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lieście, 
k wSZyś Powrotna fala. 

Gdy reforma rolna, która jednym 

łosem większości w Sejmie uchwa- 

da stała się rakiem, organizm go- 

»odarczy toczącym, pisaliśmy, że raz 

ieważnię naruszyło pryncyp nienaruszalno- 

i prawa własności, to utrzymać go 

Iz ainkės jakiejś granicy jest rzeczą niepo- 

zedanychjernie trudną, nawet niemożliwą. 

Wilnie. V Fala, która podmywa brzeg, wra- 

= miąc czyni w nim coraz głębszą wyr- 

em. Bri aż nim ten brzeg nie runie. ||| 

ta Twis Nie tak zda się dawno, jak ustali- 

„się normy i porządek wywłaszcze- 

  

słowie | a,a skutki, dla produkcji rolnej fa- 

© ___ qe, nie dały na siebie czekać. Ma- 

wzbroniony lub ograniczony 

anno, „rt w roku np. tak dużego (0- 

| ffócz Kresów Wschodnich) urodzaju 

zamassłkim się cała Polska cieszyła w ro- 

cRAWCH ubiegłym, mamy ograniczony pro- 

je i prentowo przemiał, co dowodzi, że ten 

„daną wybitnie rolniczy ma produkcję 

1 szyje jlną, chylącą ku upadkowi. 

ści 2 Optymiści z obozu zwolenników 

. Adredszczenia większych warsztatów  rol- 

Ż mych twierdzą, że reforma nie jest 

100 i gźkodliwą, bo... jeszcze wystarcza nam 

/mieszchożą na wewnętrzną konsumpcję, 

|. skazują nawet jako na czynnik zwia- 

a 8 młujący rozkwit. rolnictwa wzmożenie 

© stosowania nawozów sztucznych. 

nogą Nie są to jednak zdrowe rumień- 

owe loke; analizując sytuację gospodarczą 

pod ocochodzi się do przekonania, że ta 

ncje weltensyfjkacja w nawożeniu jest tą 

Igot Eirobą czynioną przez gospodarzy, by 

atać luki przez wywłaszczenie 

— lóLŹczynione oraz próbą gry na zwyżkę 

ы onów wobec niepomiernych ciężarów 
"b Inictwo obarczających. 

gotów > KA 
a Że tak jest, dowodem: służyć mo- 

+ Brok obecny, w którym  zapotrze” 

irtystyjowanie na nawozy mineralne silnie 

wyra zmniejszyło. Gdy w roku zeszłym 

ę wuj horzów nie mógł nastarczyć z azot- 

: Siem w tym roku sprzedał po- 

er, p.lobno 20000 tonn zagranicę. Tłuma- 
W. i i ie wrócili Masza y się to tem, że rolnicy n 

zierżad, wywołanym obawą braku zboża 

maka rynku wewnętrznym. ) 

: cal Nie należy zapominać, że z każ: 

a zarsłm rokiem przestrzeń większych fab- 

Zachętłyk rolniczych kurczy się o 200.000 
na których produkcja po przejściu 

® Кар mi w ręce drobnych rolników spada 

i 100 Minimum o 50 proc.,t. j. rocznie o mniej 
   

    
   

2 j 10 miljonów pudów, a tylko nad- 

Zgłasłyżki plonów w większych gospodar- 

e ach szły na eksport, dając rów- 

wagę lub nadwyżki w bilansie hand- 

ym. 
F Co roku więc produkcja rolna mu- 
się zmniejszać, a dziś już, przy 

rodzaju średnim albo złym, będzie- 

krajem importującym zboże. 

u sj „Ale czy zwolennicy reformy rolnej 
ię KafYyślą o przyszłej katastrofie, czy 

ul Jiože ich. obchodzić los Państwa i 
„sro didnošci? 

Chłop myśli tylko o tem, by  zie- 
ę posiąść, by ją odebrać od ob- 

nika, bo nim kieruje zazdrość i 

ksią: 
vą ro 

  

    

    

       

  

    
    

  

   
   

  

Gad łanność. 3 
) Pi Działająca reforma wydaje się im 

: Sai 4 powolną; apetyt się wzmaga pod- 

' Radjd7aS jedzenia, jak głosi francuskie - 
Tzysłowie. Jeżeli mamy mieć tę nam 
biecdną ziemię, to poco rozkładać 

raty długie, /powiadają, przyśpie- 

yć, zdwoić porcję rocznej ekspro- 
jacji, a także zmniejszyć kontyngent 
„000 ha przeznaczony na zwiększe. 

ie normy dla warsztatów rolnych 
przemy słowionych. ы 

Z takim to projektem wystąpili 
В lastowcy- \ 
ból, | Stronnictwo Chłopskie poszło da- 

enie, kj. wywłaszczyć lasy powyżej 50- ha 

zne. „„emię ponad 60 ha bez odszkodo- 
sr grid. ; у 
e „ Takie dwa projekty zostały wnie- 

kore do Sejmu i odesłane do komi- 

a l i, następnie, do podkomisji.: 
Pepa Do nich przyszedł projekt trzeci, 
a rzez P. P. S$. wniesiony, a zbliżony 

-3 JO noweli piastowskiej. Jakżeby pa. 

(dalszy ciąg na szpalcie 6-ej), 

by otya %RENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 

„My *zesylką pocztową 4 Zl. zagranicę 7 2. Konto czekowe P.K.O. 

Jier'.., 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego Nr. 20 gr. 

06, zęgObie kosztów nakładu, wobec cen : 

iskich, wywołanych zakazem ekspor- 
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- plename Posiedzenie $2jmu 
DYSKUSJA NAv PROJEKTEM BB. 

WARSZAWA. 4.3. (PAT). 56-te posie- 
dzenie Sejmu. Po przemówieniach sprawo- 
zdawcy posła Liebermana oraz prokuratora 
Sądu Najwyższego Kuczyńskiego z ramienia 
rządu, Izba przyjęła w trzeciem czytaniu pro- 
jekt noweli do ustawy rozporządzenia Prezy- 
Genta Rzeczypospolitej o ustroju sądów po- 
wszechnych. Przyjęto ponadto rezolucję, 
wzywającą rząd do przedłożenia w ciągu 3 
miesięcy projektu ustawy o uposażeniu sę- 
dziów i prokuratorów. ; 

Następnie Izba przystąpila do dalszych 0- 
brad nad zmianą konstyucii. 

Pos. Kościałkowski (BB) na wstępie za- 
znacza, że kiedy Marszałek Piłsudski w ma- 
ju 1926 roku dążył do usunięcia czynników, 
które wówczas rządziły Polską, lewica całą 
siłą popierała ten czyn, — lecz zawiódł on ją 
wówczas tem, że nie poszed na lep tych par- 
tyj, lecz jak najprawdziwszy demokrata stal 
zawsze ponad partjami. Projekt BB dąży tyl- 
ko do wzmocnienia władzy Prezydenta uspra 
wnienia rządu, bez uszczupienia praw oby= 
wateli. W Polsce dawno już mógł istnieć dy- 
ktator, był bowiem okres, w którym wi- 
dząc w Marszałku Piłsudskim symboł silnej 
władzy, do której naród polski tęsknił od 
wieków, poważni dbywatele różnych odcie- 
ni politycznych byli za tem, aby Marszałek 
jak najszybciej wziął w swoje ręce dykta- 
turę, lecz on tego nie chciał zrobić. Konsty- 
tucja z 17 marca nie była dotychczas wyko- 
nywana. Władza wykonawcza była słaba. 
Było sejmowładztwo, społeczeństwo zanar- 
chizowane. W niektórych kołach zaczęto wąt 
pić już, czy będziemy mogli utrzymać naszą 
samodzielność gospodarczą. Tworzenie wła- 
dzy wykonawczej przez Sejm stanowiło nie- 
szczęście naszego Państwa do maja 1926 
roku. Dopiero czyn Marszałka Piłsudskiego 
wydobył Polskę z tej sytuacji. To też w 
chwilach ciężkich dla państwa Sejm wyrzekał 
się swej władzy i przekazywał ją rządowi. 
Se. jm oddał władzę w ręce Grabskiego i u- 
czynił to wówczas z lekkiem sercem. Co do 
wyboru Prezydenta, tó rfiesłuszne jest twłer- 
dzenie, jakoby projekt BB oznaczał niewia- 
rę w naród — cechuje go tylko niewiara w 
dotychczasowy system parlamentarny. Jest 
rzeczą bardzo ciekawą, czemu ci, którzy są 
za powszechnym wyborem posłów, nie chcą 
tego prawa dać narodowi, kiedy idzie o Pre- 
zydenta. 

Pos. Chaciński (Ch. D.) stwierdza, że dy- 
skusja konstytucyjna jest nastrojona na ton 
coraz bardziej pailamentarny. Zasada, umie- 
szczona na wstępie projektu „najwyższem 
prawem jest dobro państwa”, jest dla stron- 
nictwa mówcy do przyjęcia. Stronnictwo 
mówćy zgadza się na prawo veta Prezydenta 
i poddanie rewizji nietykalności poselskiej z 
pewnemi zastrzeżeniami. 

Pos. Komarnicki (Kl. Nar.) uważa, że pro 
jekt nie odpowiada na dalszą metę interesom 
państwa. Reforma ma objąć całokształt ustro- 
ju, zapewnić zarówno trwałość rządów, jaki i 
możność pracy parlamentu. Za postulat na- 
czelny uważać należy równowagę władz w 
państwie. Równie wadliwe jest sejmowładz- 
two, jak rząd jednostki bez należytej kontro- 

i przedstawicielstwa narodowego. Władza 
Prezydenta musi być wzmocniona przez da- 
nie mu prawa veta. Prawo -to nie może je- 
dnak hamować ustawodawstwa, lecz jedy- 
nie ponowne rozważenie ustawy. Klub Naro- 
dowyc jest przeciwny plebiscytowi, jako na- 
wrotowi do tradycyj elekcji. Muszą też być 
zabezpieczone warunki pracy Sejmu. Sejm 
powinien się składać z lzby poselskiej i ró- 
wnouprawniorej Izby senatorskiej. Konieczna 
jest zmiana ordynacji wyborczej, Zasadę 
proporcjonalności należy zredukować i za- 
pewnić przedstawicielstwo ludności polskiej 
na ziemiach wschodinich. Należy wprowadzić 
Radę stanu i Trybunał Konstytucyjny. Przy 
zmianie konstytucji należy oprzeć ustrój pań- 
stwa na idei narodu polskiego, 

Pos. Piłsudski (BB) zatrzymuje się. na 
wprowadzeniu czynika wojskowego w życie 

polityczne i odpowiada na zarzut że wojsko- 
wi będą głosowali na rozkaz, przyczem wy- 
kazuje, że można znaleźć różne inne orga- 
nizacje gdzie także się głosuje na rozkaz, np. 
związki zawodowe. Mówi się dużo, że to 
wprowadza politykę do wojska. Tak można 
było mówić w dawniejszych czasach, kiedy 
polityka była udziałem tylko pewnej kate- 
gorji osób. Co się tyczy zasadniczych pod- 
staw projektu to projekt BB nie znosi zdo- 
byczy demokracji. Prawo veta zostało wy- 
sunięte przez kilka klubów. Widocznie nie 
jest to chęć zaprzeczenia prawom demokra- 
cji, lecz chęć powiększenia czynnika rozwa- 
gi ustawodawczej, a jeżeli Prezydent ma być 
tym czynnkiem rozwagi, to trzeba jego po- 
wagę podnieść przeż odpowiednie wybory. 
Należy rozdzielić sprawy które ma regulować 
wać Prezydent od tych, które ma regulować 

„ pjarlament. Forma dekretu jest ułatwieniem 
ustawodawstwa dla pewnych spraw. Dekret 
powinien mieć siłę i powagę, jak każda usta- 
wa i przez ciało ustawodawcęze powinien 
być zratyfikowany narówni z ustawą. 

  

Obrady komisji prawniczej. 
WARSZAWA, 4. Ill. PAT, Sejmowa ko- 

misją prawnicza pod przewodnictwem posła 
Piłsudskiego (BB) przyjęła w trzeciem czy- 
taniu w brzmieniu, uchwalonem w drugiem 
czytaniu wniosek PPS w przedmiocie nie- 
których zmian w rozporządzeniu Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej z 12 kwietnią 1927 r. 
w sprawie zapewnienia czasowych pomie- 
szczeń i mieszkań dla zwolnionych robot- 
ników rolnych. 

Następnie dla wniosków poselskich, 
dotyczących różnych zmian w ustąwie o 
ochronie lokatorów wybrano podkomisję, 
złożoną z 5 członków pod przewodnictwem 
posła Podoskiego. W skład tej podkomisji 
wchodzą ponadto posłowie Pużak, Cioł- 
kosz i Osada. 

Wreszcie komisja przyjęła rezolucję, 
wzywającą rząd, aby na obszarach, na któ- 
rych obowiązują specjalne t. zw. ustawy 
językowe, w miarę możności mianowała na 
stanowiska sędziów i prokuratorów kandy- 
datów, władających językiem przewidzianym 
w powyższych ustawach w zakresie po- 
trzebnym do ich vCSEWŻP Ii. 

* 

WILNO, Wforek 5 marca 1929 r. 
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Odpowiedź ому Sowietom. 
Z Rygi donoszą: Łotewski mini- 

ster spraw zagranicznych doręczył 
onegdaj posłowi sowieckiemu w Rydze 
odpowiedź na ostatnią sowiecką notę 
protestacyjną z powodu wystąpienia 
cześci prasy łotewskiej przeciwko 
ZSSR i jego przedstawicielstwu za- 
granicznemu w Rydze. Sowiety zapro: 
testowały w związku z wiadomością, 
zamieszczoną w „Łatwijas Sargs*, iż 
przy poselstwie sowieckie w, znajduje 
się specjalna centrała, która ma na 
celu prowadzenie pracy szpiegowskiej 
w państwach bałtyckich. 

W swej nocie Bałodis wskazał na 
to, iż łotewskie m-stwo spraw zagr. 
nie solidaryzuje sięz napadami prasy 
na Rosję sow. Następnie nota zwraca 
uwagę na to, iż w Łotwie panuje 
wolność prasy, która jest regulowana 
przez ustawę. Prokuratura podjęła już 
kroki celem pociągnięcia do odpowie- 
dzialnošci „Latwijas „Sarg“. 

cha strajku głodowego w więzieniu. 
Z Kowna donoszą: Zakończono tu do- 

chodzenie w sprawie niejakiego Fridlanda, 
który podczas strajku głodowego w wię- 
zieniu rozpowszechniał proklamacje komu- * 
nistyczne na ulicach, nawołując do popie- 
rania strajkujących. Sprawa została skic- 
rowana do prokuratora Sądu Okręgowego 

kowno otrymuje. pożyczkę, 
Z Kowna donoszą: Kowieński Zarząd 

Miejski otrzymał od jednego z międzyna- 
roaowych koncernów finansistów, mające- 
go swą główną siedzibę w Berlinie propo* 
zycję udzielenia pożyczki na cele inwesty- 
cyjne, płatnej po 25 latach. Zarząd miejski 
zawiadomił koncern, iż reflektuje na po- 
życzkę w wysokości 1 i pół miijona dola-- 
rów. 

Mowa partja w Litwie. 
Z Kowna donoszą: Obiegają tu po- 

głoski, że część. chrześcijańskich -de- 
mokratów i część tautininków mają. 
stworzyć nową partję katolicką. 

Dookoła zatargn w szkole sztuk pięknych 
7 Kowna donoszą: W myśl tozporzą- 

dzenia ministra oświąty, dyrektor departa- 
mentu Daniłąuskas przystąpił do badania 
"powodów . zatargu w szkole sztuk pięk- 
nych, które pociągnęły za sobą zwolnienie 
wszystkich słuchaczy. Panuje przekonanie, 
że zatarg uda się zlikwidować i słuchacze 
zostaną z powrotem przyjęci do szkoły. 
Jako kandydatów na dyrektorów szkoły 
wymieniają rzeźbiarza Zikawąsa oraz ma- 
larza Szlapelisa. W związku z tem 13 słu- 
chaczy złożyło Woldemarasowi podanie, 
prosząc o odroczenie służby wojskowej. 

Zesłanie studentów do Worń 
. Z Kowna donoszą: Na mocy postano- 

wienia komendantą m. Kowna dwaj stu- 
denci K. Snarski i J. Pornarowski zostali 
zesłani do Worń na cały czas trwania sta- 
nu wojennego. 

Nowy lot przez Atlantyk 
Jak informuje  „Jauninkas Zinas* 

grupa amerykańskich kapitalistów za- 
m'erza na wiosnę, zorganizować lot 
pizez Atlantyk z Łotwy do Ameryki. 
Łotewskie dowództwo wojenne oświa- 
dczyło, że nie jest przeciwne tym za- 
miarom, jeżeli tylko pilot będzie wybra 
ny z pośród lotników łotewskich. Ko- 
szta łotu wyńiosą 60000 dolarów. Linja 
lotu: Ryga, Paryż, Nowyjork. W Pary- 
żu samolot nie będzie lądował, a tylko 
przy pomocy drugiego samolotu dopeł- 
ni swój zapas benzyny. Kapitaliści ame 
rykańscy już zaczęli pertraktacje z po- 
rucznikem łotewskiego lotnictwa mor- 
skiego Zarinszem, który jest uważany 
za najlepszego lotnika w Łotwie. 

