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Numnrglnesie jednej FC** SToticv 
konferencji 

Wzajemne oddziaływanie i zazębia- 
nie się czynników, warunkujących układ 
stosunków gospodarczych, jest tak sta- 
łe i duże, a przyczynowy między nie- 
mi związek tak skomplikowany, że 
nieraz i nieznaczny defekt w aparacie 
gospodarczym powoduje poważne kom 
plikacje, przerzucające się z jednej 
dziedziny wytwórczości na drugą. 

Podnosząc w szeregu poprzednich 
artykułów pisanych w związku z nie- 
urodzajem, że sytuacja na naszym te- 
renie jest rozpaczliwa, miałem na wzglę- 
dzie nietylko tę okoliczność, że ma- 
sowy charakter nieurodzaju paupery- 
zuje naraz 80 proc. ludności. Zwraca- 
łem wówczas uwagę, że jedno zło pocią- 
ga za sobą inne i jeszcze w paździer- 
niku ostrzegałem przed skutkami spad- 
ku zdolności nabywczej producenta rol- 
nego, przewidując ustanie popytu na 
wyroby przemysłowe, kurczenie sieobro 
tów handlowych Wilna iinnych ośrod- 
ków, wzrost liczebny bezrobotnych 

>—. skutkiem napływu biedniejszych rolni- 

Pi, 

  

„kėw do miast w poszukiwaniu zarob- 
ków i t. p. 

Dalsze kształtowanie się życia go- 
spodarczego na naszym terenie całko- 
wicie potwierdziło moje przewidywa- 
nia. Na wsi głód wspierający się o 
obawę, że pola zostaną nieobsiane 
jeżeli rząd nie pośpieszy z wydatną 
pomocą—w miastach stagnacja -w han- 
dlu i przemyśle, pogłębiana troską o 
sprawiedli « e określenie dochodów przy 
wymiarze podatków. 

Dziś już nie ulega wątpliwości: 
przeżywamy kryzys, kryzys pod wzglę- 
dem skutków natury psychicznej tem 
większy i niebezpieczniejszy, że, praw- 
dę mówiąc, Wileńszczyzna wszak do- 
tąd dai pogodnych nie miała... 

Czy jednak ta płać kraju potraii- 

dni pogodnych, czy potrafiła to uza- 
sadnić? 

I tu spotykam się z rzeczą dla mnie 
niezrozumiałą: rolnictwo, przedewszy- 

_ stkiem ziemianie nawvkli do myślenia 
tylko kategorjami państwowemi, a ła- 

two ulegający sugestji, że włąsne po- 
trzeby należy pomniejszać—rolnictwo, 
powtarzam, zbyt słabo akcentuje to 
prawo, do tego stopnia, że władze ło 
kalne w swych postulatach idą dalej 
niż zainteresowani rolnicy, — nato niast 
przemysł i handel, który przez wysu- 
nięcie daleko idących żądań dał wy- 
raz świadomości znaczenia tej roli, 

( którą w życiu gospodarczem odgrywa. 
nie potrafił jednak swych  pretensyj 
uzasadnić. | tu zatem tracimy i tu: w 
pierwszym wypadku skutkiem pomniej: 
szania swych potrzeb, w drugim przez 
brak uzasadnienia. 

Dlaczego twierdzę, 
wypadku brak było uzasadnienia? 
Przekonał mnie o tem przebieg kon- 
ferencji, która miała miejsce przed 
dwoma dniami z inicjatywy wileńskich 
sfer przemysłowo - handlowych oraz 
przebieg specjalnego posiedzenia sekcji 
gospodarczej wojewódzkiego komitetu 
regjonalnego, zwoł: nego w związku z 
postulatami przez przemysł i handel 
wysuniętemi. 

Żądania, dotyczące ulg  podatko- 
wych, nie zostały należycie uzasad- 
nione. Podobno, już tylko zwrócenie 
uwagi na to, że istnieją dziedziny 
handlu i przemysłu, które skutkiem 
czy to mrozów, czy to nieurodzaju 
(bandel spożywczy, opałowy i in.) 
właśnie zwiększyły swój obrót—zmu- 
siło do milczenia tych, którzy doma- 
gali się ulg dla przemysłu i handlu 
niezależnie od konjunktur rozwoju 
danej dziedziny gospodarczej. Podob- 
no dalej na posiedzeniu sekcji go- 
Spodarczej, po odczytaniu memorja- 
łów organizacyj reprezentujących prze- 
mysł i handel i po wyjaśnieniach za- 
interesowanych urzędów przedstawi: 
ciele ci głosu nie zabierali. 

To nas uprawnia do stwierdzenia, 
że słuszne, w odniesieniu do poszcze- 

bosónych dziedzin wytwórczości handlu, 

| postulaty nie zostały należycie uza- 
sadnione. Wyrazem tego jest zgodny, 
bo zaakceptowany przez siery gospo- 
darcze wniosek o powołaniu komisji, 
która ma zbadać stan poszczególnych 

grup przemysłu i handlu i zależnie 
od kształtujących się konjunkter i 
przyczyn powodujących stagnację stor- 
mułować konkretne dezyderaty. 

Niewesołe refleksje powstają na 
tem tle: albo pomniejszamy wagę 
swych potrzeb, albo je uzasadnić nie 
potrafimy. . 

I tu nasuwa się myśl, nasuwa się 
zapytanie, ikto ponosi  odpowiedzial- 
ność za to, że interesy sier gospodar- 
czych na terenie w-wa Wileńskiego 
nie są należycie reprezentowane. Czy 
brak organizacji, czy inne przyczyny? 
—do tego wrócimy przy $posobności, 

Harski.' 

że w drugim. 

Poseł furzeki na Zamku. 

Dziś wręczy swe listy odwoławcze 
p. Prezydentowi Rzeczypospolitej opu- 
szczający placówkę warszawską poseł 
turecki Jahja Kemal bej, przeniesiony 
do Madrytu. 

Przyjazd posła jugosłowiańskiego 

7. b. m. przybył do Warszawy no- 
womianowany jugosłowiański poseł 
nadzwyczajny i minister pełnomocny 
p. Branko Lazarewicz z małżonką i 
dwoma synkami, dotychczasowy po- 
seł jugosłowiański w Pradze. 

Przybywającego posła oczekiwali 
na dworcu: jugosłowiański charge 
d'affaires a. i. p. Anticz i sekretarz 
legacyjny p. Prodanowicz z małżon- 
ką, radca poselstwa Rzeczypospolitej 
w Pradze p. Karszo - Siedlewski oraz 
w imieniu M, S. Z. p. Doria - Derna- 
łowicz. 

Referat prasowy dła użyfku mi- 
nisra spraw wojskowych. 

WARSZAWA, 8.III. PAT. W ga- 
binecie "ministra spraw wojskowych 
został utworzony w ostatnich dniach 
referat prasowy. Do zakresu prac 
nowego organu należy między innemi 
również informowania prasy © $рга- 
wach, dotyczących wojska. Kierowni- 
kiem referatu został mianowany kpt. 
Lepecki. 

- Taksy noiarjalna 
WARSZAWA. 7.3. (PAT). Na porządku 

dziennym wczorajszego posiedzenia komisji 
prawniczej znajdował się projekt rządowy u- 
Stawy o taksie notarjalnej. Komisja przepro- 
wadziła jedynie dyskusję formalną, odracza- 
jąc posiedzenie do przyszłego wtorku celem 
zaproszenia na. obrady w charakterze eksper- 
tów przedstawicieli rzesz notarjalnych. 

Przed imieninami Marszałka Jū- 
zefa Piłsudskiego 

Z Warszawy donoszą, że ze WZEIER na 
przewidywane złe warunki atmosferyczne, 
jak np. prawdopodobieństwo złego stanu 
dróg, PSA i powodzi tegoroczny obchód 
imienin Marszałka Piłsudskiego organizowany 
będzie uroczyście raczej w ramach poszcze- 
gólnych garnizonów niż w samej stolicy, jak 
to było w ub. roku. ” 8 

Nie jest zamierzone więc urządzanie ani 
większych raidów, ani nie będą również wy- 
syłane delegacje od poszczególnych oddzia- 
łów. Przewidywane są jedynie nieliczne de- 
legacje zbiorowe od większych garnizonów, 
jak również ew. sztafety piesze organizowa- 
ne na zasadach biegów sztafetowych. 

Przy organizowaniu obchodów imienino- 
wych na prowincji garnizony działać będą 
w scisłem porozumieniu z komitetami imie- 
ninowemi na miejscu. Komitety te wszędzie 
rozpoczęły już wzorem lat ubiegłych swoją 
działalność. 

Zjazd oficerów h. 6 p. p. Le- 
› gjionów 

W dniach 16 i 17 bm. odbędzie się w 
Warszawie drugi zjazd oficerów b. 6 p.p. 
Legjonów Polskich. Zjazd zwołują gen. dyw. 
Norwid Neugebauer i gen. bryg. Piewicz: 
Otwarcie zajzdu nastąpi dnia 16 marca o g. 
17-ej w kasynie sztabu głównego, plac Mar- 
szałka Piłsudskiego 7. Oficerowie i podofice- 
rowie b. 6 p.p. leg., pol. którzy nie otrzymali 
zaproszeń imiennych, zechcą zgłosić się bez 
zwłocznie do biura zjazdu: mjr. dypl. Wojcie- 
chowski Edward, sztab główny, tel. wew. 86 
Komitet wykonawczy zjazdu stanowią dr. 
Henryk Gruber, prezes PKO dr. Adam Lisie- 
wicz, szef kancelarji cywilnej P. Prezydenta 
Rzeczypospolitej i pułk. dypl. Tadeusz Peł- 
czyński. 

Zjazd dyrektorów polskich szkół 
średnich państwowych 

Jutro o godz. 5 pp. rozpoczną się obrady 
dwutygodniowego zjazdu delegatów kół sto- 
warzyszenia dyrektorów pol. szkół średnich 
państwowych które odbywać się będzie w 

sali śeatralnii gimnazjum państw. im. Królo- 
wej Jadwigi na pl. Trzech Krzyży. W pierw- 
szy dzień, zjazdu m. in. wygłoszone będą 
referaty na temat: Współpraca domu i szko- 
ły w dziele wychowania młodzieży, w dru- 
gim dniu t.j. w niedzielę, poza uchwaleniem 
sprawozdań odbędą się wybory do władz 
stowarzyszenia. 

Uruchomienie pierwszego Konsu- 
latu polskiego w Afryce, 

Agencja Press donosi, że w końcu 
marca udaje się do Kapstadtu w po- 
łudniowej Afryce dotychczasowy char- 
ge d'affaires w Belgradzie, radca Kwa- 
piszewski, celem objecia stanowiska 
polskiego konsula generalnego. i uru- 

chomienia pierwszej polskiej etatowej 
placówki konsularnej w Afryce. 

Konsul generalny  Kwapiszewski, 
który czyni obecnie w Warszawie przy- 
gotowania do tak dalekiej podróży, 
nawiązał ścisły kontakt z organizacja- 

*mi gospodarczemi i przygotowuje się 
do podjęcia na terenie swego okręgu 
konsularnego akcji, mającej utorowač G 

drogę eksportowi produktów polskich 
do tego kraju. 

Uśmiech fortuny 
Szczęśliwym posiadaczem 

nr. 33186 na którą padła główna wygrana 
40 tysięcy dolarów jest proiesor gimnazjal- 
ny we Lwowie dr. Stefan Jufski. 

dolarówki 

Opłata pocztowa niszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzgiędnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń, 

Z ZA KORDONÓW 

krytyczne położenie iudności w Łotwie 
Z Rygi donoszą: Vice-minister ko- 

munikacji w wywiadzie, udzielonym 
przedstawicielom prasy na temat: 
„ciężkie położenie łudności w Łotwie", 
między innemi oświadczył, że robot- 
nicy ani z Polski, ani z Litwy nie 
otrzymają pozwolenia na wjazd do 
Łotwy, gdyż w samej Łotwie, szcze- 
gólnie w Łałgalji liczba bezrobotnych 
jost bardzo wielka. O ciężkiem poło- 
żeniu w Łatgałlji świadczy następujący 
fakt: w pewnej wsi, która przedtem 
miała 48 krów, obecnie zostały tylko 
4. Ostatnie konie robocze sprzedają 
się po 24—30 łatów, Włościanie wy- 
przedają bydło i konie wskutek bra- 
ku paszy. 

W tych dniach do m. Dagła z 1— 
8 okolicznych gmin ma przybyć oko- 
ło 3000 potrzebujących pomocy oraz 
1000 - 2000 bezrobotnych. Wszvscy 
oni mają zamiar udač się do Rygi, 
urządzić tam demonstrację i żądać 
pracy i chleba. Ze wszystkich 600.000 
łatgalców 70 proc. zjedli wszystek 
chleb, zaś 80—90 proc. włościan nie 
mają ziarna nawet na zasiewy. 

Paraliżowanie działalności komunistyci- 
nej w Łotwie 

Z Rygi donosze: Komuniści ło- 
tewscy na dzień 17 marca zamierzali 
zwołać w Wolmarze i Rzerzycy kon- 
ferencje, w Rydydze zaś, Libawie, Dy- 
naburgu i innych miastach urządzić 
demonstracje. W celu zrealizowania 
uchwał konferencja rzekomo miała 
być wybrana „Wszechłotewska robot- 
niczo-włościańska rada". Reagując na 
te zakusy komunistyczne minister 
spraw wewnętrznych - nieodwołalnie 
wzbronił zwołanie konferencji, zaś 
premjer Cielminsz oświadczył, że rząd 
bezwzględnie nie pozwoli na żadne 
„rady” lub komitety, których celem 
jest burzenie obecnego ustroju pań- 
stwowego Łotwy. 

łoiewskie ordery dla litewskich 
OfiLBTÓW. 

Z Kowna donoszą: Wczoraj w po- 
selstwie łotewskiem w Kownie odbyła 
się ceremonja wręczenia 30 orderów 
łotewskich litewskim oficerom. Wśród 
udekorowanych są: minister spraw 
wewnętrznych pułk. Mustejkis, nowy 
szef sztabu generalnego pułk. Kubili- 
unas, gen. Żukowski, gen. Grigaliu- 
nas Głowackis, gen. Szniukszta i inni. 

Dotychczas łotewskiemi orderami 
udekorowano około 300 oficerów 
armii litewskiej. 

kasowanie stanowiska wiceministrów W 
Łotwie. 

‚ Z Rygi donoszą: Wczoraj gabinet mi- 
nistrów „przyjął nowe etaty ministerstwą 
rolnictwa. 

. Nowe etaty nie przewidują stanowiska 
wiceministrów. 

Podwyjszenie diet. poselskich 
Z Rygi donoszą: Komisja organizacyjna 

sejmu opracowała nową ustawę według 
której posłowie na sejm będą pobierali 
miesięcznie 600 łatów zamiast pobieranych 
dotychczas 400. > 

Krys rządowy W 00 Iażegnany. 

Z Rewla donoszą: Wczoraj prezy- 
denta państwa odwiedził przedstawi- 
ciel frakcji pracy A. Anderkopp i o- 
świadczył, że frakcja unikając kryzy- 
su rządowego nie odwoła swych mi- 
nistrów pod tym. warunkiem. jeżeli 
zostanie wydana Specjalna ustawa o 
likwidacji opieki i sekwestru fabryki 
Bekera i o przekazaniu tymczasowego 
zarządu nad fabryką rządowi. Prezy- 
dent zgodził się na ten warunek. W 

ten sposób kryzys rządowy w Estonii 
został zażegnany. 

Pogrzeb kowieńskiej konki 
Z Kowna donoszą: 15 bm. ostatecznie 

likwiduje się ; konka kowieńska. W dniu 
tym odbędzie się „uroczysty pogrzeb kon- 
ki“. Według oprącowanego ceremonjału 
wszystkie wagony konki pojadą jeden za 
drugim, przyczem pierwszy wagon będzie 
obity krepą, wewnątrz zaś będzie mieściła 
się orkiestra, która wykona marsz żałobny. 

drugim wagonie będą znajdowali się 
przedstawiciele prasy, w ostatnim zaś ob- 
sługa i adoratorzy konki. 

Jdrżiki 
WST 

'W — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. i 

/TY — Bufet kolejowy. 
KIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 

GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. i 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S$. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność” 
LADA -— ul. Suwalska (3, 5. maki. 
MOŁGDECZNO -- Księgarnia 7”-wa „Ruch“ 

WARSZAWA — T 

  

CENY UGŁOSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na 
oraz nadesłane milimetr 50 Kronika reklamowa 
żej. Zagraniczne 50% drożej. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIESWIEZ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jažwiūskiego 
NOWOGRODEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia I-wa „Kuch* 
OSZMIANA -— Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Połska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej 
STOŁPCE -- Księgarnia T-wa 
ST. ŚWIĘCIANY — 
WILEJKA POW. — 

    

„Ruch 
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uł. Rynek 

gl 
   

      

    

IRYS. A PRIENAI 
str. 2-ej i 3-ej 40 groszy. Za tekstėm 15 gros:y. Konimikaiy 

g. milimetr 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji 0 25 proc. dro- 
głoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co de 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. ' 
  

Dymisja Ministra Czechowicza 
WARSZAWA, 8.lll. PAT. Pan Prezydent Rzeczypospolitej pod- 

pisał w dniu dzisiejszym następujące dekrety; 

„Do Pana Gabrjela Czechowicza. Ministra Skarbu w War- 

szawie. Przychylając się do przedstawionej mi prośby о dymi- 

sję, zwalniam Pana z urzędu mini-tra skarbu. Warszawa, dnia 8 
marca 1929 roku. Prezydeat Rzeczypospolitej (—) I. Mościcki. 

Prezes Rady Ministrów (—).K. Bartel". 
„Do Pana Doktora Tadeusza Gródyńskiego, Podsekreterza 

Stanu w Ministerstwie Skarbu w Warszawie. Poruczam Panu 
kierownictwo Ministerstwa Skarbu. Warszawa, dnia 8 marca 

1929 roku. Prezydent Rzeczypospolitej (—) I. Mościcki. Prezes Ra- 
dy Ministrów ( - ) K. Bartel". 

Obrady komisji budżetowej. 
WARSZAWA, 8 III. PAT. Posiedzenie komisji budżetowej, wyznaczone na godz. 

