprawie Extroma będą powró- 
rzone Komitetowi Bezpieczeństwa Pu- 
blicznego. Będziesz musiał wytłóma- 
czyć się dlaczego nie wyiaśniłeś tej 
ciemnej sprawy. Możesz już odejść. 
Gdy nastęnym ranem zjawisz się z 0- 
skarżeniami, nie zapomnij wziąć ze so- 
bą dowody! 

Garbus zagryzł usta i z czzpka w 
ręku podszedł do stołu, z wściekłością 
patrząc na Couthona, rzekł: 

— Musisz mićć dowody? Dobrze, 
będziesz je miał, obywatelu! Ale tym- 
czasem — nie spuszczaj oka z obywa- 
tela Charpentier! 

Mijając Hektora rzucił mu dumne 
spojrzenie, jakby chcąc powiedzieć: 
„nie, nic, mój drogi, nie uciekniesz mi!'* 

$ 

(LAODAICI 
jak: masło, jaja, skórki królicze i wiele in- 

nych — znajduje się wyłącznie w ich rękach 

Dodać należy, że ajenci bardzo często zma- 
wiając się z sobą, przyczyniają się w dużym 
stopniu do obniżania cen produktów. 

Prócz tego jednak stan taki posiada jesz- 

cze inne ujemne zjawisko. Oto towar za- 

kupiony w Polsce nie jest na miejscu sorto- 

wany, lecz przeważnie zagranicą i lepsze ga- 

tunki idą pod marką obcą, a gorszym daje się 

markę polską, psując nam w ten sposób opi- 

nię na rynkach zbytu. Tak np. w Hamburgu 

do niedawna jeszcze chłodnie i składy zaj- 

mowały się niemal wyłącznie sortowaniem i 

chłodzeniem polskich jaj, zarabiając na tem 

około 20 miljonów zł. rocznie. Pieniądze te 

powinny przypaść krajowym eksporterom i 

organizacjom. To też dzisiejszy stan musi 

być jaknajprędzej zastąpiony przez racjo- 

nalne zorganizowanie eksportu produktów 

rolnych. w tym celu należy przedewszyst- 
kiem usunąć pośredników i .ajentów, a zastą- 

pić ich przez odpowiednie organizacje rolni- 

czo - handlowe. Pozatem trzeba ulepszyć i 

ujednostajnić gatunek polskich towarów gdyż 

rynki bardzo zagraniczne są pod tym wzglę- 

dem (_ wymagające i towar zły, lub źle 

przesłany — nie ma zbytu. 
Do naprawienia obecnego stanu rzeczy 

zmierzają prace Państw. Instytutu Eksporto- 

wego, który dąży do stworzenia szeregu Ssyn- 

dykatów, których zadaniem byłoby uregu- 

lowanie skupu towarów, ustabilizowanie cen 

wewnętrznych i kontrola nad eksportem. wy 

nikiem tych dążeń było powstanie Syndykatu 

Eksportowego trzody i bydła, Syndykatu 

Eksportowego jaj, (w Małopolsce). W niedłu 

gim czasie powstać mają Syndykaty szcze- 

ciny, pierza i puchu oraz masła. Niewątpli- 

wie stworzenie odpowiednich organizacyj zaj 

mujących się eksportem i za niego odpowie- 

dzialnych, przyczyni się wydatnie do uregl- 

lowania i zwiększenia przez to samo rento- 

wności 'eksportu produktów rolnych. Z tego 

tytułu działalność Państwowego Instytutu 

Eksportowego — posiada dla rolnictwa duże 

znaczenie. 

DOZÓR NAD ARTYKUŁAMI. ŻYWNOŚCI. 

W dniu 18 marca br. nastąpi otwarcie 

Państwowej Rady do sprawozdania dozoru 

nad artykułami żywności i przedmiotami u- 

Żytku. 
н Przewodniczącym Rady, w myśl rozpo- 

rządzenia, jest minister spraw wewnętrznych 

zastępcą przewodniczącego — dyrektor de- 

partamentu służb zdrowia. | : 

Na członków Rady powołani zostali prze- 

dstawiciele departamentu służby zdrowia w 

Ministerstwie spraw wewnętrznych, oraz de- 

legaci z ramienia Ministerstw: przemysłu i 

handlu, rolnictwa i skarbu. Ponadto weszli 

doń: przedstawiciel Politechniki warszawskiej 

Akademii Nauk Weterynaryjnych we Lwowie 

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie, Zakładu Hygjeny Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie, Szkoły Sanitar- 

nej w, Warszawie, Wydziału weterynaryjne” 

go Uniwersytetu Warszawskiego, Tow. Prze 

tworów Tłuszczów, Stowarzyszenia Kupców 

Polskich, oraz dyrektorzy wszystkich zakła- 

dów badania żywności. | ' 

Po uroczystėm otwarciu Rady nastąpi za- 

twierdzenie regulaminu obrad; podział Rądy 

na sekcje, i wybór każdej z nich, a następnie 

będą rozważane projekty rozporządzeń O 0- 

brocie miekiem i jego przetworami, o obrocie 

tłuszczami i olejami jadsilnemi oraz o barwi- 

kach, używanych. do barwienia artykuł Ów 

żywności. 

ROZPORZĄDZENIA. 

-— Rozporządzenie Ministra Skarbu z dn. 

24 stycznia 1929 r. w sprawie przesunięcia 

na rok podatkowy 1929 terminu do składania 

zeznań o dochodzie z art. 50 ustawy o pań- 

stwowym podatku dochodowym (poz. 83); 

— Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 

31 stycznia 1929 r. w sprawie ustalenia ra- 

batów handlowych od  dopuszczanych do 

sprzedaży w Polsce niektórych wyrobów ty- 

toniowych Gdańskiego Monopolu Tytonio- 

wego (poz. 84). 
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Przy bólach lub zawrotach głowy, szumie 

w uszach, bezsenności, złem samopoczuciu, 

pobudzeniu, należy natychmiast zastosować 

wypróbowany przy tych dolegliwościach śro 

dek—wodę gorzką „Franciszka - Józefa”. 

Sprawozdania naczelnych lekarzy zakładów 

leczniczych dla chorób żołądka i kiszek, 

stwierdzają nadzwyczajną skuteczność na- 

turalnej wody Franciszka - Józefa, jako środ- 

ka przeczyszczającego. Żądać w aptekach. 

Hektor cofnął się mimowoli przed tem 

spojrzeniem. 
Wojna została wypowiedziana. Ka-- 

żdej chwili oczekiwać można była no- 

wej: napaści od puszczyka widzącego 

w ciemnościach”. 

Rozdział XXI. Burza się zbliża. 

Hektor rozpoczął znowu pracę u 

Couthona. W ciągu dwuch tygodni prze 

rwy w. pracy zaszły olbrzymie zmia- 

ay, atmosfera polityczna: była przełado 

wana elektrycznością. Nawet zewnętrz- 

ny wygląd miasta się zmienił, Nie było 

śladu rozbawienia i wesołości, ponure 

długie kolejki wyczekujących przed 

sklepikami na kęs pożywienia obywate- 
li, wystawały całemi dniami. Patrole 
gwardji narodowej obchodziły miasto. 
Długie szeregi wózków ciągnęły się 
przed zachodem słońca na plac, gdzie 
coraz intensywniej pracowała gilotyna. 

Ale-w głębi wymarłego napozór miasta 

płynęło wartko i niespokojnie życie. 

Woda zagotowywała się w hermetycz- 

nie zamkniętym kotle. Spostrzeżenia Ja 

vuaia były stuszne: współzawodnictwo 

: wałka pomiędzy komitetami dochodz:- 

ła do zenitu i groziła żwa:townym wy- 

buchem. Stronnicy i wrogowie Rones- 

pietr'a zgrzytali zębami. słysząc nazwis 

ka brzeciwników, w bezsiinej ziaści 0- 

zekiwali chwili, kiedy będzie można 

rzucić się do walki na śmierć i życie. 

Couthon zajęty był bardzo potaje- 

mnem przesuwaniem wojska z Paryża 
na g'anicę, zapominając, że sam stwier 
cził, iż tylko siła zapewnia wykonanie 
prawa. Wrogowie jego nie nocowali w 
domu, wiedząc, że nazwiska ich są 

już zapisane w „małym spisie. Nie u- 
stępowali jednak i metodycznie usuwali 
przyjaciół dyktatora. 

Miasto przepełnione było szpiegami 

Pełno ich było na ulicy, w klubach pc- 

litycznych, podsłuchujących i podpatrii 
jących w Konwencie, w więzieniach. 
Szpiegowa, li wreszcie wzajemnie sie- 
bie. W mieszkaniu Couthona od rana 

„Stanisław Bochwic, wiceprezes, 
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KRONIKA MIEJSCOWA. 
— Walne zgromadzenie akcjo- 

narjuszów Wil. Pr. Banku Hand- 
łowego. W dniu 28 lutego b. r. od- 
było się 56 te Zwyczajne Walne Zgro- 
madzenie *Akcjonarjuszów  Wileńskie- 
go Prywatnego Banku Handlowego. 

Obradom przewodniczył wicepre- 
zes Rady p. Stanisław Bochwic. 

Ze złożonego przez Dyrekcję spra- 
wozdania wynika, że rok Sprawo- 
zdawczy został zamknięty zyskiem zł. 
61.771.19; dywidenda uchwalona przez 
Walne Zgromadzenie wyniesie 4 proc., 
płatnych za okazaniem kuponów w 
kasach Centrali w Wilnie i w Oddzia- 
łach: Warszawskim (Marszałkowska 
130). Suwalskim i Lidzkim. 

Jak widać z zamknięć rachunko- 
wych i zesfawień lat pracy, Bank wy- 
kazuje silaą tendencję rozwojową; w 
ważniejszych pozycjach bilaasowych 
operacje wzrosły w ciągu roku spra- 
wozdawczego o 40 proc. Stały przy: 
pływ obcych kapitałów w formie wkła: 
dów i minimalny stan weksli prote- 
stowanych (0.65 proc. stanu portfelu 
wekslowego) Świadczą o wzrastającem 
stale zaufaniu do banku, nader ostroż- 
nie prowadzonego. 