Śmakowiie nagrody. 
Kongres duchownych w  Charko- 

wie postanowił przeznaczyć cztery na- 
stępujące nagrody w naturze: za naj- 
lepszą krytykę władzy sowieckiej 90 
kilogramów białej mąki, za najlepszą 
krytykę partjj komunistycznej 6,5 
metra tkaniny wełnianej, za najlepszą” 
krytykę towarzystwa „Bez Boga" dwie 
żywe owce i 80 kg. jabłek za najlep: 
szą krytykę organizacyj sowieckich. 

№ Wil. 
Z Rewla donoszą: Kwestja skaso- 

wania wiz w komunikacji między 
Estonją a Czechosłowacją została roz- 
strzygnięta pozytywnie. 

US 

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

'BARANOWICZE -- «i. Szeptyckiego — A. Łaszuk 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Połesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”* 
HORODZIE] — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Skiep „Jednošė“ 
LiDA -— ul. Suwalska 13, S, Matecki. . 
MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

oraz nadesłane milimetr 50 Kronika reklamowa 
żej. Zagraniczne 50% drożej.   

  

Rewolucji © Melsyku 
NOWY-JORK, 4. III. PAT. W Meksyku panuje wielkie podniecenie, spowo- 

dowane wiadomościami o nowej rewolucji w Veracruz, z którem komunikacja 

jest całkowicie przerwana. ' 

Według krążących pogłosek rewólucjoniści zajęli miasto Nogales w stanie 
Sonora, przy pomocy wojsk związkowych, działających pod rozkazami gen. Je- 
sus Aguirre, gen Manzo i gen. Topete. 

Kilka miast w stanie Veracruz również ogarnął bunt. 

B. prezydent Calles ministrem wojny—energiczne represje 
VERAO CRUZ, 4. III. PAT. Gen. Aguirre owładnął miastem oraz 7 okręta- 

mi, stojącemi w zatoce Meksykańskiej, kióre pizyłączyły się do. wojsk 
zbuntowanych. 

Według oświadczeń gen. Aguirre do buntu przyłączyło się * starów me- 
ksykańskich. Prezydent Portes Gil mianował byłego prezydenta Callesa mini- 
strem wojny. Calles objął natychmiast urzędowanie. 

Według doniesień z Tampico panuje tam spókój. Rząd cieszy się fzaufa- 
niem, co pozwala przypuszczać, że uda mu się wkrótce opanować sytuację 
Jednocześnie donoszą o wybuchu rewolucji na przesmyku Tehuantepee. 

Siły buntowników zwiększają się 
й © aka jas Mi. a m: z oco Canades, (stan Co- 

nora) jeden z największych okręgów eksyku, , posiadających 
Z WIZLORYCH, aa asai się do Darau, > Е PS R 

untownicy popierają kandydaturę na stanowisko prezydenta „k - 
zuela. Na czele zbunto»+anych wojsk stanu Conora stoi Tai Manau A 

Pancerniki krążą po miastach — Rząd pełen optymizmu 
WIEDEŃ, 4. li, PAT. Dzienniki donoszą z Nowego Yorku, że cała pro- 

wincja Sonora jest w rękach powstańców. Miasto graniczne Nogales również 
zostało obsadzone przez powstańców bez walki. 

W Meksyku panuje wielkie wzburzenie, Samochody pancerne krążą po 
stolicy, Rząd spodziewa się, że wkrótce zostanie panem sytuacli. 

OR. ZWANA 

Rada Ligi zebrała się na swą 54-fą sesję 
: GENEWA, 3 3. Pat. O godzinie 11-ej Rada Ligi Narodów zebrała 

się pod przewodnictwem delegata Włoch Scialoi na 54tą sesię. Na pierw- 
szem pouinem posiedzeniu ustalono ostatecznie porządek dzienny. 

Zatarg rumuńsko-węgierski.—Anglja-Irak.—Sprawy gospo- 
darcze 1 gazowc. 

GENEWA. 3.3. (PAT). Rada Ligi Narodów na rządów węgierskiego i 
rumuńskiego postanowiła przesunąć omawianie konfliktu w sprawie optantów na sesję 
czerwcową Rady, wobec tego, że trwają jeszcze rokowania pomiędzy obu krajami, zmie- 
rzające do ostatecznego rozstrzygnięcia zatargu. 

Następnie Rada wysłuchała sprawozdania ministra spraw zagranicznych Finland Prokopego o pracy 14-ej sesji komisji mandatowej... —-— т 
Chamberlain powiadomił Radę że rząd angielski mógłby przedstawić nowy traktat 

sojuszniczy pomiędzy Anglją a Irakiem dopiero na przyszłej sesji, ponieważ rokowania, 
dotyczące rewizji finansowych i wojskowych klauzul tego traktatu jeszcze trwają. Spra- 
wozdanie Prokopego zostało przyjęte. я 

Z kolei na wniosek Stressemanna Rada postanowila zwolač na 6 maja do Genewy 
sesję Rady Gospodarczej Ligi Narodów. W dalszym ciągu obrad Rada przyjęła sprawo- 
zdanie dotyczące międzynarodowej konferencji w sprawie statystyki gospodarczej i dała 
wyraz życzeniu, ażeby w drodze oficjalnych lub półoficjalnych narad dokonano porówna- 
nia odpowiednich statystyk poszczególnych krajów w celu ułatwienia prac porównaw- 
czych w tej dziedzinie na gruncie międzynarodowym. : 

3 Następnie Rada przyjęta raport w sprawie ilošci ratyfikowanych konwencyj i ukła- 
dów, które zostały zawarte pod asupcjami Ligi Narodów, w związku z czem przedsta- 
wicielę Niemiec i Polski dznajmili, że partamenty ich krajów zamierzają właśnie ratyfi- 
kiwać konwencję w sprawie zakazu używania w czasie wojny gazów trujących. 

Wreszcie Rada powołała komitet 5, złożony z prawników, który ma za zadanie 
zbadać sprawę czy należy. uwzględnić prośbę Litwy o dopuszczenie jej przedstawiciela 
do udziału w obradach nad sprawą ochrony mniejszości. Rada postanowiła odbyć nastę- 
pne posiedzenie we wtorek o godzinie 16-ej. 

Sprawy mniejszościowe w Radzie 
, GENEWA, 4.III. Pat, Sprawa dopuszczenia państw, siadających 

mniejszości narodowe, do udziału w obradach Rady Ligi, LEO rą 
prany ochrony mniejszości, omawiana jest żywo w kołach Ligi Na- 
rodów. : 

Rządy owe i czechosłowacki skierowały do Rady pisma, 
w których nie domagają się wprawdzie dopuszczenia przedstawicieli tych 
państw do wzmiankowanych obrad, podkreślają jednak oczekiwanie, że 
Rada nie poweźmie postanowienia w sprawie zmian procedury, dotyczącej 
chrony mniejszości, dopóki uprzednio nie zapyta tych państw o zdanie. 

Prośba Litwy dopuszczenia jej do udziału w tych obradach, która ma 
być rozpatrywana przez prawniczy komitet 5-ciu, ma małe szanse uwzględ- 
nienia przez ten komitet. i 

SKK ENTAS 

Nobile jest winien! 
Wyrok włoskiej komisji śledczej, 

RZYM, 4 3. — Komisja śledcza, powołana dla zbadania okoliczności, 
towarzyszących wyprawie podbiegunowej sterowca „Iltalia”, zakończyła swe 
prace i przedłożyła Mussoliniemu sprawozdanie. 

Pierwsza część sprawozdania mówi o przyczynach katastrofy sterow- 
ca, druga o akcji pomocy. W pierwszej sprawie komisja przyszła do wnio- 
sku, że katastrofa sterowca nastąpiła skutkiem błędnego manewrowania, 
które przypisać należy nieodpowiedniemu składowi i użyciu załogi. Odpo- 
wiedziałnoŚć za te błędy manewrowania spada na komendanta, 

. drugim punkcie stwierdza komisja jednomyšlnie, že zachowanie się 
oficerów marynarki Mariano i Zappiego nie zasługuje w żadnym wypadku 
na naganę, a raczej na Z 

sprawie ratowania Nobilego komisja również jednomyślnie przyszł 
do wniosku, że zachowanie się Nobilego nie da się asprawialiwić | 42 
można je wyjaśnić tylko w ten sposób, że znajdował się on w stanie de- 
presji fizycznej i moralnej, który nie pozwalał mu na odpowiednią ocenę 
Swego postępowania i jego skutków. 

Wybuch w arsenale sofiiskim 
SOFJA, 4111. PAT. W oddziale rakiet arsenału wojskowego 

w Sofji wybuchł pożar. Oddziały straży ogniowej. wspomagane 
przez żołnierzy, zdołali z trudem pożar zlokalizować. 

Niemniej jednak ofłarami rozszerzającego się z szaloną szyb- 
kością pożaru padło 28 robotników, .którzy ponieśli nader cięż- 
kie oparzenia. Kilkunastu z nich zmarło. Dzięki nadludzkim "k 
mal wysiłkom zdołano uratować 12 pozostałych robotników. 

Trockiego nie chcą w Niemczech 
WIEDEŃ, 4 3. „Neues Wiener Tageblatt“ donosi z Berlina, że więk- 

SzoŚĆć członków gabinetu oświadczyła się przeciw udzielaniu Trockiemu ze- 
zwolenia na przyjazd jego do Niemiec. W dniach najbliższych nastąpić ma 
oficjalne odrzucenie podania. 

` sposób zapewnić całkowite 

CENY OGŁOSZEŃ: 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- 

Ć oszenia cyfrowe i tabrelaryczne o 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 
2 
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nowie socjaliści pozostali na boku tam, 
gdzie się coś niszczy, tam, gdzie coś 
się może przyczynić do upadku reży- 
Mu kapitalistycznego, choć wiedzą oni 
dobrze, że te projekty są zabójcze 
dla rzeszy robotników fabrycznych. 

Ciekawą jest psychologiczna różni: 
ca pomiędzy Piastem a Stronnictwem 
Chłopskiem: Piastowcy, to zamożn 
chłopi, którzy pchając reformę rolną, 
liczą na to, że sobie ziemi dokupią i 
będą jeżeli nie panami, to podpanka- 
mi, jeżeli nie premjerami, to wójtami. 
Piastowcy, w nomenklaturze sowiec+ 
kiej, to „kułaki”, 

: Otóż „kułali” nie chcą, by im zie. 
mię odbierano, a więc trzymają się 
zasady, że trzeba za nią zapłacić, — 
najtaniej, o ile oni kupują, najdrożej, 
gdy im się płaci, Gotowi są oni po- 
zostawić obszarnikom trochę więcej 
ziemi, bo rozumieją pewne dla siebie 

z. tego korzyści, Można kupić lepsze 
cielę, prosiaka, skorzystać z reproduk- 
tora, a wreszcie wiedzę i pracę „dzie- 
dzica" wykorzystać osobiście lub w 
gminie. ; 

Stronnictwo Chłopskie, to wedle 
tejże nomenklatury „dierewienskaja 
biednota“. To ludzie nie reflektujący 
na kupno dla braku gotówki, ale re- 
flektujący bardzo na posiadanie. Stąd 
ch radykalizm Skrajny: zabrać darmo 

i podzielić, Niezrozumiałem jest nato- 
miast posunięciem upaństwowienie la- 
sów; wszak łatwiejsze jest darmowe 
korzystanie z lasów prywatnych, aw 
Sowietach nawet las państwowy „jest 
silnie strzeżony. . 

Ciekawą sprawą jest zmaganie się 
poglądów tych dwuch stronnictw, z 
których jednem dowodzi mistrz Witos, 
zaś drugim prawdziwy generał. 

Trzeci, szermierz PPS. będzie po- 
pierał zapewne posunięcia obu stron, 
licząć na to, że czy ta, czy owa zwy- 
cięży, zawsze pewna ilość wody na 
jego młyn popłynie. 

Mamy jednak Rząd, którego hasłem 
naczelnem jest uzdrowienie i postęp 
gospodarczy. Miejmy nadzieję, że ten 
Rząd nie dopuści do zrealizowania 
demagogicznych postulatów ludzi, z 
dobrobytem i egzystencją Państwa Się 
nie liczących. Gdyby Sejm uchwalił 
dalsze pogłębienie reformy rolnej, 
stracilibyśmy stanowisko, które w ro-. 
dzinie państw kulturalnych zdobyliśmy. 
Musielibyśmy wówczas przystąpić do 
likwidacji ogólnej, a likwidacja taka 
nazywa się śmiercią. 

* St. Wańkowicz. 

Wynik konkursu na układ hymnu 
„Jeszcze Polska nie zginęła”. 
Zebrani członkowie Jury w osobach prof. 

Maszyńskiego, Niewiadomskiego, Różyckie- 
go, Rytla i Lachmana po uprzedniem przej- 
rzeniu 18 prac. nadesłanych na konkurs ogło 
szony przez Zjednoczenie Polskich Zwiąsków 
Śpiew. i Muz. za układ hymnu, „jeszcze 
Polska" na chóry męski, mieszany i żeński 
"przyszli do następujących wniosków: 

Nagród za nadesłarte pracy nie przy- 
znać natomiast wyróżnić pracę na chór mie- 
szany godło „Moll - Dur“: 

Autorem utworu wyróżnionego jest prof. 
Hausman ze Lwowa. 

Rezygnacja prezesa Akademii 
Umiejętności. 

Profesor Rozwadowski, prezes akademii 
umiejętności w Krakowie, z powodu złego 
stanu zdrowia ustąpiś z zajmowanego stano- 
wiska. 

Wybory nowego prezesa odbędą się w 
bieżącym miesiącu. 

Król angielski powraca do zdowia 
LONDYN. 4.3. (Pat). Jak dnoszą z Bo- 

gnor, oficjalny biuletyn lekarski stwierdza, że 
w stanie zdrowia króla zaznacza się w dal- 
szym ciągu stała, aczkolwiek powolna, po- 
prawa. Siły króla i waga ciała zwiększyły się 
wprawdzie niewiele, ale król może już od 
pewnego czasu oddawać się pracy umysło- 
wej na krótkie okresy czasu. W każdym bądź 
razie należy przypomnieć, że jednym z naj- 
bardziej niepokojących objawów ciężkiej: c 
roby króla było wielkie wyczerpanie ogólne 
naskutek przewlekłej toksenji, wobec czego 
trzeba będzie jeszcze przez dłuższy czas sta- 
rannie unikać wszelkich wysiłków, zarówno 
fizycznych, jak i umysłowych, ażeby w ten 

wyzdrowienie, 
którego należy się spodziewać, jakkolwiek 
nie. może to nastąpi!ć prędzej, jak za kilka 
dopiero miesięcy. 

„kkk ka 
ry?



  

‚ Ыера!у się o poparcie ziemian, 
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Periculum in mora. 
m. Biruki (pow. Brasławski), 

  

Powszechne jest mniemanie, a 
szczególniej w sferach warszawskich, 
tak urzędniczych jak i towarzyskich, 
że każdy ziemianin kresowy, to po- 
siadacz wielkich włości, pan całą gę- 
bą, na beczkach dukatów pradziadow: 
skich siedzący, człowiek czasem wiel- 
kiej kultury i zasług, czasem więcej 
utracjusz, których to jednakże ziemian 
na rozległych Kresach jest niewielu— 
w morzu obcego elementu. Przekona- 
nie takie powstało głównie stąd, że 
Warszawa zna ziemian kresowych, 
przeważnie potomków dawnej magna 
terji, którzy jako ludzie o wysokiej 
kulturze umysłowej i wyrobionem po: 
czuciu obywatelskiem, a zarazem wiel: 
kich środkach materjalnych, wzięli na 
siebie ciężki obowiązek reprezentowa- 
nia interesów ziemiaństwa w, stolicy— 
bądź —dzisiaj wprawdzie coraz mniej 
licznych, tracących swe fortuny na 
warszawskim bruku. Zapomina się 
jednak zupełnie, że znajduje się liczny 
stan Średnich ziemian t. j. posiadają- 
cych koło 500 ha, w tem uprawnej 
ziemi koło 200 ha, reszta lasów i 
rozmaitej formy mniejszych lub więk- 
szych nieużytków, i jeszcze liczniejszy 
stan ziemian drobniejszych, posiada- 
jących od kiikudziesięciu do 150 ba, 
z podobnym procentem uprawnej zie- 
mi, a którzy już obecnie nie mogą 
się utrzymać z swej ziemi na stopie 
przeciętnego inteligenta i muszą szu- 
kać bądź ubocznych zarobków, bądź 
obniżać skalę życiową i gospodarkę — 
do stanu kmiecego (t. z. szlachta 
zaśc.). 

O tych średnich stanach ziemiań- 
skich stosunkowo mało się mówi i 
pisze, a to zapoznanie prowadzi do 
powszechnego  niedoceniania ilości, 
siły i znaczenia ziemian, tak w 
społeczeństwie, urzędach jak i 
wśród samych nawet ziemian. Podczas 
ubiegłych wyborów do Sejmu, rozma- 
ite partje i stronnictwa polityczne za- 

je: 
dnak starając się, nietyle miały na 
myśli głosy i wpływy ziemian w po* 
wiatach, ile chodziło im o finansowe 
poparcie—o fundusz wyborczy. 