10, zostało na żądanie przedstawicieli klubu B.B. odroczone do godz. 12 m. 30. 
Po tej przerwie pos. Byrka udzielił głosu p. ministrowi Czechowiczowi, który 

zaznaczył, że znajduje się w stanie dymisji i z tego powodu nie może spełnić żąda- 
nia komisji i przedłożyć poszczególnych uchwał Rady Ministrów, nA podstawie któ- 
rych zostały wydatkowane sumy, przekraczające budżet. Z kolei p, minister złożył 
następujące oświadczenie: 

Przemówienie min. Czechowicza. 
„ „Szanowni Panowie! Oskaržacie mnie o przekroczenia budżetu w roku 1927/28 

bez uprzedniej zgody ciał usiawodawczych. Oświadczam panom, że uważa.bym swą 
pracę w roli ministra skarbu za ułatwioną, jeżeliby uzyskiwanie uprzeaniej sankcji 
parlamentu było dła możliwe. Zmniejszałoby to presję na skarb ze strony innych 
resortów, leżałoby to również w interesie naszego rozwoju gospodarczego, jeżeliby 
współpraca rządu i Sejmu mogła się odbywać w normalnych warunkach. Nie można 
jednak zamykać oczu na to, że pracować musiałem w wyjątkowych okolicznościach, 
że w roku 192'|28 Sejm był prawie nieczynny, Że stworzenie warunków normalnej 
współpracy nie ode mnie zależało i że jako minister skarbu miałem urogę do Sejmu 
zamkniętą. : > й 

Czy mogłem w tym stanie rzeczy spowodować odroczenie aż do ustawowtego zo- 
łatwienia kredytów na wyżywienie wojska, na płace urzędnicze, renty inwalidzkie, na 
obsługę p ożyczek państwowych? Czy nie byłoby także połączone z wielką szkodą dla 
kraju odmówienie środków dla Banku Rolnego chociażby dla budowy portu w Gdyni. 
Moi poprzednicy nie potrafili również uniknąć przekroczeń budżetowych, aczkolwiek pra- 
cowali w innych warunkach i mieli zawsze drogę otwartą do Sejmu. Byliście panowie dla 
nich wyrozumiali, chociaż wówczas przekroczenia budżetowe potęgowały deficyty. Dla- 
czego. chciecie być obecnie bezwzględni, gdy rok 1927 - 28 zamknął nadwyżkę 214 milj. 
złotych i przez cały czas swego urzędowania wykazałem ponad 550 miljonów zł. oszczę- 
dności budżetowych bez zwiększenia stawek podatkowych, gdy majątek państwowy po- 
EAC o 2 miljardy złotych? 

wierdzą panowie —i to jest wasz główny argument — że minister skarbu obo- 
wiązany był wymagać od rządu bezwzględrtego respektowania praw parlamentu w dzie- 
dzinie budżetowej i że gdy widział, że tym prawom chociażby formalnie tylko może 
grozić najmniejsze uszczupienie, winien był niezwłocznie zgłosić swą dymisję. Innemi 
słowy wymagacie panowie od ministra skarbu żeby był wyznawcą zasady: „Fiat iusti- 
tia — pereat mundus“ i przekładał ją ponad najżywotniejsze interesy kraju. Ježelibym 
nawet mógł stanąć i stanął na grun cie czysto formalnym, to przecież znalazłbym się w 
sprzeczności z wymaganiami życia i nie mógłbym osiągnąć tego celu, który mnie, jako mi 
nistrowi skarbu musiał przyśwłecać. Celem tym było uporządkowanie stanu finansów 
par ) A EPL 
Satan i daje mnie to wielkie zadowolenie wewnętrznie; że żadne udręki nie mogą go 
zniweczyć. Osiągnięcie wyższego celu mego życia zawdzięczam wyłącznie i jedynie Mar- 
szaałkowi Piłsudskiemu. jakże mogliście żądać odemnie, żebym wystąpił wobec niego 
z votum nieufności, gdy wam, moim oskarżycielom, sumienie wasze nie pozwoliło tego 
uczynić? 

Twierdzilišcie i twierdzicie, że nieprzedłożenie dodatkowej ustawy skarbowej za 
rok 1927 1 28 stanowi główną przyczynę, wytoczonego procesu. Prasa opozycyjna ró- 
wnież specjalnie ten momtent podkreśla. Nie mogę przeto pominąć tego milczeniem. Jest 
dla mnie niezrozumiełem, jak można pod groźbą postawienia w stan oskarżenia wymagać 
od ministra żeby popełnił czyn nielojalny wobec rządu i wniósł projekt ustawy o dodat- 
kowych kredytach we własnem imieniu z pominięciem premjera, który uzależniał to 
prezdłożenie — jak panom wiadomo z jego oświadczenia od zamknięć rachunkowych. 
Zrozumi łem byłoby żądanie, ażeby minister skarbu przyśpieszył to przedłożenie, ewen- 
tualnie zaś — o ileby nie mógł tego uczynić — podał się do dymisji. O tem, jakie prądy 
i RP były zajmowane w tej sprawie w łonie rządu będąc w stanie dymisji, mówić 
nie będę. 

Gdy jednak Sejm przyjął uchwałę z dn. 5 grudnia 1928 roku do wiadomości oświa- 
dczenie w tej sprawie p. premjera Bartla, uważać musiałem 'ewentualność konfliktu za 
wykluczoną i nie mogłem jako członek rządu zająć w tej sprawie bardziej nieprzejed- 
nartego stanowiska, niż uczynił to Sejm, a to te mbardziej, że uważałem za punkt ambicji 
sfinalizowanie już oddawna przezemnie przygotowanej operacji kredytowej ogromnej wa 
gi dla państwa. Przyśpieszyłem wszakże prace nad zamknięciami rąchunkowemi i zło- 
żyłem już je Najwyższej lzbie Kontroli. 

Wyrazić mogę ze swej strony jedynie ubolewanie, że opozycja, zapominając o 
powyższej uchwale sejmowej, nie krępującej rządu żadnym terminem i bez uprzed- 
niej zmiany tej uchwały, przeszła do ataku, uriemożliwiającego porozumienie w tej 
sprawie. Powyższą argumentację rozwinąłem nie w tym celu, ażeby udowodnić nie- 
słuszność ściśle rugorystycznego stanowiska w danej sprawie, jako sprzecznego z do- 
tychczasowemi zwyczajami. Nie przeczę, że możecie panowie, stojąc ną gruncie czy- 
sto formalnym, oskarżać mnie o przekroczenia budżetowe, nie licząc się z tem, że 
pracowałem w atmosferze napięcia politycznego, że nie miałem drogi otwartej do Sej- 
mu i że nie mogłem bez narażenia państwa na szkodę nie otwierać kredytów w wy- 
konaniu uchwał Rady Ministrów Proszę jedynie o zaznaczenie w opinii komisji, gdy 
wypadnie ona dla mnie nieprzychylnie, że bezwzględne traktowanie zastosowane zo- 
stało w dziejach sejmu polskiego po rąz pierwszy do ministra skarbu, który miał 
szczęście uporządkować polskie finanse i zapewnić równowagę budżetową i ustabili- 
zowač walutę“. 

Krwawe sfarcie hillerowcėw z komunisfami 
BERLIN, 8.II1. PAT. W miasteczku Holsztyn wczoraj późnym wieczo- 

rem przyszło do krwawego starcia pomiędzy pochodem komunistycznym 

a hitlerowcami, w czasie którego dwóch uczestników po obu stronach zo- 

stało zabitych, a kilkunastu ciężko rannych. Jeden ranny zmarł jeszcze w 

ciągu nocy w szpitalu. 

„Arecki czuje się lepiej 
WIEDEN, 8.1ll. PAT. Według doniesień dzienników z Konstantyno- 

pola polepszyć się miał stan zdrowia Trockiego, który jednakże jest w 
dalszym ciągu pod opieką lekarską. Wolno mu wprawdzie opuszczać bu- 
dynek konsulatu sowieckiego, nie korzysta on jednak z tego przywileju ze 
względu na złą pogodę. Syn jego otrzymał pozwolenia wychodzenia na 
miasto pod kontrolą tureckiego urzędnika policyjnego. 

W Meksyku spokój 
MEKSYK, 8.III. PAT. Sytuacja wewnętrzna poprawiła się w tak znacz- 

nym stopniu, że władze zniosły cenzurę prasy i depesz 
 GRZSKZKOCYJZIEA 

Echa napadu na listonosza we bwowie 
Dotychczasowe wyniki śledztwa 

LWÓW, PAT. W wyniku dalszych dochodzeń w sprawie napadu rabunkowego 
nalistonosza Kochanowskiego przy ul. Grodeckiej 89 stwierdzono następujące fakty: 
Mieszkanie, w którem dokonano napadu rabunkowego, należało do państwa Majblu- 
mów. Przed kilkunastu dniami p. Majblum wynajął pokój pewnemu człowiekowi, któ- 
ry zajmował go rzekomo dlą swej siostry Poli Bronsmanówny, studentki filozofji, 
Pola Bronsmanówna, będąca w ścisłej zmowie z rabusiami nadąła do siebie samej 
przesyłkę pieniężną. * 

Śledztwo wykazało, że biorąca udział w rabunku nie jest $Polą Bronsmanówną, 

lecz legitymowała się jedynie skrądzionym indeksem uniwersyteckim. Indeks ten zgi- 
nął przed kilku dniami na uniwersytecie. 

LWÓW. — Aresztowany napastnik, którego nazwisko podano jako Merytczak, 
jak się wykazało ślesztwe, nazywa się Roman Meczuk. 

LWÓW, 7. III. PAT. W dalszym ciągu dochodzenia w sprawie napadu na listo- 
nosza, zdołano stwierdzić identyczność zabitego bandyty, lat 25, student 4-go roku 
prawa Uniwersytetu jana Kazimierza. W dniu dzisiejszym stwierdził aresztowany Me- 
czuk, że napadu dokonano z polecenia Ukraińskiej Organizacji Wojskowej, jednak 
twierdzenia tego nie umie dowieść. Charakter napadu i jednak i jego małostkowość 
oraz fakt, że listonosz Kochanowski jest z pochodzenia Rusinem, świadczą o tem, że 
napad posiada charakter czysto bandycki. 

  

owych. Daleka od wszelkiej polityki praca moja w tym kierunku nie pozostaje, 

OBRADY SENATU 
Dyskusja budżetowa. 

, WARSZAWA. 8.3. (PAT). Na, posiedze- 
niu plenarnem Senatu sen. Makarewicz przed 
stawii do ratyfikacji traktat ekstradycyjny 
ze Stanami Zjednoczonemi, zaznaczając, że 
między tekstem angielskim tego traktatu a 
polskim okazały się duże różnice tak, że mo- 
głyby w przyszłości wywołać komplikacje 
przy stosowaniu traktatu. Ponieważ zaś po- 
prawek do niego wnieść nie można, przeto ko 
misja Senatu proponuje rezolucję, wzywają- 
cą Ministerstwo Spraw Zagranicznych do 
podpisania protokółu dodatkowego celem u- 
sunięcia tych nieścisłości. Projekt ustawy i 
rezolucję przyjęto. 8 

, Następnie sen. Makarewicz, członek ko- 
misjią kodyfikacyjnej odpowiada na krytykę 
prac komisji przez sprawozdawcę ustawodaw 
stwa. Ma ona stworzyć kodeksy cywilny 
karny i handlowy oraz postępowanie cywilne 
i karne. Są to rzeczy doniosłe i nie mogą 
być — zdaniem mówcy — robione w pośpie- 
chu. Nawiązując do uchwalonej w czerwcu 
roku zeszłego przez Senat rezołucji, wzywa- 
jącej rząd do zaprowadzenia zakładów dla 
niepoprawnych, oraz do przygotowania inne- 
go rodzaju zakładów poprawczych, mówca 
wyraża żal, że Ministerstwo nie zajęło się ta 
sprawą, a rezolucja pozostała bez skutku. 
Dalej w dłuższym wywodzie senator omawia 
kwestję wzrostu przestępczości w Polsce, 
podając dane statystyczne. W zakończeniu 
proponuje ponowne uchwalenie wzmianko- 
wanej rezolucji Senatu, a oprócz tego drugiej 
rezolucji, która ma uniemożliwić udzielanie 
urlopów „zawodowym przestępcom. 

en. Posner porusza sprawę Studźieńca, 
proponując, ażeby z sum 6.400 tys. przezna- 
czonych na regulac ję hipotek włościańskich 
wydzielić 100 tys. zł. na zakład w Studzieńcu. 

„Sen. Perzyński (BB) podkreśla zasługi 
Ministerstwa w dziedzinie opracowywania u- 
staw unifikacyjnych, oraz w sprawie popra- 
wy więziennictwa. Dalej stanowczo odpiera 
zarzuty, stawiane sądom polskim uważając 
je za nieuzasadnione oraz podkreśla niedo- 
stateczne uposażenie sędziów i ciężkie wa- 
runki ich pracy, nazywając ich bohaterami 
na stanowisku. Mówca wierzy, że warunki 
wkrótce się polepszą. : 
. Sen. Pant (Niem.) oświadcza, że według 
jego zdania Ministerstwo Sprawiedliwości 
mogłoby się: nazywać Ministerstwem sądo- 
wni cwa i więziennictwa, a nie zasługuje na 
nazwę Ministerstwa Sprawiedliwości. Uwa- 
ża, że sądy są narzędziem politycznym. Mó- 
wiąc o aresztowaniu pos. Ulitza zaznacza, 
że aresztowany był on jedynie dlatego, że 
jest kierownikiem Volksbundu, która to insty- 
tucja przeszkadza  wynarodowieniu Niem-- 
ców, i zaznacza, że. aresztowanie to opiera 
się rzekomo na sfałszowanem dokumencie. 

BUDŻET MINISTERSTWA SKARBU. 

Po przerwie Izba przystąpiła do budżetu 
Ministerstwa Skarbu. Sprawozdawca sen. 
Szarski (BB) oświadcza, że zarzucano mu, 
że przedstawia stan gospodarczy w Polsce 
jako różowy, a który jest w rzeczywistości 
czarny. Prawda leży pośrodku — sytuacja 
nie jest ani różowa, ani rozpaczliwa. Stosunki 
są ciężkie wszędzie. W Niemczech jest ta sa- 
ma plaga, a mianowicie, że kredyt wzdziera 
się do konsumcji i podcina niesłychanie tę 
konsumcję, co fest objawem niezdrowym. 
Mimo wszystko mówca nie traci otuchy. Po 
przeliczeniu na złote w złocie okazuje się, że 
w roku 1924 dochody wynosiły 1504 miljo- 
nów a więc są większe o 12 proc. W tym 
samym czasie wydatki w roku 1924 wynosiły 
1677, a obecnie spadły na 1590, a więc są 
mniejsze o 5 proc. Należałoby zatem po- 
chwalić naszą gospodarkę państwową. W 
tym stane rzeczy urzędnicy materjalnie stra- 
cili, ale społeczeństwo jako całość zyskało. 

Po skończonem oświadczeniu p. minister 
Czechowicz opuścił salę. 

Następnie zabrał głos referent pos. dr. 
Lieberman, który w konkluzji zgłosił następu- 
jące wnioski: 1) Uprasza się p. ministra 
skarbu, by wyjawił komisji konkretne fakty 
i okoliczności oraz przeszkody, które nie po- 
zwoliły mu mimo upłynięcia przeszło roku 
przedłożyć Sejmowi projektu ustawowego o 
kredytach dodatkowych za rok 1927 - 28. 
2) Uprasza się p. ministra skarbu o udziele- 
nie komisji pisma NIK z dnia 10 stycznia 28 
roku, w którem po raz pierwszy NIK zażą- 
dała przedłożenia ustawy o kredytach dodat- 
kowych Sejmowi. 3) Zaprasza się na nastę- 
pne posiedzenie przeesa NIK p. Wróblewskie 
go, jako świadka celem przesłuchania go na- 
rodzaj i wysokość sum, wydatkowanych po- 
za budżetem, przyczem prezes NIK ma prze- 
dłożyć komisji wszystkie sprawozdania mie- 
sięczne Ministerstwa Skarbu za powyższy 0- 
kres budżetowy wraz z dotyczącemi uchwa- 
lami Rady Ministrów, na podstawie których 
wydatki zostały poczynione. 

Przewodniczący pos. Byrka oświadcza się 
przeciw wnioskowi referenta. Uważa je za 
niepotrzebne. Pan minister w swojem oświet- 
leniu stanu rzeczy oświadczył, że nie można . 
odeń oczekiwać dalszych wyjaśnień. Stan rze > 
czv został przez ministra Czechowicza dosta- 
tecznie oświetlony Również niepotrzebne jest 
wzywanie jako Świddka prezesa NIK gdyż 
w tym wypadku nie chodzi o szczegóły ale : 
o to, czy minister skarbu przekroczył budżet 
i czy przedłożył Sejmowi dotyczący projekt 
uchwalony celem zatwierdzenia wydatków. 
Minister wyjaśnił także, że każdy przezeń 
poza budżetem poczyniony wydatek był u- 
zasadniony w uchwale Rady Ministrów i po- 
dyktowany interesem państwa. 

Pos. Kościałkowski przyłączył się w swo- 
im wywodzie do zdania przewodniczącego 
Sądzi, że sprawa dojrzała już do ostateczne- 
go załatwienia. 

Po dyskusji i końc owem przemówieniu 
referenta komisja przystąpiła do głosowania 
Odrzucono wniosek pos. Downarowicza o 
przejście do porządku nad wnioskiem o po- 
ciągnięcie ministra Czechowicza do odpo- 
wiedzialności, przyjęto natomiast wnioski re- 
ferenta pos. Liebermana. 
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Samolot opadł na linii granicznej. 
Onegdaj w godzinach popołudniowych w rejonie Budsłąwia, wpobliżu linji gra- 

nicznej nastąpiła katastrofa samolotu nieustałonej przynależności. Najbardziej zasta- 

nawiającem jest to, że samolot leciał z Rosji Sowieckiej, natomiast barwy posiada 
litewskie. 

Ujęcie groźnego bandyty 
BARANOWICZE. 8. 3. (tel. wł. „Słowa”.) W dniu wczorajszym policja powiatu 

Baranowickiego ujęła groźnego bandytę Jana 
nego na terenie Polski Muchy Michalskiego. 

Bertosza, jednego z przywódców band zna- 
Bertosz poszukiwany był przez Sąd Okrę- 

gowy w Nowogródku za szereg napadów, a między innymi za napad. zbrojny na majątek 
Maruczewicze i zabójstwo Adama Sciepury, napad zbrojny na jana Szurapo, napad na 
folwark Bliczyń w pow. Nieswieskim, następnie napad na Jana Swirko, następnie na Szy- 
manowskiego w majątku Mostowicze, napad na majątek Bychowszczyzna, następnie na 

Jerzego Žoinierkiewicza i Rymaszewskiego, nast nie napad na Kazimierza Myślickiego 
w maj. Dziemidowicze, napad zbrojny i podpalenie maj. Mickiewicze, własność Witolda 
Bułhaka i szereg innych. Po dokonaniu tych napadów w roku 1924 w czasie likwidacji 
band zbiegł do Rosji. W ostatnich dniach drogą wywiadów udało się ustalić, że Bertosz 
przekroczył granicę do Polski i znów zamierza organizować bandy. Po ustaleniu miejsca 
pobytu postanowiono go ująć, jednak mając na uwadze, iż groźny bandyta będzie się 
bronił i nie podda się wobec czego nie obeszłoby się bez oiiar, policja użyła podstępu, 
a mianowicie w ten sposób, że przebrano kilku wywiadowców za robotników i pod opie- 
ką umuadurowanego posterunkowego weszli oni do miejscowości, w której znajdował 
się Bertosz. Przebrani robotnicy pod pozorem zimna, aby się ogrzać wstąpili do domu, 
w którym znajdował się Bertosz, zaś posterunkowy, który rzekomo pędził ich do roboty, 
o = by zebrać robotników jeszcze z tej samej wsi. W tym samym momencie 

nic nie przeczuwając, wszczął rozmowę z robotnikami i ci w pewnym mo- 
mencie rzucili się na niego i obezwładniwszy, zakułi w kajdany. Odstawiono go do 
więzienia, gdzie niewątpliwie nie minie go zasłużona kara. 