Po raz pierwszy wprowadził Bank 
do swego Sprawozdania zestawienie 
stosunku podatków i Świadczeń socjal- 
nych, poniesionych przez Bank do 
rentowności przedsiębiorstwa; z przy- 
toczonych danych wynika, że w ogól: 
nym dochodzie Banku udział Skarbu, 
ciał samorządowych i przymusowych 
związków ubezpieczeniowych wyniósł 
w roku sprawozdawczem 60  proc., 
akcjonarjuszów zaś 40 proc. 

W wyniku dokonanych wyborów 
skład Rady ukonstytuował się j. n. 
p. Stanisław Kognowicki, prezes, p. 

oraz 
członkowie: pp. Marjan. hr. Broel- 
Plater, Ludwik ks. Czetwertyński, Hi- 
polit Gieczewicz, Aleksander Meyszto- 
wicz, Maciej Jamontt, Jan hr. Tyszkie- 
wicz, Kazimierz Swiątecki i Karol 
Wagner. 

O ile nam wiadomo, Wileński Pry- 
watny Bank Handlowy jest pierwszym 
z banków prywatnych, który odbył 
już doroczne Walne Zgromadzenie; 
sprawność techniczną z uznaniem tu 
podkreślić należy. 

  

Wirówki „BALTIC”, maślnice, wygnia- 

tacze, naczynia, oraz różne inne narzędzia 
i przybory mleczarskie poleca Zygmunt 
NAGRODZKI w Wilnie. 

WRERTEFEROZY TEZA WZWAZRZZZC 

„A WANTURNICA” 
z LILĄ DAMITĄ 

įutro premjera „HELIOS“ 
w kinie 

  

   
  

NASIONA koniczyn, tymotki, buraków 

oraz różnych innych roślin pastewnych i 
ogrodowych poleca Zygmunt NAGRODZKI 

w Wilnie, ul. Zawalna 11-a. 

    "FARBUJCIE OBUWIE. 
TIMNE WYROBY.SKÓRZANE 
KRAJOWEMI BARWNIKA Mi, 

KOLORY 
SIEWNIKI rzędowe „UNJA“ i MELI- 

CHARA, siewniki rzutowe i do nawozów 
sztucznych oraz siewniczki z wypielaczami 
„PLANET* poleca Zygmunt NAGRODZKI 
w Wilnie. 

NONRARESNANESURPREUNAZANKARNNKUM 

    

  

  

    

   

do nocy pełno było interesantów, lecz 

dostać się do dostojnika było niemożli- 

wością prawie. Warta nie dopuszcza- 

ła nikogo, 2 gdv wyjeżdżał otaczał go 

oddział żandarmerji. Kaieka pracował 

jak szalony. Nie. sypiał prawie. Pożywie 

nie przynoszono mu-do gabinetu: z po- 

śpiechem łykając potrawy i ogryzając 

kości, słuchał sprawozdań sekretarza 

lub dyktował mu listy, układał mowy i 

t.p. Codziennie ubywało mu siły, zda- 
wało się, że życie uciekało z niego, ale 

energja i nerwy nie słabły ani na chwi- 

lę. Hektor miał wrażenie chwilami, że 

pracuje z szaleńcem. 
Nie miał jaż możności i czasu na ro- 

zmyślania, czuł, że:porwał go wartki 

prąd rewolucyjny i niesie ze sobą. Je- 

*dnak myśli jego krążyły bezustannie do 
koła Lison, która nie chciała go widzieć 
Trudności piętrzyły się przed Hektorem 

czuł się stale śledzonym przez szpie- 

gów Grand-Duca, przytem Couthon ka 

zał mu się przenieść do swego domu i 

ulokował łóżko jego w jadalnym po- 

koju. Nie było mowy o wymknięciu się 

na Rajski zaułek.. jednak parę dni po 

powrocie do pracy Hektor skorzystał 

z tego. że Couthon. wysłał go z listem 

do obywatela Fouquiera. lavuar miał 

mu towarzyszyć, jas przewodnik i He- 

ktor nie mógł się zorjentować czy żaa- 

darm miał go chronić od napadu, czy 

też Couthon spełniał radę, Grand Duca 
by „nie spuszczać oka z obywatela 

Charpentier“. 
Zresztą zaledwie wyszedł z domu z 

Javuarem, jak z drugiej strony ulicy 

ukazało się szare indywiduum które ru 

szyło za ni mi w przyzwoitej odległo- 

ści. Hektor miał przynieść odpowiedź 

od Fouquiera, ale. nie zastał go w ga- 

binecie, właśnie przemawiał przed 

Trybunałem Rewolucyjnym i nie można 

było mu przerywać. W oczekiwaniu” 

jego. powrotu, Hektor zaczął spacero- 

wać po korytarzach, namyślając się 

nad sposobem odwiedzenia  Lison. 

Rajski zaułek był bardzo blisko. Jav- 

   

  

  DEI TEST STT TTT TATTO 

Sala K' ubu Handlowego (Mickiewicza 33-a) 
Dziś 3-go marca o godz. 8.30 w. nieodwołalnie ostatni 

KOŃCERT 
Do programu koncertu włączono 

Rosyjsk. Art. Zespcłu Fałałajkowego 
poa kierunkiem E DUBROWINA, 

dużo nowych i ulubionych przez 
publiczność utworów muzycznych i pieśni rosyjskich. 

Bilety w kasie klubu od !0-2 i ud Srej wiecz. 
  

  

FIRANKI, 

  

Wielki wybór wszelkich towarów. 

+ 

JOZEF KŁODECHI 
Zamkowa Nr. 17 (obok kościoła św. Jana). Tel. 928. 

Zawiadamia Sz. Klientelę, że na nadchodzący sezon przedświąteczny 
na J 

OBRUSY, KOLDRY watowe i pluszowe, 
płótna bielizniane, bieliznę damską i męską 
wełny na suknie i płaszcze, JEDWABIE 

Ceny zostały zniżone. 

  

  

  

    

    

  

    

CZEKOLADA 

Najzdrowsze| 

Najsmaczniejszy 

baakolaia „PLUTOS“ 

požywienie, 

smakołyk 
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WZMACNIA, 
UODPORNIA 
ORGANIZM.   

  

  

Lziż 3 marca 
otwarcie A 

I " wiokalu Die. 

‚ PROPAGANDOWEJ WYSTAWY 
i sprzedaży kiiimów gliniańskieh 

© artystycznych wzorach i barwach pasiaków łowickich 

Rasyna Garnizonowego ul. Mickiewicza 13. 
Czynna od 10 rano co 8 wiecz 
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czał szpieg komisarza. Gdyby Hektor 
znalazł inne wyjście, mógłby sobie po- 
zwolić na eskapadę. 

Myśl ta okazała się bardzo łatwą 
do wykonania. 

Hektor poprosił 9 wskaza- 
nie mu innego wyjścia, przeszedł przez 

Trybunał Rewolucyjny i wkrótce "хпа- 

lazł się na ulicy, wiodącej ku celowi 
jego pragnień. 

Droga do Rajskiego zaułka nie za- 

brała mu nawet 10 minut czasu. Hektor 
oglądał się kilkakrotnie by sprawdzić, 
czy nie jest śledzony. Ale uspokoił się 
całkowicie. Obaj jego opiekunowie pil- 
nowali spokojnie głównego wiejścia nie 
podejrzewając podstępu. Bez przesz- 
kód dostał się do domu Brayl'ego i 
starając się opanować wzruszenie, 
wbiegł szybko na schody. Wspomnie- 
nia swej tragicznej nocy wprawiły go 
w silne wzruszenie, serce biło młotem 
w jego piersi. 1 

Nie zatrzymując się przy drzwiach 
Darrasa, wbiegł na górę i zapukał do 
drzwi Lison, nadsłuchując przy nich 
chwilę. Za drzwiami rozległ się cichy 
szelest i ucichł. Po chwili Hektor za - 
pukał powtórnie. Świeży młody głos za 
pytał: : 3 

— Tison, — szeoną! nie ma, 
panować nad wzruszeniem. — 
to ja, Charpentier! 

Widocznie dziewczyna stała przy 
samych drzwiach, gdyż usłyszał siche 
westchnienie, Drżąc cały, czekał na o- 

twarcie drzwi, ale klucz nie poruszył 

się w zamku. 

— Lison, otwórz, — powtórzył gło 

śniej. to ja, Jan! 
Odpowiedziała mu cisza. 
Hektor znów zapukał. 

złróża Эн 

— Lison wpuść mnie! Nie gniewaj. 
się, wszystko ci wytłomaczę... 

„Dziewczyna nie odpowiadała. Na 
dole rozległy się piskliwy głos przeku- 
pki: 

— Voyes mon mouron, la beau mo- 
uron, du mouron pourles peits oise- 

uar pozostał przy wejściu, tam też ster xux! 

= 

i (HILUSKA    
Azofowy 

  

| Rozpacz ogarnęła Hektora. Targnął 
za klamkę, błagając: 

е Wpuść mnie! Muszę z tobą po- 
mówić Lison, wpuść! Odpowiedz mi! 
Czy nie jesteś chora? 

_ Trzeszczenie schodów na dole zmu 
siło go do milczenia. Lecz gdy kroki 
zamilkły, przyłożył ucho do dziurki od 
klucza i posłyszał ciche łkanie. Z roz- 
paczy tracąc głowę, zaczął bić pięścia- 
mi w drzwi: : 

— Najdrožsza nie płacz! Wysłu- 
chaj mnie! Byłem chory! Nie mogłem 
przyjść wcześniej... 

Łkania Lison rozdzierały mu serce. 
Ale w tej chwili rozległy się tony ze- 
gar a na wieży, wydzwaniającego po- 
łudnie. Hektor przestraszony odsko- 
czył od drzwi. Pół godziny minęło już 
od wyjścia z Trybunału Rewolucyjnego 
Nieobecność jego mogła być zauważo- 
na. Spiesznie napisał kilka słów na kar 
tce i wsunął ją pod drzwi, poczem, 
krzyknąwszy „żegnaj”, zbiegł ze scho- 
dów. . 