Tymczasem widzimy, że w gmi- 
nach, sejmikach wielu powiatów bez 
żadnych przecież funduszów wybor- 
czych mają ziemianie względną więk- 
szość, w Radzie Wojewódzkiej bez- 
względną, mimo nawet nacisku pe- 
wnych starostów, by sejmiki do Rady 
Wojewódzkiej ziemianina nie wybrały. 

Osobiście jestem przekonany, że 
gdyby na liście Nr 1 w okręgu Świę- 
ciańskim znajdował się popularny zie- 
mianin, blok zdobyłby z tego okręgu 
nie dwa, ale conajmniej 3 mandaty. 

W kierunku podniesienia rolnictwa, 
średni ziemianin, pracujący na dobrym 
warsztacie rolnym, większy ma wpływ, 
niż kilku agronomów powiatowych, a 
nawet niż szkoła rolnicza powiatowa. 
Trzeba sobie zdać jasno sprawę, że 
światły a popularny ziemianin, tworzy 
silnie promieniujący. centr rolniczy, a 
zarazem strażnicę polskości, Fakt ten 
doskonale rozumiały rządy zaborcze, 
starając się wszelkiemi sposobami 
bądź zniszczyć, bądź wynarodowić ele- 
ment ziemiański, a w czasach nieda- 
wnych dokonując licznych napadów 
dywersyjnych, na średnią własność — 

Aresztowania komunistów na Węgrzech 
BUDAPESZT, 4 3. Aresztowania komunistów trwają nadal. Policja 

stwierdziła też, że niedawno bawił w Budapeszcie emisarjusz trzeciej mię- 
w ciągu 8 lat pracy powojennej, tak dzynarodówki z Moskwy, który udzielił instrukcyj węgierskim komunistom 
rolniczej, jak i.społecznej, gdyż nie- oraz zostawił im znaczne snmy pieniędzy. Liczba aresztowanych wynosi 68 
ma takiego działu pracy społecznej, osób. 

Fałszerze dokumentów w Berlinie. 
czy kulturalnej, w którejby ziemianie 
nie brali wybitnego udziału; intensy- 

wnie i ofiarnie pracując, ziemiaństwo BERLIN, 4 III. PAT. Prezydjum policji berlińskiej ogłasza dziś nowy komunikat 
zdało egzamin ZAZNA żywotności, o działalności aresztowanej w Berlinie bandy fałszerzy dokamaatów policyjnyca, o>1: 

pracując w tak ciężkich warunkach kreglając, że najbardziej obciążonym dotychczas jest były sędzia Śledczy i później 

o jakich pojęcia nie mają ludzie, SO agent Czeki radca Orłow oraz były rosyjski agent policyjny i urzędnik poselstwa 
jący dalej od ziemian, lub znający ich 
powierzchownie z George'a lub Klubu. 

Wytężona praca, w pierwszych la- 
tach nawet fizyczna, ograniczanie wszel- 
kich potrzeb, odmawianie sobie wszel- 
kich wygód, byleby warsztat - pracy 
pchnąć naprzód, znoszą przy tem ca- 
ły szereg eksperymentów uprzednich 
rządów, uprzywilejowanie przemysłu, 
dewaluację, a często nawet szykany 
poszczególnych urzędów, dała ten 
rezultat, że Średnia i mniejsza włas- 
ność ziemiańska potrafiła dotąd, przy- 
najmniej częściowo, ocalić swe dość 
szczupłe warsztaty rolne od pokus 
parcelacji, a nawet podnieść je gospo- 
darczo. Jednakże i dziś egzystencja 
ich nie jest ustalona, bo zasoby pie- 
niężne i dochodowość są jeszcze tak 
małe, że każda klęska lub ekspery- 

rosyjskiego Sumorokow. 
Materiał, wykryty przez policję berlińską jest niezwykle obszerny i ma stwier” 

dzsć, 

skompromitować Sowiety. 

że banda fałszerzy specjalizowała się w fabrykowaniu dokumentów, mających 

Władze policyjne w Berlinie, mając nadzieję, że po przetłumaczeniu całego ma- 
terjału, znalezionego przy rewizjach, uda się wykryć źródło całego szeregu aktów 

politycznych z ostatnich lat, a być może i 

z tąk zw. listem Zinowjewa. 
źródło zakulisowej machinacji w związku 

Wypadek w kopalni. 
KATOWICE, 4 III. PAT. Na kopalni Richter zdarzył się nieszczęśliwy wypadek, 

ofiarą któreso padł górnik Augustyn Czogield z Siemianowicz. Miano icie, po wy- 
strzale dynam towym Czogield zbliżył się du rozsadzonej skały i w tym momencie 
zasypany został odłamkami rozrywającego 
gield zmarł. 

się węgla. Odwieziony do lecznicy Czo- 

Góra lodowa na Gzarnem morzu 
BUKARESZT, 4 3. Pat. Olbrzymia góra lodowa, która ukazała się na 

morzu Czarnem i widziana była przez wszystkie niemal okręty, kursujące 

ment, może podciąć ich byt i pracę między Konstancą a Konstantynopolem, zbliża się obeunie do Bosforu. 

ośmioletnią zniszczyć 
charakterystyki dodam, że dziś jeszcze 
dla kilkuset hektarowego ziemianina 
kwestja oddania dziecka do szkół, 
czy sprawienia rodzinie nowego ubra- 
nia, jest kwestją gabinetową, wyma- 

mknięty. ‚ 
zupełnie. Dla Istnieje obawa, że dostęp do Bosforu zostanie przez tę olbrzymią górę za- 

  

Zjazd Strzelców we bwowie 
LWÓW, 4. III. PAT. Wczoraj o godzinie li-ej w sali Związku Legjonowo- 

gającą wielu debat i kalkulacyj budże- Strzeleckiego odbyło się uroczyste otwarcie zjazdu delegatów Związku z trzech wo- 
towych. . jewództw południowo-wschodnich, w obecności przedstawicieli władz cywilaych, woj- | 

Znaną jest przecie ekonomiczna skowości, związków i stowarzyszeń. 

zasada, że dla pomyślnych wyników Między innymi obecni byli trzej wojewodowie. ziem  poludniowo-wschodnich, 
produkcji rolnej muszą być zeSspolo: gen. Norwid-Neugebauer, gen. Popowicz, gen. Czuma, gen, Doweyno-Sołłohub. Po 
ne 3 czynniki: ziemia, praca i kapitał. otwarc u zjazdu przez prezesa Szmahla wygłosił przemówienie powitalne p. wojewoda 
Ziemię choć niewielką posiadamy, Gołuchowski. Następnie w imieniu podległych sobie wojew. witali zjazd wojewodowie 
pracę dajemy, lecz trzeciego niezbęd- stanisławowski i tarnopolski. Z kolei przemawiał gen. Norwid-Neugebauer, podkre- 
nego czynnika — kapitału nie mamy I ślając, że za pośrednictwem Związku idee marszałka Piłsudskiego przenikną w społe- 
bez pomocy z: zewnątrz mieć nie mo* czeństwo. Dalej przemawiał gen. Popowicz, podkreślając znaczenie przysposobienia 
żemy, bo w 8 letniej walce wyczerpa- wo 
liśmy wszystkie możliwe środki dro- 
gą ceną: wyrębu lasów i okrojenia 
swych warsztatów rolnych.  Wytrzy- 
maliśmy 4 lata nieurodzaju, lecz tego- 
roczna klęska, dobić nas może, i wi- 
dzimy, że słabsze duchowo jednostki 
zaczynają tracić dotychczasowy hart i 
zamyślają o likwidacji swych ojco 
wizn. Jasno przedstawiamy swe war- 
tości, a zarazem  niebezpieczeństwo 
nam grożące, i również wymagać bę- 
dziemy od miarodajnych czynników 
odpowiedzi czy uznają naszą pracę? 
Czy Rząd uważa, że potrzebne są na- 
sze. strażnice dla dobra Rzeczypospo- 
litej, czy powiedzą: „nie bawcie się 
w Mohortów, ani nie wojujcie z wiat. 
rakami o podniesienie rolnictwa i 
utwierdzenie polskości — odejažcie — 
wystarczą nam mniejszości”. 

O ile jednak uznają naszą wartość, 
to spiesznie trzeba wyciągnąć  kon- 
sekwencje, bo: periculum in mora! * 

Mirostaw Cisz4wski, 
  

OLSZEW p. Święciański. 

— Dokarmianie dziatwy szkolnej. Niepo- 

jskowego i zakończył swe przemówienie okrzykiem na cześć Związku. 

| SZKOŁA FiL4KOWA M 
Związku Artystow Sztuki Kinemafograficznej w Wilnie 

przyjmuje zapisy na rok szkolny 1929, 

Sekretarjat czynny codzień w godźż. 11-1 i 5—8. 
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rące śniadanie w postaci dużej porcji swie- 
żego chleba i miski gorącej strawy. || 

Często w „stołówce'* można spotkać prócz 
dobna wyłuszczyć wszystkich dobrodziejstw pań nauczycielek — dwuch miłośników dzia- 
czynionych dla okolicznej ludności przez pa-' twy: pana dziedzica i administratora majątku 
na Aleksandra Chomińskiego właściciela ma- uprzejmie zapraszających dzieci: „no cóż to 
jątku Olszew w powiecie Święciańskim gmi- znaczy... jeszcze jedną miseczkę jeść, jeść 
ny Swirskiej, przytoczę najaktualniejsze. 

Ostatnio pan Aleksander Chomiński zwró- 
cił 

wiecej“.. i t.p. O to właśnie radykalny środek 
zwiększenia frekwencji dziatwy do szkół, fo | 

uwagę na dziatwę szkolną która z 17 jest walka z anemją i gruzlicą. „Dzieci to 
wsi i zaścianków uczęszcza do pięciu oddzia- przyszłość narodu* oddźwięk sh słów jest 
łowej szkoły powszechnej w Olszewie. Otóż 
począwszy od m-ca lutego br. każde dziecko 
w przerwie między lekcjami otrzymuje go- 

w szlachetnem sercu pana Aleksandra Cho- 
mińskiego i w jego czynach. 

Tutejszy. 

" Zamkowa Nr. 17 (obok kościoła św. Jana). Tel. 928. 
Zawiadamia Sz. Klientelę, że na nadchodzący sezon przedświąteczny 

FIRANKI,  OBRUSY,. KOŁDRY watowe i pluszowe, 
płótna bieliznidne, bieliznę damską i męską | 

wełny na suknie i płaszcze, JEDWABIE. CHODNIKI, DYWANY. 

Ceny zostały zniżone. 

Wielki wybór wszelkich towarów. 

     

EA Ulica Ostrobramska 27, (w podwórku na lewo).  90/—0 
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Niepowodzenie raidów Francja — Indochiny 
Połączyć komunikacją lotniczą Fran 

cję z Indochinami, z tą bogatą kolonją 
azjatycką — oto problem, który po- 
stanowiono sobie w Paryżu rozwiązać. 
Zmontowano przeto dwie ekspedcje: je 
dna złożona z Paillarde'a, Le-Brix i 
Jousse'a, druga z Coste, Codos i Bellon 
te'a. Rzuca się w oczy, że sławna para 
Coste i Le-Brix, która obleciała w ze- 
szłym roku świat wokoło rozdzieliła 
się — uczyniono to świadomie aby 
wzmocnić szanse obu wypraw. | 

Otóż w środę 20 lutego Le-Brix 

wszych imponujących, dwutysięcznych 
etapach przyszły mniejsze, skromniej- 
sze po 600 - 700 kilometrów — posu- 
wał się jednak „Marseille - Indochine'* 
wciąż naprzód. Jakich to żelaznych nór/ 
wów, jakiej to szalonej wytrzymałość! 
i zdrowia trzeba by lecieć kilkanaście 
godzin dziennie w skwarze i chłodzie 
naprzemian a potem podczas krótkiego 
postoju oczyścić, wyreparować cały mo 
tór. Pilotowali na zmianę Le-Brix i Pa 
illard — mechanikiem był Jousse. 

Krótsze etapy miały swe uzasadnie- 
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Trasa raidu Marsylja — Saigon. 

z towarzyszami wystartował z Istres 
(lotnisko pod Marsylją) na: ogromnym 
aparacie ochrzczonym „Marseille - In- 
dochine“. Pierwszy etap kończył się w 
Tunisie, przebyli go, szczęśliwie naza- 
jutrz t.j, we czwartek ruszyli do Ben- 
ghazi — również wielki etap. 

W tenże dzień wystartował Coste 
na „Dragon d'Annam*. Mimo zapew-' 
nień, że loty nie mają wcale charakte- 
ru konkurencyjnego trudno było się w 
nich nie dopatrzeć pierwiastku walki 
ściśle sportowej. Dwa asy lotnictwa 
chciały się zmierzyć na trasie ogromne- 
go raidu. Tymczasem ten pierwszy w 
dziejach lotnictwa pojedynek spalił na 
panewce. „Dragon d'Annam* runął w 
parę chwił. po starcie — tylko zawdzię- 
czając nadzwyczajnej maestrji Cost. a 
całą załoga wyszła cało, ale aparat był 
nie do użytku. ' 

A Le-Brix szybował dalej. Po pier- 

20.000 psów w. Prado 
W związku z pldanowem zaprowadzenieni 

nowych przepisów dotyczących sposobu ścią 
gania podatku.od psów, praskie urzędy miej- 
skie przeprowadziły niedawno swego rodzaju 
„powszechny spis psów* w Pradze. Przepro- 
wadżenie spisu tego było wprawdzie dość u- 
ciążliwe, ostatecznie udało się jednak orga- 
nom miejskim stwierdzić, że Praga ma w 
chwili obecnej około 20.000 „psich obywate- 
ti“ W roku: ubiegłym „obywatele* ci zasila- 
li kasę miejską bardzo poważnie, bowiem о- 

gółne wpływy # podatku od psów wynosiły 

w Czechosłowacji za rok 1928 około 2 milj. 
koron. Za tak uczynne popferanie finansów 
"miejskich miasto Praga postanowiło się w 
należyty sposób odwdzięczyć psom praskim, 
którym pozwolono.,. korzystać z tramwajów 
miejskich. Dotychczas . transport. psów -w 
tramwajach praskich był niedozwolony, bie- 
dne te stworzenia: musiały tedy, gdy pan ich 
jechał tramwajem, biec z wywieszonym ję- 
zykiem za mknącym wezern, co szczególnie 
w miesiącach letnich nie należało do przyje- 
mności. Ta „psia doła* obecnie skończyła 
się dla wiernych psów-podatników, które w 
myśl najnowsżego rozporządzenia praskiej 
rady miejskiej za opłatą kor. 1.50 korzystać 
mogą (oczywiście w towarzystwie swych 
opiekunów) z miejsc stojących na przednim 
pomoście wagonów tramwajowych. 

  

nie w trudniejszych warunkach atmo- 
sierycznych, trudnościach orjentowania 
się w nieznanych miejscowościach któ- 
rych mapy lotnicze nie są zbyt dokła- 
dne i szczupłość lotnisk. „Marseille-ln- 
dochine* potrzebuje bardzo wielkie- 
go lotniska, by w pełnem obciążeniu 
benzynowem, wystartować. A w Bas- 
sorah, Karachi czy Allahabad lotniska 
są szczupłe, nierówne; to też Le-Brix 
chcąc nie chcąc musiał się kontentować 
połowniczem napełnianiem  rezrwoa- 
rów — inaczej nie oderwałaby się cię- 
żka maszyna od ziemi w dość krótkim 
czasie. 

Nie danem było jednak lotnikom do- 
konać raidu. 26-g0 o sto dwadzieścia 
mil przed Rangoone wpobliżu nieozna- 
czonej na żadnej mapie miejscowości 
Theinzeik, „Marseille - Indochine" spo- 
tkała katastrofa, — lotnicy wyszli cało, 
mechanik Jousse został lekko ranny. 

Do stolicy Siamu Bankok brakło 0- 
koto 600 klm. do Saigonu — celu po- 
dróży conajmniej 1600. Le-Brix i Pa- 
illard po przezwyciężeniu przeszło 10 
tysięcy kilometrów musieli skapituło- 
wać, cały ich wspaniały wysiłek po- 
szedł na marne. 

To się nazywa pech! Dojechać stat- 
kiem do Saigonu to nie to co przyle- 
cieć. A zwycięstwo było tak blisko, zda 
wało się tuż-tuż, już tylko 1600 kim. — 
ostatni etap. 

Obie próby zatem zawiodły ale zna- 
jąc lotników francuskich nie można wąt 
pić, że w najkrótszym czasie ponowią 
swe wysiłki. Przecie Cost,e i Le-Brix 
czy Pelletier d'QOisy dokonywali trud- 
niejszych, większych przedsięwzięć. 

Ka. 