  

POSTAWY. 

— O uczczenie imienin Marszałka. 
W dniu 5 marca na zew p. starosty Nedź- 
wiedzkiego do sali Klubu urzędniczego 
zbiegł się cały zastęp przedstawicieli 
wszystkich organizacyj społecznych, jak to: 
Koła P. M. Szkolnej, Stowarzyszeń Strzel- 
Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej, Straży 
ogniowej, Chrześcijańskiego Banku Ludo- 
wego, przedstawiciele wszystkich urzędów, 
szkół polskich i żydowskich i gminy ży- 
dowskiej, aby wziąć udział w obradach 
nad sposobami, jak najlepiej uczcić dzień 
imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

W pięknem przemówieniu swem pan 
starosta Niedźwiedzki, przytaczając piękne 
przymioty charakteru naszego Wodza, 
wplatając coraz to piękniejsze czyny i za- 
sługi względem Ojczyzny naszej położone 
zobrazował postać Marszałka Józefa Pił- 
sudskiego, jako największego w: dobie 
obecnej wyzwolonej Polski, Polaka ; © 
wielkiem sercu miłującem  nadewszystko 
dobro Ojczyzny i przywołał wszystkich 
obecnych do utworzenia komitetu obchodu 
uczczenia dnia imienin Marszałka. W  dy- 
skusji wywiązało się .maluskie nieporozu- 
mienie co do zrozumienia ideologii Mar- 
sząłka. Przedstawiciel Strzelca dowodził, 
że Marszałek najwięcej ukochał Strzelca i 
Strzelec musi zająć dominujące stanowisko 
w tym obchodzie, aby pięknie uczcić swe- 
go Dziadka. Przedstawiciel zaś Stowarzy- 
szenia Młodzieży Polskiej dowodził, 
Marszałak kocha nietylko Strzelca, ale 
wszystkich tych, którzy szczerze kochają 
Polskę, a że Młodzież Polska w Postawach 
kocha Marszałka, więc również chce pięk- 
nie uczcić swego Ojca, dobrego Ojca, 
który czasami, niestorne swe dzieci karci, 
a karci umiejętnie,gdyż błogosławione skut- 
ki naprawy widzimy. 3 

Do stołu Komitetu powiatowego, już 
zgóry było uplanowane, że zasiądu;, trzech, 
p. Starosta, p. Kom. P. K. U. i Komendant 
Strzelca, ałe na wniosek p. Józefa Kęsto- 
wicza, który dowodził, że popularność 
Marszałka i umiłowanie jego osoby, jest 
tak wielka w Postawach, że do stołu tego 
trzeba powołać przedstawicieli wszystkich 
organizacyj społecznych działających na te- 
renie Postaw. 

W rezultacie postanowiono powołać 
Komitet Obchodu Imienin Marszałka z 
wszystkich przedstawicieli organizacyj spo- 
łecznych. Ё 

Mieiscowy 

NOWOGRODEK. 
— Podniesienie stopy procentowej 

w kasie komunalnej. Nowogródzka ko- 
munalaa kasa oszczędności uchwaliła pod- 
nieść stopę procentową wkładów termino- 
wych z 8 na 10 proc. — oraz doceniając 
ideę propagowania oszczędności postąno- 
wiła urządzić premjową loterję książeczek 
oszczędaościowych. 

— Zmiana granic. Z dniem 1 kwiet- 
nia w granicach gmin wiejskich zajdzie sze- 
reg zmian na podstawie rozporządzenia 
ministerstwa spraw wewnętrznych. Zmiany 
te są podyktowane interesami gmin i nie- 

Że 

ma 

wątpliwie zastosowanie ich spotka się z 
uznaniem szerokich mas ludności. 

— Walne zebranie. Onegdaj odbyło 
się walne zgromadzenie delegatów kasy 
samopomocy szeregowych pol. państw. woj. 
Nowogródzkiego. Uchwalono zakupić i wy- 
budować w Nowogródku własnym kosztem 
dom, w którym mieściłyby się wszystkie 
instytucje społeczne policji. Podkreślić na 
leży, że aczkolwiek kasa datuje od 1925 r. 
to jednak osiągnęła obrót 500.000 zt., z te- 
go wypłacono kilkaset zapomóg bezzwrot- 
nych, długich pożyczek na sumę około 
2000 zł., buduje się pomnik zoeia po” 
licjaatów w Stołpcach, którego koszt do 
obecnej chwili już wynosi około 7,000 zł., 
utrzymuje groby poległych policjantów na 
terenie całego województwa, zakupiło bi- 
bliotekę, której wartość wynosi kilkadzie- 
siąt tys. zł., finansuje wszelkie imprezy i 
poczynania sportowe i t, d. 

Na temże posiedzeniu walne zgroma- 
dzenie wybrało komendanta wojewódzkie- 
go, iaspektora Rożkowskiego, członkiem 
honorowym. 

SŁONIM. 

Zmiana granic gmin w pow. 
Słonimskim. Poczynając od 1 kwietnia rb. 
wprowadzona zostaje pewna zmiana granic 
gmin wiejskich na obszarze pow. Słonim- 
skiego. Zmiana ta obejmie tereny gmin: 
Czemery, Derewna, Dziewiątkowicze, Kury- 
łowicze, Kostrowicze,  Kozłowszczyzna, 
Szydlowicze i Žyruwice. 

GŁĘBOKIE 

— Pożegnanie d-ra Staniszewskiej. 
28 lutego w ogniska Rady Opiekuńczej 
Kresowej, grono miejscowych lekarzy i 
najbliższych przyjaciół, żegnało p. Karolinę 
Staniszewską ostatnio d-ra Kasy Chorych, 
opuszczającą Głębokie. P. Staniszewska 
żona p. Michała długoletoiego starosty 
pow. Duniłowickiego i Dziśnieńskiego wy- 
jechała do Miadzioła, gdyż mąż jej przed 
partii miesięcami naznaczony został sędzią, 

nazwiskiem pp. Staniszewskich, Z 
których mąż jako starosta, a żona jako le- 
karz,j od pierwszego dnia wskrzesz. Polski 
pracowali ną terenie dwóch sąsiadujących 
starostw, wiąże miejscowe społeczeństwo 
nieprz erwana nić wspólnych prac, marzeń 
dążeń, jakie tylko ożywiać mogą ludzi głę- 
boko, bez reszty oddanych sprawie krajo- 
wej. Już sam humanitarny charakter, jaki 
oaje zawód lekarza, przy wielkich zaletach 
serca, czyni z p. Staniszewskiej wartość o 
wysokim gatunku tem większą, jeśli doda- 
my wybitną pracę społeczną, którą p. Sta- 
niszewska jako prezes Pol. Macierzy Sz. 
w Głębokiem i Duniłowiczach rozwijała. 
To też w chwili opuszczenia nas przesyła- 
my za pośrednictwem prasy, nasze szczere 
choć nieudolnie wyrażone życzenia: pomy- 
ślności i wytrwania w dalszej pracy, wzmo- 
cnionej wiary, iż społeczeństwo nigdy nie 
zapomni o tej przeszłej waszej pracy i za- 
wsze nosić będzie w pamięci zacną a ko- 
chaną naszą p. Karolinę. Nie żegnamy — 
lecz mówimy dowidzenia! 

Tutejszy. 

в с WY 

ECHA KRAJOWE Wieści z nad blękitnego Lemanu 
Poranne posiedzenie Rady Ligi Narodów 

Sprawozdanie komitetu finansowego— Petycje mniejszo- 
ściowe—Sprawa Ulitz'a odłożona. 

GENEWA, 8 III. Pat. Na porannem posiedzeniu piątkowem Rada przy- 

jęła sprawozdanie komitetu finansowego Ligi Narodów. Szereg petycyj 

mniejszościowych, między innemi petycja z Górnego Sląska, znajdują się 

na porządku dziennym. Słychać jednak, że sprawa aresztowania b. posła 

do sejmu Śląskiego Ulitza nie będzie jeszcze omawiana. 

Sprawa mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku. 

GENEWA. S.lII. Pat. Na jutrzejszem posiedzeniu Rady Ligi 

przedmiotem obrad będzie sprawa mniejszości niemieckiej 

Szczególne zainteresowanie budzi skarga Volk- Górnym Śląsku. 
sbundu w sprawie aresztowania Ulitza. Krążą również przypusz- 

czenia na temat stanowiska, jakie zajmie minister Stressemann 
w związku z tym punktem 
waża przekonanie, 

porządku dziennego. Prze- 
że pod wpływem nacjonalisiycznycn kół nie- 

mieckich Stresemann zabierze głos w obrouie Ulitza. 

Projekt konwencji o pomocy finansowej 

GENEWA. 8.3. (PAT). Projekt konwencji o pomocy finansowej dla państw za- 

grożonych przez napaść, lub będących ofiarami napaści, zapewniałby tym państwom mo- 

žliwie szybką i skuteczną pomoc, wzmacniając w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa 

i pozwalając im na ograniczenie zbrojeń. Projekt przewiduje mianowicie udzielenie poży- 

czki gwarantowanej jednocześnie przez państwo zaciągające pożyczkę, przez sygnatar- 

juszy konwencji oraz przez niektóryca sygnatarjusży prywatnych. Udzielenie pomocy 

winno być zadecydowanre jednogłośnie przez Radę Ligi. Konwencja obowiązywać będzie 

przez 10 lat, poczem może być przedłużona na kolejne 5-letnie okresy. Briand i Cham- 

berlain zaproponowali aby projekt ten przedstawiony został wszystkim rządom do zbada- 

nia. Zdaniem Rądy, projekt ten posiada nader doniosłe znaczenie. Celem łatwiejszego 

wprowadzenia projektu tego w życie, Rada chce wciągnąć do niego jak największą liczbę 

państw. 

Sprawozdonie delegatów Kuby 

GENEWA. 8.3. (PAT). Rada Ligi Narodów przyjęła sprawozdanie de- 

legata Kuby Aguerro Betrancourt w sprawie prac komitetu finansowego Ligi 
Narodów. Sprawozdanie podkreśla, że wzmiankowany komitet opracował pro- 

jekt konwencji w sprawach finansowej pomocy dla państw napadniętych. Te- 

go rodzaju konwencji życzyło sobie Zgromadzenie i Rada. Konwencja opiera 

się na idei zapewnienia tym państwom możliwości uzyskania pomocy finan- 

sowej na wypadek wojny. Przyczyniają się do wzmożenia bzepieczeństwa, u- 

możliwiłaby ona prezprowadzenie rozbrojenia oraz wprowadzenie w życie 0- 

graniczeń wojennych. Projekt konwencji ma być rozesłany wszystkim państ- 

wom, będącym członkami Ligi, w tym celu, aby mogły one dać potrzebne 

instrukcje delegatom swoim na najbliższe zgromadzenie Ligi. Briand wskazał 

na wielkie znaczenie, jakie ma konwencja również i dla państw niebędących 
członkami Ligi. Chamberlain przyłączył się do słów Brianda, wstawiając 

wniosek aby dopuścić do podpisania konwencji pa jej opracowaniu wszystkie 

państwa również i te, które nie są członkami Ligi. Następnie sprawozdanie 

Bethancourt zostało jednogłośnie przyjęte. 
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Kotły parowe każdego rodzaju i 
wielkości : 

Grupowe kotły opłomkowe O wy- 
sokiej sprawności, 

Turbiny i maszyny parowe każdej 
wielkości dla pary przegrzanej. 

Silnik Diesla do 1 KM, bez sprę- 
żarki, 

Maszyny gazowe i urządzenia na 
gaz ssany.. 

Przetworniki 
Silniki elektryczne prądu stałego i 

trójfazowego 

Urządzenia transportowe 

Wagony dla kolejek wąskotorowych 

Wagwniki dla buraków i węgli 
otwarte i zamknięte 

Wywrotki 

Truki leśne 

Maszyny i aparaty dlą: 
Przemysłu gumowego 
Przemysłu cukrowniczego 
Lodowni i urządzeń chłodniczych 

Wodociągów 
Urządzeń czerpakowych 

Pompy odśrodkowe i tłokowe 
Zbiorniki dla wszystkich celów 
Rurociągi i pędnie. 

Części lane: z odlewu szarego, stali 
i bronzu 

Dzwony kościelne ze specjalnego 
bronzu 
Części kute do 5 ton 
Części prasowane 
Konstrukcje żelazne: krany, mosty, 

wiązary dachowe, budowie 
żelazao-kratowe. 

wagi sztuka 

Najwyższe odznaczenie na Targach Północnych w Wilnie i na Wystawie w Łucku, 
Odwiedziny naszych inżynierów, opracowanie projektów 

dla poważniejszych reflektantów bezpłatnie 

Prosimy o zwiedzenie naszych wielkich stoisk na Powszechnej Wystawie 
Krajowej w Poznąniu od maja do września 1929 r. 

  

Biuro własne Wilno, ul. Jagiellońska 9 m. 12. fel. 8—84 
Adres telegraficzny: Stocznia Wilno. 
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Wyprawa sporiowo-spoleczna bezroboinych 
w Anglji. 

Bezrobocie wśród górników angiel- 
skich szerzy się w dalszym ciągu za- 
trważająco. Nie pomogła wizyta księ- 
cia Wallji, który obiecał energiczne 
środki zaradcze, nie skutkują szumne 
zapowiedzi Labour Parthy, która gło- 
siła, że sama złemu zaradzi — bez po- 
mocy rządu. Wszystko okazało się 
płonnem i nędza w okręgach górni- 
czych jest w dalszym ciągu zatrważa- 
jąca. 

To też nieszczęśliwi bezrobotni po- 
stanowili urządzić wielką manifestację: 
wysłali równo 1000 swych przedsta- 
wicieli do Londynu, wysłali ich  pie- 
szo, w obdartych ubraniach i podziu- 
rawionych kapeluszach. Te tysiąc 
nędzarzy miało wzbudzić litość tak 
mieszkanców samego Londynu jak 
ludności wiosek i miasteczek poprzez 
któreby przechodzili. 

Mała armja wyruszyła w drogę; 
zgodnie ze wskazówkami towarzyszy 
żaden z uczestników wyprawy nie 
miał grosza w kieszeni, nie zabrał z 
domu nawet kromki chleba — mieli 
przecie przedstawiać ludzi zgłodnia- 
łych, doprowadzonych nędzą do osta- 
teczności. Żebranie po drodze było 
zatem zupełnie wskazane. 

Z Glamorgan do Londynu jest 
bardzo daleko, A szosa coraz to za- 
hacza o większe i mniejsze zbioro- 
wiska domów, w których żyją ludzie 
zamożni, syci, zadowoleni z losu. 

Bezrobotnych przyjmowano wszę- 
dzie nadwyraz gościnnie, karmiono, 
pojono, zapraszano na nocleg, roz- 
czulano się nad ich brudnemi ubra- 
niami. Im dalej od Glamorganu tem 
milsze i sutsze były przyjęcia, tem 
więcej sympatji okazywano przyby- 
szom. 

Przybywało im też na wadze z 
dnia na dzień, z postoju na postój. 
Trudno odmawiać jedzenia, a tu zbie- 
gali się mieszkańcy wiosek dalej od 
Szosy położonych i zapraszali do sie- 
bie—na lunch. Etapy stawały się co- 
raz mniejsze, były dnie, że o 10 ki: 
lometrów zaledwie posuwano się na- 
przód. 

Wśród tysiąca mężczyzn 999 upra- 
wiało różne sporty. Sformowała się 
więc drużyna piłkarska, drużyna rug- 
by, ekipa lekkoatletyczna i bokserska. 
Każde miasteczko niezwłocznie wysta- 
wiało swoich mistrzów i wobec wszy- 
Ściuteńkich mieszkańców rozgrywano 
najprawidłowsze w Świecie mecze 
między reprezentacjami osady i bez- 
robotnych. Górnicy byli zazwyczaj 
górą—wzięci na ambit obywatele u- 
praszali o rewanż—no a rewanż mógł 
się odbyć dopiero nazajutrz, zatem 
trzeba było przekarmić całą armję 
przez 24 godziny, ale chętnie zgadzali 
się na to mieszkańcy byle, mieć oka- 
zję do zademonstrowania, że i u nich 
w Baraniej Wólce grać, biegać i bok- 
sować się umieją. | 

W szystko ma swój koniec więc i 
droga skończyła sią nareszcie, bezro- 
botai przybyli do Londynu wprawdzie 
dopiero po trzech tygodniach (450 
klm.), ale przybyli. Zaraz rozpoczęli 
starania o audjencje u króla, u prem- 
jera, u ministrów, u podsekretarzy 
Stanu, u posłów nawet. Nikt nie 
chciał z nimi gadać. Wszyscy po- 
ważni ludzie w Anglji wiedzą aż nad- 
to dobrze o klęsce bezrobocia, O roz- 
paczliwej sytuacji setek tysięcy i nie 
mają nic do do dowiedzania się od 
paru hołyszy. Górnicy z Glamorganu 
musieli zadowolnić się manifestacjami 
ulicznemi. 

Policja jednak przeciwstawiła się 
im "stanowczo. Pod pozorem, że tamu- « 
ją ruch uliczny, rozpędzano natych- 
miast każdy symulakr nawet wiecu, 
nie pozwalano na pochód w zwartym 
szyku. 

Paru bezrobotnych przeszwarco- 
wało się do Sali obrad Izby. Podczas 
przemowy jednego z posłów libera| - 
nych, który stwierdzał, że duch mili- 
tarystyczny jest klęską Europy - bez- 
robotni krzyknęli chórem: „nieprawda, 
kapitalizm jest klęską Świata* woźni 
użyli przemocy, bójka była solidna, 
musiano przerwać posiedzenie, wresz- 
cie eksmitowano niepożądanych poli- 
tyków z galerji. 

Rada miejska znudzona spacerami 
bezrobotnych po mieście postanowiła 
odesłać ich do domu. Zakupiono cały 
pociąg, załadowano armję do wago- 
nów i... lokomotywa ruszyła w stronę 
Glamorganu. 

