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Rzym Genewa 
| Moskwa. | 

Wiele pisano o żywotności idei 

komunistycznej--raczeį maxymalistycz- 

no-bolszewickiej, którą reprezentuje 

Moskwa. Nawet nasza „Džwignia“ 

entuzjazmuje się „walką klas". Nie 

ulega wątpliwości, że system bolsze- 

wicki jest pociągającym nietylko dlate- 

go, że schlebia instynktom mas; na 

pustych obietnicach tłumy poznaly- 

by się prędko.: Obietnice bolszewickie 

nie zdają się ttumom pustemi, gdyż 

są oparte na logicznej, głębokie pod- 

stawy mającej ideologii. Bolszewizm 

cały— jest logicznym wnioskiem z ma- 

, terjalizmu. Właśnie ta logiczność po- 

zyskuje mu tłumy, gdyż mimo wszy- 

stko—iłum umie ocenić myśl. Mając 

— за sobą tłumy, bolszewizm tworzy 

elitę, pełną ognia, zapału i nadziei— 

na zwycięstwo rewolucji światowej. 

Co Europa może przeciwstawić 

bolszewizmowi?* Ligę Narodów? Wą- 

tpię, by kogo mógł szczerze entuzjaz- 

mować ten centralny zarząd spółki 

anglo-franko-niemieckiej. Sama poło- 

wiczność w załatwianiu spraw, taktyka 

łatania i zasmarowywania, nieszcze- 

rość, przebijająca się z każdej przemowy 

—jasno wskazują, że Liga Narodów po- 

tęgą nie jest. | nie będzie. Bo brak 

jej logicznych podstaw. Przedstawia 

ona interesy burżuazyjno-kapitalisty- 

czne. Kapitalizm żadnych podstaw 

ideowych nie ma. Wychodzi z założeń 

materjalistycznych. Ale logicznym wnio 

skiem z nich nie jest. Bo z materjali- 

zmu logicznie wypływa — bolsze- 

wizm. 

* „Der Untergang .des Abendlandes'" 

byłby  |nieunikiiony. Gdyby fakt 

nowy, dla wielu zupełnie nieoczekiwa- 

ny, nie nastąpił. Mówię dla wielu: bo 

odrodzenie Włoch i ich zwrot ku po- 

lityce mocarstwowej—ku imperjalizmo. 

wi przewidzieli niektórzy. Nasze pisma 

socjalistyczne podały niedawno wiado- 

mość, żę Jacques Bainville odgrzebał 

ь 

w Paryżu broszurę Ргошапопа— #421е: 

ten, koło R. P. 1870, przewidywał od- 

rodzenie idei cesarstwa we Włoszech. 

"Idea cesarstwa—imperjalizm. Ty- 

le razy grzebany przysypany, zda się, 

ostatecznie piaskiem zapomnienia, re- 

kwizyt htstoryczny. A' przecie wiecznie 

się odradzający. Czemu? Bo opiera 

się ten system logicznie na podstawie 

Spirytualistycznego, chrześcijańskiego 

poglądu na Świat. Jeżeli cel ostatecz- 

ny ludzi jest poza tym Światem — to 

doprawdy niema o co walczyć, Civitas 

Dei, Respublica Christiana jest konie- 

cznością. Urzeczywistnienie tego idea- 
łu było Hod wisków marzeniem naj- 
wybitniejszych umysłów, najgorętszych 

Serc chrześcijańskich. Dziś przedsta- 

wicielem imperjalizmu jest Mussolini. 
Walka z bolszewizmem i racja stanu 

Włoch pchnęły go ku zgodzie z Ko- 

Ściołem; raz stanąwszy na katolickim, 

spirytualistycznym gruncie — musiał 

Mussolini dojść do imperjalizmu. 

O oto dziś przeciw Moskwie ma- 

my już nie Genewę; nie wyrzucamy 

djabła przez Belzebuba, materjalizmo- 
wi logicznemu nie przeciwstawiamy 
materjalizmu niekonsekwentnego. Prze- 

ciw obu tym prądom powstaje prąd 

nowy spirytualistyczny. Imperjalizm 
jest równie logicznym wnioskiem ze 

NO katolickiego, jak bolsze- 
wizmz materjalizmu. Równie logicznie 
płynącym, ale płynącym z prawdzi- 

wego źródła. Bo fałszem jest ma- 

jyczm, kt prawdą jest spirytualis“ 

czny, katolicki pogląd na Świat. 
; I nie byla dla nikogo niespodzian- 
ką niechęć Watykanu do notyfikowa- 
mia układu z ltalją w Genewie. 
Genewa wcale niemniej j jest wrogą 

Rzymowi, niż Moskwa— jest tylko 
mniej śmiałą w poczynaniach. 