=. Ofiarno! z. Czytelników 
H polecamy biedną matkę z 5-giem 
m drobnych dzieci, znajdującą sie w 
a nędzy. Wszelkie ofiary w naturze, 
g !ub gotówce, przyjmuję administracji 
m „Słowa* dla „Biedneį matki“, s 
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zadać tylko oryginalny wyrób firmy : 

  

ALZACKIE ECHA 
* „Alor que veut donc t'Alsace? Poinca- 

re ne semble pas comprendre“. 
Ze sprawozdania w „Action 

Francaise" z dn. 30 stycznia rb. 
z posiedzenia w paryskiej Iz- 
bie Deputowanych. 

Z redaktorem „Przeglądu Wileń- 
skiego“ Ludwikiem Abramowiczem łą- 
Czy mnie długoletnia przyjaźń, której 
na dzień jeden nie rozluźniły liczne 
przeciwieństwa w naszycii poglądach i 
przekonanich natury socjalnej a po 
części i politycznych. 

Jeżeli jednak dochodziło kiedy do 
publicznej wymiany tych poglądów i 
przekonań, nie pozostawiało to po so- 

bie nigdy nawet cienia goryczy. W po- 

lemice jest red. Abramowicz zawsze 

skończonym dżentelmanem, a i z mo- 

jej strony — sądzę — nie zaznał nigdy 

zawodu pod tym względem. Zresztą— 

znamy się. Wiemy dobrze, CO który 

myśli — jeśliby nawet tego i owego nie 

dopowiedział. A na chwilowe zacietrze- 

wienie się mamy przedziwny kordjał 
rozpraszający wszelką między nami 
chmurę, choćby była nawet piorunami 
„brzemienna*. Kordjałem tym jest — 
krajowość. Kto pierwszy zaperzy się, 
ten też pierwszy — nie mówiąc słowa 
— wstaje i idzie do szatki po omszałą, 
zacną butlę. Nalewa dwa akuratne ros- 
truchany przedziwnego kordjału. I gdy 
je spełnimy „od wasana — do wasa- 
na!*, już oto i znowu słońce nam świe- 
ci w duszach, a rankor wszelki „bez 

reszty djabli wzięli. 
__ Oczywiście, są punkty sporne. Gdy 
się na nich zejdziemy, żaden kroku nie 

ustąpi — i rozchodzimy się, wyjaśniw- 
szy sobie tylko, że „na tym punkcie" 
porozumienia być nie może. 

Przykład najświeższy przytoczę. 
Kwestje narodowościowe, roz 
ważania samej istoty narodo- 
wości interesują w wysokim stopniu 
i w różnej mierze zarówno redaktora 
„Przeglądu Wileńskiego", jak mnie. 
Nie dziw! W świeżo wydanem—mie- 
siąc temu —dziele Leona Wasilewskie 

go, nakładem Mortkowicza w Warsza- 

wie pt. „Sprawy narodowościowe w te- 
orji i w życiu* można zaraz na pierw- 
szej stronicy znaleźć przytoćzoną opi- 
nję pisarza, jednego z pierwszych, któ- 
rzy zastanawiali się nad istotą narodo- 
wości. „Nie zaam — pisze F. Daszyń- 
sk' — trudniejszego przedmiotu w na- 
ice społecznej, kwestji bardziej prze- 
pašcistej...“ A Wasilewski dodaje od 
siebie: „Przedmiot ten pozostał w, dal- 
szym ciągu jednym z najtrudniejszych, 
jakkolwiek poświęca mu uwagę, coraz 
większa liczba wybitnych socjologów, 
psychologów, etnografów, językoznaw= 
ców,. historyków, polityków, publicy- 
stów, gdyż kwestja narodowościowa 
stała się w ostatnich dziesięcioleciach 
zagadnieniem tak samo palącem jak 
kwestja społeczna”. (ga 

Dorzućmy jeszcze kilka słów Wasi- 
lewskiego. „Suma cech — pisze on — 
składająca się na pojęcie narodu, jest 
sporna i wywołuje szereg pytań". 

I co dziwnego, żeśmy się z p. re- 
daktorem „Przeglądu Wileńskiego ro- 
zeszli w poglądach na samą: istotę na- 
rodowości? 

P. Abramowicz pisze: „Obojnac- 
two narodowościowe jest zjawiskiem 
nader rozpowszechnionem w naszym 
kraju”. Obojn actwó! Czy może 'wo- 
góle istnieć podobny duchowy herma- 
frodytyzm? Red. Abramowicz dopu- 
szcza jego istnienie; ja neguję. Czło- 
wiek uświad omiony naro- 
dowo nie może mieć dwóch naro- 
dowości. Ma jedną tylko. Z własnego, 
wolnego i dobrowolnego wyboru. 

I nie nosi tej narodowości na Ss 0- 
bie jak .. etykietę lecz ma ją w Sso- 
bie, tam głęboko, w najgłębszej skar- 
bnicy duszy, tam gdzie i religjię swoją 
ma. 

Pisze red. Abramowicz, polemizu- 
jąc ze mną: „Nie chodzi mi wcale o 
etykietę naro”ową tej lub owej jedno- 
stki*). Chodzi mi o zbadanie przyczyn 
które wywołują u nas takie np. zjawi- 
sko, że z trzech braci Iwanowskich je- 
den zalicza się do narodowości ро!- 

*) Mnie też nigdy o taką „rzecz” nie cho- 
dziło! Wykluczamy wogóle z dyskusji lu- 
dzi tylko poetykietowanych narodowo. Nie 
warci są, aby ni mi się zajmować. 

skiej, drugi do litewskiej 'a trzeci zali- 
czał siebie (przynajmniej.do niedawna) 
do narodowości białoruskiej". Dalej 
wyraża red. Abramowicz niepewność 
do jakiejby siebie dziś zaliczył na- 
rodowości p. Roman Skirmunt, „który 
przed laty niejednokrotnie manifesto- 
wał swe inklinacje białoruskie", a na- 
tomiast jest red. Abramowicz pewny, 
że p. Konstancja Skirmuntówna „bez: 
żadnego wahania nazwie siebie i dziś 
„Litwinką“. 

rością: „jestem Polak“. lub „Litwin“, 
lub „Rosjanin“, lub, „Francuz“ etc, to 
mi najzupełniej wystarcza. Musiał już 
on sam w głębi duszy kwestję roz- 
ważyć albo musiała ona w nim kom- 
pletnie dojrzeć. Rozumie przecie, co 
mówi? Zdaje sobie sprawę z istoty 
narodowości? A my z redaktorem 
„Przeglądu Wileńskiego" rozmawiamy 
chyba o tych co rozumieją i zdają 
sobie sprawę, co to znaczy być Po- 
lakiem, Litwinem, Niemcem, Angli- 
"kiem etc. 

I red. Abramowicz upatruje po: 
twierdzenie swej tezy, że poczucie 
narodowe jest w naszym 
kraju chwiejne i nieusta* 
lone w istnieniu możliwości aby np. 
trzy osoby, należące do tego samego 
rodu, żyjące w zbliżonych warunkach 
i wychowane w jednakowej atmosfe- 
rze kulturalnej, poczuwały się do 
trzech odrębnych narodowości! Red. 
Abramowicz staje wobec tego faktu 
jak wobec trudnego do. rozwikłania 
problematu. Co do mnie,—mam na to. 
odpowiedź jasną. Narodowość jest 
kwestją wpływów atawistycznych, tra- 
dycyj, warunków topograficznych i 
klimatycznych, a  przedewszystkiem 
jest kwestją: samopoczucia i wolnego 
wyboru. jeżeli komu ta a nie inna 
podoba 'się narodowość, dopada 
mu, jest „jak dla niego stworzona”, 
a w wyborze nie czuje się skrępowa- 
ny niczem, to, pytam, dlaczegoby nie 
miał „przyjąć” tej właśnie narodo: 
wości (jak się przyjmuje, z przeko- 
nania, tę łub ową wiarę)? A poczu- 
wając się do należenia do tej lub 
owej narodowości, wyznaje ją 
jawnie i publicznie. I to się nazywa 
samookreśleniem z wolnej i 
nieprzymuszonej woli. / 

Pisze red. Abramowicz: „P. Czesław 
Jankowski gotów zaraz powziąć kon- 
kluzję: każdy ma prawo stać przy 
swem samookreśleniu, które należy 
przyjąć do wiadomości — i na tem 
koniec". 

To,-—to właśnie! Trafiłeś, przyja- 
cielu, prościuteńko w sedno. Tak jest. 
Gdy mnie kto powie, samookreślając 
siebie z całą powagą i zupełną szcze- 

jest o wiele przystać ciałem i 
"do danego narodu, niż np.... do pro- 
letarjatu. O wiele łatwiejsze jest do 

Ci, którzy nie rozumieją, to są 
właśnie dotknięci „obojnactwem na- 
rodowošciowem“, kalectwem  ducho- 
wem-rację ma red, Abramowicz, że 
nader u , nas rozpowszechnionem: 
Lecz jabym tę ułomność nazwał nie 
„obojnactwem'* łecz poprostu bra- 
kiem rozumienia i odczuwania naro- 
dowošci, Bo i, coprawda, trudniej 

zaszczepienia samopoczucie proleta- 
rjackie, niż samopoczucie narodowe; 
to też i uświadomienie w pierwszym 
kierunku poszło sto razy szybciej, niż 
w drugim, i 

Niech mi wolno będzie wrócić na 
moment do książki Wasilewskiego. 
Pisze on-*a badacz to i teoretyk w 
sprawach narodowościowych nader jak 
wiadomo wybitny: „Aby, dana grupa 
ludności była narodem, musi mieć je- 
dną cechę— koniecznie. Cechą tą jest 
świadomość narodowa. Bez 
świadomości narodowej nawet bardzo 
liczna grupa ludności o wspólnem po- 
chodzeniu, zamieszkująca w zwartej 
masie. obszerne terytorjum, ukonsty- 
tuowana we wszechstanowe społeczeń- 
stwo, mówiąca tym samym oddawna 
wyrobionym językiem, posiadająca te 
same tradycje historyczne i nawet wła 
sne państwo (jak np. Niemcy austr- 
jaccy) nie jest jeszcze narodem. Bez 
świadomości narodowej, grupa ludno- 
Ści, nawet najbardziej wyodrębniająca 
się z otoczenia językowo i obyczajo- 
wo, jest tylko - materjałem 
etnograficznym“. 

A my przecie z red. Abramowi- 

duszą, 

czem nie stoimy w dyskusji na grun- 
cie etnograficznym, jeno narodowym. 
Nie mówimy 'o ludzie i przedstawi- 
cielach ludu lecz o narodzie i tych co 
należą do tego lub owego narodu. 

„Dzisiejsza Francja—pisze aa in- 
nem miejscu, Wasilewski —przedstawia 
zjawisko organicznego zespolenia ca- 
łego szeregu pierwiastków  etniczno- 
językowych w jeden naród. Po- 
szczególne gałęzie tego narodu nie 
przestają mówić własnemi językami 
(Bretończycy,. Prowensałczycy, Alzat- 
czycy etc.) ale inteligencja jest francu- 
ska bez względu na takie 
czy... inne pochodzenie 
szczepowo - terytorjalne. 
Napoleon (Buonaparte, korsykanin, a 
więc człowiek pochodzący z terytorjum. 
języka włoskiego). był niewątpliwie 

or Francuzem X1X-go wie- 
е : : 

Pochodzenie nie decyduje O naro- 
dowošci. Lė 

Tego tež zdania jest i p. Abramo- 
wicz, jak przyznaje w „Przegl. Wil.* 
na 5tej stronicy 3-g0 zeszytu. Więc 
poco .badać i dociekać jakie pierwiast- 
ki etniczne, atawistyczne etc. tkwią w 
danym osobniku gdy się pragnie (na 
fest!) określić jego narodowość? W 
redaktorze „Przegłądu Wileńskiego" 
tkwi nieustanny niepokój. Nigdy nie 
jest pewny, obcując z danym osobni- 
kiem, jakiej on jest naro- 
dowošci. Podejrzliwy jest, nieuiny; 
zdaje mu się wciąż, że .ma przed so- 
bą okaz niesłychanej komplikacji na- 
rodowościowej, dochodzącej, któż wie, 
może do trójinactwa, może do po- 
e"wórinactwa narodowego! A dlaczego 
to wszystko? Dlatego, ze p. Abramo- 
wicz nie uznaje autorytetu, bezapela- 
cyjnego autorytetu samookreślenia. 

A ja powiadam: uznawszy Samo- 
kreślenie za ostateczne i jedyne kry- 
terjum dla określania narodowości da: 
nego indywiduum, wyjdziesz, kocha- 
ny przyjacielu, na jaśnię z ciemnych 
labiryntów swoich perfleksyj i szuka- 
nia, jak wyrażają się Francuzi, po- 
łudnia o czternastej godzinie. 

. Kwestja narodowościowa staje się 
dziś na Świecie w życiu narodów 

europejskich czynnikiem pierwszorzęd- 
nego znaczenia. Z gruntu przecie 
kwestyj narodowościowych powyra- 
stały te wszystkie, niezliczone dąże- 
nia  niepodległościowe, 
dziś w życiu socjalnem i politycznem 
Europy. Aby nie wpaść w matnięldo- 
ciekań wobec których zawiłości sofi- 
styczne i scholastyczne byłyby jasqe 
jak słońce, chwycono się, jak desk 
ratunku, rzuconego w Świat hasła 
„Samookreślenie!'* : 

ku samookrešleniu idzie, Czas 
pracuje dla samookreślenia. In ho 
signo vincetis! Zaczynają to 
rozumieć „„materjały etnograficzne", 
Uświadamiają się narodowo na łeb 
na szyię. Dlatego aby móc atut nad 
atutami, „Samookreślenie", rzucić na 
stoł sędziowski Trybunałów Rozjem- 
czych, Ligi Narodów,  Konierencyj 
Międzynarodowych. Jeżeli jus gla- 
dii nie ma rozstrzygać spraw naro- 
dowościowo-niepodległościowych albo 
rozgraniczań się  etnograficzno-poli- 
tycznych, to cóż ma zastąpić „prawo 
miecza'' jeżeli nie uznane za najwyż- 
szy autorytet, za nietykalne i bezape- 
lacyjne—Samookreślenie? Tertiu m 
non datur. Dla świętego spoko- 
ju na Bożym świecie. : 

Nie trzeba się go bać ani nań po- 
dejrzliwie spoglądać. Uświadomienie 
narodowe wzrasta nawet po najbar- 
dziej zapadłych zakątkach Europy. 1 
czy tylko Furopy? Tedy samookreśle- 
nie narodowe zaczyna mieć coraz 
mocniejszą podstawę rzeczywistego, 
głębokiego uświadomienia narodowe- 
go. Jeżeli dziś jest jeszcze gdzienie- 
gdzie pustą etykietą, której wolno nie 
wierzyć, to jutro już lub w niedalekiej 
przeszłości będzie dokumentem, 
równym prawidłowo wystawionema 
wekslowi. 

Teraz zaś, na pociechę, zwedźmy 
nieco „obcych stron“ dlatego aby 
stosunki w rodzinnym kraju nie wy* 
dawały nam się tak niezmiernie wy- 
jątkowe. 

Cz. ! 
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W dniu 23 lutego. 1929 roku Sej- 
mik Wilejski uchwalił budżet na rok 
1929 — 1939, który zamyka się cy- 
irą4 473269,52 zł. w wydatkach i  takąž 

* cyffą w dochodach. W stosunku do budże- 
tu roku ubiegłego jest mniejszy o 27000. zł. 

4 W części rozchodowej budżetu na po- 
szczególne działy przypada: 
na dział I. Administracja ogólna 78961.59 zł. 

Il. Majątek komunalny 16596,00 „ 
IV. Spłata długów 5984.00 ,, 
V. Drogi i place publicz. 180130,52 ,, 
VI. Oświata 13000.00 „ 

э„ 

э » 

+ „  VIL Kultura i sztuka 500.00 „ 
4 VIII. Zdrowie publiczne — 51769.24 ,, 

В, 1X Opieka społeczna 47107.65 „ 
‚ X. Popieranie rolnictwa 65775.53 ,, 
„+ XI. Bezpieczenst. publicz. 1500.00 ,, 

XII-a Świadczenia na rztecz in. zw. 
kom. 967.25 ,, 

s w. ХШ. Różne 10977.74 „ 
. a) Składka do Biura Zjazd. Sam. Ziemsk. 

720.00 zł. 
b) Zapomoga dla Pow. Kom. P. W. F. 

"7000.00 zł. 
c) Sybsydja 3257.74 zł. 

" Poza zwykłemi źródłami dochodowemi 
pPłzewiduje się pobranie w roku 1929—30 
podatku inwestycyjnego na budowę szpitala 
psychjatrycznego w Kojranach (15000 zł.), 
udział w kosztach Powszechnie Wystawy 
Krajowej..(2668 zł.), instalację elektryczno- 
ści (1100 zł.), meljaracje (10.000 zł.) i od- 
budowę domu sejmikowego w Wilejce; ogól- 
na suma podatków wynosi 40.000 zł. 

Ogólne obciążenie podatkami komunal- 
nemi (na rzecz Powiatowego Związku Ko- 
munalnego i gmin) wynosi ca 6 zł. na gło- 
wę ludności. 