Niewiele zdzialala ekspedycja bez- 
robotnych, ale uczęstnicy wyglądają 
Świetnie i są rozradowani—tak przy- 
jemnie spędzili czas. Karol. 
LL liai a i a i i ZWIERA WEZ 

Komanikacja pocztowa W уг 
W starożytności, za czasów państwa Per 

skiego i Greckiego, jedynem połączeniem Me- 
zopotamji z Morzem Sródziemnem był stary 
trakt handlowy, przecinający pustynię Sy- 
ryjską, który umożliwiał wymianę towarów 
między Wschodem a Zachodem. Od czasu 
zaprowadzenia żeglugi droga ta coraz bar- 
dziej wychodziła z użycia i, można powie- 
dzieć że przez 2000 lat noga ludzkia nie po- 
stała na tej pustyni. Dopiero Wojna Świato- 
wa i lata następne wprowadziły pewne zmia- 
ny. W roku 1923 dwóch oficerów angielskich 
Norman i Gerald Nairn, zaprowadzili regu- 
łarną komunikację pocztową między Bagda- 
dem a Damaszkiem, obsługiwaną przez sa- 
mochód marki Cadillac. Początkowo uśmie- 
chano się pob.łażliwie na wiadomość o nie- 
dorzecznem napozór przedsięwzięciu obu 
Oraci, ale okazało się niebawem, że słusz- 
ność była po ich stronie. 

Postanowili oni przebyć przestrzeń 965 
kim. przez piaszczystą pustynię, jadąc bez 
zatrzymywania się, z wyjątkiem jednego po- 
stoju w oazie Rutba Wells, jedynej jaką spo- 
tyka się na całym tym odcinku drogi. Od sa- 
mego początku przedsięwzięcie to odniosło 
sukces zupełny. Obecnie poczta kursuje 
przez pustynię według ustalonego rozkładu 
jazdy i utrzymuje kitka dużych samochodów 
pasażerskich. Przejazd przez pustynię trwa 
26 godzin i nie przedstawia żadnych wiek- 
szych niebezpieczeństw. Teren pustyni jest 
tak płaski i twardy, że kpt. Malcoem Cam- 
pbell nosi się nawet z zamiarem odbycia 
tam właśnie swych najbliższych prób pobi- 
cia rekordu w szybkiej jeździe samochodowej 
Pośród ogólnego dobrego stanu drogi wy- 
różnia się kilka miejsc nierównych i przeci- 
nanych głębokiemi rowami; w kilku innych 
miejscach trzeba przejeżdżać przez wyschłe 
łożyska rzek, któremi tylko w zimie płynie 
woda. Na zachód od Rutba, mniej więcej w . 
połowie drogi, gościniec na przestrzeni 480 
klm. prowadzi przez teren twardy i stały. 
Duże samochody ©sobowe- przebywają . tę 
część drogi z przeciętną szybkością około 
70 klm. na godzinę. Powszechnem zjawi- 
skiem stał się na tych drogach samochód pan „ 
cerny marki Cadillac, który ze względu na 
niespokojne płemiona tubylcze, zamięszkują- 
ce okolice, przez które prowadzi droga, 
tskortuje stale samochody pocztowe, gwa- 
rantując podróżnym zupełne bezpieczeństwo. 

Dzięki uruchomieniu tych samochodów 
pocztowych można obecnie dostać się z Ba- 
gdadu,do Londynu w przeciągu 9 dni, a z 
Port-Saidu w 48 godzin. W Bagdadzie można 
znaleźć połączenia kolejowe z miastem Bas- 
ra, zatoką Perską i granicą państwa Perskie- 
go. Auto pocztowe stanowi więc KE Ro 
nie, szybkie połączenie z Persją i północną 
częścią Indji. Podróżni rekrutują się przewa- 
żnie z pośród handlarzy skór, amerykańskich" 
i angielskich turystów oraz rodzin oficerów 
angielskich. 

ISŁUCHAWKIJ 
nailepiej i najtaniej naprawia ь 

KONCESJONOWANA WYTWÓRNIA 
RADJOTECHNICZNA. Skopówka_6. 
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PRZEZ MOJE OKNG 
- Rzymskie miraże — Dusery p. He- 

rriotta — Odpryski naszych trzydzie- 

stu miljonów — Z korespondencji na- 

szego magistratu. 

O okno ty moje, okno — szczelino 

ladajaka, przez którą na świat patrzę! 

Im bardziej, im beznadziejniej ja do 

ciebie przykuty ciałem, tem szersze mój 

duch zdaje się obejmować horyzonty. 
Niezawodnie — niezawodnie... To, 

co raz po raz oglądam z mego okna, 

to fatamorgana: cień cienia rzeczywi- 

stości, jej mocno wyblakłe odbicie. Ale 

zawsze! Mogę przecie ręczyć głową, 

że tam, hen, daleko za tym mira- 

żem jest najrealniejsza pod słoń- 

cem, murowana rzeczywistość. 

Tak ja często, tak często np. widu- 

ję ostatniemi czasy przez moje wileń- 

skie okno — Rzym! Któżby się dziwił? 

Świata całego oczy wciąż jeszcze prze- 

cie są utkwione w Watykan — znów 

suwerenny! Jakby wciąż nieprzerwanie 

wypatrywały: kiedy to stworzy się sły- 

nna watykańska brama „bronzowa”, i 

wytoczy się z niej złocista karoca, Z 

siedzącym na wysokim koźle siwiuteń- 

kim Rinaldem Taroginim, co oto.w cią- 

gu swej 63-letniej służby, stangretem 

był u pięciu papieży a żadnego z nich 

nie woził. A teraz oto z jakąż salenno- 

ścią, z jakiem namaszczeniem, z jakiem 

w duszy nieopisanem szczęściem wie- 

zie stary Rinaldo Tarogini w złocistej, 

od największego święta, karecie Piusa 

Xl-go i dokąd, miły Boże, wiezie, do- 

kąd! Do króla wiezie z rewizytą — a 

lud rzymski ściele się formalnie poko- 

tem po obu stronach ulicy, zaś wzdłuż 

chodników, w regulaminowych odstę- 

pach stoją z bronią u nogi, trzymając 

straż honorową: to żołnierz włoski 

bersagliero, to wspaniały pieszy 

gwardzista papieski, to faszysta w 

czarnej bluzie.... w czarnej, bo jak wia- 

domo, szkarłatna garybaldka wyszła 
dawno z mody. 

Ba! Ja to wszystko sam widzę z 

  

  

mega okna. Niech tylko oczy zamknę. 
Bo aby takie rzeczy ujrzeć „jak na ja- 
wie, dlatego potrzeba dużo ekstraor- 
dynarnego skupienia. 

Czasem boję się oczy otworzyć. A 
nuż ujrzę Odnowiciela Państwa Papie- 
skiego wyjeżdżającego z Watykanu po 
raz pierwszy na ulice Rzymu... w auto- 
mobiłu, w jednym ź tych które mu słu- 
żą dla przejażdżek po ogrodach Waty- 
kańskich? Sen—mara!, Możeż tak źle 
nie będzie. Ot, plotkują ludzie jedni to, 
drudzy owo. Nikt nawet nie wie w 
przybliżeniu kiedy papież Pius Xl-ty po 
raz pierwszy ukaże się na ulicach Rzy- 
mu. Podobno aż w maju. Bo nie pier- 
w ej — powiadają — przekroczy Bra- 
mę Bronzową swojej rezydencji „wię- 
ziennej” aż parlament włoski ratyfiku-- 
je pakt zawarty ze Stolicą Apostolską 
w imieniu rządu i króla przez Mussoli- 
niego, no i nie wpierw aż król złoży 
pierwszy wizytę w Watykanie. Bo, kró- 
tko mówiąc, królów jest jeszcze wielu 
na świecie, a papież... to papież. 

Mówią, że Medjolan będzie pierw- 
szem miastem, które Ojciec Święty od- 
wiedzi — jako wolny suweren; że nie 
wykluczona jest podróż do Paryża. [n- 
ni dodają: do New-Yorku... Lecz fa- 

ktycznie nikt jeszcze nic napewno nie 
wie. Może to nawet plotka, że zaraz 

po podpisaniu paktu watykańsko-kwi- 
rynalskiego papież dał w prezencie i w 

upominku kardynałowi Gasparri'emu 
wspaniały krzyż do noszenia na pier- 

siach, osypany drogiemi kamieniami, 
z dedykacją na nim ułożoną przez pa- 
pieża. Zaś monsignore Borgoncini-Du- 
са oraz mesenas Pacelli otrzymać ja- 
koby mieli drogocenne zegarki. 

Być może, — bo to się zdaje nie 
ulegać wątpliwości, że Pius Xl-ty rad 
jest z dokonanego pomyślnie dzieła. 
„Papież — czytałem niedawno w któ- 
rejś zagranicznej gazecie — podobnie 
jak Kościół Katolicki myśli kategorja- 
mi nie jednorocznemi lecz stuletniemi. 
Faszyzm może sobie „trwać i trwać... 
lecz może i zniknąć z widowni Włoch 
i świata nie dziś to jutro, nie za dzie- 

sięć to za sto lat, a pakt zawarty „z 
Italją* zabezpiecza Stolicę Apostolską 
od wszelkiej przygody na wiek wie- 
ków. Zerwać taki pakt, dezawuować go 
nie poważy się żaden rząd włoski... ia- 
szystowski czy nie faszystowski. Bo i 
dla samej ltaljj — możemy dodać — 
czyliż to nie ogromna wygrana na are- 
nie polityki międzynarodowej, że z 
chwilą zawarcia przez Mussoliniego 
Pokoju Rzymskiego z roku 1929-go, 
jakby urwało się i zeszło ze świata od- 
wieczne, dumne hasło Gesta Dei 
per Francos! Gdy się taki atut 
dostało w ręce, nie puszcza się go już 
z rąk — nigdy. 

Pomyślał p. Edward Herriot, b. 
irancuski premier, jedna z osobistości 
najbardziej reprezentacyjnych Francji 
teraźniejszej: 

— Prasa francuska przemleła aku- 
ratnie rozwiązanie kwestji Rzymskiej... 
Lecz jest to jakby bezosobowa enun- 
cjacja. Trzeba mocno, bardzo mocno 
dać światu do zrozumienia, że my, któ- 
rzy Francję obecną mamy w ręku, ani 
myślimy krzywić się .... 
radujemy się — z całym chrześcijań- 
skim światem. Pax Romana eviva, evi- 
va, eviva! 

I p. Edward Herriot poprosił do 
siebie paryskiego przedstawiciela Uni- 
ted Press. 

Nader rychło potem w kilku naczel- 
nych, najpoważniejszych organach pra- 
sy europejskiej i amerykańskiej ukazał 
się identyczny, spory z rozmiarów, ar- 
tykuł luminarza umiarkowanej ' lewicy 
francuskiej omawiający zaszłe w Rzy- 
mie historyczne wydarzenie.* ) 

P. Herriot jest jakby olśniony. Prze- 
szłość — pisze — zdawałoby się na 

O tym najnowszym sposobie „lansowa- 
nia“ na świat tego, co dana znakomitość po- 
lityczna ma światu do powiedzenia — o! 
całkiem we własnem imieniu — była już moe 
wa na tem miejscu, przy innej okoliczno: 
ści. Herriot nader często posługuje się roz- 
głośnią wielkiej prasy międzynarodowej za 
pośrednictwem agencyj. w rodzaju United 
Press. Tembardzieį, że artykuły takie są 
świetnie płatne. 

Przeciwnie! - 

wieki wieczne pogrzebana, zmartwych- 
powstaje! Patrzyliśmy już jak na wiel- 
kie, szacowne muzeum па pałac olbrzy- 
mi, dzieło Ottoną Colonny, co zasiadał 
na Stolicy Apostolskiej jako Marcin 
V-ty, co przewodniczył na koncyljum 
w Konstancji... a oto patrzcie, co się 
stało! W jednej z sal watykańskich 
wisi ogromny obraz odtwarzający bit- 
wę pod Lepanto... Takich tradycyj 
(uśmiecha się p. Herriot) „miasto pa- 
pieskie'* Piusa Xl-go nie wznowi, lecz 
temniemniej, choć bardza nieduże bę- 
dzie jaśnieć niezrównanym blaskiem ar 
cydzieł+v sztuki i majestatem ducha 
ludzkiego. P. Herriot wielokrotnie pod- 
kreśla, że dosłowny tekst umowy wa- 
tykańsko-kwirynalskiej nie jest jeszcze 
opublikowany, że nie znając gó, trze- 
ba się wstrzymać od komentarzy a przy 
najmniej z wielką je formułować rezer- 
wą; wszelako dziś już widać, jak na 
dłoni, co za ogromne korzyści dała Pax 
Romana Watykanowi. Prawda, nowe 
Państwo Papieskie nie będzie miało 
prawa azylu, z którego — przypomina 
p. Herriot — tak długo korzystała ba- 
zylika Notre Dame w Paryżu i katedra 
w Beverley w Anglji.. ale to przecie 
drobiazg, detal. Formuła przysięgi skła 
danej przez biskupów może być w 
danym wypadku niewygodna... ale to 
przecie też detal. I tak dalej, tak dalej, 
nicuje p. Herriot wcale troskliwie umo- 
wę Laterańską*, przynajmniej to, co 
gazety podały z niej do wiadomości 
publicznej. Bo p. Herriot o tem, co za- 
szła w Rzymie, wie tylko z gazet. W 
dzisiejszych czasach jest to najdemo- 
kratyczniejsze źródło informacji... A ja- 
kżeby b. premier francuski nie miał być 
nawet wzorowym dernokratą? 

Nagle tylko przerywa p. Herriot 
istne okadzanie Watykanu i pyta, ot, 
tak sobie, mimochodem: 

— A propos!..Do paktu rzym- 
skiego ma być podobno dołączony 
konkordat. Czy p. Mussolini nie wzoro- 
wał przypadkiem tego konkordatu na 
umowie zawartej w 1801-szym przez 
Napoleona z papieżem Piusem Vll-ym? 

jest przedewszystkiem 

% 

Niedawno temu, wspomniał p. Ka- 
zimierz Smogorzewski, w którymś z li- 
stów swoich paryskich do „Słowa* o 
zebraniach dyskusyjnych zainauguro- 
wanych przez „Gazetę Polską“ wycho- 
dzącą w Paryžu. ' 

Zaraz na pierwszem takiem zebra- 
niu poruszył p. Henryk Korab-Kuchar- 
ski, znakomity dziennikarz i publicysta 
polsko-francuski, jeden z naczelnych 
redaktorów dziennika „Matin“ wyso- 
kiej doniosłości sprawę dalszego — po 
wygaśnięciu w Paryżu naszej wielkiej 
Emigracji politycznej — rozwijania się 
życia polskiego we Francji. 
Bo, jak wiadoino, napływa dziś do 
Francji cała masa polskich robotników. 
Pokojowy — jak wyraził się p. Korab- 
Kucharski — najazd po chleb z kilofa- 
mi w ręku lub sierpem. 

I p. Korab-Kucharski drukuje obe- 
cnie w paryskiej „Gazecie Polskiej“ 
niezmiernie interesujące uwagi i wska- 
zówki dotyczące dróg życia polskiego 
we Francji. A niczego w bawełnę nie 
owija. Ma oczy szeroko otwarte na r e- 
alite des choses, jak wyrażał 
się największy z Francuzów, Napoleon, 
i nam szeroko oczy otwiera na — real- 

ne, nieubłagane fakty. Jednym z nich 
fakt, że całej 

masie robotników swoich Polska tera- 
źniejsza nie jest narazie w możności 
zapewnić wewnątrz kraju: dosyć pra- 
cy i, co za tem idzie, dość zarobku na 
pokrycie wzrastających wciąż potrzeb. 
Gdzież ten nadmiar naszych sił robo- 
czych ma szukać choćby tylko znoś- 
nych warunków życia? Urwała się emi- 
gracja do Ameryki. Na szczęście wy- 
chodźtwo do Francji ma otwartą przed 
sobą drogę — nawet wcale szeroką. P. 
Korab” Kucharski jest tego zdania, że 
przez długie jeszcze lata Francja bę- 
dzie importerem a Polska eksporterem 
pracy. : 

Chodzi jednak aby robotnik polski 
był we Francji przez samych Francu- 
zów, zarówno przez rząd, jak przez 

społeczeństwo, szanowany i otaczany 
opieką. Aby był dla Francji pożą da- 
ny.-'Aby Francja widziała w napływie 
polskich, tęgich sił roboczych: włas- 
ny interes. 

Stanie się to wówczas, powiada p. 
Korab-Kucharski, gdy w każdym przy- 
bywającym do Francji „po chleb” ro- 
botniku polskim będą Francuzi widzieli 
— kandydata na Franciiza. Gdy ów 
przybysz przestanie ostentacyjnie о- 
świadczać wszem wobec i każdemu z 
osobna, że... za nic w świecie, nigdy, 
naturalizować się nie będzie, ani on, 
ani jego rodzina, ani żadne dziecko do 
siódmego pokolenia! 

Bo — niema czego ukrywać —Fran- 
cja chce i musi widzieć w emigracji do 
niej przybywającej: ów przyszły ży- . 
wioł ludzki, co powoli (a im prędzej, 
tem lepiej) wynarodowi się, obróci się 
w masę "narodową francuską i wylud- 
niającą się Francję dla Francuzów ura- 
tuje. 

Dobrze! Ale my, my Polacy, czyli 
możemy patrzeć obojętnie na wynara- 
dawianie się całych tysięcy rodaków; 
jakże pogodzić się mamy z taką stratą; 
jakże mamy sami jakby popychać owe 
rzesze pólskich emigrantów w ramio- 
ńa Francji, aby z nich uczyniła... no- 
wych Francuzów! A jednak — 
nie może inaczej być. Każdy naród mu- 
si z matematyczną ścisłością tracić 
swój liczebny nadmiar. Nadmiar w 
stosunku do owego państwowego tery- 
torjum lub do warunków  przyrodzo- 
nych rodzimej gleby. Trudno! Skoro się 
kraj — mający przecie ściśle określo- 
ne i konkretne granice — zaludnia 
wciąż i zaludnia bez pamięci i miary...4, 
to — to musi nastąpić przeludnienie. 
A jedną z plag przeludnienia (może je- 
szcze najmniejszą!) jest emigracja, po- 
łączona jakże często z wynarodowie- 
niem się jej gdzieś na Obczyźnie. D u- 
ra lex sed lex. To, co się już 
dziś dzieje w najbardziej cywilizowa- 
nych krajach, lub dziać zaczyna, prze- 
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W przygotowywanym przez mini- 
terstwo rolnictwa planie prac nad po- 
dniesieniem produkcji rolnej w Polsce 
kwestja rozwoju stosowania nawozów 
sztucznych stanowi zagadnienie, do 
którego słusznie przywiązywana jest 
zczególna waga a rozważaniu którego 

w styczności z rolnikami poświęcona 
była niejedna konferencja. Uzgodnione 
dyfinitywnie poglądy w tej sprawie 
rzedstawiają się następująco: 

1. Zasadniczym kierunkiem akcji 
propagandy nawozów sztucznych po- 
winno być nauczanie racjonalnego u- 
żywania nawozów sztucznych, z dru- 
giej zaś strony ułatwienie zaopatrzenia 

się rolników w te nawozy. 
2. jednym z głównych środków pro- 

|pagandy winna być akcja doświadcza|- 
na, prowadzona przez zakłady doświa- 
dczalne, a pod ich opieką przez perso- 
!nel instruktorski organizacyj rolni- 
czych. Akcja w tej płaszczyźnie winna 
mieć za zadanie: syntetyczne opraco- 
wanie wyników wieloletnich doświad- 
czeń nawozowych, badanie ścisłe w za- 
kładach doświadczalnych nowych za- 
gadnień z dziedziny nawożenia, prowa- 
dzenie przez zakłady doświadczałne i 
koła doświadczalne doświadczeń zbio- 
rowych ścisłych i wreszcie organizo- 

  
     

    

     
   

    

   

najprostszych i jednolitego typu z na- 
wozami sztucznemi najmniej w działa- 

| niu zawodnemi. * 
3. Jako šrodek praktycznego nau- 

czania stosowania nawozów  sztucz- 
|nyc i rozwijania propagandy w tym 
kierunku powinny być wykorzystane 
konkursy młodzieży wiejskiej i konkur- 
sy gospodarstw wiejskich. 