Zatrzymał się na chwilę przed 
mieszkaniem Darrasa, gdzie zabił szpie 
ga swej nocy. Ale na pukanie jego nikt 
tym razem się nie odezwał. Doktór 
spał, albo był nieobecny. ю 

Z sercem rozdartem, przeklinając 
' siebie za lekkomyślność Hektor biegł 

po zalanych sfońcem ulicach. Przez 
trzy dni nie mógł się uspokoić. We śnie 
i na jawie widział pobladią twarzycz- 
kę Lison, patrzącą na niego z żalem i 
wymówką, jak to było przed kościo- 
łem św. Rocha. Żeby uspokoić wyczer- 
pane nerwy, Hektor pogrążył się w pra 
cy. Od rand do późnej nocy pisał i 
przyjmował interesantów, sprawozda- 

nia. Ciężki, niespokojny sen nie dawał 

mu wypoczynku. 
Hektor spotykał wszystkich dygni- 

tarzy rewołucyjnych, widział Robepier- 
r'a, który przybył na konferencję do je- 

go szefa. 

en



    

    

         

    

   

    

   

  

   
   
   
     

  

    

   
     

    

  

   

   

   

%*—W sobotę dnia 2 b. m. o godz. 
18-ej obradował pod przewodnictwem 
orezydgnta Folejewskiego w sali po- 
ziedzerp Rady Miejskiej komitet wyko- 

. nawczygebchodi imienin Marszałka 
Piłsudfkiego. Przedstawiciele poszcze- 
golnycį sekcyj złożyli sprawozdania 
z dotythczasowej pracy. Odczytano i 
zatwierdzono tekst stosownej odezwy 
do ludności. Uroczystości obchodu 
Imiėnin obejmą nietylko sam dzień 19 
marca, lecz również i poprzednie dwa 
dni, gdyż już w niedzielę 17 marca 
urządzony bedzie : szereg obchodów 
dla wojska. W wigilję imienin t. j. w 
poniedziałek 18 b. m. odbędzie się 
<apstrzyk orkiestr wojskowych po uli- 
cach Wilna. 

k "Dnia 19 we wtorek, po nabożeń- 
*Siwach, odbędzie się defilada wojska, 
przysposobienia wojskowego, związ- 
ków ze sztandarami. O godzinie 12 
min, 30 odbędzie się w auli uniwer 
syteckiej uroczysta akademja, urządzo- 

W dniu 4 marca b. r. w poniedziałek 
| © godzinie 11 przed południem wymaszeruje 

z Wilna, z placu Napoleona do Warszawy 
| druży:a, złużyna z 21 strzelców, pod 
| dowództwem komendanta Obozu ;Fijał- 
kowskiego, ażeby zdążyć do stolicy, na 
ureczystość imienin Pana ' Marszałka Pił- 
sudskiego. Drużyna wręczy Panu Marszał- 
kowi w dniu 19 b. m. adres ziemi Wileń- 
skiej z hołdem i życzeniami. 

W ubiegłym miesiącu spłonął w Wołko- 
wysku kościół parafjalny. Podczas akcji ra- 
towniczej uratowano jedynie naczynia świę- 
te i archiwum, zawdzięczając głównie boha- 
terstwu posterunkowego Marcina Wróblew- 
skięo, który z narażeniem życia przedarł się 
KOL pionacego ołtarza przez słup ognia i do- 

do zakrystji gdzie przechowywano рага- 

с W chwili, kiedy Wróblewski znajdował 
jj Sie w zakrystji runął płonący sufit odcinając 

| RO 
/ | NIEDZIEL Ą 

2 Dziś | Wschód sł. g. 6 m. 05 

Kuaegundy Zach. sł. o g. 16 m. 57 
jutro 

„Kazimierza 
Spostrzeženia meteorologiczne Zasladu 

pr“ Meteorologji U. S. B. 
т 4та 2 Il. 1929 +. 

;Ciśnienie — | „780 

| Temperatura 
średnia 

„Opad za do- 
5ę m. m. 

Wiatr 

Przeważający 

Uwagi: pogodnie 
Minimum za dobę — 24%. 

imum na dobę — 5*C. 
Teadencja barometryczna: spadek ciśnienia 
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a NABOŻEŃSTWA 
— Nabożeństwo żałobne za poległych. 

: ….ЧОГа_і rano w kościele Boniiratrów odpra- 
Wine zostało nabożeństwo żałobne za du- 
S2e poległych i zmarłych członków Stowa- 
Tzyszenia emerytów wojskowych. 

Następnie w lokalu Klubu Szlacheckiego 
odbyłą się wspólna biesiada, w której wziął 
udziął p. Wojewoda Raczkiewicz: 

‚ — Imieniny j. E. ks. biskupa Kazimierza 
Michalkiewicza. Od lat dwudziestu zwykło 
Wilno w dniu świętego Kazimierza obchodzić 
imieniny obecnego biskupa sufragana, daw- 

. Aego administratora diecezji J. E. ks. Michal- 
kiewicza. 

„ Przez lat dwadzieścia -— od czasu wy- 
wiezienia biskupa Roppa — przez dwadzie- 
ścia lat bujnych dziejów był biskup Michal- 
kiewicz z nami. Znosił wraz z nami martwy 
ucisk rządów rosyjskich, żył z nami czarnym 
chlebem za Niemców, więziony był w Maria 

ch za Renem — i w Moskwie, w czre- 

Zwyczajce. Przyszłość oceni te czyny wyżej, 
trzący” bez perspektywy, ze zbyt bliska pa- 

с 

północno sach. 

ki jak bardzo naszym jest ksiądz Michal- 
iewicz, świadczą zapytania, zewsząd napły- 

Wające na wieść o jego chorobie. W dniu 
RE imienin składamy mu życzenia powrotu 

© zdrowia i dalszej, długiej a owocnej pracy 

URZĘDOWA 
} — Audjencje u p. Wojewody. W dniu 
jał salszym p. Wojewoda Raczkiewicz przy 
pa Specjalną delegację z p. generałową Krok- 
т szkowską na czele przybyłą w sprawach 
Ygodnia Przeciwgruźliczego. 

' — Konierencja naczelnikow wydzialow 
i wojewódzkiego. W dniu 1 marca od- 

było się w Urzędzie wojewódzkim pod prze- 
aodniectwem wojewody Raczkiewicza zebra- 

| Pe wczelników wydziałów Wileńskiego Urzę 
„A wojewódzkiego. Na zebraniu tem p. Wo- 

, zeeoda zaznajomił obecnych z dezyderatami 
Ą stkcii podziału administr. państwa, istnieją- 

cej Przy Specjalnej komisji usprawnienia ad- 
| ministracji, a to w związku z przystąpieniem 

tej sekcji do zbierania materjałów na pod- 
, stawie ustalonych tez dotyczących najracjo- 

| nalniejszego podziału administracyjnego Pań- 

|. stwa. Następnie omówiono sprawy wyszkole- 
nia i uzupełnienia liczby urzędników w admi- 

|„dgracii „ogólnej, na skutek ostatniego okól- 
7. dka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Po- 

ruszono wreszcie Sprawę zarządzeń, które 
zapobiec mają możliwym skutkom  ewen- 
tualnych powodzi. 

: MIEJSKA. 
— (0) Z posiedzenia miejskiej komisji 

„ technicznej. Na posiedzeniu miejskiej komisji 
| technicznej, odbytem w dn. 1 marca, гохра- 

/ trzono szereg spraw technicznych, związa- 
| nych z budżetem 1929—30 r. Pozatem zosta- 
„Y omówione metody wykonywania robót wo 

ociągowo-kanalizacyjnych oraz zatwierdzo- 

no projekt szaletów publicznych, które mają 
być zbudowane na placach Katedralnym i 
Łukiskim, pod Ratuszem i t. d. dA 

— (0) Posiedzenie miejskiej komisji fi- 
nansowej. We wtorek, dnia 5 marca, odbę- 
dzie się posjedzenie miejskiej komisji Finan- 

‚ Bowej z następującym porządkiem  dzien- 
nym: I) przeniesienie kredytów w budżecie 

ь 1928—29 r. 2) rozpatrzenie w dalszym cią- 
* ! 

Przygofowania do obchodu imienin Marszałka 
Piłsudskiego. ' 

Program uroczystošci. 

na przez senat „akademicki U. S. B. 
wraz z wojskowością. 

O godz. 1-ej w sali miejskiej za- 
bawa dla dzieci, urządzony przez 
Związek Pracy Społecznej Kobiet i 
rodzinę wojskową. : 

Wyświetlone tu będzie stosowny 
film, poprzedzony okolicznošciowem 
przemówieniem i koncertem. Po za- 
bawie rozdanie pakietów ze stody- 
czami, 

O godzinie 4-ej przedstawienie dla 
dzieci w Lutni. O godzinie 4ej w 
Sali Miejskiej przedstawienie kinema 
tograficzne, wyświetlenie flmu pod 
tytułem: „Imieniny Marszałka”, po- 
przedzone przemówieniami i koncertem 
orkiestry. O godzinie 8 min. 15, uro- 
czysta premjera w Reducie—odegrana 
będzie sztuka Fredry „Przyjaciele“. O 
godzinie 10 min. 15 odbędzie się raut 
w pałacu. 

Miasto będzie udekorowane i ilu- 
minowane. 

Wymarsz trużyny Strzelca z Wilna do Belwederu. 
Wymarsz odbędzie się w sposób Uro- 

czysty. Na placu Napoleona, przed pała- 
cem, zbiorą się preed godz. 1l-tą człon- 
kowie wileńskiego komitetu wykonawczego 
obchodu imienin p. Marszałka (bez rozsy- 
łania osobnych zawiadomień), przedstawi- 
ciele organizacj spułecznych, delegacje 
pułkowe, oficerskie i podoficerskie z orkie- 
strą. Punktuolnie v godz. 1l-ej nastąpi wy- 
marsz drużyny, 

Bohkaferski czyn policjanta 
powrotną drogę, Dla uratowania życia dziel- 
nego człowieka: trzeba było przepiłować gru- 
bą kratę okienną. Ocalony w ten sposób wy- 
niósł co najcenniejsze przedmioty. 

. E. ks, arcybiskup Jałbrzykowski oce- 
niając bohaterski czyn p. Wróblewskiego w 
specjalnym liście wyraził dzielnemu funkcjo- 
narjuszowi policji swoje uznanie przesyłając 
mu jednocześnie swoje pasterskie błogosła- 
wieństwo. 

. 

  

NIKA 
gu etatów i uposażeń pracowników miejskich 
3) zmiana statutu podatku widowiskowego. 