Z $amoistnych podatków, obciążających 
grunty prywatne — opłaty drogowie — 70- 
stały uchwałone po 1 zł. od dziesięciny |-ej 
kategorji przy zachowaniu istniejących norm 
obciążenia płatników podatku od nierucho- 
mości, przemysłu i handlu. 

Z całem uznaniem . podkreślić należy 
szczególrie zainteresowanie się Sejmiku kwe- 
stją popierania spółdzielczości. Dzięki pomo- 
<y finansowej Sejmiku powstały i dobrze 
prosperują 8 spółdzielni mleczarskich oraz 1 
przetwórnia owoców (l-sza na terenie Wileń- 
szczyzny); tej ostatniej Sejmik udzielił gwa- 

_ rancji w roku ubiegłym do 20.000 zł. zwięk- 
szając w roku bieżącym do 60.000 zł. . 

Ponadto była rozważana sprawa pomo- 
<y wiewnej dla ludności w okresie wiosennym 
roku bieżącego. Pomoc tę, 'w pestaci ulgo- 
wych pożyczek od Państwowego Banku Rol- 
nego, Sejmik określa na kwotę 750.000 zł. 

` Na temże posiedzeniu został przyjęty 
Plan pracy na najbliższe 3-lecie, który przed- 
stawia się jak następuje: A 

a) w ie konserwacji i utrzymania 
dróg zamierza się: ‹ 

. 1. odbudować mostów mniejszej roźpię- 
_ tości 351.60 m. b. (wybudowano dotychczas 
| 0d roku 1924 501,50 m. b.), 
| 2. wyžwirowač 40,70 km. najgorszych 
odcinków dróg (dotychczas  wyžwirowano 
87,196 klm.), 

| 3. wybrukować 18,220  klm. grobli i 

} 

i 
a
ž
 

Г. 
ъ 

miejsc bagnistych (dotychczas wybrukowa- 
_ Ro 14,760 klm.), 

4. zasadzić 24.000 szt. drzewek  przy- 
drożnych. , 

Ogólna suma wydatków na ten ceł wy- 
nosi 419.000 zł. Powyższe zapewni tylko naj- 

_ niezbędniejsze warunki komunikacyjne. Spo- 
sób pokrycia wydatków przewiduje się z 

knomilnych wpływów opłat drogowych: wr. 
2 — 119.000 zł. — w następnych 
'zaś latach po 150.000 zł. 

/ b) w zakresie inwestycyj drogowych za 
| mierza się wybudować: 
4 1. 4 mostów większej ropiętości 355 m. 
b. przy kosztach 355.000 zł. | 

+ 2. szosy: Wilejka—Smorgoń 25,20 kim. 
przy kosztach 882.000 złotych razem 
_1.237.000 а. : 
% Udział Sejmiku w wymienionych inwe- 
Stycjach, stosownie do powziętych uchwał, 
wynosi: 50 proc. w koszta ch budowy mo- 

_ stu i 25 proc. — budowy szosy, czyli w łącz- 
mej sumie -398.000 zł., pozostała zaś kwota 

! być pokryta przez Skarb Państwa w 
drodze dotacyj. 
Ф Pokrycie wlasnego udzialu w kosztach 
Boo inwestycyj Sejmik projektuje 

okonać drogą zaciągnięcia pożyczki od Ban- 
ku Gospodarstwa Rios ėžo z zastrzeże- 
niem 3-letniego okresu ułgowego; spłata po- 
życzki nastąpiłaby po upływie .tego okresu. 
Możliwości spłaty ewentualnie uzyskanej po- 
życzki przedstawiają się następująco: po wy- 
konaniu zamierzonych robót w zakresie utrzy 

- mania i konserwacji dróg, takowe będą pod- 
dane normalnej konserwacji, koszty której, 
_ dącznie z wydatkami na administrację, środ- 

ki lokomocji i t. p. stanowią ca -120.000 zł., 
Ogólna zaś suma wpływów opłat drogowych 
l normalnych dotacyj państwowych na kon- 
 Serwacje wynósi 211.000 zł. rocznie, czyli 
Pozostała kwota 91.000 zł. mogłaby być uży- 

na amortyzacje. pożyczki i prowadzenie 
dalszych inwestycyj. 

| Ai c) w zakresie rolnictwa, zamierzenia Sej- 
miku obejmują: ŽAS 
„ 1. organizačję gospodarstw rolnych po- 

gającej na dokładrtem badaniu wartości gle 
Ady oraz podglebia, prowadzeniu prawidłowej 
 Bospadarki podwórzowej, inwentarzowej, na- 

żyt «dozmianu i rachunkowości. 
Poczynając.od roku 1929 będzie organi- 

 łowano Corocznie 8 gospodarstw w zgóry 
— dznączonych miejscowościach. 

Pomieniona akcją będzie prowadzona 
Šiko na terenie gospodarstw Skomasowa- 
Ych. : 
“2. zakładanie staćyj czyszczenia nasion 

DO trzy rocznie. Komplet kążdej stacji składa 
Się z fryjera, wialni, gdzie zaś zajdzie potrze- 

A i treszczotki. 
Dotychczas założono 4 stacje. 

    

    

3. doświadczalnictwo na terenie gospo-- 
darstw skomasowanych i zorganizowanych; 

4. popieranie Kółek Rolniczych polegają- 
 £€ na postawieniu w każdem Keri bipijo te- 

Zki. rolniczej tudzież organizacyj „Krėtkote r- 
qidowych kursów. Okres trzechletni przewi- 

uje; zaopatrzenie, w ' bibljo teczki 12 Kółek. 
5. podniesienie stanu hodowli przez: 

A a) rozmieszczenie rasowych, stadników 
A terenie powiatu (czerwóno-polskiej rasy), 
lęki czemu. powstanie pokolenie, które w 

Tzyszłości będzię zakołczykowane i zapisa- 
„do ksiąg wstępnych. Akcja kolczykowa- 
ы apisywania do ksiąg rozpocznie się od 

4 terenie 

  

        
powiatu w ilości 5 sztuk. W okresie : _ S-etnim przewiduje się postawienie  stadni- 

/ ków w 3ch miejscowościach; - 

  

   

      

'b) kontynuowanie w dalszym ciągu za- 
czątkowartej akcji wytwarzania typu świń 

jgelkiej angielskiej rasy przy zachowaniu 
łini krajowej. Dotychczas na terenie po- 

„Miatu znajduje się 6 gniazd. W najbliższym 
Se przewiduję się zwiększenie gniazd 0 

Uwa; 

c) propagandę racjonalnego żywienia 
bydła mlecznego. Corocznie przewiduje się 
Przeprowadzenie pokazowego żywienia krów 
W 2-ch punktach; | 

4d) zorganizowanie 2 pokazów, hodowla- 
lych oraz konkursów hodowlanych poczyna- 
lc „od 1930 r.; к 
& 6. podniesienie sadownictwa przez та- 
Ktadjanie corocznie 3 sadów , handlowych; 
kcja ta narazie będzie ześrodkowaną w 
północno-zachodniej części powiatu, gdzie 
powstała spółdzielnia owocarska (Janów gm. 

"Wiszniewskiej); 
(7. popieranie pszczelnictwa przez orga- 
ł mzacje gospodarstw pasiecznych na tere- 
mh objętych zakładaniem sadów  handlo- „ wch; 

4 
    

po stadnikach, znajdujących się na W 

8. zalesienie nieużytków. 
d) w zakresie weterynarji 

Sejmiku obejmują: $ 
1. dokonanie następujących inwestycyj: 
a) budowę 5 prowincjonalnych średnich 

rzeźni. Budowa byłaby uskuteczniona ko 
sztem gmin, drogą zaciągnięcia długotermi- 
nowych pożyczek w Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Gdyby projektowane zaciągnię- 
cie pożyczek napotkało na jakie bądź trudno- 
ści — budowę rzeźni uskutecznić po jednej 
rocznie w następującej kolejności: Budsław, 
Dołhinow, Kurzeniec; pozostałe dwie odniesć 
na następne 3-lecie; 

b) remont rzeźni w Wilejce; 
c) urządzenie tanich jatek przy rzeźniach; 
d) budowę przychodni weterynaryjnej w 

Wilejce oraz w Dołhinowie i Żodziszkach; 
e) budowę rakarni z przetwórnią padiin 

w Wilejce; ? 
2. lecznictwo: 
a) zorganizuwanie trzech punktów 

czurskich (po :ednym rocznie), 
b) cąłkowit: zaopatrzenie przychodni 

weter. w przyrządy do badania moczu i krwi 
<rez położnicze i dentystyczne, 

c) zaopatrzenie każdej przychodni w bi- 
bljotekę fachową, 

d) wprowadzić w r. 1929— ubezpiecze- 
nie ogierów poddanych kastracji. 

3. walkę z epizoocjami: 
a) szeroko stosować bezpłatne szczepie- 

nie „Distolem“, 
b) zaopatrzyč lekarzy weter. w komple- 

ty narzędzi dla przeprowadzania sekcyj, pia- 
szcze, ręczniki, gumowe rękawice, naczynia 
do pobierania materjału do badań, 

zamierzenia 

'el- 

ž zna, księgosusz, zołzy, 

  

Budzet Sejmiku MWilejskiego. 
c) urządzić w -siedzibie każdego lekarza 

i ielczera oddziały do obserwacji podejrza- 
rych o wściekliznę psów i kotów, 

d) wprowadzić ochronne szczepienie 
przeciw wściekliźnie. 

4. popularyzację wiedzy weterynaryjnej: 
a) założyć i uzupełnić bibljotekę popu- 

larrą fachową, wstawiając do budżetu na ten 
cel po 100 zł. rocznie, 

b) nabyć latarnię projekcyjną oraz na- 
wać corocznie po dwie serje przezroczy w 

nestępującej kolejności: pryszczyca, nosaci- 
czerwonka trzody 

chlewnej, zaraza świń, pomór świń, cholera 
drobiu, zaraza płucna bydła rogate go, wą-. 
glik, gruźlica, ospa owcza, zaraza stadnicza 
koni, świerzb. Następnie z dziedziny hodowli 
zwierząt: 

c) urządzać po 28 odczytów rocznie, po- 
łączonych z wyświetlaniem przezroczy. 

5. Podkównictwo: w pierwszem 3-leciu 
założyć 3 wzorowe kuźnie podkównicze, do 
których będą przyjmowani chłopcy dla nau- 
czenia ich racjonalnego podkównictwa i 
przejścia kursu praktycznego. 

6. Obsadę w pierwszem 3-leciu dwóch 
stanowisk lekarzy weterynaryjnych, ponadto 
corocznie angażować jednego praktykanta 
studenta lub absolwenta wyższych uczelni 
weterynaryjnych. 

1. Higjena — w razie wyjątkowo sprzy- 
jających warunków i możliwości finanso- 
wych założyć w Wilejce pracownię dla ba- 
dania mleka. 

W zależności od powyższego planu .pra- 
cy został sporządzony budżet na rok 1929— 
1930. 

Wymarsz drużyny strzeleckiej zdążającej z życze” 
niami dia Marszałka Piłsudskiego 

Wczoraj o godz. 1l-ej przed po- 
łudniem wymaszerowała z Wilna do 
Warszawy drużyna złożona z 22 strzel 
ców pod dowództwem Komendanta Ob 
wodu Fijałkowskiego celem złożenia p. 
Marszałkowi Piłsudskiemu w dniu jego 
imienin hołdu i życzeń ziemi Wileńskiej 
i wręczenia adresu zaopatrzonego tysią 
cami podpisów. 

Przed jedenastą zebrali się około 
Pałacu członkowie Wil. Komitetu Ob- 
chodu imienin Marszałka Piłsudskiego, 
delegacje pułkowe oraz liczni przedsta- 
wiciele władz z p. Wojewodą Raczkie- 
wiczem na czele. 

Pan Wojewoda odebrawszy raport 
od komendanta drużyny, wyruszającej 
da Warszawy przemówił do. strzelców. 

Idziecie, mówił, ażeby wykazać swą 
sprawność i hart ducha, niema bowiem 
takiej przestrzeni, której nie przebyłyby 
serca polskie, ażeby złożyć hołd i cześć 
Naczelnemu 'Wodzowi. — Idziecie 

ażeby w imieniu własnem i całej ziemi 
Wileńskiej łącznit z przedstawicielami 
Wileńskiego Komitetu Obchodu Imie- 
nin Pana Marszałka nie tylko złożyć Pa 
nu Marszałkowi Piłsudskiemu hołd lecz 
także wyrazić wdzięczność Wielkiemu 
Synowi tej ziemi za to wszystko co dla 
niej zdziałał, za jej wskrzeszenie i o- 
piekę jak też zapewnić Pana Marszał- 
ka, że w dniu Jego imienin wielkim chó 
rem rozbrzmiewać będzie na całym ob- 
szarze ziemi Wileńskiej okrzyk: „Niech 
żyje Marszałek Józef Piłsudski". , | 

Zebrani powtórzyli ten okrzyk trzy- 
krotnie, drużyna sprezentowała broń, 
orkiestra odegrała hymn narodowy. 

Po przemówieniu p. Wojewody dru 
żyna odmaszerowała. Przez całe miasto 
poprzedzała ją orkiestra wojskowa. 

Drużyna przybędzie do Warszawy 
17 bm. poczem weźmie udział w marszu 
drużyn strzeleckich z Sulejówka do Bel 
wederu. 

Nieudana demonstracja komunistyczna 
Miejscowi komuniści,którzy jak wiado- 

mo z racji procesu „Hromady* wszczęli 
bardziej intensywną akcję w kierunku za- 
dokumentowania swej Solidarności z zasą- 
dzonymi usiłowałi urządzić demonstrację 
uliczną. W sobotę późnym wieczorem na 
ulicy Piłsudskiego, wpobliżu” mostu kole- 
jowego zauważono grupki młodych żydów; 

„zachowanie się których było wysoce po- 

dejrzane. Nie ulegało żadnej wątpliwości, że 
koło mostu miała być zbiórka demonstran- 
tów. Interwencja policji położyła kres zbiór- 
ce. Ponądto zdołano aresz'ować kilku 
"osobników, który pełnili funkcje obserwa- 
torów, stojąc u wylotu sąsiednich « ulic i” 
baczących, czy zbierającym się nie grozi 
jakieś niebezpieczeństwo. 
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Cišnienie J 
średnie w m ] > 

Temperatura ! a 
srednia \ 44 

Opad za do- 
оё m. m. 

Wiatr 
przeważający 

Uwagi:  Pochm. drobny Śnieg. 
Misimum za dóbę  —- Tu 

Maximum na dobę 12 

Tendencja barometryczną: wzrost ciśnienia. 
wakówadniy 

URZĘDOWA. 
— Audjencje u p. Wojewody. W dniu 

i 
l 
! 

\ Południowy. 

wczorajszym p. Wojewoda Raczkiewicz przy 
jąl BE Komitetu Obchodu imienin Mar - 
szałka Piłsudskiego, złożoną z p. Mieszkow- 
skiej i p. Sobeckiego. Delegacja przybyła pro 
sić p. Wojewodę 0 przyjęcie protektoratu nad 
rautem, który odbędzie się w dniu 19-marca 
w. Pałacu. Następnie przyjęci byli p. Mrozow- 
ski delegat e Zarządu Związku pod- 
oficerów rezerwy R.P. w sprawach tradóR3 
sanatorjum w Druskienikach, inż. Saul Troc- 

ki dyr. Olejarni Kurlandzkiej w sprawach 
olejnictwa na terenie Wileńszczyzny oraz dyr. 
Banku Gospodarstwa Kraj. Szwykowski w 
sprawach prac komisji gospodarczej Komite- 
tu Regjonalnego. % + 

— Zarządzenie w Sprawie bezpie- 
Czeństwą okradania kościołów. Ostakójć 
coraz częściej mają mejsce świętokradzt- 
wa popełniane w. kościołach wileńskich, 

ubiegłym tygodniu notowaliśmy krądzie- 
że w kościołach św. Kazimierzą -i po-Do- 
minikańskim, dziś znowu dowiadujemy sj 
© okradzeniu kościoła św. Anny. Charakter 
tych kradzieży wyraźnie nasuwa podejrze- 
nie, że mą się tu do czynienia z jeaną i 
tą samą osobą względnie bandą, która po- 
stawiła sobie za cel grasowanie ;po kościo- 
łąch i kradzieże stojących luźnie przedmio- 
tów. Władze policyjne chcąc położyć kres 
podobnym kradzieżom wydały odpowiednie 
zarządzenie, które pozwoli na zabezpiecze- 
nie sę przed podobnemi wypadkami. 

— Wyjazd dowódcy K. O P. na in- 
spekcję. Nowy dowódca 6 brygady K.O.P. 
pułkownik Koreywo wyjechał na pierwszą 
inspekcję pogranicza polsko-litewskiego. 

SZKOLNA. 
— Kurator Ryniewicz przeniesiony. Do- 

wiadujemy się, że b. Kurator Wil. Okręgu 
Szkol. dr. Ryniewicz, który ostatnio był ku- 
„ratorem Okr. Łódzkiego przeniesiony został 
na stanowisko dyrektora gimnazjum Ront- 
halera w Warszawie. 