4. Akcja wydawania i rozpowszech 
niania wydawnictw reklamowo-propa- 
gandowych oraz przeznaczonych dla 
nauczania ludności powinna być orga- 

nizacyjnie zunikowana i wzajemnie 
uzgodniona. UR 

5. Należy ustalić na wzór zagrani- 
cy nowe metody eksponowania * przy 

_ wykorzystywaniu wystaw i pokazów 
rolniczych dla celów propagandy / na- 
WOZOWEJ. ' e 

Dalsze punkty dotyczą stworzenia 
warunków sprzyjających i ułatwiają- 

<ych nabywanie nawozów sztucznych 

(przez dogodne rozłożenie terminów 
spłaty kredytów nawozowych, wyrów- 

manie kosztów transportu kolejowego, 
X tworzenie składów lokalnych przy spół 

| dzielniach i t. p.) oraz ich wysiew (w 
_ drodze popierania rozpowszechniania 

(| Odpowiedniego typu siewnika i udzię- 

    

/ znajdziemy cyfry. Francja 

- lania dogodnych kredytów na zakup 
_ tych siewników). : 

Do czasu, dopóki realizacja powyż- 

Szych zadań, lub zmienione „warunki 

/ życia nie wysuną potrzeby zmiany wy- 

, tycznych w omawianym zakresie — in- 

ne środki oddziaływania na wzrost na- 

wozów sztucznych uznane zostały na 

konferencjach zwoływanych przez mi- 

nisterstwo rolnictwa za nieudolne 

względnie narazie nieaktualne. 
Za takie nieaktualne środki uznano 

między innemi: 

.1) dążenie do obniżenia obecnej 
stopy procentowej kredytów nawozo- 

wych P.B.R., która to sprawa przy kró- 

tkoterminowości kredytów ma drugo- 
rzędne znaczenie; 

2) prolongowanie spłat jesiennych 
nawozowych kredytów P.B.R do jesie- 

„ widział już temu sto pięćdziesiąt lat — 

Malthus. 
Wszystkiego tego, p. Korab-Kuchar- 

ski nie mówi tak wyraźnie, jak oto tu 

stoi. Lecz myśl przewodnia jego ko- 

mentarzy do faktu aż nadto realnego i 

który wszelkie teorje wyprzedził, jest 
wystarczająco jasna. I — pełna zdro- 

wego sensu oraz logiki nieubłaganej. 

Jeszcze słówko. 

Wszechświatowej sławy ekonomi- 
sta berliński prot dr. Juljusz Wolff wy- 
<lał datą tegoroczną nowe dzieło „Die 
neue Sexualmoral und das Geburten- 
problem unserer Tage". Ciekawe tam 

ma ziemi 
urodzajnej cztery razy tyle co Włochy, 
dwa razy jest od nich większa i ma 
tylko 40 miljonów ludności podcżas 

- gdy Włochy mają jej o 2 miljony wię- 

cej. Polacy rozmnażają się prawie dwa   

  

razy szybciej niż Niemcy, których wy- 

dajność rozrodcza jeszcze się po woj- 
nie — zmniejszyła. Rosja zaludniać się 
— nie przestaje. Ale ludy i narody 

eazjatyckie rozmnażają się — rekordo- 
mdo. Dr. Wolff przytacza obliczenia au- 
stralijskiego statystyka C. H. Knibbs'a 
z roku 1926-go. Wobec 710 miljonów 
ludzi białej rasy istnieje na kuli ziem- 
skiej obecnie: 510 miljonów żółtych, 
420 brunatnych, i 110 miljonów murzy- 

*nów. Płodność Chińczyków, Mongo- 
łów a osobliwie Indusów, jest wprost 
nie do wiary. 

Są którzy dopingują Białą Rasę: 
— Nie daj się! Nie daj siebie po- 

bić Rasie Żółtej! Rekord liczebności ty 
musisz zdobyć. Rozmnażaj się, Biała 
Raso, rozmnażaj! Hip, hip, hip! 

I wyścig idzie, że moje uszanowa- 
M 4 Wyšcig.. do przepašciprze- 

udhnienia.. Kto pierwej dosko- 
czy? Są szanse niezawodne, że całe lu- 
dzkie plemie dojdzie społem do tej me- 
ty — trochę mniej, trochę więcej ko- 
lorowe... 

* 

wanie pokazów nawozowych możliwie. 

ni roku następnego — gdyż to musia- 
łoby wpłynąć ograniczająco na rozmia- 
ry akcji nawozowej P.B.R., rolnictwu 
zaś, korzystającemu szerzej z kredy- 
tów na warunkach obecnych, poza 
stworzeniem kilkomiesięcznego  ulgo- 
wego okresu, nie dałoby trwałych ko- 
rzyści; 

3) udzielanie kredytów gotówko- 
wych spółdzielniom kredytowym w ce- 
lu udzielania rolnikom pożyczek na za- 
kup nawozów sztucznych —gdyż akcja 
ta, jak dowodzi praktyka P.B.R., nie 
ma widoków powodzenia; 

4) obniżenie lub wyrównanie tary- 
fowe kosztów przewozu kolejowego na 
różne odległości — gdyż pierwszy po- 
stulat w chwili obecnej jest niemożli- 
wy do przeprowadzenia, drugi zaś — 
może być z większą korzyścią zreali- 
zowany przez ustanowienie przez prze- 
mysł nawozowy odpowiednich cen pa- 
rytetowych; 

5) stosowanie przymusu używania 
nawozów sztucznych w zakładach i go- 
spodarstwach, podległych lub  zależ- 
nych od Państwa, poza zakładami, ma- 
jącemi na celu szerzenie oświaty i po- 
stępu rolniczego, jak szkoły rolnicze, 
gospodarstwa wzorowe; 

6) stosowanie kolumn samochodo- 
wych dla zakładania lub Justrowania 
doświadczeń i pokazów — gdyż byłby 
to środek niewspółmiernie kosztowny i 
nie docierający do wielu połaci kraju; 

7) zwiększenie personelu instruktor- 
skiego kosztem subwencyj Minister- 
stwa — gdyż jest to sprzeczne z wy- 
tycznemi akcji subwencyjnej Minister- 
stwa i nie daje gwarancji szybkich re- 
zultatów pracy. (h). 

Przesilenie gospodarcze wa Wileńszczyźnie 
W dniu 7 marca br. o godzinie 19 odbyło 

się w wielkiej sali konferencyjnej urzędu 
Wojewódzkiego posiedzenie sekcji ogólno- 
gospodarczej Wojewódzkiego Komitetu Re- 
SRA. Przewodniczył prof. Władysław 
awadzki, prezes tej sekcji/ Przybyło blisko 

30 osób, zarówno członków sekcji, reprezen- 
tantów organizacyj gospodarczych, jak i prze 
dstawicieli władz, między in. p. wicewojewo- 
da Kirtiklis, prezes Izby Skarbowej Malecki, 
prezes Dyrekcii PKP Staszewski, 

ь Wodzinowski, pos. Mieczy- 
sław Raczkiewicz, naczelnicy wydziałów Urzę 
du Wojewódzkiego i inni. 

Posiedzenie zaszczycił swą obecnością p. 
wojewoda wileński wł. Raczkiewicz. 

Przedmiotem obrad był memorjał złożo- 
ny dnia poprzedniego na ręce p. wojewody. 
Memorjał ten opracowały wspólnie następu- 
iące organizacje: Stowarzyszenie Kupców i 
Przemwysłowców Uhrześcijan w Wilnie Zwią 
zek Wileński Kuców Żydowskich, Związek 
Drobnych Kupców i Handlarzy Chrześcijan 
m. Wilna i Wileński Oddział Centrali Drob- 
'nych Kupców i Handlarzy w Polsce. Osob- 
ny memorjał przedstawili również rzemieślni- 
cy. 

Rozwinęła się ożywiona dyskusja nad po- 
szczególnemi punktami wspomnianych memo 
rjałów. W sprawie sprecyzowanych w me- 
morjale postulatów, dotyczących ulg podat- 
kowych udzielał wyjaśnień prezes Izby Skar 
bowej Malecki, podkreślając, że o ile chodzi 
o ulgi podatkowe, np. w dziedzinie podatku 
obrotowego, to wymiaru dokonują komisje 
szacunkowe, złożone z "przedstawicieli sa- 
mych płatników. Komisje te niewątpliwie u- 
względniają sytuację poszczególnych branż, 
bez specjalnej interwencji ze strony władz. 
Pod tym względem komisje szacunkowe ma- 
ją bardzo obszerne ustawowe kompetencje. 
W innych wypadkach, j. np. co do kar za 
zwłokę ulgi nie należą do kompetencji władz 
skarbowych, ani Ministerstwa, gdyż oparte 
są na ustawach. lzba Skarbowa przychylnie 

-od '*moqlujejd IySOrUM Erimjejez i afnsqedzoJ 

0. VAS an KI TA TINA TOW PAGAAAAAOPEE TROY CZAK AO WEZOY BYK O IRAS AAS 

W cytowanej przed chwilą pary- 
skiej „Gazecie Polskiej* z 3-go marca, 
ktoś jako dowód ignoracji mas inteli- 
gencji francuskiej co do Polski oraz le- 
kceważenia przez nią nas i naszego 
kraju przytacza słowa swego dobrego 
znajomego, studenta medycyny, zatem 
posiadającego już niższy stopień uni- 
wersytecki (bachelier), w dodatku sy- 
na znakomitego biologa. z instytutu 
Pasteur'a. 

— Je vous avoue — tak mówił ten 
pan — et je vous prie de ne pas vous 
tacher que tout ce que je sais je Sur 
les Polonais se resume au fameux pro- 
verbe:, „saofil comme u» Polonais*, 
C'est triste, mais c'est comme ca! 

Przypomina tež „Gazeta“ listy adre- 
sowane z Francji do Krakowa: „Craco- 

vie — Russie“. 
Co mówić o Francuzach! Roku te- 

mu nie będzie, z Erfurtu w Niemczech 

otrzymał nasz magistrat ofertę z wiel- 
kiej fabryki J. A. Topfa zbudowania w 
Wilnie —  krematorjum. Mniejsza o 
propozycję. My naszych nieboszczy- 
ków grzebiermy jeszcze — póki co — 
nie sproszkowanych na Rossie albo na 
Zarzeczu. Rzecz w tem, że pan J. A. 
Topi zaadresował swój list: Wilno — 

w Rosji (Z.S.S.R.). 

Trzeba mu było odpisać. Tym ra- 
zem ujął za pióro sam lekarz naczelny 
magistratu dr. Michał Minkiewicz, no- 
ta bene wychowaniec i niemieckiego 

gimnazjum w Mitawie i niemieckiego 
uniwersytetu w Dorpacie — i w imie- 
niu magistratu wileńskiego odpowie- 
dział: 

Der Hochgeehrte ]. A. Topi 
Trai nicht den Nagel aut den Kopi. 

Es ist wahrhaftig recht verwegen 

Nach Russłand Wilno zu verlegen!— 

Bei Leibe! Er ist selber werth 
Zu schmorren auf dem lignen Herd. 

Den „Vorschlag muss der Kuckuk 
holen 

Denn Wilno lag und liegt in Polen. 

cz-j. 

\ 

IREK G05PODAKCZY ZIEW WSCHODNICH 
[ Alicja rozpowszechnienia stosowania nawozów ? sztacznych 

parte przez zarządy, czy to związku kupiec- 
kiego, czy innych organizacyj. 

Wyjaśnień w sprawach taryfowych udzie 
lał prezes dyrekcji PKP Staszewski. Inż. 
Saul Trocki zaznaczył, że taryfy wyjątkowe 
dla Wileńszczyzny tak na prźywóż surowców 
i towarów, jak i na wywóz produktów z Wi- 
leńszczyzny mogą odegrać bardzo doniosłą 
rolę w sprawie sanacji gospodarczego stanu 
Wileńszczyzny. Prezes Związku Kupców Ru 
ciński podkreślił, że celem wniesionego na 
ręce p. wojewody memorjału jest zwróce- 
nie uwagi miarodajnych czynników na ciężką 
sytuację średniego stanu Wileńszczyzny. 

Nieurodzaj bowiem i ciężkie położenie rol 
ników pociągnął za sobą złą sytuację handlu 
i przemysłu. Rolnikom pośpieszono już z po- 
mocą. Obecnie stan średni apełuje o pomoc 
i ulgi. Zabierali głos dyr. Szwykowski, na- 

EO WSÓ 

czelnik Denisewicz i inni. Naczelnik Hajdu- 
kiewicz zakomunikował, że Wileński Urząd 
Wojewódzki już przed tem przesłał władzom 
centralnym wnioski w sprawie specjalnego 
traktowania Wileńszczyzny przy opracowa- 
niu ulgowych taryf na przywóz żelaza i ziar- 
na do naszego województwa oraz na wywóz 
drzewa w stanie wyrobionym. 

P. Wojewoda Raczkiewicz przyrzekł ш- 
życzyć poparcia u władz centralnych słusz- 
nym a gruntownie umotywowanym dezyde- 
ratom sfer gospodarczych, za co w imieniu 
tych sfer przewodniczący prof. Zawadzki zło 
żył wojewodzie podziękowanie. 

W końcu na wniosek prof. Zawadzkiego, 
głębsze ujęcie i pełne zobrazowanie sytuacji 
handlu i przemysłu Wileńszczyzny powierzo- 
no wybranej specjalnie w tym celu komisji, 
złożonej z przedstawicieli  interesowanych 
sfer gospodarczych przy współudziale dele- 
gatów urzędów państwowych. Komisja ta 
ma opracować i przedłożyć nańdalej do: dn. 
27 bm. zebraniu Sekcji ogólno- gospodarczej 
projekt środków mających na celu zarówno 
ułatwienie obecnej ciężkiej sytuacji, jak i 
trwałą jej naprawę. 

Awantury komunistyszne na cmentarzu 
Pogrzeb Wiaczesława Makowskiego.—Aresztowanie posła 

Greckiego. 
W związku z likwidacją „Hramady* władze bezpieczeństwa nakazały aresztowania 

szeregu osób. W spisie tym zamieszczone zostało nazwisko. Wiaczesława Mad, 
funkcjonarjusza Centr. Sekretarjatu „Hramady* i czynnego członka KPZB. Do - 
wania wówczas Makowskieg: jo nie doszło gdyż powiadomiony w czas zdołał zmylić czuj- 
ność organów bezpieczeństwa i zbiegł do Gdańska. Po kilku miesięcach aresztowano go 
jednak w Warszawie i sprowadzono do Wilna, 
Łukiszkach. Aresztowany usiłował wylegitymo: 
imię Ślezińskiego. 

dzie osadzony został w więzieniu na 
się fatszywym dowodem osobistym na 

Ponieważ stan zdrowia Makowskiego był bardzo zły orzeczeniem komisji lekarskiej 
z dn. 20. II rb. został on zwolniony z więzienia i staraniem rodziny umieszczony w 
klinice gruźlicznej na Antokolu. 

Przed kilkoma dniami chory zmarł, a w dniu wczorajszym odbył się pogrzeb wy- 
korzystany przez komunizujące elementy dla celów agitacyjnych. 

Oto w momencie kiedy kondukt pogrzebowy zbliżał się do Ostrej Bramy do jednego 
z wieńców przymocowano wstęgę z nadpisem „Od komun. Partji Zach. Białorusi". Fun- 
kcjonarjusze ji zdjęli natychmiast wstęgę co nie wpłynęło na komunistów gdyż przed 
samym cmentarzem grupa komunistów zaśpiewała międzynarodówkę. Interwencja policji 
uniemożliwiała 

Ро ойрга: | obrządków religijnych przy mogile zabrał głos nieznany osobnik 

wyglaszając . 
„Hramady“. Wobec tego, že 

za agitację wywrotową. 

wienie skierowane przeciw rządowi z racji toczącego się procesu 
pomimo napomnienia go przez funkcjonarjusza policji mów- 

ca ów nie zaprzestał a następnie nie dał się wy! 
misarjatu gdzie wyjaśniło się, że jest to poseł na 
jewica. Poseł Grecki w maju 1928 r. został przez 

itymować został sprowadzony do ko- 
mj]an Grecki z ugrupowania Sielrob- 
jm wydany Sądowi, cełem ścigania 

KRONIKA 
| SOBOTA. 

| Q Dzis 

| Franciszki. 
I jutro 
į 40 męczen. 

Spostrzeženia meteoroiogiczne 
Meteorołogji U. S. B. 
z dnia 8 — III. 1929 r. 

Ciśnienie || 
średnie w m ] 

Wschód sł. z 5 m. 51 

Zach. sł. o g. 17 m. 89 

156 

Temperatura | nia 50C 

Upad za do: 0,2 
nę m. m. 

вн Į Ne przeważający 1 Południowo-zachodni. 

Uwagi:  Pochm. drobny śnieg. 
Minimum za dobę — 120C. 
Maximum na dobę' - 2950. 

Tendencja barometryczna: Spadek ciśnienia 
o 4 

URZĘDOWA. 
— Audjencje u p. Wojewody. W dniu 

wczorajszym p. wojewoda Raczkiewicz przy- 
jął na audjencji starostę wiktora Niedźwiedz- 
kiego w sprawach powiatu postawskiego, 
następnie prezesa łównego Kolejowego 
Wojskowego Starzaka w sprawie poparcia 
poczynań kolejarzy przez wojewódzki ko- 
mitet WF i PW. 

—Pan wojewoda zwiedził rzeźnię miejską 
oraz rakarnię. W dniu wczorajszym p. wo- 
jewoda Raczkiewicz w towarzystwie zast. 
starosty grodźkiego p. Bohdanowicza, za- 
stępcy inspektora weterynaryjnego Kojełło- 
wicza, i kierownika oddziału miejskiego Wy- 
działu Samorządowego Dzenajewicza zwie- 
dził zabudowania rzeżni miejsktej. Na miejscu 
oczekiwali delegowany przez p. prezydenta 
miasta ławnik magistratu m. Wilna Łoku- 
ciewski i kierownik rzeźni miejskiej. Pan wo- 
jewoda zwiedził wszystkie urządzenia rzeźni, 
jak też plac pod budowę nowej rzeźni, poło- 
żony naprzeciwko przy samym torze kolejo- 
wym. ‚ 

W drodzie powrotnej zwiedził p. wojewo 
da rakarnię konsta tując, że utrzymywana 
ona jest czysto, a jedynym brakiem jest to, ŻY 
że przetrzymywane przez sześć dni wyłapa- 
ne psy cierpią z powodu zimna. W celu za- 
pobieżenia tego rakarz miejski otrzymał roz- 
porządzenie zaopatrzenia pomieszczeń dla 
psów w podsciółkę ze słomy. 