(0) W sprawie likwidacji pożyczki 
angielskiej. W poniedziałek, dnia 4 marca, 
odbędzie się posiedzenie specjalnej komisji 
miejskiej w sprawie likwidacji pożyczki an- 
gielskiej. 

— (o) Z miejskiej komisji rewiZyjnej. 
Jak się dowiadujemy, miejska komisja rewi- 
zyjna zakończyła prace w sprawie zrewido- 
wania dochodów i wydatków b. Targów 
Północnych. Uwagi swe w tej sprawie komi- 
sja przedstawiła Radzie miejskiej. 

— (0) Sprawa budżetu m. Wilna na rok 
1929—30. Na posiedzeniu, odbytem w dn 
1 marca, Magistrat zakończył opracowanie 
reliminarza budżetowego na rok 1929—30. 
o wydrukowaniu  preliminarz ten zostanie 

odesłany do miejskiej komisji finansowej. 
Wobec tego, że rozpatrzenie prelimina- 

rza budżetowego przez kómisję finansową 
potrzebuje sporo czasu oraz, że za dwa ty- 
RE przed budżetowem posiedzeniem Ra- 

y miejskiej preliminarz ten musi być wyło- 
żony na przeciąg tygodnia dla ludności w 
celu zgłoszenia ewentualnych poprawek i 
uwag, Magistrat zwrócił się do urzędu woje- 
wódzkiego z prośbą o prolongatę terminu dla 
przedstawienia budżetu na zatwierdzenie. 

W ten sposób budżet m. Wilna na rok 
1929—30 w ustalonym terminie, t. į. z dniem 
1 kwietnia r. b. w życie nie wejdzie. 

WOJSKOWA. 
— Strój wojskowy przy wizytach służ- 

bowych. W myśl rozkazu Min. spraw wojsk. 
oficerowie składający wizyty służbowe prze- 
łożonym i równorzędnym w ich miejscach 
urzędowania po przybyciu do nowego garni- 
zonu winni składać je w ubiorze służbowym 
z bronią boczną i posiadanemi odznaczenia- 

By RÓŻNE 
— Walny zjazd delegatów Zw. Kółek 

i organizacyj rolniczych z. Wileńskiej. W dn. 
jutrzejszym rozpoczynają się w Wilnie obra- 

dy walnego zjazdu delegów Zw. kółek i or- 
ganizacyj rolniczych z. Wileńskiej. Obrady 
te poprzedzone zostaną nabożeństwem w ko- 
šciele šw. Jakóba (8 rano). 

Zjazd obradować będzie w sali przy ul. 
Mickiewicza 33-a. Program pierwszego dnia 
przewiduje: otwarcie zjazdu i wybór pie- 
zydjum, odczytanie protokułu, sprawozdanie 
z działalności kółek za rok 1928, plan pracy 
i budżet na rok 1929—30 i bezpłatne przed- 
stawienie w Teatrze. 

W drugim dniu referaty i komunikaty 
oraz uzupełniające wybory do Rady Głównej 
i komisji rewizyjnej. 

— Przygotowania do „Kaziuka”. Pomi- 
mo tego, że tradycyjny kaziukowy kiermasz 
rozpoczyna się dopiero w poniedziałek, wczo- 
raj już na placu Łukiskim panował ruch. Jak 
zwykle pierwsi przybyli kupcy z obwarzan- 

kami i z zabawkami. Zbudowano już kilka- 

dziesiąt kiosków—straganów. Publiczność 
zainteresowana tem, jak to będzie wyglądał 
tegoroczny „Kaziuk' — na nowem miejscu 
i po śniegu zwiedzała plac kupując suszki. 

Dziś będzie już rojno na placu, a w po- 
niedziałek, jeżeli rtęć nie spadnie do 20—25 
stopni, trudno się będzie przepchać. Wobec 
braku miejsca stragany zajmą i najbliższe 
uliczki. 

— Litewski hymn narodowy wolno śpie- 
wać. Ponieważ wynikały częste nieporozu- 
mienia w sprawie śpiewania litewskiego hy 
mnu narodowego, dn. 27 lutego udali się do 
p. Wojewody Raczkiewicza prezes Tymcz. 
Kom. Litewskiego Staszys oraz p. Budrewicz 
którzy wyjaśnili sprawę zezwolenia na śpie- 
wanie hymnu. P. Wojewoda oświadczył, iż 
narodowy hymn litewski wolno śpiewać pu- 
blicznie i že wyda ódnośne zarządzenie, aże- 
by usunąć wszelkie w tym kierunku wynika- 
jace nieporozumienia. 

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

„Kwadratura Koła" — W. Kutajewa, świetna 
i dosadna satyra na bolszewicką Rosję z hu- 
morem, traktującą bolączki i niedorzeczności 
„nowego“ życia bolszewickiego. 

— Dzisiejszy poranek dła dzieci i mło- 

dzieży. Dziś, o godz. 12 m. 30 po raz drugi 
i ostatni grana będzie uroczą „Laleczka z 
saskiej porcelany", czarodziejska opowieść 0 
jednej majowej nocy, z gościnnym wystę- 
pem zespołu baletowego Rejzter-Kapłan. 

— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś, o @. 
5-ej po poł. Teatr Polski po raz ostatni w 
sezonie gra „Dobrze skrojony frak* z K. 
Wyrwiczem w roli krawczyka-ministra Ceny 
miejsc zniżorte od 20 gr. 

SŁOWO 

  

$ В. 

Dr. Med. Gracjon-Stanisłnw PESZYŃSKI 
Lekarz ambulatoryjny Kasy Chorych m. Wilna I oddany jej długoletni współpracownik 

zmarł po krótkich cierpieniach dnia I marca 1929 r. 

Pogrzeb z domu żałoby przy ul. M. Pohulanka Nr 6 na cmentarz Rossa, odbędzie 

się 3 marca o godz. 12 w południe. 

O czem z głębokim żalem zawiadamia 

Zarząd Kasy 

  

— „Potop* z okazji zjazdu kółek rolni- 
czych w Teatrze Polskim.  |utro, w ponie- 
działek o godz. 8 m. 30 wiecz. staraniem 
Związku Kółek i organizacyj rolniczych Zie- 
mi Wileńskiej odegrane zostaną 7 obrazów 
według powieści H. Sienkiewicza „Potop”. 
Pozostałe bilety w kasie Teatru Polskiego. 

— Dawne piosenki.... dawne dzieje... Nie- 
zwykle ciekawe widowisko w Teatrze Pol- 
skim odbędzie się we wtorek na rzecz Tow. 
walki z grużlicą u dzieci, a mianowicie: 
Część l-szą wypełnią stare piosenki, intere- 
sująco inscenizowane, w wykonaniu dyr. Te- 
atru Krakowskiego p. Trzcińskiego, Adama 
Ludwiga i Wandy Hendrichówny, zaś w czę- 
ści drugiej odegrany zostanie obraz scenicz- 
ny Hel. Romer „Wilja u państwa Mickiewi- 
czów w r. 1809*, w wykonaniu artystów Te- 
atru Polskiego. 

— jedyny koncert D. Smirnowa w Te- 
atrze Polskim. Olbrzymią atrakcją obecnego 
sezonu koncertowego będzie koncert genjal- 
nego śpiewaka D. Smirnowa, który wystąpi 
wspólnie z Lidją Smirnową w czwartek 7 b. 
m. w Teatrze Polskim o godz. 8 m. 30 wiecz. 
W programie arje z oper, pieśni, romanse, 
oraz duety w wykonaniu znakomitych arty- 
stów. Zainteresowanie wielkie. 

— Reduta na Pohulance. Dzisiejsza po- 
południówka. Dziś o godz. 15 m. 30 przed- 
stawienie popularne dla najszerszych warstw 
publiczności, wesołej krotochwili ]. Вепа- 
venta p. t. „Krąg interesów*, ilustrowanej 
muzyką Mozarta. 

— „Trójka hultajska*. W poniedziałek o 
godz. 18 m. 30 przedstawienie dla wojska 
Garnizonu miasta Wilna, wodewilu ze špie- 
wami, muzyką i tańcami p. t. „Trójka hultaj- 
ska" ze Stefanem Jaraczem w postaci szew- 
ca Szydełki. Bilety do nabycia w Komendzie 
Placu. 

— Koncert lsserlisa. Wileńskie Towa- 
rzystwo Filharmoniczne organizuje w dniach 

517 b. m. dwa różne koncerty wszechświa- 
towej sławy pianisty Juljusza Isserlisa, pro- 
fesora państwowego konserwatorjum w Wie- 
dniu. 

W programie Chopin, Bach, Liszt, Stra- 
wiński, Skriabin. Debussy, i in. Sprzedaż bi- 
letów w „Orbisie*, Mickiewicza 11. Początek 
o godz. 8 m. 30. ь 

— Pożegnalny koncert rosyjskeigo ze- 
społu bałałajkowego. Dziś 3 marca o godz. 
8 m. 30 w sali Klubu Handlowo-Przemysło- 
wego (ul. Mickiewicza 33-a) odbędzie się 
nieodwołalnie ostatni koncert zespołu bałałaj- 
kowego pod kierunkiem Eug  Dubrowina. 

Do programu koncertu włączono dużo 
nowych i ulubionych .przez publiczność u- 
tworów muzycznych i pieśni, któremi arty- 
ści chcą pożegnać publiczność, która ich tak 
serdecznie przyjmowała. 

Bilety do nabycia w kasie Klubu od 10— 
2 i od 5-ej wiecz. 

NPR m————"—u uz ona 

   

  

   

godzinie 12-tej. 

  

+ skiego i Stowarzyszenia Lekarzy Polakėw w Wilnie, 

dnia I marca 1929 roku w wieku lat 74. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. M. Pohulanka 6 i po_ 

grzeb na cmentarzu Rossa odbędzie się w niedzielę dnią 3 marca o 

  

W żałobną rocznicę Śmierci 

Ś + P. 

D-ra Witolda Fleury 

    

Dokiūr ania "Peszydok 
członek honorowy i b. wiceprezes Wileńskiego Towarzystwa Lekar- 

zmarł nagle 

Cześć Jego Pamigei. 

Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 

Stowarzyszenie Lekarzy Polaków w Wilnie* 

= 

W bolesną rocznicę Śmierci 

Z + P. 