— Nowe przepisy dla wizytatorów szkol- 
nych. W najbliższym czasie wejdą w ży- 

RONIKA 
cie nowe przepisy. o wizytacjach w szkol- 
nictwie powszechnem i średniem. Wizytato- 
rzy mają w czasie zwiedzania szkół nietylko 
przysłuchiwać się zajęciom ale i sami wy- 
słuchiwać uczniów dla sprawdzania pozio- 
mu naukowego szkół. 

TOWARZYSKA. 

wej, jak się dowiadujemy, począwszy od naj- 
bliższego czwartku, dnia 7 bm będą wzno- 
wione przyjęcia czwartkowe u p. wojewodzi- 
ny Jadwigi Raczkłewiczowej w Pałacu. Przy- 
jęcia te odbywać się będą w godzinach po- 

. południowych od 5-ej godz. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
—Z T-wa Lekarskiego. We środę dn. 13 

bm. o godz. 7-ej wieczorem odbędzie się w 
lokalu Wil. Tow. Lekarskiego (Zamkowa 24) 
nadzwyczajne walne zebranie administracyj- 
ne członków T-wa z następującym porząd- 
kiem dziennym: т 

1) Przyjęcie regulaminu Komitetu Redak- 
cyjnego Pam. Wil, Tow. Lekarskiego i Wy- 
działu Lekarskiego USB. 

2) Wybór członków komitetu. 
3) Wniosek Zarządu w sprawie przeka- 

zania bibljoteki T-wa Uniwersyteckiej Bib- 
ljotece Publicznej. 

4) Wybór nowych członków T-wa. 
Drugi” termin zebrania wyznacza się na 

g. 7.30 wieczorem. Zebranie będzie prawomo- 
e bez względu na liczbę obecnych człon- 

— Walne zebranie. Zarząd Stowarz. 
nad Rodakami na Obczyźnie przypomina, 
iż Walne Zebranie odbędzie się dziś, we 
wtorek w sali Stow. Techników Wileńska 
33 0 godz. 5 i pół. W razie nieprzvbycia - 
dostatecznej ilości członków, następne ze- 
branie będzie miało miejsce o godz. 6-ej i 
będzie prawomocne niezaleźnie od ilości 
zebranych. 

„Uprasza stę 6 jaknajliczniejsze przy= 
bycie. 

RÓŻNE 
'— Pełniący służbę pódczas mrozów - 

otrzymają remunerację. W zrozumieniu, 
na jak ciężkie próby byli wystąwieni funk- 
cjonarjusze policji, poczty i kolei pełniący 
zewnętrzną służbę podczas ostatnich: cięż- 
kich mrozów i mając na uwadze, że nie- 
którzy z wyżej wymienionych ponieśli strą- 
ty na zdrowiu, pełniąc powierzone im funk- 
cje podczas gdy temperatura dochodziła do 
35% poniżej zera, odnośne władze poleciły 
urzędom policji, poczt i kolei sporządzić 
spisy tych funkcjonarjuszów w celu wypła- 
cenia im remuneracji, wysokość której nie 
będzie jednak przekraczała 100 zł. na 
osobę. 

— Dzień św. Kazimierza w urzę- 
dach i szkołach. Wczoraj z racji święta 
patrona młodzieży św. Kazimierza, szkoły 
wileńskie były neczynne. Natomiast urzędy 
państwowe i samorządowe, pracowały nor- 
majnie, umożliwiając jednak pracownikom 
tym godzinne opuszczanie biura. ' 

— Bezrobotni inteligenci otrzymali 
zasiłki. W sobotę O. B. F. B. wypłaciło 
zasiłki doraźne pozostającym bez pracy 
pracownikom umysłowym. Z pomocy 'tej 
korzystą obecnie 53 osoby. Suma ostątnio 
wypłaconych zasiłków wynosi 
złotych. 

— Nowy prezes Zw. Kupców żydow- 
skich. Na onegdajszem posiedzeniu Zw. 
Kurców i Przemysłowców Żydów wybrano 
na mieisce zmarłego b.p. Polaka, prezesem 

3 tysiące 

Przyjęcia u p. Jadwigi Raczkiewicżo- 

zw. p. jakóba Szeskina. jednocześnie wy- 
brano i czterech wice-prezesów, którymi 
zostali p. p: Olkienicki, Załkind, Zajdsznur 
i Cholem. 

Niezrozumiąłe postępowanie 
Kasy Chorych. W dniu onegdajszym zyło- 
sił się do naszej redakcji p. Ludwik Bo- 
rowski, zamieszkały przy ul. Pańsk'ej nr. 1, 
który prosił o umieszczenie następującego 
oświadczenia: 

О1а 4 marca 1929 r. dostarczono mi 
do mieszkania z Kasy chorych wezwanie 
nr. 117 z ania 26—1I. 1929 r. podpisane 
przez dyrektora Gradowskiego, gdzie po- 
wołując się na protokuł z ania 28—1.— 29 
r., iż od dnia 15 IV—28 r. 
XII 28 r. miałem służącą, kiórej nie za- 
meldowałem w Kasie chorych — muszę 
zapłacić 39 zł. 10 gr zaległości i drugie 
tyle kary razem 78 zł. 20gr. w ciągu 7 
dni, a że odwołanie się do sądu nie wstrzy- 
muje obowiązku zapłacenia. 

Służącą mam zamelaowaną w Kasie 
chorych i piacę regularnie, ale dla upew- 
nienia się przejrzałem książeczkę, w której 
Kasa odnotowuje czas zameldowania i wy- 
melaowania _ służby wszystko tam w 
porzą ku. Od czasu gdy zameldowałem 
pierwszą w 1927 r. aż do dziś, zmieniło się 
przez ten czas 4 służące, wszystkie ie re- 
gularnie zameldowane i wymeldowane, na- 
wet co rzadziej może się zdarzyć mam 
kwity Kasy chorych na pieniądze wpłacane 
za służące za cały ten czas w.ciągu które” 
go. miałem rzekomo utająć istnienie u 
mnie. służącej * ё 

Tyle nasz informator. Na dowód słów 
swoich p. Borowski miał wszystkie kwity i 
książeczkę w redakcji, z której wynika, że 
opłacił wszystkie składki zą swoje służące, 
aż do lutego r. b. włącznie, żadnych zaleg- 
łości nie posiada. — Czem więc tłumaczyć 
należy nakaz, którego wykonania, powstrzy- 
mać nie może nawet ouwołanie się do za- 
rządu K. chorych... 

Więc cu ruDic? Czyżby płacić, za co się 
nie należy... ` 

— Bezpodstawne łoski. Sekcja Manu- 
fakturowa przy Wileńskim Oddziale Stowa- 
rzyszenia Przedstawicieli Handlowych w 
Warszawie, prosi nas o zaprzeczenie w spo- 
sób kategoryczny „pogłoskom, które się o0- 
„statnio ukazały w części prasy wileńskiej o 
rzekomej niewypłacalności bardzo poważnej 
i solidnej firmy branży manufakturowej przy 
ul. Niemieckiej. s 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski. Dawne piosenki... dawne 
dzieje. Dziś odbędzie się w Teatrze Polskim 
na. rzecz Towarzystwa wałki z gruźlicą u 
dzieci, widowisko składające się z 2 części, 
poprzedzone słowtem wstepnem, prof. J. Wie- 
rzyńskiego. 
‚ "Część pierwszą wypełnią stare piosenki 
inscenizowane w wykonaniu Teofila Trzciń- 
skiego, dyr. Teatru Krakowskiego, Wandy 
Hendrychówny i Adama Ludwiga. .W części 
drugiej ujrzymy obraz sceniczny Hel. Romer 
„Wilja u Państwa Mickiewiczów w r. 1809 w 
wykonaniu artystów 'leatru Polskiego pod 
reżyserją K. Wyrwicz - Wichrowskiego. 

Początek o godz. 8.30 wiecz. Pozostałe 
bilety są do nabycia w kasie Teatru Polskie- 
go od g. 11-ej r. w ciągu całego dnia. 

Ь „Kwadratura Koła". Jutro „Kwadra- 
tura Koła* W. Katajewa, satyra na stosunki 
panujące w bolszewji, posiadająca zawrotny 
humor, i przezabawne sytuacje. Publiczność 
tak żywo reaguje głośnym śmiechem. i oklas- 
kami na oryginalne nieszczęście bohaterów, 
że chwilami zupełnie zagłusza akcję sztuki. 

Następne przedstawienia „„Kwadratury Ko 
la“ w piątek. 

„skim. Popularność genjalnego śpiewaka D. 
Smirnowa, najbardziej uwypukla się kolosal- 
nym zainteresowaniem jego koncertem, na 
który kasa jest w kompletnem oblężeniu. O- 
prócz świetnego Śpiewaka, na koncercie wy- 
stąpi Lidja Smirnowa. W programie sola i 
duety z najpopułarniejszych oper, oraz słyn- 
na piosenka „Aj, aj, aj”. Przy fortepianie 
dyrektor Tadeusz Mazurkiewicz. Początek 
o godz. 8.30 w. Kasa Teatru Polskiego czyn- 
na jest przez dzień cały, zaczynając od g. 
1i-ej rano. * 

— Reduta na Pohułance. Koncert Isser- 
lisa. Wileńskie Towarzystwo Filharmoniczne 
organizuje dziś i dn. 7 bm. dwa różne kon- 
ce"'ty wszechświatowej sławy pianisty — 
Juljusza Isserlisa, profesora konserwatorjum 
państwowego w Wiedniu. 

W programie Chopin, Bach, Liszt, Stra- 
wiński, Skriabin, Debussy i in. ’ 

Bilety do nabycia w „Orbisie“. Początek 
o godz. 8.30. : L 

— Reduta na prowincji. Dziś w Augusto- 
wie „Murzyn Warszawski* Słonimskiego ze 
Stefanem Jaraczem w postaci Hertmańskiego. 

— Przedstawienie. Opera w Reducie na 
Pohulance. W: dniu 6-g0 marca rb. (środa) o 
godz. 8 wiecz. odbędzie się przedstawienie 
opera „Służąca pani* w 2-ch aktach muzyka 

„ Pergolesi z działem koncertowym. 
Dochód przeznacza się na rzecz kolonji 

s dla uczącej się młodzieży szkół śred- 
nich. 

Cena biletów od 50 gr. do 5 zł. Dla u- 
czącej się młodzieży zezwolone. 

—Końcert wokalno - muzyczny. Dnia 9 
marca rb. o godz. 8 wiecz. w Sali Śniadec- 
kich USB: odbędzie się koncert wokalno - 
muzyczny na rzecz ostątecznego wykofńcze- 
nia kościoła w. Balingródku pow. Wileńsko- 
Trockiego. 

W koncercie udział wezmą: Zygmunt Pro. 
tassewicz (baryton), Janina Wyrzykowska 
'(iortepian),, Czesław Mikosza (skrzypce). 
Akompanjament p. Władysław Trocki. 

Bilety w cenie od 50 gr. do 5 zł. można 
nabywać zawczasu w biurze Orbis i w dniu 
koncertu przy wejściu. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Pożary w lutym. W ubiegłym mie- 

siącu zanotowano w Wilnie 48 pożarów. 
W stosunku do miesiąca stycznia liczba 
pożarów wzrosła o 12 wypadków. 

— Napad na żołnierza. Onegdaj wie- 
czorem na idącego ulicą Wiłkomierską sze- 
regowca 3 p.ac. Jana Karpińskiego napadł 
niejaki Bronisław. Michałowski (Strychar- 
ska 4), który naniósł Karpińskiemu, kilka 
ciężkich ran nożem w plecy. Żołnierza w 
stanie ciężkim ulokowano w szpitalu, Mi- 
chałowskiego zaś ujęto. Napad ma chara- 
kter porachunków osobistych. 

— Samobójstwo nauczyciela. W nie- 
dzielę po południu w lasku koło domu Nr. 9 
przy ul. Borowej (Antokol) ujawniono wi- 
szące na drzewie zwłoki młodego mężczy- 
zny. Wisielcei okazał się Załman Gordon 
nauczyciel ze Święcian, który: popełnił sa- 
mobójstwo z powodu. trawiącej. go od dtuž- 
szego czasu choroby nieuleczalnej. 

-- Wykolejenie się wagonu. Nastacji 
kolejowej w Wilnie podczas przesuwania 
wagonów wykoleił się jeden z ostatnich 
wagonów pociągu towarowego. Powodem 
katastrofy było złe ustawienie. Wypadków 
z ludźmi nie było, wagon uległ uszkodze- 
niu. 

—' Katastrofa autobusowa, jedna eso0-' 
ba ranna. W niedzielę o godzinie 3 p. p. 
pędzący ulicą Witoldową autobus Nr. 14429 
kierowany przez szofera Bazylego Bućko 
wpadł na rosnące przy chodniku drzewo 
wskutek czego autobus uległ poważnemu 
uszkodzeniu. Podczas zderzenia jeden z 
pasażerów uległ poranieniu odłamkami szkła 
z rozbitej szyby. Szofer tłómaczy, że wy- 
padek nastąpił z powodu nagłego zepsucia 
się hamulców i kierownicy. 

AKA Św 
WET 

do dnia 31-' 

Koncert D. Smirnowa w Teatrze Pol- 

  

Doktór Tomasz Bronowski 
po krótkich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami, zasnął 

w Bogu dnia 4 marca 1929 r. przeżywszy lat 39. 

Eksportacja zwłok z kliniki litewskiej, ul. Wileńska 28, do kościoła 
+ Św. Jakóba i Filipa nastąpi dnia 5 marca 1929 r. o godz. 6 wiecz. Nabo- 

żeństwo żałobne i pozrzeb na cmentarz Rossa odbędzie się dnia 7 marca 
1929 r. o godz. 9 m. 30 rano. 

O czem zawiadamiają krewnych przyjaciół i znajomych pogrążeni 
w głębokim smutku 

matka, żona, córka i synowie. 

  

  

  

   
3 Z Sokołowskich 

, D-rowa Wanda Pawłowska I u. Jaworska 
zasnęła w Bogu dnia 3 marca b. r. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Żeligowskiego 10; 
/ do kościoła Ś-go Jakóba nastąpi dnia 5-g0 marca o godz. S-tej po po- 

łudniu. Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 6-g0 b. m. o g. 9 m. 30, 
poczem nastąpi eksportacja zwłok na cmentarz Rossa. 

O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

MĄŻ i MATKA, 

Z PRZECHADZEK URBANISTYCZNYCH. 
    

NOWA SIEDZIEA KASY CHORYCH M. WILNA. 
Wobec szczupłości i niestosowności o- 

becnie zajmowariego przez Kasę Chorych m. 
Wilna lokalu przy ul. Dominikańskiej 15, 
Zarząd Kasy zdecydował się na wzniesienie 
własnego nowego gmachu, celem przeniesie- 
mia tam Kasy z jej siedziby. dotychczaso- 
wej. W tym celu nabyty został ad byłego 
prezydenta miasta p. ańkowskiego plac 
przy ul. Nowogródzkiej Nr. 3 o powierzchni 
przeszło 1 ha. wraz z wznoszącemi się na 
nim murowanemi budynkami mocno uszko- 
dzonemi, a częściowo znajdującemi się w sta 
nie kompletnej ruiny. Obecnie ruiny te, ja- 
ko: absolutnie nięzdatne, zostały rozebrane 
na budulec. Ten sam los ma spotkać i resztę 

rych kamienica przy uł. Sadowej 25, wydzier- 
żawiona obecnie Dyrekcji Poczt z racji oku- 
powania przez Kasę należącego do Dyrekcji 
gmachu przy ul. Dominikańskiej — obecnej 
siedziby Kasy. 

Otóż kamienica ta przy ul. Sadowej zosta 
nie sprzedaną przez Kasę lub też wykorzy- 
stana jako hipoteka. Resztę środków ma do- 
starczyć Zakład Ubezpieczeniowy Pracowni- 
ków Umysłowych we -Lwowie, chętnie słu- 
żący kredytem dla podobnego rodzaju im- 
prez. 

Naostarek parę szczegółów natury technicz 
nej co do podziału funkcyj przy. realizacji 
omawianej przez nas budowli. 

  

  

  

Miejsce nowego gmachu Kasy Chorych miasta Wilna przy ulicy Nowogródzkiej. 

budynków na tym tereńie w tej liczbie — 
wielką kamienicę piętrową, wznoszącą się 
wgłębi a widoczną na naszem zdjęciu. Kamie 
nica ta niegdyś gęsto zamieszkała, do dzisiej- 
szego swego opłakanego stanu doszła w ten 
dość oryginalny sposób, że podczas wojny, 
gdy większość jej mieszkańców zapadła na 
tyfus, została ewakuowaną przez władze sa- 
nitarne, zaś na odchodne Niemców, okoli- 
czna ludność rozkradła doszczętnie opusz- 
czony budynek. Ponieważ przystosowanie go 
dla p otrzeb Kasy Chorych nie opłaca się 
zostanie on — według wszelkiego prawdopo- 
dobieństwa rozebrany na budulec. Ostateczna 
decyzja w tym względzie miała zapaść na 
ostatniem posiedzeniu Komisji Budowlanej. 