— Koni w sprawie dokształcania 
prac komunalnych. W dniu wczorajszym od- 
była się w Urzędzie Wojewódzkim konferen 
cja pod przewodnictwem p. wicewojewody 
St. Kirtiklisa w sprawie organizacji szkolenia 
i dokształcania pracowników komunalnych. 

Po wysłuchaniu referatu w sprawie u- 
tworzenia wydziału samorządowego przy ist- 
niejącym oe Nauk Handlowo Gospo- 
darczych w Wilnie wygłoszonym przez na- 
czelniką wydziału szkolnictwa zawodowego 
Kuratorjum Wileńskiego Okręgu Szkolnego 
L. Kuczewskiego i ożywionej dyskusji uzna- 
no za cełowe utworzenie z początkiem roku 
szkolnego 1929 - 30 wspomnianego wyżej 
wydziału samorządowego. Wyłoniono komi- 
sję, do której weszli: prof. M. Gutkowski, 
nacz. }. Rakowski, starosta Radwański, nacz. 
Kuczewski, radca W. Reiss oraz z urzędu 
inspektor starostw A. Żyłko, p.o. insp. woj. 
Zw. komun. ]. Mieszkowski oraz insp. sam. 
gm. M. Niedek. 

— Zjazd nadłeśniczych. W okresie od 5 
do 7 bm. odbył się zjazd nadleśniczych wi- 
leńskiej Dyrekcji Lasów Państwowych. Na 
zjezdzie tym podane zostały do wiadomości 
nadleśniczych ustałone przez Dyrekcję Lasów 
wytyczne w zakresie polityki gospodarczej i 
handlowej oraz poruszony cały szereg Za- 
gadnień ogólno - administracyjnych i trybu 
AA Wileńsko - T. 

— Lustracį in pow. Wileńsko - Tro- 
ckiego. W t; > SK Sara Wileńsko - 
Trocki p. ]. Radwański dokonał rewizji tirzę- 
dów gminnych w Wornianach i Gierwiatach. 
W najbliższym czasie zostanie dokonany ob- 
jazd pozostałych gmin. 

MIEJSKA. 

— Posiedzenie miejskiej komisji sanitar- 
nej. W poniedziałek, dnia 11 marca, odbędzie 
się posiedzenie miejskiej komisji sanitarnej. 
Na porządku dziennym budżet sekcji zdrowia 
Magistratu na rok 1929 - 30. 

— Ulica Nowogródzka ma być oczysz- 
czona. Pan Wojewoda wydał staroście grodz- 
kiemu polcenie wdrożenia kroków w sprawie 
rozbiórki pozostałości domów przy ul.. Nowo- 
gródzkiej, które nietylko zagrażają bezpie- 
czeństwu publicznemu, ale w wysokim 
stopniu szpecą ogólny wygłąd ulicy. Mowa 

tu przedewszystkiem o domku znajdującym 
się wpobliżu rakarni. 

— Kontrola syfonów miedzianych w wy- 
twórniach wód gazowych. Wobec tego że sy- 
fony miedziane w wytwórniach wód gazo- 
wych nie były kontrolowane pod względem 
pobiały wewnętrznej od szeregu lat, Magi- 
strat na wniosek sekcji zdrowia zarządził kon 
trolę i ostemplowanie tych syfonów. Czyn- 
ność tę wykona za pewną opłatą Miejski za- 
zład dla badania żywności. 

— ja robotników w Magistracie. 
Wczoraj zgłosiła się do Magistratu dełega 
cja okręgowej komisji związków zawodo- 
wych klasowych z p. Stążowskim na czele, 
z prośbą o pozostawienie przy dalszej pra- 
cy tych robotników, którzy mają być zwol- 
nieni w dn. 16 marca wobec tego, że uzyska- 
li prawo na zasiłek ustawowy. Magistrat je- 
dnak nie źmienił swej poprzedniej uchwały 
i postanowił zatrudnić bezrobotnych. 

WOJSKOWA. 

Lsty ch rocznika 1908. Re- 
ferat wojskowy Magistratu zakończył prace 
po rejestracji poborowych rocznika 1908. Li 
sty poborowych zostały skierowane do właś- 
ciwych władz administracyjnych. 

AKADEMICKA. 

— Zebranie dyskusyjne „Odrodzenia”. W 
najbliższą niedzielę 10 bm. w sali I gmachu 
Głównego USB rozpocznie się o godz. 12 m. 
30 później niż zwykle ze względu na to, że 
przed dyskusją na Nadzwyczajnem Walnem 
Zebraniw członków będą omawiane sprawy 
związane z. najbliższem walnem Zebraniem 
Bratniej Pomocy. Ё ‘ 

Tematem Zebrania Dyskusyjnego będą w 
dalszym ciągu „Aktualne zagadnienia kon- 
stytucyjne'. w szczególności zaś projekt kon- 
stytucji prof, dr. Władysława Leopolda Jawor 
skiego, który nam obiecał zreferować prof. 
lwo Jaworski syn projektodawcy. 

Wstęp na oba zebrania: dyskusyjne i wal- 
ne, które się rozpocznie o godz. 11.30 wolny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Z T-wa Eugenicznego. Dnia 9 marca 
br. o godz. 19-ej w sali Śniadeckich Uniwer- 
sytetu Stefana Batorego zostaną My stoszońe 
dwa odczyty o wyborze zawodu: I) O wy- 
borze zawodu przyrodnika — prof. dr. J. 
Wilczyński, 2) O wyborze zawodu farma- 
ceuty. — prof. ]. Muszyński. 

— Odczyt prof. dr. St. Władyczki. 
Staraniem Koła Medyków U.S.B. na rzecz 
tegoż Koła w niedzielę, dnia 10 marca 1929 
r. O godz. 7-ej wiecz w Sali Śniadeckich 
U.S.B. prof. dr. St. Władyczko wygłosi od-= 
czyt na temat: Histerja w świetle nowszych 
badań (Teorje psychoanalistyczne, teorja 
Adlera, teorje biologiczne, teorja Pawłowa, 
teorja Dlumepu i inne, poglądy prele- 
genta). | } 

Wejście 1 zł., dla uczącej się młodzie- 
ży 50 gr. Bilety można nabyć w księgarni 
Gebethnera i Wolf'a, ul. Mickiewicza 7. W 
aniu odczytu przy wejściu na salę. 

KOMUNIKATY 
— Zarząd Wojewódzkiego Komitetu Wi- 

ieńskiegi LOPP podaje do wiadomości, że 
we wtorek dnia 12 Ill br. rozpocznie się 38 
godzinny kurs kierowników drużyn obrony 
przeciwgazowej. Е 

Wykłady odbywać się będą w Zakładzie 
Farmakologji USB przy ul. Objazdowej Nr. 
2 pięć razy tygodniowo, po dwie godziny 
dziennie od 18.30 do 20.30. 

Zapisy na kurs przyjmować będzie biuro 
Ligi w godzinach urzędowych do wtorku 12 
3. włącznie. Wymagane co najmniej cześcio- 
klasowe wykształcenie. Kurs. bezpłatny. 

RÓŻNE 
—Pierwszy kurs vė gmin- 

nych. Przed paru  dniami, w jednej z sal 
szkoły powszechnej przy ul. Wiłkomierskiej 
31 w obecności starosty pow. Wileńsko - 
"Trockiego p. Radwańskiego naczelnika drogo 
wtego Okręgowej Dyrekcji robót Publicz- 
nych inż. Szczygło, inspektora gminnego p. 
Niedeka i technika sejmiko Wileńsko- Troc- 
kiego p. Piekarskiego dokonano otwarcia 

1-go kursa drogomistrzów gminnych. 
„Temu poczynaniu należy się pełne uzna- 

nie, gdyż jest rękojmią, iż sprawa narpawy 
dróg w naszym powiecie w niedługim cza- 
sie zostanie właściwie zorganizowaną. Sta- 
roście p. Radwańskiemu zawdzięczać należy, 
iż w krótkim czasie swego administrowania 
powiatem, zwrócił uwagę na tak ważną ga- 
łąż gospodarki powiatowej i gminnej jaką są 
drogi, wysuwając ją na czołowe mijesce. 

Kierownikiem kursów jest p. R. Piekarski. 

  

Wielebnym Księżom i tym wszystkim, którzy wzięli 

udział w oddaniu ostatniej posługi ś. p. 

Dr. Stanisławowi Peszyńskiemu . 
składa serdeczne podziękowania ROD ZINA. 

  

Wszystkim, którzy vddali ostatnią usługę 

ś, p. ZOFJI GYMERSKIEU, 
w szczególności zaś Przewielebnemu Ks. d-rowi Lewoszowi i Ks. Rym- 
kiewiczowi oraz kolegom i znajomym tą drogą składają w głębi serca 

podziekowanie matka, m i rodzeństwo. 

W OBLICZU KLĘSKI GŁODOWEJ 
ODBDEZWA 

Ubiegły 1928 rok był dla ludności, województwa wileńskiego, gdzie 
rolnictwo stanowi podstawę bytu przeważającej części jmieszkańców, ro- 
kiem klęski. 

Nienotowany od wielu lat nieurodzaj dotknął znaczną polač ziemi*Wi- 
leńskiej. W powiatach: brasławskim, 
skim, oraz w wielu wsiach powiatu 

dziśnieńskim, postawskim i Święciań- 
wileįskiego i mołodeczańskiego za- 

wiodły zupełnie oziminy i zboża jare, zabrakło siana i traw  pastewnych. 
Przed kilkudziesięciu tysiącami ludzi stanęło widmo głodu, które tylko 
wspólnym wysiłkiem rządu i społeczeństwa może być zażegnane. Tym lu- 
dziom należy pomóc do przetrwania przednówka, należy wyżywić ich, oraz 
ich dzieci do czasu tegorocznych żniw. 

Rząd Rzeczypospolitej w zrozumieniu powagi 
pośpieszył z pomocą ludności dotkniętej klęską nieurodzaju, 

bezzwłocznie 
przeznacza- 

sytuacji 

jąc na ten cel sumę 1.500.000 złotych. Pieniądze te jednak nie zaspakajają 
wszystkich niezbędnych potrzeb. Nieodzowną jest akcja społeczna, kierowa- 
na nietylko względami humanitarnemi, ale i poczuciem solidarności obywa- 
telskiej, poczuciem łączności między wszystkiemi ziemiami naszego Pań- 
stwa. Akcję tę ujął w swe ręce powstały w Wilnie z inicjatywy organiza- 
cyj rolniczych „Komitet Pomocy Ludności, dotkniętej klęską nieurodzaju w 
Województwie Wileūskiem“- 

Prezydium honorowe Komitetu stanowią: Wojewoda Wileński Wła- 
dysław Raczkiewicz, Metropolita Wileński Ks. Arcybiskup Ro- 
muald jałbrzykowski, Arcybiskup Prawosławny Wileński Teodo- 
zjusz, Generał Broni Lucjan Żelirowski, Kurator Okręgu Szkol- 
nego Wileńskiego Stefan Pogorzelski. 

W głębokiem przeświadczeniu, że wieść o tragicznym losie tych rzesz . 
ludności odbije się szerokiem i żywem echem w sercach wszystkich oby- 
wateli Rzeczypospolitej, że wołanie o pomoc dla nich znajdzie oddźwięk ' 

dzielnicach, 
Komitet zwraca się z niniejszą odezwą do oliarności 

przedewszystkiem w tych 
spodziewane plony, 
ogółu. 

Ufamy niezłomnie, że ofiarność 

które w ubiegłym roku zebrały 

ta nie zawiedzie! 
Z serdeczną wdzięcznością przyjmiemy wszelk e ofiary i w gotowiźnie 

iw produktach. lm szybciej będzie dana pomoc, tem łatwiej załagodzić 
będzie można następstwa tej żywiołowej klęski. 

Zarząd Komitetu: Aleksander Meysztowicz, prezes; Hipolit 
Gieczewicz, Józef Fela—wiceprezesi; Feliks Wodzinowski, skarb- 
nik; Antoni Łoziński, sekretarz; Stanisław Dobosz, Czesław Jan- 
kowski, Antoni Kokociński, Elżbieta Mikulicz-Radecka, Helena 
Proficowa, Marjan Szydłowski, Ludwik Uniechowski. 

Biuro Zarządu: Wilno, ul. Mickiewicza 18 (lokal Banku Związku Spó- 
łek Zarobkowych). Wszelkie sumy pieniężne prosimy wpłacać na konto 
czekowe P. K. O. Nr. 80510 Banku Związku Spółek Zarobkowych Oddział 
Wileński. ы 

Konierencja w Starostwie Grodzkiem. 

Wczoraj w południe w lokalu Sta- 
rostwa Grodzkiego w Wilnie odbyła 
się konferencja, poświęcona omówieniu 
sprawy pomocy na wypadek ewentu- 
alnej powodzi. 

° № konferencji wzięli udział przed- 
stawiciele Starostwa Grodzkiego, Ma- 
gistratu, Czerwonego Krzyża, Policji 
1 Straży Ogniowej. 2 opracowanych 
przez policję danych wynika, że po- 
wódź zagrażała całemu szeregowi po- 
sesyj położonych koło brzegów Wilji. 
W śródmieściu najbardziej zagrożone 
są ulice: Zygmuntowska, Tartaki, 
Kościuszki, Brzeg Antokolski, Podgór- 
na. W razie wvstąpienia Wilji z brze- 
gów zajdzie potrzeba ewakuacji 570 
osób. Magistrat, na którego spadnie 
obowiązek zaopiekowania się powo- 
dzianami, wyszuka dla nich odpowie- 
dnie pomieszczenie i łącznie z Czer- 
wonym Krzyżem zapewni utrzymanie. 
Powódź oczekiwana jest za 3—4 ty- 
godnie, lecz już obecnie została na- 
wiązana łączność policji z wojskowo- 
ścią, która będzie miała obowiązek 
czuwania nad bezpieczeństwem i w 

razie potrzeby niesienia czynnej po- 
mocy podczas ruszenia Wilji, 

Wczoraj przy czynnej pomocy Sa- 
perów przystąpiono do wzmocnienia 
pomieszczeń posterunku rzecznego PP. 
przy ul. Kościuszki, który w roku 
ubiegłym z powodu niedostatecznego 
zabezpieczenia omal, że hie został 
zniesiony przez wzburzone fale Wilji. 
Etat posterunku rzecznego będzie zna- 
cznie zwiększony, ponieważ mając pod 
swoją pieczą cały brzeg Wilji ciągną- 
cy się przez teren Wielkiego Wilna, 
posterunek rzeczny będzie musiał roz- 
stawić licznych obserwatorów, którzy- 
by kierowali całą akcją ratunkową. 
Dla bardziej szybszego usunięcia zwa 
łów lodowych, którego m. in. mogły- 
by poważnie zagrażać mostom, zosta- 
nie wyznaczone specjalne pogotowie 
minerskie, które będzie zatory te roz- 
sadzać. Na konierencji postanowiono, 
by akcja pomocy „byłaby już obecnie 
szczegółowo opracowana i tak, że na 
wypadek katastrofy wszelkie zarządze- 
nia byłyby celowe i uzgodnione z za- 
interesowanemi władzami. 

4EATR I MUZYKA 
— Teatr Polski. „Kwadratura koła". Cie- 

sząca się nadzwyczajnem powodzeniem świet 
na satyra W. Katajewa ,Kwadratura koła", 
ukaże się dziś po raz ostatni na scenie Teatru 
Polskiego, poczem zajdzie na czas dłuższy 
z repertuaru, ustępując miejsce ostatniej no- 
wości teatrów „Przedmiešcie“ —Langera. 

„ — „Laleczka" z saskiej porcelany". Ju- 
tro w niedzielę o godz. 3-ej pp. wystawiona 
zostanie po raz ostatni „Łaleczka z saskiej 
рогсе!алу“ dla dzieci i młodzieży „Barwne to 
widowisko, ujęte w 4 obrazy, urozmaicone 
produkcjami baletowemi zespołu Rejzer-Ka- 
płan. 

Qeny miejsc najniższe od 20 gr. 
— „Dobrze skrojony frak*, jako popołud- 

niówka. jutro w niedzielę o godz. 5-ej pp. 
grana będzie po raz ostatni wesoła kroto- 
chwila Dregelli „Dobrze skrojony frak“. w 
obsadzie premjerowej. Ceny miejsc najniższe 
od 20 gr. 

— aus W poniedziałek 11 bm 
odbędzie się premiera głośnej sztuki jednego 
z najwybitniejszych dramaturgów Czeskich 
Franciszka Langera p.t. „Przedmieście" („Pe 
riferje"). Tematem sztuki jest tragedja 

przypadkowego zabójcy - apasza, która sztu- 

ka swego prawa do Sprawiedliwości. Akcja 
rozgrywa się w zaułkach przedmieściach w 

dancingu i w ciągu 14-u obrazów daje bar- 
wny i fascynujący kałejdoskop dzisiejszości. 

— Drugi koncert D. Smirnowa w Teatrze 
Polskim. Wszechświatowej słowy artysta Dy- 
mitr Smirnow wskutek licznych prośb publi- 
czności, wystąpi raz jeszcze jutro w niedzte- 
lę 10 bm. o godz. 8.30 wiecz w gmachu Te- 
atru Polskiego. 

W koncercie weźmie udział po powrocie 
do zdrowia świetna śpiewaczka Lidja Smir- 
nowa - M alcewa. 

Artyści wykonują arje operówe duety, 
pieśni i romanse w językach włoskim, hisz- 
pańskim, francuskim i rosyjskim. 

Kasa czynna od 11 —9 wiecz bez przer- 

wy. 

że”. Dzisiaj i jutro o godz. 20-ej ciesząca 
aż Reduta na Pohulance. „Adwokat i ró- d 

się stale komedja Perzego Szaniawskiego = 
„Adwokat i róże" w której Stefan Jaracz 
tworzy niezrównaną kreację adwokata. 

— Niedzielna popoładniówka. W niedzie- 
ię po południu o godz. 15.30 przedstawienie 
popularne dla najszerszych warstw publicz- 
ności — znakomitej komedji A. Słonimskiego 
— „Murzy warszawski” z udziałem Stefana 
ajracza w postaci Hertmańskiego. 

Bilety w cenie od 50 gr. już do nabycia 
w biurze „Orbisi* Mickiewicza 11. 

—Zapowiedź Reduty. W początkach przy 
szłego tygodnia premfera wielkiego dzieła 
scenicznego Kazimierza Przerwy - Tetmajera 
— „Judasz“. Postać judasza kreuje Stefan 
Jaracz. Nowe dekoracje i ubiory przygoto- 
wują pracownie Reduty. 