Gabriela Olszowskiego 
odbędzie się nabożeństwo żałobne za Jego duszę dn. 5 marca 

1929 r. we wtorek o g. 8 rano w kościele Św. Jakuba 

O czem zawiadamiają 
żona, syn i wychowanek. 

  

  

ž Ry ję yła litewskiego s odbędzie się nabożeństwo w kościele po Bernardyńskim dn. 5-go 
E a marca, we wtorek 0 godz. 9-ej rano 

Zajęcia zostaną wznowione z dn. 5 r RODZINA. 

marca r. b. ! 

Początek wykładów o godz. 6-ej 

w lokalu Kursów, ul. Filipska“12. ® 

a (Gimnazjum Litewskie) m GIEŁDA WARSZAWSKA RADJO. : 
: ы SK 8 * 2 тагса 1929 г. Niedziela, dn. 3 тагса 1929 г. 
в Zapisy przyjmują się. a Dewizy I waluty: 10.15—: Transmisja nabożeństwz z Ka- 
O aoi OM GRA A 4: Tranz. Sprz. Kupno  tedry Poznańskiej. li.56 12.10: Transmisja 

Belgja 123.89 124.20 123,68 Z Warszawy. Senas czasu, hejnał z Wieży 

ЕТЕВЫЕЛЕНОУЩЕНОННВЕДОЬУУЮУНРЧБСР ИЩВ | ondyn 43,27 43,38 43,17 Mariackiej w Krakowie, oraz komunikat 
si y З . meteorolog. 12.10—14.00: Tr. z W-wy: Po- 

Nowy-York 8.90 8.92 8.88 ranek symfoniczny z Filh Warsz. 14.00 
N N | R N k $ | 0 Paryz 3484 34.03 34.75 że OE: Ja £ospocyA RD 

Praga; 26.41 26.48 26.35 *20—14.40: Tr. 2 W-wy. „Spółdzielnie mle- 
i i i czarskie. 14 40 - 15.00: Tr. z W-wy. „Najwa- 

narzędzi OTdZ przyborów OOTOŚNICZ, Szwajcarja | 17153 171.96 171.10 znjęjsze wiadomości i wskazania rolnicze". 
а i й й Wiedeń 125,35 125.66 125,04 15.15 1730: Tr z Warszawy Koncert ora- 

wysyłamy na życzenie bezpłatnie Marka niem. 211.64 WZ Ara r 17,30 -— 17,55: Tr. Z 

i i Holandį 357,22 35812 , 356,32 wy: Odczyt „Czego szkoły akademickie 
J. Marcinieci Synowie Boć 8,89 8,91 8,87 po ycd i: z s. 

й z > iš . -wy. „Boczna antena*. 18.20 — 19.00: 
Poznań — ul. Poczfowa 29. || Franki franc. 3487 — 34,96 3475 Tr. z W-wy: Audycja ludowa literacko mu- 

Kopenhaga 237,88 _ 238,48 — 237,28 — zyczna. 19.00—19.20: Odczyt w języku lite- 
Telefon nr. 32-02. i Stośholn 238,35 238,95 _ 237,75 OLE a Tr. z W-wy: Odczyt. 

Adres telegraficzny; „Nasiona“ ; 9.45—20 00: Odczytanie programu na po- Ь egr Yi p ы Włochy 46,74 46,86 46.62 niedziałek, komunikaty i sygnał czasu z 
| pP. 23 Ža W-wy, 20.00 — 20.25: „Kukułka wileńska*. 

RETE RETE ЧА ЧА TYT CJA FAT BA 

Bank Culroonicton 
Spółka Akcyjna w Poznaniu 

SKŁAD CUKRU W WILNIE ul Słowackiego 27. 

w magazynach Tow. Polski Lloyd 
Sprzedaż cukru hurtowa i detaliczna, poczynając 3 

od 1 worka. 5 

bidė ki ks Akio in aa A nk ik Abs EBS B
T
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Wileński Prywatny Bank Handlowy S.A. | 
podaje do wiadomości PP. Akcjonarjuszów, że zgodnie z uchwałą 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 lutego r.b. przystąpił 
do wypłacania dywidendy za rok 1928 w wysokości 4 proc. 

Dywidenda jest płatna od 1 marca r.b. w kasach Centrali.w Wil- 
nie oraz w Oddziale Warszawskim (Marszałkowska 130), Suwalskim 
i w Lidzkim za złożeniem kuponu Nr. 2. 
    

  

Kursy kierowców samochodowych 
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 

ul. Ponarska 55, tel. 13—30. 

Grupa XXX amatorska 
dlą Pań i Panów rozpocznie zajęcia dn. 6 marca r, b. Kurs 6 tygod- 
niowy. Wykłady teoretyczne będą odbywały się częściowo przy ul. 

Wileńskiej 33, częściowo przy ul. Ponarskiej 55. 
Zapisy przyjmuje i informacyj udziela sekretarjat kursów codziennie 

od godz. 12-ej do 18-ej przy ul. Ponarskiej 55, tel. 13 -30. 

  

20.25—20.45: Przerwa. 20.45 — 22.00 Tr. z 
W-wy: „Szopka radjowa”*. 22.00: Tr. z W-wy 
Komunikaty P. A. T. policyjny, sportowy i 
inne oraz muzyką taneczna z dancingu 
„Oaza“. 

Poniedziatek, dnia 4 marca 1929 r. 

11.56 — 12.10 Tr. z Warszawy, Sygnał 
czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w Kra- 
kowie, oraz komunikat meteorologiczny. 
16.00 — 16.20: Odczytąnie programu dzien- 
nego, repertuar teatralno kinowy i chwilką 
litewska, 16..0—10,30: Chwilka strzelecka. 
16.30 - 16.45: Komunikat L. O. P. P. 16.45 
17.10: Audycja dla dzieci. 17.10-17.35: Kon- 
cert Ork. Rozgł. Wil. 17.35—18.0U: Odczyt 
z cyklu „Historja muzyki w przekłądach*. 
18,00 — 18.40: Koncert Ork. Rozgł. Wil. 
18.40—19.05 „Kazimierz Przerwa- Tetmajer* 
osczyt. 19.05 — 19.2: Audycja recytacyjna. 
19.25—19.45; „Kaziukowe kłopoty Oszmiań- 
czuka*. 19.45 — 20.00: Odczytanie progra” 
mu na dzień następny, komunikaty i sygnał 
czasu z W-wy. 20.00 20.25: Odczyt z cyklu 
„Gawędy o wojnie*. 20.30— Tr. koncertu 
międzynarocowego z Prazi. Po tra: smisji 
komunikaty: P.A.T., pclicyjny, sportowy 
inne oraz muzyka taneczna. 

  

  
  

      

„Aramada“ przed 
$qdem Apelncyjnym 

Trzeci dzień rozpraw. 

Po wznowieniu przewodu sądowe- 
go przewodniczący zwraca się „do 
stron* z zapytaniem, czem pragną uzu- 
pełnić przewód sądowy. Prokurator 
wnosi o stwierdzenie, jaki był wyrok 
Sądu Apelacyjnego w sprawie Grosz- 
ka—oskarżonego o przekroczenie 
obrony koniecznej oraz odczytanie 
protokułu oględzin trzech okólników 
komunistycznych. 

Z kolei poszczególni obrońcy wno- 
szą o dołączenie do akt sprawy Sze- 
regu dokumentów oraz proszą O ze- 
zwolenie powoływania się na różne 
akta załączone do sprawy. 

Po naradzie Sąd uwzględnia wnio- 
ski stron, odrzucając jedynie prośbę 
mec. Ettingera domagającego się do- 
łączenia do akt sprawy skonfiskowa- 
nego numeru „Głosu Prawdy": Mec. 
Euinger uzasadnia swoją” prośbę tem, 
że artykuł zamieszczony w tym nu- 
merze odźwierciadla ustosunkowanie 
się kół zbliżonych do red. Stpiczyń- 
skiego do „Нгатаду“. 

Polemizując z prokuratorem, któ- 
remu chodzi O odczytanie odezw ilu- 
strujących stosunek Kompartji do 
„Hramady“ twierdzi mec. Euinger, że 
chodzi o to, jak ustosunkowują się 
hramadowcy do KPZB., a nie KPZB. 
do „Hramady“. 

Po załatwieniu tych formalności 
zamyka przewód Sądowy i udziela 
głosu prokuratorowi. 

Przemówienie prokuratora Par- 
czewskiego. 

Wysoki Sądzie! Przystępując do 
wygłoszenia przemówienia w głośnej 
sprawie „Hramady* chcę określić w 
kilku słowach znaczenie jej z punktu 
widzenia, arganizacjj wymiaru spra- 
wiedliwości obstrahując zupełnie od 
opinii publicznej. ‚ 

Ze względu na kolosalne rozmia 
j ry materjału w tej sprawie postaram 

się naszkicować plan, który pozwoli 
zorjentować się w całokształcie. Plan 
ten składać się będzie z dwuch 
części, 

Słyszałem twierdzenie, że dla Są- 
du każda Sprawa jest jednakowo waż- 
na. Zgadzam się z tem, lecz tej nie 
można porównywać z innemi. Nie tak 
ważne jest w niej, że mówi się o 
przestępstwie wywrotowem, ale raczej 
obszar, jaki ona obejmuje. 

Jako szkielet do mego przemówie- 
nia służyć będzie wyrok Sądu Okrę- 
gowego i tym szkieletem operując, 
podkreślać będę niektóre momenty, 
polemizować lub uzupełniać. 

_ Pierwsza część mego  przemówie- 
nia będzie analizą materjału dowodo- 
wego przeciwko „„Hramadzie* i anali- 
zą materjału przeciwko każdemu z 42 
oskarżonych. 

Ogólna część przemówienia jest 
konieczna, gdyż ta sprawa jest pierw- 
szą sprawą „Hramady* (nie licząc 
kilku drobnych) i trzeba w niej nale- 
życie uzasadnić przestępczość całej. 
organizacji i pośrednio ustalić winę 
kierowników „Hramady*. Ta część 
hędzie dotyczyła udziału w spisku. 

Następnie szczegółowo omawia p. 
Prokurator tryb powstania „Hramady* 
jej rozwój i dalszą działalność, oma: 
wiając uprzednie decyzje Kominterau | 
dążącego do opanowania włościańst- 
wa białoruskiego. Omawia legalność 
„Hrarmady* utworzonej przez Tarasz- 
kiewicza pozyskanego przez Komintern 
zatrzymując się dłużej nad omówie- 
niem kwestji konferencji w Gdańsku. 