Nowy gmach, projekt którego dopiero się 
opracowuje, ma zogniskować w sobie wszy- 
stkie rozrzuconė obecnie po całem mieście in 
stytucje centralne Kasy, a więc: 1) admini- 
strację (ul. św. Magdaleny), ambulatorjum 
(Dominikańska), z czasem zaś 3) przyrodo- 
tecznictwo i 4) Dentystykę (W. Pohulanka) 

Czynności wstępne celem adaptacji terenu 
dla nowych potrzeb zostały już. wdrożone. 
Zniwelowano tedy plac, rozebrano część 
pomniejszych budynków; wznosi się obecnie 
parkan i bramę od strony ulicy. Pozatem za- 
kupiono budulec: kamień w całości, cegłę zaś 

" z racji wygórowanych obecnie na nią cen, w 
ilości niezbędnej na okres najbliższy; reszta 
zostanie zakupioną w początku lata gdy bę-- 
dzie znacznie tańszą. į 

Prace budowlane na większą skalę roz- 
poczęte zostaną z początkiem wiosny. Cał- 
kowite ukończenie robót, oczywiście o ile nie 

, zajdą jakie nieprzewidziane komplikacje, prze 
widywane jest już na jesień roku 1930-go 

' Środki finansowe na realizację zamierzo- 
nej budowli ma dać należąca do Kasy Cho- 

Otóż ostateczna decyzja we wszelkich 
sprawach i zagadnieniach związanych z bu- 
dową gmachu należy, oczywista do zarządu 
Kasy Chorych m. Wilna, który dla ułatwie- 
nia sobie tego zadania wyłonił z siebie spe- 
cjalną komisję budowlaną w składzie 3-ch 
osób: A. Zasztowta (przewodniczący), ł'. 
Walickiego (wice przew.) i Kruka, Pozatem 
wchodzą do niej z urzędu dyrektor oraz na- 
czelny lekarz Kasy. Zadania tej komisji - 
pracującej honorowo są natury wyłącznie 
administracyjno-organizacyjnej. | 

Wykonanie części zadań fachowych 
związanych z początkiem robót powierzono 
komisji architektów, do której zaangażowa- 
„no p. p.: Narębskiego, Smorgońskiego i Cho- 
lema. Ponadto mają do niej wejść po jed- 
nym przedstawicielu Wydziału Sztuk Pięk- 
nych U.S.B. w Wilnie i Województwa. 

Zadania tej komisji są ograniczone ści- 
šie do opracowania ogólnego projektu budo- 
wli (plan, kosztorys i t. p.). Po zatwierdze- 
niu projektu przez komisję budowlaną i za- 
rząd Kasy oraz organy nadzorcze (Magistrat, 
Województwo), — prowadzenie robót po- 
wierzonę zostanie któremuś z architektów 
miejscowych. Personalnie ostatnia ta sprawa 
nie została jeszcze rozwiązana. 

Warto tu jeszcze zaznaczyć w końcu, że 
tdla opracówania fasady nowego gmachu 
Kasy zostanie ogłoszony osobny konkurs. 

* Przechodzień. 
p, Ś. W kwestji losów opuszczonej ka- 

mienicy na terenie - budowli, dowiadujemy 
się iż na łącznem posiedzeniu komisji budo- 
wlanej i komisji architektów, po wszłechstro- 
nnem omówieniu tej sprawy uchwalono de- 
finitywnie jej rozbiórkę i budowę gmachu 
Kasy od nowa. 

* Przechodzień. 

KAZIUK, 
Až, dziwno. Tegoroczny Kaziuk nie przy- 

niósł z sobą deszczu i błota tradycyjnego. 
Mrozy i zawieje ustąpiły i wyjątkowo ładna 
pogoda sprawiła, że na całym terenie jarmar- 
ku panował tłok „nie do opisania". Publicz- 
ność rada z ciepła tłoczyła się pomiędzy 
straganami „zachwycając się" wszystkiemi 
cudownościami widzianemi zresztą już nie- 
jednokrotnie. 

Pierwszą aleję (wzdłuż ul. 3 Maja) zajęły 
stragany z zabawkami, dewocjałami, wyroba- 
mi przytułków i t.p.). 2 

Główna częšė jarmarku, przeniesiona za 
nowopowstały skwerek, przedstawia się im - 
ponująco. Takiej ilości drewnianych naczyń 
gospodarskich (beczki, necułki,. balje) oraz. 
wyrobów rymarskich i garncarskich nie no- 
towano już dawno. Ceny wyznaczone przez 
kupców były znacznie wyższe niż w roku ub. 
to też b. niewiele kupujących dobiło targu 
czekając na spadek cen. 

Niemały targ miały jak zawsze stragany 
z obwarzankami smorgońskiemi i serduszka- 
mi pernikowemi będącemi głównym produk- 
tem zbytu, tradycyjne, zawsze mile widzia- 
ne, nabywane i zjadane. Jak twierdzą złośli- 
wi zwyczaj ten podtrzymywany jest sztucz- 
nie przez aptekarzy wileńskich robiących du- 
że obroty znanym powszechnie lekiem „ole- 
um ricini* i pokrewnemi mu będącemi w kil- 
ka dni po Kaziuku artykułem pierwszej po- 
trzeby. 

Prócz wspomnianych już przedmiotów 
zbytu, specjalne powodzenie miała „tanna* 
garderoba Oraz manufaktura sp rzedawana 
przeważnie włościanom. Dła amatorów e- 
mocji nie brakło okazji do zagrania na ło- 

AB rę AS a LL, 

terji, a głodni mogli się pożywić w. ad hoc 
skonstruowanych jadłodajniach, gdzie poda- 
wano kiełbaski gorące i rybki smarzone ną 
oleju. Dzielnica mieszcząca wonne te przy- 
bytki sztuki kulinarnej omijana była przez 
publiczność z racji zapachów unoszących się 
"wokół. Pozatem niewiele nowych atrakcyj 
przyniósł nam kiermasz. Kilka bijatyk, kilka 
wypadków przyłapania na gorącym uczyni- 
ku złodziejaszków, ot i wszystko. 

Nawet lot aeroplanu LOPP'u nie wywo- 
łał większego wrażenia. Widzieliśmy to już 
w latach ubiegłych. w. A 

RADIO. ` 
Wtorek, dnia 5 marca 1929 r. 

11.56 — 12.10 Tr. z Warszawy, Aaa) 
czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w Kra- 
kowie, oraz komunikat meteorologiczny. 
1510 — 15.35: Odczyt dla maturzystów. 
15.55 16.15: Tr.'z Warszawy, Audycja dla 
dzieci. Koncert kanarków. 1645 17.00: 
Kurs języka włoskiego. 17.00 — 17.25: 
Tr. z W-wy: Odczyt. 17.30-17.55: Audycja 
wesoła. £7.55—18.25: Mużvka z płyt gramo* 
fonowych. 18.30 18.50: Recytacje poetyc- 
kie. 17.50 — 19,15: Kącik dla panów. 
19.20: Transmisja z Poznania. „Krzyżacy*. 
Po transmisji komunikaty: P.A.T., policyjny, 
sportowy inne oraz „Spacer detektorowy 
po Europie. : 

у OFIARY. 

— Dla uczczenia Ś. p Stanisława 
Peszyńskiego zamiastwieńca na trumnę 

Aleksandrowstwo Januszkiewiczowie 
Na Macierz Szkolną — 50 zł, 
Na nędzę wyjątkową — 20 zł. 

Aleksander Regulski 
Na nędzę wyjątkową — 20 zł.
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Wydział Powiatowy Sejmiku 
  ME Od dnią 1 do 5 lutego 1929 r. włącznie bę.zie wyświetlane najpotężniejsze arcydzieło swiata, 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4 marca 1929 r. Dnia 13 marca 1929 roku w Magistraci i i natchni z izacj 
Dewizy i waluty: m. Głębokiego odbędzie się przetar, zyk p Oszmiańskiego Kulturalno-Oświatowy ha 1 SD „KRÓL KRÓLÓW: 2 g ias 

Tranz. Sprz. Kupno mocą ofert pismiennych, w zakrytych koper- poszukuje SALA MIEJSKA SA akeles i 5 8 o Ride WHICH ia = e e tach, a następnie przetarg ustny na wydzier- ! е . Specjalna ilustracja muzyczaa. Ceny m ejsc ZWKLĖ: parter 80 yr, balkon 40 gr, Kasa czynną 
1 К , żawienie poborów rynkowych i rogatko- technika bndowlanego al. (istrobramska od g. 4-ej. Początek seansów od g. 4.30, 7 i 9.30. Nast. progr.: „BOHATERKA WIELKIEJ WOJNY*. 

27 ь ‘3›2;‚50 43&3982 i E dnie targowe, d w poniedziaiki, ŻĘ = 
lowy-Y ori „90 . 88 czwartki i piątki w m. Głębokiem, od dnia pusiadającego uprawnienia w myśł ustaw =T т - 

Paryż 34.84 34.03 34.75 t kaka br. na jeden rok. Cena wy- I dolma Bidnik: 16 lutego: 102276: Dž Kino-Teatr 8 Dzisi,Czarująca LILY DAM'TA A "J A R T w RE a š € A 
ea 2641,5 26.48 26.35 MO A 2 mo zł. rocznie, płatnych w mie- Ust R. Ba Nr(23, vės 202)! Do GóWyłsze; H E b l 0 5 w swej najnowszej kreacji p. t. 1 4 

Szwajcarja | 17153 17396  YTLLI0 Škladajacy Era winien zieżyć sea posady przywiązują się _ pobory według Wileńska 38 ada iais Z dek o pała Naj OE EE A ort POM 2 82 mis 125,08 — 300 zl kacji ub Daras pran i r ali paie gi ių - yckiego. Nad program: „Z całego Świata”. Najnowszy dziennik „Gaumont*, Seansy_o 2. 4, 6,.8 i 10.15, 

а, 2114 rancyjne w zabezpieczenie dotrzymania po- В r ы > Marka niem. 211.64 danych a bo kończenia Lela wraz z dodatkiem | komunalnym iw wyso- "KINO.TEATR | DZIS przebojowy Tūm ! (G:UCHO) w roli głównej 

Holandja 357,20 358,10 356,30 gu złożone kaucje wszystkich uczestników Kości 15 proc. OE CG „MIASTO CUD 7 ор павеня 
Dolary 8,89 8,91 8,87 prócz wydzierżawiającego zostaną natych- Podania wraz z własnoręcznie pisanym GE NIC „ HA, i “ i i p: as Franki franc. 34,87 34,96 3475. - miast zwrócone. Warinić dzierżawy Można +scjożtsem | odnisem dokwnentów 0 poż 7 POLONIA FAIRBANKS. roli góralki zakochanej w „Giucho* pełna niesłychanego wdzięku i ognistego temperamentu 

Gdlądaćć codzieńni 2 M o Žyciory Bi й LUPA VELEZ, Dla młodzieży dozwolone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 1020. Nie patrząc na kolosaln 
Kopenhaga 237,88 23848 23728 Oslą nie w Magistracie, poczy- į : leży k c d ickiewicza 2 iej i i jalna i RT 
Stokholm 238,35 238,95 237, 75 nając od dnia 5 marca br. i ea > jeży 3 ierowai Sa Mickiewicza 22. i koszty obrazu, ceny miejsc normalne. Orkiestra powiększona, specjalna ilustracja muzyczną 

j Ь : „_ Magistrat m. Głębokiego. ydziału "Powiatowego w Oszmianie do 
Włoch 46,74 _ 4686 46.62 ; i i ietni - * Dzi i i i najwi j 7 amas ina us а y a k m. Głębokie, 28 lutego 1929 r. dnia 1 kwietnia r. b. 1E8—1 — © asie | Dzis! Na żądanie Sz. Publiczności największy europejski szlagier sezonu 1929 r. Najnowsze, najmonumentai- 

Kodyn 43215 — 4338 — 437а — [P ——————— WNE w.cz O СО ЕН Н 2 СЕ НЕ НВ CJ Kino „Pietadilų“ | niejsze į paismieios aroezieto seriaireso „ MOULIN КОШЕЕ таедя „тйоба, namiętńości, y 127,5 43, R = twórcy filmu „Variete* E. A. DUPONTA +; czystych dusz i sprzedanych ciał. 
Berlin w obrotach nieoficjalnych 211,61,5. Mieszka nie a Wh 0 5 ū W wypadanie, łupież, s WIELKA ;42. Czarujący przepych paryskiego życia nocnego! Orysinalne zdjęcie „Moulin Rouge* i „Casino de Paris*. W roli 

8 łysienie usuwa E głównej genjalna rosyjska tragiczka OLGA CZECHOWA. Obraz ten wyświetla się ostatni raz w Wilnie. 
T ——————————————— © 4 lub 5 pokojowe poszukuję od za- i „Esencja Chinowo - Chmielowa* i "2 E = 

raz. ze wszelkiemi wygodami (tazien= i i kalonówai: Dredadj apako asis 5 Kias- Wanda" Dziśł Najcuaowniejszy romans filmowy wlz PORE Hr. LWA TOŁSTOJA (Najnowsze wydanie) 
: ait. p.) w śródmieściu lub na ь " monumentalne epokowe arcydzieło w 12 akt. "ci. iš 

Zanim kupisz fowar zagraniczny maju Pane: z ogrodem). i 8 a A Lg Gą- a Tatr » > K a ENI > owoc: zrealizowane Bad osabiktem. sl we E 
= : erty składać do adm. „Stowa“, 5 ul. 6 A syna wielkiego pisarza. W rol. gł. jako parą najpiękniejszych kochankó R i Obejrzyj towar krajowy. "E Wydz. Zdr. Publ. Nr 154, ] Wielka. 30. JOHN_GILBERT. Wykonanie tego filmu stoi_na niezwykle a Ievai a Pana” 4 8224 J. M. -3 aš 
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t Fortepiūnų mm Fisharmonje @ 

pierwszorzędnych firm 

  . 

мцшек od mia- 
steczka 3 kim. 

Obszaru przeszło 
180 ha. Ziemia f 
dobrą. Zabu iowa- | 

nia kompletne, | 
dom mieszkalny oj | 
8 pokojach w sta- | 

  (T ITT IT. II IL ) A. 
m m 

Z Persji powróciwszy, pro- 
wadzę już tylko_do 23-II1 1929 roku. 
KURSA DYWANÓW oryginalnych per= 
skich Oraz smyrneńskich, na które 
zostaną przyjęte panie i panowie. By 
dać możność każdemu wzięcia udzia- 

Dr. G. WOLFSOŃ ROLNIK DOKTÓR 
weneryczne, moczo- wielkdpolak, kawaler 

BLUMO DICZ płciowe i skórne, ui. 27 lat, 8 lat praktyki, 
Choroby weneryczne, Wileńska 7, tel. 1067. poszukuje posady za 

syfilis i skórne. 7 LLIS samodzielnego — lub 
> d d j 

Wielka 21. gmmywosuciao: viena. Auros Mołóry przyczep „0Л 
od kwietnia. Adres: 
A. Frankowski, Tu- 

  

    

& _ f 6 krajowych i zagranicznych. lasow tak golecheśnych i Hiakanaj % й, аоы |ШШШ пш”ш'пес (totpecki). 8516 | „„Aie dobrym ы 

Długoterminowe spłaty 90.4 godbiny:dziemaje. tylko. 10 2iD- TY lgronom ssetcy,„e| Miekiewicza” "A, 
; tałce-|! tel. 9 z 

„33 | Wielki: wybór. bare połaniec BBE, ZOZIŁSKI. RARE. с = wena n 
s gs 

EL1O OUTBOARD MOTOR COMPANY Skład Fortepian gel prowadzenia dalszych Kursów, M aeryczne. Przymue Lekar Dentysta nej ksieni w Kod LOKALE 8 ostatnie w Й „m. 2 i ‚ 3 е 

ąMILWAUKEE WISCONSIN U.S.A. a ог вп|аппш Wpisy Brać niótniacje: włącznie tyl 8-7 W.Pohulane Ożyńska-Smolska Va rządcy - majątku 
ko do 6 b.m. Lotne Kursa Dywanów ka 2, róg Zawalnej Choroby jamy ustnej lub domów. Zna się I A =" GEBETHNER i 5-k PSO * вна ( оЫ ала NORSE S - arola Litwinowicza, Wilno, ul Wielka 8115 - W.Z.P.  Plombowanie iusuwa na hodówli zwierząt ielki wybor mie- 

4 K. M. 18 K. M. : ! а 56 m 3. Lokal, w którym odbywają B nie zębów bez bólu domowych, drabin, < ad ldob ai, 
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Ta Porcelanowe i złote pszczelnictwie, ogrod- 

B 
B 
B 
B 
B 
B 

T 
Ba 
Ba 
Ba 
Ba 
BH 
B = Doktėr-Medycyny korony. Sztuczne zę- Nictwie, sadownictwe. 

asis kursa, jest ciepło ogrzany. 
Bowwwwwewwwwuw w różnych dzieluicąch 

miasta. Wiadomošč: WARSZAWĄ, Krak.-Przedm. 17. 
Szybkobieżne, ekonomiczne, mocnej i nieskompliko- 

  

    

    

  

  

poleca 

- Bogusław: Warjdn Doa 
w Wilnie 

UL. KROLEWSKĄ 2/b—4. 
  