— Alfred Hoehn w Wilnie. W poniedzia 
łek dnia 11 bm. koncert znakomitego piani- 
sty ostatniej doby Alfreda Hoehna, który w 
tym dniu wystąpi z oryginalnym programem, 
złożonym z utworów dawnych i współcze- 
snych kompozytorów. Alfred Hoehn wystąpi 
u nas tyłko jeden raz, dlatego miłośnicy mu- 
zyki winni poczynić wcześniejsze starania o 
bilety, które nabywać jeszcze można w Or- 
bisie. Początek o godz. 20.30. 

„— Koncert na rzecz kościoła w Balin- 
gródku. W sobotę dnia 9 marca rb. o godz. 
8.30 wiecz. w sali Śniadeckich USB odbędzie 
się koncert na rzecz wykończenia Kościoła 
w Balingródku pow. Wileńsko -. Trockiego. 

W koncercie udział wezmą: Zygmunt Pro 
tassewicz (baryton), Janina Wyrzykowska 
(fortepian), Janina Szełążanka - Pławska (so 
RODE Akompanjament: p. Władysław Tro- 
CKI. 

Bilety pozostałe w iłości nieznacznej w cenie 
od 50 groszy do 5 zł. można nabywać w 
dniu koncertu do godz. 4 pp. w biurze Orbis . 
a od godz. 7 wiecz przy wejściu na salę. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Aresztowanie handlarzy kokainą 

i morfiną. Wczoraj rano z. polecenia 
władz sądowych, zostali aresztowani i osa- 
zeni w więzieniu ną Łukiszkach Idel 

Brawman (Makowa 8) i właściciel składu
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aptecznego Brygman, którzy jak zostało im 
>0przednio stwierdzone przez policję upra- 
wiali handel „niedozwolonemi narkotykami 
jak morfiną, opjum i kokainą. Truciznę tę 
wymienieni sprowadzali z zagranicy drogą 
przemytu i mając chętnych nabywców, 
sprzedawali za drogie pieniądze. Jednakże 
w celu uniemożliwienią zdemaskowania 

lo niecnego procederu „kupcy“ ustano- 
li, że sprzedaż narkotyków będzie odbj- 

wała się za protekcją osób zaufanych co 
też i było przyczyną, że dłuższy cząs ucho- 
dziło im to bezkarnie. 

Uczeń gimnazjum Czackiego rzu= 
cił się do Wilji. Wczoraj w południe przy 
brzegu Wilji na ul. Meczetowej znaleziono 
koło przerębli czapkę i zlegitymację Wac-" 
ława Karpińskiego (Archanielska 3) ucznia 
gimnazjum Czackiego. Okazało się że * ar- 
piński popełnił samobójstwo co potwier- 
dzają również notatki znalezione u niego 
w pokoju. Co skłoniło go do samobójstwa 
narazie poza domysłami, nie wiadomo. 

Ujęcie międzynarodowego zło- 
dzieja Policji wileńs, iej udało się areszto- 
wać puszukiwanego óddawna międzynaro= 
dowego przestęprę Szlomę Złatkina, który 
przed trzema laty uciekł z Wilna' ścigany 
za cały szereg kradzieży i afer. Złatkin po 
ucieczce z Wilna „zwiedził* Nemcy, Fran- 
cję a ostatnio przebywał w Kownie skąd 
drogą nielegalną przybył onegdaj do Wilna. 
Podczas swego kilkoletniego pobytu zagra- 
ńicą Złatkin dokonał szeregu kradzieży w 
pociągach i hotelach i jest poszukiwany 

przez wszystkie urzędy śledcze środkowej 
Europy. 

— Spłonęła szkoła powszechna. 
Wczoraj w nocy w Purpliszkach pod Dzi- 
sną spłonął gmach tamtejszej szkoły po- 
wszechnej wraz z przybudówkami. Straty 
wynoszą 15 tysięcy złotych. Pożar powstał 
z powodu wadliwej budowy komina. 

— W hotelu Szlacheckim zmarł na- 
gle ziemiania z pow. Nowogródzkiego. 
Wczoraj rano w hotelu Szlacheckim za- 
słabł nagle ziemianin z powiatu Nowogródz- 
kiego Albin Tezarewicz, lat 55, Wezwane 
Pogotowie Ratuukowe przybyło z 25 min. 
opóźnieniem, znalazło Tazarewicza już nie- 
żywego. Powodem Śmierci był enewryzm 
serca. Opóźnienie Pogotowia spowodował 
jeden z lokatorów domu Nr. 55 przy ulicy 
Zawalnej, który na parę minut przediwypad- 
kiem zażądał pomocy dla szej z ekomo 
chorej służącej* Wobec stwierdzenia, że 
służąca wcałe nagłej pomocy nie potrze- 
bowała, wzywający jako winny. fałszywego 
alarmu został ukarany grzywną w wyso- 
kaści 36 złotych. 

OFIARY. 
Dla najbiedniejszych m. Wilna 62 zł. stanowią 
ce pozostałość sumy zebranej przez pra- 
cowników kolejowych z okazji ustąpienia z 
PKP ze stanowiska wice - prezesa inż. Cy- 
wińskiego. 

S dla wdowy z 5-ciorgiem dzie 
ci Zi. I. 

  

„Hramada“ 
Od początku posiedzenia zabiera 

głos obrońca  Miotły, mec. senator 
Abramowicz. Po odczytaniu jednego 
z punktów statutu „Hramady* i sze- 
rokiem omówieniu jego stwierdza, że 
„Hramada“ nigdy nie była zdecydo- 
wanie antypaństwową, a powstała dla 
zaznaczenia niejako prawa narodo- 
wościowego Białorusinów. Czerwony 
kolor sztandaru „Hramady" nie ozna- 
cza wcale, że była ona organizacją 
wywrotową, gdyż w przeciwnym razie 
i PPS należałoby za taką uważać. 

Przechodząc do obrony Miotły po 
scharakteryzowaniu jego roli jako 
posła-przywódcy ruchu białoruskiego 
zatrzymuje się na poszczególnych 
punktach motywowanego wyroku Są- 
du Okręgowego. Dalej zwraca p. Se- 
nator uwagę Sądu, że z 14 Świadków 
zeznających przeciwko Miotle wszyscy 
są to funkcjonarjusze policji, konfi- 
denci lub osoby wprowadzone przez 
policję do „Hramady“. 

Po omówieniu okoliczności doty: 
czących oskarżonego poświęca mec. 
Abramowicz całą część przemówienia 
stosunkom politycznym na terenie z. 
wschodnich, mówiąc o tem, że po 
odrodzeniu się Polski przybyli nowi 
urzędnicy, którzy nie znając warun- 
ków tutejszych nie umieli stworzyć 
należytych stosunków polsko-biatoru- 
skich. 

Obecny rząd—kończy — mec. Abra- 
mowicz — postanowił poddać rewizji 
dotychczasowe stosunki polsko biało- 
ruskie i już do pewnego stopnia roz: 
postarty został most pomiędzy dwo- 
wa temi społeczeństwami. Miał rację 
p. prokurator twierdząc, że Sprawa 
ta ma kolosalne znaczenie, gdyż od 
wyroku zależy, czy most ten nie zo- 
stanie zerwany. 

Następnie przemawia dziekan Ra- 
dy Adwokackiej prof. Pietrusewic: 
obrońca Mioiły, Taraszkiewicza, Rak 
Michajłowskiego, Ostrowskiego, Łuc- 
kiewicza i Sznarkiewicza. 

Po dłuższej analizie stosunków 
polsko-białoruskich przechodzi do 
określenia genezy powstania „Hrama- 
dy*, poczem zatrzymując się nad mo- 
tywami wyroku Sądu Okręgowego 
zbija je dowódami. 

Dłuższy wstęp przemówienia prof. 
Petrusewicza poświęcony został omó- 
wieniu prac i zadań Kominternu. 
Mówca wyraża  ździwienie, że Sąd 
Okr. wziął pod uwagę V kongres 
Kominternu nie biorąc II-go. 

Następnie mówi o stosunku „Hra- 
mady“ do innych ugrupowań, a w 
szczególności PPS. 

Po przerwie omawia prof. Petru- 

W. WILIAMS, 
0 TAJNY KURJER 

Powieść historyczna. 
Tłomaczenie z angielskiego 

  

Tak, był to istotnie Hektor Fote- 
ringay, który przybrał postać włóczęgi 
i zmieniony do niepoznania przez cie- 
mny zarost na wychudzonej twarzy, 
przychodził codziennie do kawiarni, 
„„Conty* w nadziei, że spotka tam ko- 

goś z paczki Extroma. Często mijając 

lustro, zapytywał się, co się stało z 

tym eleganckim i pięknym oficerem z 

Saint-James street, członkiem snobisty- 
cznego klubu? Zmiana, która w nim za- 
szła, wydawała mu się czemś zdumie- 
wającem. 

Codzień rano wychodził na ulicę z 
plecionym koszyczkiem w ręku i ruszał 
na poszukiwanie pożywienia. Godzina- 
mi całemi wystawał w kolejkach po 
chleb, mięso, lub kasze. Dopiero teraz 
zrozumiał jak ciężką dla mieszkańców 
Paryża była władza Couthona. Wtedy, 
kiedy Hektor był sekretarzem wszech- 
władnego patrjoty wszystkie drzwi 
otwierały się przed nim same, handla- 
rze usiłowali mu dogodzić, jak mogli. 
Teraz, gdy zmuszony został dzielić las 
biedaków, po długich godzinach ocze- 
kiwania dostawał skąpą, głodową por- 
cję za olbrzymie sumy. 

'__ Nie miał odwagi starać się o kartki 
żywnościowe dła siebie i Lison. Kupo- 
wał na zasadzie kartek, pozostawio- 

_ nych dla Darrasa, pochodzących z nie- 

przed Sttdem Apelucyjnym 
Siódmy dzień rozpraw. 

sewicz art. 102 K. K. interpretując go 
z punktu widzenia prawa i przytacza- 
jąc kodeksy inne jak niemiecki i fran- 
cuski. Szczegółowej analizie poddaje 
też słowo (jako pojęcie) „spisek”. 

Przechodząc do obrony swoich 
mocodawców zaczyna od Ostrowskie- 
go, maluje jego biografję, którą koń- 
czy powiedzeniem, „że w każdym 
społeczeństwie taki człowiek (Ostrow- 
ski) zajął by stanowisko Świeczniko- 
we. W ostatniej części przemówienia 
dotyczącego obrony Ostrowskiego 
poddaje analizie i surowej krytyce ze- 
znania Świadków. 

Dalsza część mowy nastąpi dziś. 

ZWIĄZEK WŁAŚCICIELI LASÓW 

Wydział Techniczno-Leśny. 

Warszawa, Kopernika Nr. 30 — Tel. 11—77. 
„Podaje do wiadomości P. T. Właścicieli 

lasów, iż rozszerzywszy swój fachowo wy- 
kwalifikowany personel techniczny, wykonu- 
je po cenach umiarkowanych wszelkie pra- 
ce z dziedziny leśnej, jak: plany i programy 
gospodarstw leśnych z gwarancją ich za- 
twierdzenia; prawidłowe szacowania rzeczy- 
wistej wartości drzewostanów i majątków 
leśnych, przeznaczonych do sprzedaży, dzia- 
łów rodzinnych, regulacji serwitutów, parce- 
lacji, pfzy określaniu podatków i t. p.; przyj- 
muje zastępstwo i obronę w sprawach leś- 
nych wobec Władz; przeprowadza eksperty- 
zy i inspekcje leśne, udziela porad facho- 
wych, tyczących „się prawidłowej i rentow- 
nej gospodarki leśnej, załesień, ochrony, 
'eksploatacji, sprzedaży i t. p. 

Jako instytucja społeczna, mająca na 
względzie dobro Właścicieli lasów, wykonu- 
je wszelkie powierzone sobie prace w myśl 
ich interesów oraz rentownej gospodarki 
leśnej. 

OGŁOSZENIE О PRZETARGU. 

Nowogródzki Urząd Wojewódzki — Dy- 
rekcja Robót Publicznych w Nowogródku 
ogłasza przetarg na wykończenie budowy 
gmachu Gimnazjum w Lidzie o kubaturze 
15829 m3. 

Oferty w zapieczętowanych kopertach na- 
leży składać w Dyrekcji Robót Publicznych 
przy ul _ Grodzieńskiej Nr. 6 w Nowogródku 
do dnia 20 marca rb. do godziny 12-ej z za- 
łączeniem wadjum w wysokości 3 proc. od 
zaofiarowanej sumy w gotowiźnie lub kwi- 
tem Kasy Skarbowej. - 

Otwarcie ofert nastąpi tegoż dnia o godzi- BARA 
nie 13-ej. 

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

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

wiadomego źródła, a wydane na kilka 
nieznajomych mu nazwisk. Dzięki temu 
oboje nie cierpieli wielkiego. głodu i na- 
wet pozwalali sobie czasem na dodat- 
kową porcję masła lub mięsa. 

Hektor szybko nauczył się przysłu- 
chiwać się rozmowom w kolejkach i 
z pół słowa z niedomówionych zdań, 
umiał chwytać tajemnicze adresy, gdzie 
nocą, pod sekretem, wydawano za po- 
dwójną opłatę bochenki chleba, mięso, 
lub ser. Młody oficer zrozumiał teraz, 
co to jest nędza, połączona z uciskiem 
i brakiem prawnej opieki. 

Ludzie, pośród których żył, byli bez 
bronnti wobec grabieży i oszustw, gło- 
dowali i mieli na sobie łachmany, ale w 

tej nędzy dopomagali sobie wzajemnie, 
szeptem uprzedzali o niebezpieczeń- 
stwie, dzielili się ostatnim kęsem, opie- 
kowali się czule dziećmi, tchórzliwie 
omijano wszelką władzę, nienawidzono 
policji, żyjąc w norach, jak przerażone 
i niepewne swego życia stado. 

-Ze sklepów Hektor śpieszył do Li- 
son. Mansarda jej była obecnie i jego 
domem. Hektor chciał poszukać dla sie- 
bie innego mieszkania, ale dziewczyna 

ze łzami błagała go, by nie opuszczał 
jej. Dostać pokój można było jedynie 
za kartę mieszkaniową, którą wydawa- 
no w sekcji. Niemożliwością było zwra- 
cać się do sekcji, gdyż nazwisko Jana- 
Franciszka Charpentier, było już nieza- 
wodnie znane we wszystkich sekcjach. 
Hektor nie miał więc wyboru, został u 
Lison. 3 

Setki ludzi w Paryżu mieszkało ra- 

     

SŁUWU 

ODEZWA. 
Szanowni i Kochani Wilnianie! 

już dawni bardzo przypominałem Wam 

o o Wileńskiem Schronisku dla nieuleczalnie 
chorych. Mieliśmy lepiankę ze stajni i wozo- 
wni przerobioną, ale już ona groziła zawale- 

niem się. Przy pomocy Bożej i dobrych lu- 

dzi zdobyliśmy dom murowany, dosyć ob- 

szerny (ulica Wiwulskiego Nr. 11). Ale on 
potrzebuje remontu, a z czego go przeprowa- 
dzić? Nadto nie mamy elektryczności, po- 

ścieli, bielizny, ubrań, jest mało opału, łóżka 

już zużyte, mebli prawie niema i jeszcze są 

ciężary długowe. Warunki nad wyraz cięż- 

kie. Myślałem, co począć Ale wiem, jak Wil- 

nianie są ofiarni, a więc do Nich apel! || 

Wilnianie! kto co może! czy to z pościeli, 

czy z bielizny, ubrań, a kto jakieś grosze, a 

na święta kawałeczek czegoś ze swojego 

święconego. Ileż tam będzie radości, modlitw 

i błogosławieństw dla ofiarodawców, a wszak 

w chronisku jest 52 osoby — do łóżka pra- 

wie przykute. jeszcze słów parę: Ze smut- 

kiem wielkim wyczytałem w „Kurjerze Wi- 

leūskim“ Nr. 7 — r.b. art. „Paląca potrzeba“, 

podpisany „Simplex*. Zupełnie się zgadzam 

i popieram zrealizowanie tytułu, ale uwagi o 

schronisku istniejącem są fałszywa. . | 

Tak, jest w schronisku jeden inteligent, 

za którego rodzina składa zł. 120, ale on 

ma osobny, wołny pokoik i pewne wyróż- 

nienia (więcej takich być nie może), reszta 

-— 51 osoba w części opłacana jest skromnie 

przez miasto, część zaś zupełnie bezpłatnie. 

Jeszcze jedno: w niedzielę 10 b. m. o 

godz. 12 i pół w Sali Miejskiej na rzecz eż 

go schroniska odegrany będzie po raz pier- 

wszy w Wilnie — dramat historyczny „Ha- 

nusia KrOžanska“ z dodatkami w programie. 

Kto zechce przypomnieć nasze krwawe dzie- 

je, prześladowania religijne (Kroże, 1894 ta); 

z niezbyt dawnych czasów niech pośpieszy 

na. to. i 

Adres schroniska“ m. Wilno, ulica Wi- 

Iskiego Nr. 11. 
ŻĘ > Ks. A. Czerniawski. 

Opiekun Schroniska 

SPORT. 
NAJBLIŻSZE SPOTKANIA HOCKEYOWE. 

Wsobotę dnia 9 marca rb. o godz. 14.30 
w parku Żeligowskiego odbędą się finało- 
we spotkania hockeyowe o puhar Wych. Fi- 

zycznego pomiędzy drużynami: AZS — Po- 

goń. Ewentualna wygrana AZSu przyniesie 
zdobycie puharu na własność, o który toczy 
się walka oa trzech lat. : 

W NA o godz. 12.30 rozegrają mecz 

Teamy : A i B. 

Narciarski bieg sztafetowy A.Z.3. 
Dnia 10 b. m. odbędzie się narciarski 

bieg sztafetowy, organizowany przez Akad. 
Związek Sportowy przy pomocy Ośrodka 
W.F. o nagrodę przechodnią A: Z. S. w 
konkurencji klubowej i szkolnej, na dy- 
stansie 3 10. 

Start i meta na boisku 6 p. p. Leg. 
Początek o godz. 1l-ej. Losowanie_ sztafet 
o godz. 10-ej w schronisku Akad. Z. S. 

RADJO. 
Sobota, dnia 7 marca 1929 r. 