Wysunięcie przez komunistów ha- 
sla licom k“ dierewnie, było jedną — 
z główniejszych przyczyn powstania 
„Hramady“ i określa jej charakter, 
cele i dążenia. 

Z kolei następuje omówienie dzia- 
łalności „Hramady* na terenie prasy, 
organizacyj społeczno-gospodarczych 
itp Mówiąc o prasie hramadowskiej 
wspomina p. Prokurator, że według 
zeznań Świadków wydatki na nią po- 
chłonęły 100.000 zł, a wpływy za 
prenumeraty wynosiły nie więcej niż | 
2.00v zł. miesięcznie. Skad wzięto 98 
tys. zł, na pokrycie deficytu? 

Gazety pchano na wieś. Wszyscy 
zaś członkowie Centrali wypierają się 
tego, a obrona robi z nich niewi- 
niątka. 

Muszę podkreślić tu, szerzej niż 
Sąd Okręgowy w swym wyroku umo- 
tywowanym, co wpłynęło na to, że 
„Hramada* opanowała instytucje spo- 
łeczno gospodarcze jak: T-wo Szkoły. 
Biał, Bank Białoruski, Biał. T wo 
Dobroczynne, gimnazjum i tp. Omó- 
wieniem tego kończy p. Prokurator 
pierwszą część swego przemówienia. 

Następne posiedzenie wyznaczone 
zostało na wtorek, gdyż z racji kier- 
maszu t. Zw. „Kaziuka“, w poniedzia- 
łek Sąd nie będzie urzędował. 

Zaznaczyć należy, że zainteresowa- 
nie się procesem publiczności wzro- 
Sło. Na ławach coraz więcej osób. 
Przybyli też sprawozdawcy pism so- 
wieckich—agencyj TASS i Izwiestij. 

W. T. 

LJ 

й ш b 0 S ń w wypadanie, łupież, | 
8 łysienie usuwa R 

„Esencja Chinowo - Chmielowa* i 
„Mydło Chinowo - Chmielowe* (z i 

B Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy 8 
apteczne. Główny skład Apteka G4- 

B seckiego, ul. Freta Nr 16. i 
E 0-L666 Wydz. Zdr. Publ» Nr 154, i 
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lntory prycaegne..lt 
„ELTO“ 

EL10 OUTBOARD MOTOR COMPANY 
MILWAUKEE WISCONSIN U.S.A. 

: 2 cyl. 2 cyl. 4 cyl. 
7 K. M. 18 K. M. 

Szybkobieżne, ekonomiczne, mocnej i nieskompliko- 
wanej konstrukcji, wykonane precyzyjnie, łatwe w 
obsłudze, posiadają samoczynnie podnoszącą się 
śrubę w wvpaiku uderzenia o mieliznę i specjalne 
urządzenie na osi śruby celem wyłączenia jej w ra- 
zie napotkania przeszkody, aby „ochronić takową 
przed uszkodzeniem, mogą być zastosowane do 

łódek każdego typu i rodzaju. 

Specjalne łodzie szybkohieżne do moforów 
przyczepnych Elfo typu „ŚLIZGACZE* 

z parzonego dębu, na mosiężnych nitach, w wyko: 
naniu luksusowem. 

KOŁA RATUNKOWE KORKOWE 
różnych wymiarów i gatunków. 

в PASY KORKOWE 
do nauki pływania i ratownictwa, różnych 

| wymiarów. 

SPECJALNE KAMIZELK! Z MORSKIEJ TRAWY 
używane w marynarce amerykańskiej jak woj- 

! 

skowej, tak i handlowej, dla celów ratownictwa 

oleca 

Dom Handlowy 

Bogusław larjan Bogacki 
w Wilnie 

UL. KROLEW SKA 2/b—4. 
    

  

Żądajcie polski wyrób! 

ZNAWCY OBUWIA 
jednogłośnie orzekli, że wyrób krajowy 

znanej 

OBUWIE nak < ; 

„„BEON““ "Tad 

PASE, 5 
1 

Е
Н
Н
Е
Б
 

60
ч 

GŁ
EZ

RZ
E 
Z
O
T
 

L 

E
S
A
 
D
E
S
 
T
D
I
 

  

      
w 
z = aaa: PZ aalaco nd B 

Ein, Najwyžsže 1 agrody na Targach a 
a Pułnocnych w Wilnie — Lote medale a 
“A 

a ы в š K. Dąbrowska. ż 
m 

5 Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, a 
mWielki wybór krajowych i zagranicznych instrumentów, B 
3 tylko gwarantowane jakości. Ceny reklamowe. ® 
`пвовазавваванзавы +: GOBADREDRENAGAZEKZAO 
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Biejsti Kinematograf 
' Kulturalno-Ošwiatowy 

SALA MIEJSKA 
Ostrabramska < 

Od dnia I do $ iutego 1929 r. włącznie bęczie wyświetlane najpotężniejsze arcydzieło Sw л 

natchnionego „KRÓL KRÓLÓW: aktów 14. Realiz | 
ducha ludzkości: Cecila B. de M“ 
Specjalna ilustracja muzyczna. Cery miejsc ZWKŁE: parter 80 gr., balkon 40 gr, Kasa cz 
od g. 4-ej. Początek seansów od g. 1.30, 7 i 9.30. Nast. progr.: „BOHATERKA WIELKIEJ WOJ! 

  

  Kino-Teatr 
            

RAIUJCIE ZDROWIE! 

Dziś ostatni dzieńl Najmonument z dotychczasowych superfimów. Największy Triumf Filmowyl 

p/g nieśmiertelnego arcydzieła W rol. gł. gerjalna elegancka BRYGIDA > 
  Najsłynniejsze światowe powagi lekarskie stwierdziły, že 
  

750/0 chorób powstaje z powodu obstrukcji 
iChory żołądek jest główną przyczyną powstwaania najrozma 
itszych chorób — zanieczyszcza krew i tworzy złą przemianę 

materji. ź 

Słynne od 45 lat w całym świecie 

KINO-TEATR 

& i i ięcie, emocja, podziw. 1, „HELIOS PIENIĄDZ Emila Zoli | Nesuetane singgis Emesis padėt) 
Wileńska 38. UWAGA! Początki seansów punktualń!e o g. 3, 5.30, 8 i 10.15. й 

чусту ed 
Dziś ostatni dzień! 1: zm 

Dziś po raz ostatni w Wilnie wznowienie najpotężniejszego arcydzieła doby 0! VC pu 

  

ZIOŁA z GÓR HARGU D-ra LAUBRA   
jak to stwierdzili prof. Berlin Uuiwersytetu Dr. Martin. Dr. 
Hochflaetter i wielu innych wybitnych lekarzy, są idealnym 
środkiem dla uzdrowienia żołądka, usuwają obstrukcję (za- 
twardzenie) są dobrym (środkiem przeczyszczającym, uła- 
twiają funkcje organów trawienia wzmacniają organizm i 
pobudzają apetyt. 

ZIOŁA z GÓR HARCU D-ra LAUERA usuwają cierpie- 
nia wątroby, nerek, kam eni żółciowych, cierpienia hemoroi- 
dalne, reumet,zm i artretyzm, ból główy, wyrzuty i liszaje. 

ZIOŁA z GOR HARCU D-ra LAUERA zostały nagrodzo- 
ne na wystawach lekarskich najwyższemi odznaczeniami i 
złot. medalami w Badenie, Berlinie. Wiedniu, Paryżu, Lon- 
dynie i w wieluinnych miastach. | 

Tysiące podziękowań otrzymał Dr. Lauer od osób wyle- 
czonych. 

„POLONIA” 
Mickiewicza 22. 

Kimo „Pircadily“ 

a j senį ją tyc th „POLONIA” | NIEPOTRZEBNY CZLOW1EK Veles wyg MI e 28 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.20. Aa i 

Jutro uroczysta premjera! 2: > P 

KINOGTERTR... oli ać Кр МОр * ZE eton aaa a Ga TO 
czasów „Gaucho* 

® ° ść Gdy 

„Miasfo cudów «=, 
ла Sta 

W roli góralki zakochanej w „Gaucho* pełnej i 
SiECanefo wdzięku i oditadeżo Binperaracnni Lipa Veiaez dodarcz 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10 20. Bilety honorowe nieważnię naru: 

PACYNA : u praw 
Dziś! Na żądanie Sz. Publiczności największy europejski szlagier sezonu 1929 r. Najnowsze, PA jakiej 
niejsze i najśmielsze arcydzieło genjalnezxo „MOULIN ROUGE" Tragedja miłości,  namięt 
twórcy filmu „Variete* E. A. DUPONTA czystych dusz i sprzedanychiernie 

  

  

Cena 12 pudełka zł. 1.50 podwójne pudełko zł. 2.50. WIELKA 42. Czarujący przepych paryskiego życia nocnego! Orysinaine zdjęcie „Moulin Rouge* i „Casino de Paris". V Fala 
SpeZERAŻ W aptek; ARG Roapietznych. głównej genialna rosyjska tragiczka OLGA CZECHOWA. Obraz ten wyświetlą się ostatni raz w Minis ic m 

w. > 16 i downictw. - Ь ' UWAGA: Wystrzegać się bezwartościowych naśla Papilys Piefwsży raz w Wilnie. Dawno oczekiwany największy i najwspanialszy flm z LON CHANEY'em. Bią u 

SSRI + „PROTON“ I. ś 2 9/11 = Kino- Wanda” Król tajemniczych podziemi $ "Ni t olskę >? ul. św. Stanisława 9/11. = е . € O©W OG Ukryta Twi.s Nie 
a Aj T-att » „Szatan San-Francisko* ZŁ EE BEZ a Нка * się n 
  

Wielka 30.   Sensacyjna tragedja w 12 akt. ze Swiata salonowych zbrodniarzy: W rol. gł.: LON CHANEY mistrz rt 
jest to jedyna kreacja, która zdumiewa nietylko widza, lecz i samego Lon Chaney'a, Grając rolę człowieł, a, a sl 

  

Właściciele Bracia Olkieniccy (najstarsza i największa) 
firma  optyczno-okulistyczna w całej okolicy 

otworzyła FILIĘ 
przy ul. MICKIEWICZA Nr. 11-a 

Akuratne wykonanie okularów 
według przepisu lekarzy okuli 

stów. Przybory i aparaty foto- 
graficzne. Radjo-aparaty i Ra- 
djo sprzęt. 