- bopierajie L 

używane w marynarce amerykańskiej jak woj- 
skowej, tak i handlowej, dla celów ratownictwa 

Dom Handlo 

W szpitalu oddziały: 

o 

A 

DOCKERZZWACNZEEM 
Lecznica Litewskiego Stowarzyszenia 

POMOCY SANITARNEJ : 

Wilno, Wileńska 28, tel. 846. 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: 

nerwowy, chirurgiczny, ginekologiczny oraz 
ala stałych chorych moczopłciowych. 

Gabinet Roentgena 
i Elektro-leczniczy. 

Leczenie promieniami Roentgena i elekt- 
rycznością, fotvgrafowanie, prześwietlanie, 

elektryczne wanny, elektryczny masaż, 

Przyjęcia od 10 — 3, 

KERSESESERNSENS 

"m Czopki he- 

krwawienie, 

S 

wewnętrzny, Oczny, 

ka 

ki 

  

® (& kogutkiem) 
moroidalne „Varicol i una, ból, 

swędzenie, 
zmniejszają guzy (żylaki). 

jprzedają, apteki 
REZ ZIW OZ AKA ZAD CZA 

  

| KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW. MOCZOW. 
od 12—2i Od 4-6, 

pieczenie, ul. Mickiewicza 24, 
tel. 277... 

i składy apteczne. 

  

Kursy kierowców samochodowych 
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 

ul. Ponarska 55, tel. 13—30. 

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

  

"w. Zar. Ne. 152 

    

ne, weneryczne,  g0- WEZKNSECHEWEWONENE 
dziny przyjęć 5—7 pp. 

    

    Mickiewicza Mir masywne dębowe, o a 
wymiarach około 2 m. | tel 9 05. 

  

ska RAE POSADA nai m. Zgłoszenia 
lux, lampa Bacha Potrzebny uczciwy na pismie z podaniem SEE WAM NSZZ 

(sztuczne słońce gór-€nergiczny — gajowy Wymiarów proszę kie- Gahan A ZGUBY diatermja do majątku pow. ” 
(s = Iz gilctskicgos PORZE 0 = = 

kilometra od stacji gubiono książkę 
kol. Parafjanów, obok KAMIENICE - DOMY wojskową rucz- 
miasteczko, kościół, 9d 1.200 dolarów do nik 1903, wyd. 

konieczna. Dam 
bre uposażenie, ciepłe 
mieszkanie, ogród. 
Adres pocztą Pa- 
raijanów, Siemaszko; 
211 22 marca będę 
w Wilnie w hotelu 
„Bristol“. Tuž obok 

l 

E 
dynkami. £18—1 

szkola. Rekomendacją 29-000 | 
go- sprzedania — warunki ciany, na imię Kazi— 

oddaję w dzierżawę „laformator* Jagelloń- Fa imię Bejnusa 

3 włóki ziemi z bu- ska 8 m. 14, 1 piętro. TOWiCza, 

dolarów dO przez P. K. U. Świę- 

dogodne. Wiadomość: mierza Dyndula. 
„lnformator* Jagelloń- 3 

    

  

  

ska 8 m 14, I piętro. 
1 gubioną ksiąžkę. 

wojskową, rocz- 

Poszukiwane nik 1907, wyd. 
majątki do  kupnaPrzez P. K. U. Wiino, 

Ard- 
unieważnia 

—ę SIĘ, — © 
  

O 
SS 

w, WIŁIAMS. 
% TAJNY KURJER 

Powieść historyczna. 
Tłomaczenie z angielskiego 

  

Couthon brał Hektora ze sobą na 
posiedzenia i wkrótce młody Anglik 
poznał wszystkie wybitne osobistości 
„rewolucyjne. Anglja i Londyn odsuwać 
"się zdawały coraz da'ej, coraz ściślej 
czuł się związanym z Rewolucją i Fran 
cją i trącił nadzieję powrotu do ajczy- 
zny. Jednak własny los nie niepokoił 
go jedyną jego głęboką i nieustanną tro 
ską, była myśl o Lison i niebezpieczeń- 
stwach, które jej groziły, a którym za- 
pobiec nie był w stanie. 

Rozdział XXI. U Fouquiera. 
Couthon kilkakrotnie posyłał Hekto- 

ra do Fouquiera z listem lub papierami 
ważnemi. Tego dnia Anglik przybył do 
Consiergerie nieco później niż zwykle, 

była już pierwsza po południu. Towa- 

rzyszył mu jak zwykle Javuar. 

— Oskarżyciel publiczny jest w ga- 

-binecie? — zapytał żandarm stróża. 

— W kancelarji trybunału, obywa- 

telu! 
Kancelarja składała się z dwóch 

pokoi. Na pukanie Hektora odpowie- 
dział ostry głos: 

—,„Można!'* Hektor wszedł i zna- 
lazł się w obliczu rozgniewanego oskar 
życiela publicznego. Poprzez oszklone 
dizwi widać było sąsiedni pokój, w 
którym pełno było ludzi; Fouquier stał 
przy drzwiach i mówił coś prędko do 
małego, tęgiego człowieka, którego 
twarz wydała się Hektorowi znajomą. 

— Ach, bydle! — zawołał oskarży- 
ciel zgrzytając zębami. 

— Patrz, jak on znęca się nad goli- 

brodą! Chciałbym widzieć, czy dobry 

humor nie opuści go do końca! Nie pój 

dę na obiad, dopóki nie zobaczę jego 
odciętej głowy! 

Słuchający 
się głośno. 

Hektor podał list, Fouquier rzucił 

mężczyzna  roześmiał 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

mu zniecierpliwione spojrzenie, usiadł 
przy biurku i zagłębił się w czytaniu. 
Anglik skorzystał z chwili tej, by zaj- 
rzeć po przez szybę, do sąsiedniego 
pokoju. 

Pokój był mały, wąski i ńatłoczony. 
Dosyć było spojrzeć na te biedne, wy- 
nędzniałe i strachem napiętnowane 
twarze, by zrozumieć, co. przywiodło 
ich do tego pokoju. 

Mężczyźni i kobiety rozmaitego sta- 
nu i wieku tłoczyli się pod pobieloną 
wapnem ścianą, na długich ławach, lub 
lub też ze strachem i ciekawością za- 
glądali do sąsiedniego pokoju. Wśród 
nieszczęśnych skazańców błądzili czte- 
rej olbrzymi w czerwonych kołpakach, 
popychając i łając swe ofiary. Dyrygo- 
wał niemi niedużego wzrostu młodzie- 
niec, stojący pod drzwiami, sam od 
czasu da czasu wyskakujący naprzód, 
dla dania nauczki któremuś. z nieposłu- 
sznych więźniów. Wódz ten wydawał 
swe rozkazy przy pomocy znaków, nie 
odzywając się ani słowem, temniemniej 
rozumiany był doskonale przez pod- 
władnych, którzy szybko i z zadowo- 
leniem wypełniali je. 

W. kącie piąty czerwony kołpak, 
uzbrojony w nożyce, strzygł mężczyznę 
zwróconego plecami do pokoju, tak że 
Hektor nie.mógł dostrzec jego twarzy; 
ręce miał związane na plecach. Na po- 
dłodze stał olbrzymi kosz, nawpół już 
zapełniony włosami, ściętemi z głów 
skazańców: były tam złote warkocze i 
czarne, jak smoła kędziory, kasztano- 
wate, siwe... 

Człowiek, manipulujący przy gło- 
wie jego nożycami, Śniiał się szczerze 
z dowcipów skazańca, białe jego zęby 
błyszczały w uśmiechu, podczas, gdy 
palcami odgarniai włosy z karku swej 
ofiary. Ostatnie pasmo włosów upadło 
do kosza, nożyce zakręciły się dokoła 
szyi i rozcięty koszulę, odsłaniając głę- 
boko kościste ramiona i kark. Ostrzy- 
żony stanął obok innych, ustępując 
miejsca następnemu, oczekującemu po- 
kornie na swą kolej. Ten straszny 

obraz ostatnich przygotowań przed- 
śmiertnych zdawał się przykuwać oczy 
i paraliżować wolę skazańców. Z ławy, 
na której siedzieli „przybrani do wie- 
czornej tažni“ rozlegały się westchnie- 
nia, jęki i łkania. 

Czerwony kołpak pogładził palca- 
mi ostrzyżony kark, sprawdzając, czy 
dobrze spełnił swój obowiązek, następ- 
nie uderzył po przyjacielsku po ramie- 
niu skazańca i krzyknął: „następny! 

W tej chwili ostrzyżony mężczyzna 
odwrócił się od Ściany. 

Hektor poznał w nim Darrasa. 
Brodę zgolono mu, d ługie niegdyś 

włosy, ostrzyżono krótko i doktór-filo- 
zof wyglądał teraz młodziej i porząd- 
niej. Miał na sobie tę samą wełnianą 
marynarkę, te same połatane spodnie i 
temi samemi drwiącemi spojrzeniami i 
dobródusznemi óczyma spoglądał па 
katów i ich ofiary. я : 

Nagle spojrzenia ich spotkaly się, 
Hektor uczuł że blednie, że łzy napły- 
wają mu do oczu. 

Spokojny i odważny uśmiech Da- 
rrasa wzruszył go bardziej jeszcze niż 
myśl, iż ten człowiek, który tak wspa- 
niałomyślnie ryzykował życiem  wła- 
snem, dla uratowania nieznajomego, 
został skazany na śmierć! 

Fouquier wstał od stołu i, ode- 
pchąwszy Hektora. otworzył drzwi: 

— Przyprowadzić tutaj tego łaj- 
daka! 

Czerwone kołpaki porwały Darrasa 
pod ręce i wprowadziły do pokoju. Fo- 
uquier zajął miejsce przy biurku i wpił 
się badawczemi nalanemi krwią oczy- 
ma w swą ofirę. Niby obojętnie bawiąc 
się jakąś słomką, oskarżyciel publiczny 
rzekł drwiąco: 

— No drogi doktorze, będziesz mu- 
siał zaraz poznać swego kolegę, który 
doskonale leczy wszystkie choroby. 

Darras uśmiechnął się dobrodusz- 
nie: 

— Już powinieneś 
z jego usług obywatelu! 

* — Ja! — krzyknął Fouquier, —ja 

był skorzystać 

Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

nie mam guza zdrady, który operuje 
gilótyna! 

— Niestety! — uśmiechnął się po- 
gardliwie Darras, — Francja nie wy- 
leczy się nigdy, dopóki na jej ciele bę- 
dą się pleniły takie wrzody jak ty i 
twój szanowny pomocnik! 

— Milczeć! — wrzasnął Fouquier, 
rzucając. się ku mówiącemu.,— Jak 
śmiesz mówić tak do patrjoty? 

Z całej siły uderzył w twarz do- 
ktora. 

Policzek Darrasa poczerwieniał od 
uderzenia, ale uśmiech nie schodził z 
jego ust i jasne oczy patrzały drwiąco 
na wroga. * 

Przez chwilę zdawato się, že. Fou- 
guier uderzy po raz drugi, ale zapano- 
wał nad sobą i zasyczał: 

— Śmierć czeka cię nieunikniona, 
nic nie pomoże udany spokój! 

— Udany spokój? — wzruszył ra- 
mionami Darra, — obrażasz mnie oby- 
watelu! Odchodzę w nicość z takiem 
samem uczuciem, z jakiem będąc stu- 
dentem po raz pierwszy wchodziłem do 
prosektorjum. Z tem samem wrażeniem 
z jakiem rozcinałem człowieka, szuka- 
jąc w miejscu, które mi wskazały ksią- 
żki: — serca żołądka, wątroby. Muszę 
ci jednak przypomnieć słowa znane do- 
brze wszystkim: „Kto mieczem wojuje, 
od miecza zginie!* Nadejdzie dzień, 
Fouquierze, kiedy wyruszysz tą samą 

drogą, po której ja dziś odejdę z twe- 
go rozkazu! 

Z naprężonemi do ostateczności ner 
wami śledził Hektor pojedynek słowny 
pomiędzy tymi dwoma ludźmi. Przy- 
pomniał mu się nagle duży, ciemny ga- 
binet i pochyloną nad biurkiem postać 
wysokiego, pobladłego ze zmęczenia 
mężczyzny i słowa jego: „Robespierre 
upadnie, bo taki jest los wodzów, opie- 
rających swą siłę na przelanej krwi!* 

Fouquier. roześmiał się złośliwie: 
— Niestety, koguciku mój, nie bę- 

dziesz mógł tego zabaczyć, ominie cię 
to ciekawe widowisko! 

Niski człowieczek splunął, przekli- 
nając doktora. 

° — Przez ciebie on spóźni się na 
obiad, — krzyczał wskazując palcem 
Fouquiera, — bo chce koniecznie wi- 
dzieć, jak spadnie twoja głowa! 

— Przepraszam bardzo! — skłonił 
się drwiąco Darras. 

— Będziesz ostatnim, — oznajmił 
ze złością Fouquier, umyślnie wydałem 
taki rozkaz! 

— Z tymi, którzy już siedzą na 
wózkach i z tymi, którzy są jeszcze tu- 
taj, będzie was czterdzieści jedna oso- 
ba. Czterdzieści razy uderzy nóż gilo- 
tyny,czterdzieści głów upadnie przed 
twemi. oczyma zanim ciebie Wdowa 
pogładzi po szyjce, ale ty się śmierci 
nie boisz? 

Darras nie odpowiedział odrazu. 
Gdy zaczął mówić, oczy jego spoczęły 
na Hektorze. ( 

— Jedno mnie smuci w godzinę 
śmierci, — rzekł dobitnie, — to, że po- 
zostanie bez opieki dziewczynka, któ- 
rą oszukał człowiek, któremu wierzyła 
i ufała. ja znam dobrze ludzi i sam na- 
mawiałem ją, by mu ufała, chociaż po- 
zory są przeciw niemu, ten człowiek 
nie może być tak podłym, jak jej się 
wydało. — Byłbym spokojny, gdybym 
wiedział, że przyjaciel pośpieszy do 
niej, mimo niebezpieczeństw, odszuka 
ją i dopomoże bezbronnej! 

Oczy jego spotkały się z otwartem, 
uczciwem spojrzeniem Hektora. W mil- 
czeńiu zamienili ostatnie pożegnanie i 
obietnicę. sFouquier klasnął w dłonie .i 

roześmiał się pokazując zgniłe, wstręt- 

ne zęby: 
— Obywatele, słuchajcie testamen- 

tu doktora Darrasa, znakomitego uczo- 
nego ze szpitala Salpetiere! Instrumen- 
ty swe pozostawia znakomitemu chi- 
rurgowi — katowi, który dba o zdro- 
wie narodu, spodnie zapisuje najbied- 
niejszemu z -sans-culottów, a kochan- 
kę... 

Po raz pierwszy. Darras wybuchnął 
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oburzeniem. Wstrząsnął dużą głową, a 
oczy jego błysnęły: 

— To kłamstwo! — krzyknął. — 
Raczej córkę, ale nie kochankę! 

Uśmiechnięta twarz pod czerwonym; 
kołpakiem, zajrzała poprzez drzwi. 

Powóz waszej eksellencji czeka! — 
oznajmił drwiąco. ] 

Fouguier i pomocnik jego rozešmieli 
się. W oczach Darrasa znów zabłyst 
ironiczny uśmiech. Ceremonjalnie skło— 
nił się przed oskarżycielem publicz- 
nym. 
‚ — Za pozwoleniem pańskiem, po- 
jadę pierwszy! — rzekł z wysoko pod- 
niesioną głową i uśmiechem na ustach, 
wolno i spokojnie wyruszył doktór Da- 
rras na ostatnią ziemską wycieczkę. | 

W pokoju sąsiednim rozlegały się 
jęki i płacz. Z okrzykiem rozpaczy wy- 
rywały się ofiary z rąk morderców, któ- 
rzy ciągnęli je przemocą wzdłuż ko- 
rytarza ku wózkom. Ale Hektor nic nie 
słyszał, wzburzony, głęboko  wstrzą- 
śnięty spoglądał wślad za znikającym 
Darrasem. 

Nagle zauważył, że Fouquier mówił 
do niego. Pokój sąsiedni już był pusty. 
Poprzez otwarte okna płynęły snopy 
światła, głuchy pomruk zebranych 
przed wrotami Conciergerie tłumów 
zmieszał się ze skrzypieniem wózków, * 

— Powiedz obywatelowi Coutho=> 
nowi w mojem imieniu... 

Fouquier dał ustne polecenie Hekto- 
rowi, który z największą trudnością 
usiłował zebrać myśli, by zapamiętać | 
jego słowa. W oczach miał jeszcze po- £ 
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stać Darrasa i bladą, zmęczoną twarzy- © 
czkę Lison, osamotnioną znowu i po- 
zbawioną opieki, w pustej i smutńef 
mansardzie.  - 

Javuar czekał na dziedzińcu. Żan- 
darm przyglądał. się odjeżdżającym 
wózkom i opowiedział Hektorowi o ząg 
bawnym człowieku w podartenr ubra- 
niu, który żartował i śmiał się, gdy 
wsadzano go do wózka. К 

 