11.56 — 12.10 Tr. z Warszawy, Sygnał 
czasu, hejnał z Wieży Marjąckiej w Kra- 
kowie, oraz komunikat meteorologiczny: 
1500 — 16.00. Muzyka z płyt gramofon. 
16.00 — 16.20: Odczytanie programu dzien- 
nego, repertuar teatralno-kinowy.i chwilką 
litewska. 16.20 — 16.25: Komunikat Zw. 
Kółek i Organizacyj Rolnicz. ż. Wileńskiej. 
16.25 - 17.00: Odczyt „Strach u' dzieci* 
z działu „Pogadank dla młodych matek* 
17.00 — 17.25: Tr. z Warszawy: Odczyt 
17.25 — 17,50: Audycja wesoła. 17.55 — 
18.50, Tr. z Krakowa. Audycja dla dzieci. 
1850 — 19,15: Czytanka aktualna. 19.15 
19.40: Odczyt o generale Bemie. 1940 — 
20.0 :Odczytanie programu na dzień na- 
20.05 — 2030: „Podpalaczki* o.czyt IIl-ci. 
20.00 — 22.00: Tr. z Warszawy „Poganini* 
operetka w 2-ch aktach. Po transmisji ko- 
munikaty: P -A. T., policyjny, sportowy i 
as vi muzyka taneczna z sali hotelu 
„Bristol*. 

;Clou sezonu!! . 

„Lilas Jmnertał " 

  

  

   
s. 

3 VHIENRYK ZAK 

  

zem z obcemi osobami, potem się roz- 
chodziło... Wszyscy starali się łączyć w 
gromady, bo żyć pojedyńczo było coraz 
trudniej. Częste wspólne mieszkanie 
było oparte na umowie gospodarczej 
jedynie, nie pociągało za sobą ani przy- 
jaźni ani miłości. 

Pierwszej nocy Lison spała na łóż- 
ku, zasłoniętym przez Hektora rodza- 
jem parawanu, utworzonego przez fi- 
ranki, on zaś urządził sóbie tapczan z 
rozmaitych ubrań starych, koło drzwi. 
Zachowano święcie ten podział pokoju. 
Mansardę podzielono na połowę nie- 
wieścią i męską. Mieszkańców jego łą- 
czyły stosunki serdecznej i głębokiej 
przyjaźni. Nieraz w bezsennie noce, He- 
ktor rozmyślał nad zmianą, jaka w nim 
zaszła i uśmiechał się na myśl, coby 
powiedzieli jego koledzy, widząc go w 
tej sytuacji... 

Lison była zawsze wesoła, radosna 
i zdawała się nie zauważać braków i 
przykrości. Gdy Hektor tracił siły, do- 
syć było mu spojrzeć na uśmiechniętą 
wesoło dziewczynę, a męstwo wracało 
doń natychmiast. Lison była idealnym 
przyjaciełem, mimo że nie opuszczał 
jej niepokój, nie okazywała go nigdy. 
Cały dzień pracowite jej rączki nie u- 
stawały w pracy: znosiła na .podwórko 
z piątego piętra brudną wodę i śmiecie, 
sprzątała, myła. Najczęściej dawał się 
we znaki brak mydła: drobne kawałe- 
czki, które udało się Hektorowi uzy- 
skać wystarczały zaledwie do mycia 
twarzy i rąk. Lison jednak nie kapitulo- 

  

dicjoki Rinematograt 
Kulturalno-Ošwiatowy 

SALA MIEJSKA 
ui. Ostrobramska 5. 

„NA P! 

  

Od dnia 7 do 11 1929 r. i 
wiięcoję będą mzSeietianę filmy: „Bohaferka Wielkiej Wojn 
Dramat w 8 aktach. W rolach głównych: VERĄ REYNOLDS ! JULJA PAY! 

OŁÓW RYBEK* komedja w 3 aktach. Kasa czynna_od g. 3 m. 30. 

film o miłości 
i poświęceniu. 
Nad program: 

Początek seansów od 
g. 4-ej. Następny program: „TALIZMAŃ ŻYCIA". 

  

Rino-Teatr 

„HEL 105" 
Wileńska 38. 

САУМОК i 

па długo pozostanie 

Film, który wywiera kolosalne wrażenie. Film dla oka i dla serca. Niezapomniani bohaterowie obrazu 
„Siódme Niebo* JANET 

CHARLES 
FARREL, w superfilmie    Arcydzieło, pełne ru 

66 uduchowionej miłości ż%] 
„„ANIÓŁ ULICY : poświęcenia. Film, który - 

w pamięci zachwyconego widza. Nad program: Najnowszy dziennik „Gaumont“, 
Seansy o 2. 4, 6, 8 i 10.15. 

  
Dzis przebojowy fiim 
który — осгагще 
podziwi cate Wilno 

KINO-TEATR 

„POLONIA” 
Mickiewicza 22. 

FAIRBANKS. W roli góralki zakochanej w „Gaucho* pełna niesłychanego wdzięku 
LUPA VELEZ, Dla młodzieży dozwolone. 
koszty obrazu, ceny miejsc normalne. Orkiestra powiększona, soec. ilustr. muzyczna. Pocz. o g. 2, 4,6,8 i 10.25. 

„MIASTO CUDÓW Un: nino: 
ognistego temperamentu 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20. Nie patrząc na olodslna 

  

Kino „Pieradllly” 

  

Dziś! Wielki atrakcyjny film porywający 12 akt. Sramai o wielkich kurtyzanach i malych rewolucjach — 
osnuty na tle detronizacji jednego z monarchów europejskich. W 

„NOWOCZESNA DUBARRY roli głównej szampańska MARJA KORDA, oraz bohater filmu 

  

WIELKA4 42. „Moulin Rouge* JEAN BRADIN. Oszałamiający przepych wystawy. Szał i rozpasanie dancingów paryskich. 
OGAE Przegląd najnowszych toalet. Salony miljarderów, Nad program: „MISS POLONIA*. 

Kino- Dzis! Najcuwowniejszy roman» filmowy w|ę powiesci Hr. LWA TOŁSTOJA (Najnowsze wydanie) 

„Mania“ T-atr monumentalne epokowe arcydzieło w 12 akt. z życia arystokracji Po” K AEO l a Po: panow. pod NE boa kierownictwemc El: JLJI 
20. syna wielkiego pisarza. rol. gł. jako para najpiękniejszyc ochanków GRETA i 

wek ® ĮOHN GILBERT. Wykonenie tego filmu stoi na niezwykle wysokim siai n poziomie. ра 

   

  

  

  

Czopki: he- “ (z kogutkiem) 
moroidalne „Varico usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

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

И | 
fowardw wysortowanych po 

cenach nadzwyczajnie niskich 

Księgi nadające się na  bruljony, 

figury i wazy gipsowe, 

figurki biurkowe, lalki, kalendarze it.d. 

W. Dorkowski 
| miekiewicza5, |niętro. 

kałamarze i 

| 
! zo || 

8 ń wypadanie, łupież, WŁOSÓW i 
a 
B 
a 

„Mydło Chinowo - Chmielowe* (z 

seckiego, ul. Freta Nr 16. 

B łysienie usuwa 
g „Esencja Chinowo - Chmielowa* i 

Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy 
5 apteczne. Główny skład Apteka Gą- 

0 —LÓSS Wydz. Zdr. Publ» Nr 154, 

SSE BRI GE? (2% GEO CRS BZ EEG GER OKA GLOB UO (ZD 

AN ZAPAL Г) 
RWWIEŃIE — 
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wała w chęci utrzymania dokoła siebie 
czystości. Codziennie myła podłogę. 

Jedynie ubranie Hektora szybko zni- 
szczyło się przy uciążliwem jego życiu 
Zmienić bieliznę nie można było, gdyż 
koszule surzedawano zu olbrzym. sumy 
Hektor wkładał czasem rano płaszcz na 
nagie ciało i czekał, aż Lison wypierze 
mu bieliznę i wysuszy na słońcu. Na 
szczęście upał dopomagał jej, gdyż ła- 
chmany schły momentalnie na sznurach 
rozwieszonych w okienku. 

Lison znosiła istne męki niepokoju, 
podczas, gdy oczekiwała powrotu He- 
ktora. Ale zaledwie do uszu jej doleciał 
odgłos znajomych kroków, już wybie- 
gała ku niemu i* z rozjaśnioną uśmie- 
chem twarzyczką witała go na progu. 

Codziennie Hektor odkrywał w niej 
nowe zalety, co napełniało serce jego 
radością i szczęściem. Najlepszemi 
chwilami były dla nich przedwieczorne 
godziny zmierzchu, gdy dzienna praca 
już była skończona iw oczekiwaniu 
wieczoru, gdy można było wyjść na 
miasto po produkty, przesiadywali ra- 
zem, objęci, przy okienku, przygląda- 
jąc się, zwolna gasnącemu dniu. 

Hektor głęboko był przywiązany do 
dziewczyny— dziecka. Powiedział już 
jej że jest Anglikiem, patrzyła na nie- 
go ze zdziwieniem i zachwytem, niby 
na jakieś niezwykłe zwierzę, które uj- 
rzała po raz pierwszy. Na jej prośby, 
opowiadał o Londynie, o mgłach o ży- 
ciu dworskiem, o przyjacielach i klubie, 

o strasznych zagadkowych ludziach, 
otaczających, „krwiożerczego „Pitta“, 

„sennie pluskały o brzegi porzuconego 

  

BVAWASE Dr. POPILSKI 
R LEKARZE | oerczte:Frzyjnuc 
EAUAWAB 

Na nadchodzące świętą największ: 
wybór wytwornej KONFEKCJI GA- 
LANTERJI. oraz modnego gwararto- 
wanego OBUWIA damskiego, męskie- 
go i dziecięcego fabryczn. i wytwór- 

od godz. 10 do li od 
5-7 p.p. W.Pohulan- 

R ka 2, róg Zawalnej ni własnej w wielkim wyborze po 
L. GIŃSEERG 8ŁIS W.Z.P. cenach konkurencyjnych Polóck 

chotoby u wenerycine „(Aaaa D.-H. WAĆŁAW NOWIGKI 
gyfilis i skórne. Wil- 
no, ul. Wileńska 3, te- 
lefon *567. Przyjmuje 
od 8 do 1 iod4 doB. 

Wilno, ul. Wielka 30. 

BA AKUSZERKI BB i Korzystającym z kredytu pier- 
2 wsza rata płatna w maju. —0 

T] AC 

Nkaszerkaśmiałowsa AaWWAWAW <w. 
oraz Gabinet Kosme- ROPKO | SPRZEDAĆ KU PIE 
tyczny Usuwa z WAWAWAW ; "M 

liczniki 
szczki, piegi, wągry, 
łupież, brodawki, ku-. 
rzajki, wypadanie wło- 

stałego prądu 3—5 
a nperowych 220 wolt.. 
Wileńska 23 2. 1 

DOKTOR 

BLUMOWICZ 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skórne. 

Wielka 21. 
Od9 _1i3 — 8. sów. Mickievicga 46. p sprzedania 
(Telef. 921). — @. 6. l 2 wozy, kultywator, 

    

  

    

waga dziesiętna, bro- 
EIKA DURIS 8 оВ пу 1 inne Narzędzia DOKTOR ь i 3 

awyłkiewizowa $ POSADY face zs m. 0.cze5 
przyjmuje od 11— 12 A a mm" sm 

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

RZĄD- Folwark  S<muczusawane 
Poletam CH > kulturze, z pełnem 
rządził u mnie samo- zabudowaniem 138 ha RÓŻ 8 E 

dzielnie majątkiem do sprzedania tanio. ада онн @) окк 

przemysłowym  wiel- Wiadomość „Informa- 

  

  

"kości 4000 mórg nator* Jagiellońska 8 — - 

W.Z.P. 77. pomorzu, jest on m. 14, I Pietro. f-0 aa S Bu 
ws bardzo dobrym rolni- blach i złotych 

DOKTOR kiem, sumienny, trzez- KAMIENICE - DOMY | cp owych  loku- 

wy i energiczny, zo-od 1.200 dolarów do jemy: sa: dobie 

D. ZELDOWIEZ stał zwolniony z 
wodu likwidacji 

po-25000 dolarów do 
ma- sprzedanią — warunki | oprocentcwanie 

Si ETERÓW | jątku. Inżynier A. Na- dogodne. Wiadomość: Pe waka i 
koczdwidh 4 9 |górski, Warszawa, „Informator” Jaselloń- ipotęczoć 
1, od 5—8 wiecz, | LWOWSKA 6 m. 6.ska 8 m 14, 1 pistro.| D. H.-K. „Zac gta“ f 

" —- zgoneca prue ———5| Mickiewicza 1, | 
Kobieta-Lekarz . Pachucki, Staro- ga 1,800 dolarów |! tel. 0-05. 688. 0 | 

gard, ul. Nowowiej- Sprzeday zk S 
ska, wyb. Nurek. z60 Dr. Zeldowiczowa 

KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
оё 12--2 1 Od 4-6, 

raz dom drewniany 
| w dobrym stanie o 

3 _ mieszkaniach. 
Placu przeszło 200 

sąż kw. 
D. H. K, „Zachęta“ 
Mickiewicza. 1 
tel. 9-05. 

    Ogród ;- 
warzywny Z inspekta- 
mi, w punkcie han- 
dlowym do wydzier— 
żawienia. Może być z 

› mieszkaniem Adres w 
—9 ładm. „Słowa*. —i 

por EKONOM 
do PO ma- 

5 A jątku. Zgłoszenia wraz 
ut. BRE: “iz Gapissai świadectw 

te * owe Święciany 
—W" 757 Nr "fig Wil.. sk. poczt. L 
AE Chalecki, Nieuwzzlęd- 

  

i Doktór Medycyny nione bez odpowiedzi. х ЁЕ'В’ 

_—-. 

ueryczne | mocz 8 ВОКАЛЬБ @ | | S S S 
płciowe. Elektrotera- ) pis, słońce górskie cza ym sa czysto-pszczelny, ku- 

| у WW „.racyjny, z własnej pa- czenie, wyd. przez” 

Milowicz. pok Saga że wymaję deki „przemysłowej 4. Komisję Poboro” 
Tatarskiej 0—215—8. cia od 1 do 6 pokoł kożę Иаа aa ba w zkieienie, do 

W.Z.P 43. w różnych dzielnicach POETY я o zaliczenie c 
wnątrz woskiem kat. „D* Piotra Kin- 

gubiono zaświad- 

  

  

    

  

miasta. Wiadomość: ы ; 
; “ * pszczelnym celem za- cewicza, rocznik 1901, 

Dr. G. WOLFSDN zloformator: EE chowania zapachu i unieważnia się. o 

WOBONCZÓE NRC NE i SE smaku Wysyła faakoj „JJG CAM 

płciowe i skórne, ul. RB RZ A ci па 

Z 1, tel. 1067. Mieszkanie netto), 10 kg. 33 50 Q/, wojskową. wyd. | 
= z2 3 pokoi lub 2zł. (9:4 kg. netto), na imię lgnacego- 

pokoi z używalnością biały 5 kg.-19 zł., Błażewicza, rocznik 

Dr Hanusowięz kuchni poszukuje nie- 10 kg. — 35-50 zł. 1904, unieważnia się. 
  zwłocznie. Zgłoszenia Józef _ Matuszewski, 

do adm. „Słowa* pod jezierna, Małopolska. 
| Kupujcie u zródła! -o 

Ordynator _ Szpitala 
Sawicz, choroby skór- my 
ne, weneryczne, _go- »lnżynier". 
dziny przyjęć 5—7 pp. --—— 

gub. książ. wojsk „ | 
wyd. przez P. K. 
U. Lida, na imię : 

Zamkowa 7—1 Le- * = žų Chaima Jezierskiego, 
czenie światłem: Sol- za 10.000 do- rocznik 07, unie- om lux, lampa Bacha larów, docho- wążnia się. o 
(sztuczne słońce gór- 2 pokoje z niekrę- dowy, w śródmieściu 
skie)i elektrycznością pującem wejściem. kupimy zaraz „Rol- 
(diatermja). _ 0815 Sierakowskiego 20-13. komis* Gdańska 6. -0 

wreszcie o francuskich arystokratach i vory nie mógł się powstrzymać od 
emigrantach. okrzyku: 

Ona zaś opowiadała mu o swem — Na Boga! więc pań miał w ręku 
dzieciństwie, o zamku ojcowskim, o wszystkie dokumenty, listy, najtajniej- 

głuchym, zapuszczonym parku, o róż- sze akty! Widział pan i rozmawiał z 

nych zdarzeniach ze szczęśliwych lat, Rabespierrem i innymi „patrjotami“. 

śpiewała mu piosenki, słyszane od nia- Zna pan plany, dotyczące wyprowa- 

ni. Hektor mimo niebezpieczeństw i tru dzenia z Paryża wojsk, oddanych rzą- 

dów, czuł się szczęśliwym, że odzyskał dowi tymczasowemu? Ależ ta wszystko 

wolność, Zdawało mu się, że zrodził się jest cudowne! Te wiadomości są bez- 

w nim nowy człowiek. Wspomnienia z cenne; Mój Boże, czemuż nie spotkali- 
czasów wspaniałej przeszłości, otułała śmy się wcześniej! Niestety, nie znali- 

coraz gęstsza mgła. Czasem umyślnie śmy nazwiska pana, tylko Extrom wie- 

usiłował wzbudzić dawne wspomnie- dział o wszystkiem. Ach, gdyby pan 

nia, lecz wówczas czuł wyraźnie, że wiedział, co to za nadzwyczajny był 

dawny Hektor Foteringay zniknął bez- człowiek, nazywał się naprawdę Ma- 
powrotnie. esvell, miał duże przedsiębiorstwo han- 

dlowe we Francji i rewolucja zniszczy- 

Rozdział XXV. Hektor wysyła raport. łą wszystko. Ca to był za człowiek! | 
Paryż spał, a ciche fale Sekwany Ale zginął niestety, a po jego areszt” - | 

waniu kilku szpiegów nie wychodzne” 
przez czas dłuższy z kawiarni „Conty”*, 
nie mogliśmy tam się pokazać. Dopiero + 
przed tygodniem Jan dat nam znać, że 
szpiedzy opuścili kawiarnię. * 

Wyjął z kieszeni starannie złożony 
arkusz „Monitora, rozłożył go na sto- 
le i uważnie wygładził. Następnie z we- 
wnętrznej kieszeni ubrania, wyjął flasz- 
kę z atramentem i gęsie pióro. 

— Teraz do pracy! — oznajmił. — 
Nie możemy tracić czasu. O piątej ra- | 
no odchodzi dyliżans w stronę Anglji 
i wiezie paczuszkę dla jednego z na- 
szych wspólnych znajomych w szen 

  

   
statku. Hektor wśród monotonnych 
tych odgłosów opowiadał dwum roda- 
kom przygody „obywatela Charpetier*. 
Przez ostrożność  przygaszono nieco 

lampę. W półmroku, który zapanował 
w kajucie, z trudnością było można do- 
strzec twarz O-Forrella, opartego na 
stole i gryzącego fajeczkę, a obok ma- 
łego Savory, wpatrującego się badaw- 
czemi, ostremi oczkami w twarz opo- 
wiadającego. k : 

W milczeniu stuchali opowiadania, 
ale gdy Hektor zaczął opisywać swą 

pracę u Couthona, raporty, które sam 

sporządzał, zebrania, na których był 
obecnym, wahania i nieporozumienia 
wśród dygnitarzy rewolucyjnych. Sa- 

Niech pan siada i dyktuje, zapiszemij 
wszystko, co pan wie! | 
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