Wilno, ul. 
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Pierwszorzędny Zaktad Krawiecki 

L. KULIKOWSKIEGO 
Wielka 13. 

Ubiory męskie i damskie, gotowe i na obstalunek według 
wiedeńskich modeli. 

GLÓWNA 

PROSZEK OD ROŁU GŁOWY DLA DOROSŁYCH 

„KÓWALSKINA 
EA 

Cena: A 
FABRYKA (HEMICZNO-TARMACEUTYCZNA Szczęście stale B 
„AP.KOWALSKI wanszawa. % 

  

  

KOLEKTURA 
POLSKIEJ PAŃSTWOWEJ 

LOTERJI KLASOWEJ 

| A. MINKOWSKI 
Niemiecka 35, 

tel. 13-17, P.K.O. 80928, Centra- 
la w Warszawie, 

nikuje, że ciągnienie V-tej (osta- 
tniej) klasy isej Polsk. Państw. 

Klasowej rozpoczyna  się 
już dnia 6-go marca 1929 roku 
i trwać będzie do dnia 16:g0 

kwietnia r. b. włącznie. 

„750,000 
Pozatem szereg innych znacznych 

wygranych!!! 

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

na łączną kwotę 

„at. 24.048.000 
£o drugi los wygrywa! 

114 losu 50 zł., 1l2 losu 
100 24., 11 losu 200 zł.” 

graczom, a dlatego kupujcie losy 

TYLKO U NAS 
Czasu pozostało niewiele. Ilość 
losów jest również ograniczona, 

z "m mmm mmm mmm an nóg, po dwuch minutach grania musia! odpoczywz€. 30 minut przenos7ąc nieluvzkie Бб1е. _ _ ae, ni 
Gwoli wygodzie Sz, Publiczności, firma , ы 

1 Wilno GDOSETWZREGRZIE PIRTIS EISS samotny z i BEP DESI | 

„0 P TY F 0 T WIELKA 66 Największa i najszczęśliwsza nt Agronom k POR wpo- ėž Bio: K 
płciowe i skórne, ul. SM petrowo - TOZU“ bližų Wilna, prześlicz- R cz mowskiej agronomicz- ) i - im si 

nej akademji w Mo: nie położony, z _no- шшша » ааа ай К Wileńska 7, tel. 1067. 
- LLL 2 "wemi zabudowaniami i $ Ёк\ше. %пушпе р 5а- $рггебату tanio „Rol- …ппа KRAWCIU ubie 

ę rządcy majątku komis*, Gdańska 6. -0 szyje I prentowe 
BEBEEJ LEZA lub domów. Zna się — NN ————m— bją suknie dam$ś__. 

na hodowli zwierząt dziecięce, mereżfaj WY doinówych, „drobių, = Folwark ; wyszywa. szyje ną, < 
pszczelnictwie, ogrod-= z pełnemiiawentarza- liZnę i t 4. ц sil 

nictwie, sadownictwie. p 170 RSI po domach, mt Opty 
(Świetny gleboznaw- miast do wydzierża- Ta wyjazd. Adredszczer 

| Lenz oemyści | 
BEZELE DE 

  

Nalewki 40, Lek ca). Adres w adm. wienia,  „Rolkomis“, SAWICZ Nr 13 m 
2) IĘGAĘ arz-Dentysta „Stowa“. „= : 8 ——— ch tw 

P.K.O. 3553 niniejszem komu- MARY ani R м :Зшш‚июв į ZEkodliv 
Džyfska-Smolska Poszukuję dol. do umieszcbożą 

M. Wilenkin 5-ka Choroby jamy ustnej. bony-wychowawczyni 2 mn pod 1 hipotekę. 
Plombowanie iusuwa 04 wieś do 3 letniej 

1 

domość: „Informi Skazu; 

  

  

  

nie zębów bez bólu dziewczynki, wymaga=| Spółka z ogr. odp. | Jayellońska 8 młuj Porcelanowe i złote Pe - Świadectwi, zna- Wilno; ul. Tatarska j | Kyo: i Icy korony. Sztuczne ze JOmość szycia dze-| 10, dom własny. S stos by. Wojskowym, u- SISCych ubrań. Zgła-| Istnieje od 1843 r.| —, szczednośj 1 - Nie WY rzędnikom i uczącym SZAĆ SiĘ proszę: Mo-| Fabryka i skład O ai A ka ` 
GRANA się zniżka. Ofiarna 4 Stowa 5 m, 4, o g.| | mebli: tie z bi r” 

2 S RRDA, ба 0 9 anie; 9 owi łowanie pod mdochod. Ti'od4 7. alony, | gabinety, е Wydz. Zdr Nr3 Potrzebna | łóżka niklowane i || sf stoi chód 
nauczycielka  angiel-| sy, stoły, szafy Woki LS Sg. t; = AJ, skiego, požądana ro-| biurka, | krzesia ickiewcza | Alatač 
dowita. Wielka Pohu | dębowe i t. p. Do-|!.tel- 9.05 I6.Źczynic 60 AKUSZERKI Bf lanka 33—4, od godz.| godne warunki i —10n6 
3—4. —0 na raty. i 3] b PE ооа ока u u ©#° Yplnicty 

PES TD z znacza rzedai z „| POLSKIE gotow - 
BB gorzedają sie pozo: na onyksie, krw Ž€ Miuszeikašalalowska a LOKALE ееа EI waka it pr . pokój stołowy, dębo- | IS 2 ае Rot rok 

oraz Gabinet Kosme- Mi mana us am Edi VY, nowoczesny Z| bjersć. artyst,dOWani tyczny usuwa zmar- dużą kanapa, pianino- 
nie szczki, piegi, waągry, ffjielki wybor mie-piaaolo w dobrym wykonanyię zm, 

łupież, „Riežis „aero szkafi do wynaję- stanie, para kande- o = „zło (pr horzć 
rzajki, wypadanie wło- Cia od 1 do 6 pokoi, labrów  bronzowych| S?4Ć Marę w zgi sprzyja naszym ciu palca), wysyliakien 

za Zzalicz. Mag 
zyn jubiler, p. Obno 
„Preciosa*, Waky się 
szawa,  Marsza“ 
kowska 106. zggObie | 

| maas) 

sów. Mickiewicza 46. W Tóżnych dzieluicach wyzłacanych, 2 ży m. 6. miasta.  Wiądomość: randole salono- 
c »Informator* Jagelloń- wy kryształowy i do 
SE E aa mams Ska S m. 14, | piętro. jadalni, maszyna do 

—$6Szycia nożna, samo- 
war i kasa ogniotrwa- 

  

4 $ZWEDZKI 

Motor -Trakčtor 

Kan MIR ===" 
Dwucylindrowy, wolnohiežny (100 obrofėw na minutę) 

Na ropę naftową lub olej gazowy. 
Motor-traktor „MUNKTELLS* jest to idealna siła me- 
chaniczna dia gospodarstw rolnych; prosty, nadzwyczaj 

łatwy do obsługi i 

bardzo tani w pracy 
Pod tym względem, nie różniąc się wcale od zwykłych motorów 
ropowych, może być stosowany do pracy Stałej jak naprz.: do 

poruszania młocarń, sieczkarń, młynów i t. d. 
Jak dokładnie, po zaoraniu 60:ciu dziesięcin, stwie- 

rdzono w majątku Taresdwór u p. St. Oskierki (poczta 
Wołkołata) koszt paliwa na 1 dziesięcinę przy gruncie 
ciężkim, gliniastym, wynosi zaledwie ZŁ. 1.56. W mają- 
tku Wiry (poczta Niemenczyn) przy gruntach lekkich, 
koszta te były jeszcze mniejsze. Ten bezprzykładnie niski 
koszt orki tembardziej rzuca się w oczy, gdy się uwzglę- 
dni, że konstrukcja maszyny i użyte na nią materjały dają 
możność rozłożenia amortyzacji na lat 12. 

Pługi do tych traktorów stosuje „Massey Harris" 3-skibowe. 

Traktory szwedzkie „MUNKTELLS* korzystają z 809]p zniżki celnej. 

DOGODNE WARUNKI WYPŁATY. ё 
NISKIE OPROCENTOWANIE KREDYTU, 

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL | 

| Zygmunt Nagrodzki 
WILNO, ZAWALNA 11-a, tel. 687,   

   
«а па па на на па шо яа на ст в Wydzial Powiatowy Sejmiku г 
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пЕа c] — ОНИ wadzę już tylko do 23- roku. < 
кикзА'оушАмб\м oryginalnych per- poszukuje 
skich oraz smyrneńskich, na które 
zostaną przyjęte panie i panowie. By 
dać możność każdemu wzięcia udzią- 
łu w tak szlachetnych i pięknych 
pracach, których w Polsce przemysł 
stwarzamy, całość kursu 14 dniowego 
po 2 godziny dziennie tylko 10 zło- 
tych. Z powodu mego bezzwłocznego 
wyjazdu już 23:11 do Małopolski w 
celu prowadzenia dalszych Kursów, 
ostatnie wpisy kończą się już 6 b.m. 
Wpisy oraz informacje: włącznie tyl- 
ko do 6 b.m. Lotne Kursa Dywanów 
Karola Litwinowicza, Wilno, ul. Wielka 
56 m 3. Lokal, w którym odbywają 
się kursa, jest ciepło ogrzany. 

adr dario 

technika budowlanego 
posiadającego uprawnienia w myśl ustawy 
budowlanej z dnia 16 lutego 1928 r. (Dz. 
Ust. R. P. Nr. 23, poz. 202). Do powyższej 
posady przywiązują się pobory według 
МШ kateg, płac urzędników państwowych, 

wraz z dodątkiem Ff komunalnym jw wyso- 

kości 15 proc, 
Podania wraz z własnoręcznie pisanym 

życiorysem i odpisem dokumentów o po- 

siadaniu uprawnień należy kierować do 

Wydziału Powiatowego w Oszmianie do 
dnia 1 kwietnia r. b. 

HEMOROIDY 
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CHOROBY PŁUC 
Stosowany przez p. p. Doktorów 
„Balsam Thiocolan Age“ 

przy gruźlicy, bronchicie,  kaszłu 
ułatwia wydzielanie się plwociny, 
wzmacnią organizm 1 samopoczucie 

chorego, powiększa wagę ciała. 
„Balsam I[hiocolan Age" 

Sprzedają apteki i składy apteczne: 
Żądać tylko w oryginalnem opako- 
waniu apteki A. SECKIEGO w 
0-Ip9g Warszawie, ul, Leszno 41. 
Skład w Wilnie, ul. Zarzecze 30 m. 7. 
PRZEW KOI AZIEERCA LZYTYZNOA ANDORY NAC 

Związek Polaków z Kresów Bia- 
łoruskich (Zakord.) niniejszem zawia- 
damia, iż doroczne Walne Zgroma- 
dzenie Członków Związku odbgazie 
się w niedzielę 17 marca r.b. o godz. 
5 ej po pot. w lokalu własnym przy 
ul. Zawalnej 1. 

W rązie nieprzybycia dostątecz- 
nej ilości członków, następne zgro* 
madzenie odbędzie się tegoż dnia i 
w tymże lokalu o godz. 6-ej wiecz. 
i będzie prawomocnem bez względu 
na ilość członków. 

Porządek dnia: 
„_1) Zagajenie. 2) Wybór przewod- 

niczącego i sekretarza. 3) Sprawo- 
zdanie Zarządu. 4) Sprawozdanie ka- 
sowe. 5) Sprawozdanie Komisji Re- 
wizyjnej. 6) Referat Doktora Obie- 
zierskiego. 7) Wybór członków Za- 
rządu i ich zastępców. 8) Wybór Ko- 
misji Rewizyjnej. Wolne wnioski. 

CET) BRI LTR TR TOR ORGA TKO EO ARS GEB GR UK 

bowiem popyt jest b. wielki. Nie 
zwlekajcie zatem z kupnem u nas 
szczęśliwych losów, a drobnv ten 
wydatek wielokrotnie się Wam 

opłaci. 
UWAGA! Ostatnio padła u 

nas znaczna wygrana zł. 40.000.-- 

Zamiejscowym wysyłamy losy 
niezwłocznie po otrzymaniu za- 
mówienia i wpłaceniu należności 

na nasze konto w P.K.O. 
Tabelki są codziennie do przej- 

rzenia u nas bezpłatnie. 

"U ckiego zapobiega Od- 

NAWAWAE 
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Maść „MROŻÓL” Gąse- 

jmrażaniu się kończyn i goi ranki, po- 
wstałe od odmrożenia. Sprzedają 

apteki i składy. 89150 

MWAWAWIE Dr. POPIŁSKI powierzymy 
B Ę choroby skórne i we- stwo 
LEKARZE naeryczne. Przyjmuje wych do sprzedaży, 

й B od godz. 10 do Ti oc artykułów Z dziedzi- 
5—7 p.p. W.Pohulan- ny higieny kobiecej. 
ka 2, róg Zawalnej Przy wytężonej pracy 

  

i POSADY J . liskich 
obra dzierżadi, wy! 
dużego mająt! 

wpobliżu stać? TYD 
Nie Kola wą 

dzo dobrej g eb 
do wzięcia Zzar4YM TC 
D H.-K. „Žachetėk ro 

ła. LOMBARD, Bisku- 
168 07]   

Poszukuję ła 
irontowego pokoju ną Pia 12- 

POSADA 4405 = dzien- za | 
Potrzebny _ uczciwy Tie „POd kancelarje, nimniną firmy „K. i A. 
energiczny siiowć zo w centrum. Pianitėc šią uzna- 
żonaty, lat średnich Z8,5 EOS „Sło ne za najlepsze w 
do majątku pow. WA..POd „Kancelarja" kraju, sprzedaję na 
Dziśnieńskiego, pół dogodnych warun- 

  

  ® ° + ° 

kilometra od stacji 44 kach, W. Pohulanka 9| Mickiewicza 
kol. Parafjanów, obok Pokój ks. sias —& na 
miasteczko, kościół jasny, ciepły z wygo- ss aras J qemi 3 
szkoła. Rekomendacją dami do wynajęcia, spólnicy z Кар 

konieczna. Dam 15 ul. Pańska e m i, : Folwark: Wiem ai e 

О: ie, ci róg Montwiłłowskiej. w kulturze, z pełnem !- cej 

ads aa "EI zabudowaniem 138 ha chodowych satereśj RE) 
  

  

kane, : ie 

| a AO k * sprzedania. tanio. Paz „Žatastyžki 

rafjanów, Siemaszko; i iadomość „Informa- SiĘ: „Intormattwach 

Zi "2 A Spokojnemu tor* Jagiellońska 8 Jagellońska 8 m. o 

w Wilnie w hotelu studentowi połowę m. 14, I piętro. _—,! Piętro. wag 

„Bristol. Tuż obok POkOiu odstąpię, @о-” — — "=== gmuos НЛ Н ууг 

oddaję w dzierżawę wiedzieć się: M. Po- В 

3 włóki ztemi z bu- hulanka, jądwiga Cze- a BBE : 

dynkami. — ст8—@ $ПОМЗКа, — — TT ы ® się 

   

  

   

  

    

     
    

   

  

ri 
gubiono książ! Odza 

Z wojskową rodly kr 
inteligent AYYAWA т aniom 

nym i energicznym = ' 

SR te. KOP I SPRZEDAŻ kz KE gł Ale 

ciany, na imię KafYŚlą 

c I 
Wysoką nagro dno 

WAWAWAW 
Kupię biurko 

        

     

  

- .7.Р, duży dochód zape masywne dębowe, o 4 DOKTOR | SLIS- | WZ. Aidai Ząłostnią wymiarach około Ż m ow 
L. GUNSRERG Jams E a a R Aim OWA: ob; e przyjmeje -wo Re- NA PL > DOBERMAN rni 

spiilis | skórne.” Wile c x, Klamy Międzynarodo- wymiarów proszę kie” bronzowej, ogon 
no, ul. Wileńska 3, te- wel, Warszawa, Mar- © В 3 uszy obcięte (zgiń 
teton "567. Przyjmuje choroby skórne, we- szałkowską 124. ee80 Ža „Słowa pod 8 lutego be 1) Fr D: 
od 8 do 1 iod4 do 8. neryczne moczo- dk: ie właszczenie _ będ 

płciowe. Elektrotera- _ Zastępcy e " scigane — sądowni e 
т pis, słońce górskie dlą sprzedaży DOLA- POSZUKIWANE Wiadomosc w Radjć AS | 

DOKTOR NSE ggollux RÓWEK i PREMJÓ- majątki do kupna rzysł 
D. ZBLDOWIEŻ | Tatarski Oa WEK na raty, znajdą „Iiormator“ Jagellof- biecz 

Krosas Tatarskiej w 15—8. stąłe i intratne zaję- ska 8 m. 14, | piętro. 
chor. w au dów 43. cie na bardzo korzy- —€ rai 

sylilis, a stnych = warunkach. SA 
czowych, od 9 

mó: od $—8 wiecz. DOKTOR 

Kobieta-Lekarz 

li. Zeldowiczowa 1 о4 5—6. С 

tyczne i 
lekarska. 
leńska 33 m. 1. 

DOW MOCZOW. 
„| od 12--2i Od 4—6, 

ul. Mickiewicza 24, 
tel. 277. 

w. Zdr. Nr. 152   

    

lux, lampa Wielka 21. 
(Telef. 921). — (diatermja). 

awryłkiewiczowa 
przyjmuje od 1=12200 

horoby 
KOBIECE, WENE- įskėrne, leczenie wlo- 
RYCZNE, NARZĄ- |SOw, operacje kosme- 

  

Dr Hanusowicz 

czenie światłem: Sol- wa poszukuje posady domu 
Bacha pokojowej, 

(sztuczne słońce gór= wszystkiego, 
Od 9 — 1 i 3 — 8. skie)i elektrycznością być do dzieci. Mosto-ul. Węglowa 23. m. 2, pod J. M. 

0816 — ма 29—18.' о 

Zdolni zastępcy mają 
ZAPEWNIONY DO- 
CHÓD około  zł.nurkowa i  plaszcz 

(0, miesięcznie. Ma: fokowy okazyjnie 
łopolska Kasa Kre- do sprzedania, Gdań- 
dytowa — Lwów, ul. ska 6, sklep „Marja“. 

ETOLA       

     

    

Małeckiego 2. L6L—Z ś 86L—0 
LL szy wie R" a "BOM: = i A ilno, Wi- Jputynowany rządca- gochodowy, w ruchli- M Czonki гаа 65 i Ra = к › pki he- (z kogutkiem) СЕИ еіж’г:?щ оыа;б: wym punkcie, sprze- B moroidaine „Varito usuwają ból, | St .Z.P. 7 ZE ke detale b. GAY natychmiąst za krwawienie, swędzenie, pieczenie, j: w 

+ 13500 dolarów „Rol- zmniejszają guzy (żylaki). ж 10 lat praktyki. na komis”, Gdańska 6. -0 
ordynarjach. wia= 

DO SPRZEDANIA 

Sprzedają apteki i składy apteczne. «emi 
dectwa dobre: Oferty: A EA PRAS GARE DC O m waw Ti 

DOKTÓR Ordynator  Szpitąla Wilno, Sokola 27, | 1060 kw. metr. p ® а T 
3 Sawicz, choroby skór- Ekonom. ____1z8—a DIAL (12 sążni frontu) Mi es ZR anie «.. 
LUMOGICZ ne, weneryczne, _go- MŁODA 16 zł. kw. metr- przy į Ё one 

Choroby weneryczne, Žo Fa = teligent okojo ie ża ać Augen ane  odriij |) ь Мар - inteligentna - 5К -a, 0) imi | (łazien= › syfilis i skórne. m e ig pokoj: н ok | raz ze wszelkiemi wygodami (łazien D 
Szwanebacha, g kai t. p.) w śródmieściu lub ną 

Zwierzyńcu (pożądane z ogrodem). 
Oferty składać do adm. ewa 

lub 

p 

"282 

Or 

dovis a vis Sądu  Okrę* 
może gowego. Zgłaszać się: 

—o Słucki. T Lia [i] 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

1 

Redaktor odpowiedzialny Witold Woydylto. Drukarnia „Wydawnictwo Wileūskie“ Kwaszelna 28. ,