Czy imperjalizm włoski nie jest 
_ mrzonką? Czy dość jest sił we Wło- 
-zech, by stworzyć imperjum? That 

is the gaestion. Sądzę, że tak. Zdro- 
we, na zdrowej rodzinie Oparte spo- 
łeczeństwo. Jednolite narodowe pań- 

Minister Zaleski w byonie 
LYON, 11-III. PAT. Wczoraj rano 

przybył tu p. minister spraw zagranicz- 
nych Zaleski z małżonką. Na dworcu 
powitali p. ministra między innemi p. 
ambasador Chłapowski z małżonką, 
konsul Rzeczypospolitej w Lyonie Klu- 
czyński z małżonką, delegacje organi- 
zacyj polskich oraz przedstawiciele tu- 
tejszej kolonji polskiej. Po mszy świę- 
tej i kazaniu p. minister Zaleski złożył 
wieniec na pąmniku mieszkańców Lyo- 
nu, poległych za Ojczyznę. 

Następnie w Towarzystwie przed- 
stawicieli władz miejscowych, prezesa 
i sekretarza komitetu targów lyońskich 
p. minister zwiedził teren targów. W 
południe w wielkiej sali ratusza odbył 
się bankiet, w którym wzięło udział 
przeszło 200 osób, między innemi Fer- 
nand Buisson, przewodniczący Izby 
Deputowanych, przedstawiciele wiel- 
kiego handlu w Lyonie, ciało konsular- 
ne i szereg wybitnych osobistości. 

Pan Herriot w przemówieniu swem 
podkreślił jednomyślne uczucia.sympa- 
tji, jakie żywi ludność Lyonu dla Pol- 
ski oraz w gorących słowach podzię- 
kował gościom polskim za przybycie, a 
specjalnie ministrowi Zaleskiemu, któ- 
ry po wspaniałym sukcesie odniesio- 
nym w Genewie przybył zwiedzić targi 
lyońskie oraz obecnością swą wzmo- 
cnić węzły odwiecznej przyjaźni mię- 
dzy miastem Lyonem a Polską. 

Po kilku przemówieniach zabrał 
głos p. minister Zaleski, który oświad- 
czył, iż odwieczna przyjaźń, łącząca 
Polskę z Francją oparta jest nietylko 
na koniecznościach politycznych, —po- 
siada ona głębsze jeszcze korzenie w 
duszach obu narodów. Dzieło zbliżenia 
francuskiego uzupełnia się coraz inten- 
sywniejszym rozwojem stosunków eko- 
nomicznych, które niebawem wzmoc- 
nione będą przez nowy traktat handlo- 
wy, Oparty ńa wzajemnem zaufaniu i 
umożliwiający znaczne wzmożenie wy- 
miany pomiędzy obu krajami. Wzrasta- 
jące potrzeby Polski czynią rynek pol- 
ski z dniem każdym coraz bardziej in- 
teresującym dla kraju, przywożącego- 
swe produkty do Polski. Ponadto bo- 
gactwa naturalne Polski, eksploatowa- 
ne w „sposób coraz bardziej wydatny, 
winny zwrócić specjalną uwagę kon-. 
sumenta francuskiego. Przemówienie 
Przemówienie swe zakończył p. mini- 
ster zaproszeniem kupców i przemy- 
słowców francuskich do zwiedzenia wy 
stawy poznańskiej. Wieczorem w gma- 
chu konsulatu przedstawiły się p. mini- 
strowi delegacje organizacyj robotni- 
ków polskich. Pan minister udekorował 
zasłużonych Polaków na emigracji krzy 
żami zasługi. Następnie stowarzyszenie 
Alliance Francaise. wydało wielki ban- 
kiet, w czasie którego wygłoszono sze- 
reg mów. O północy pan minister Za- 
leski odjechał do kraju. 

  

Kierownik Ministerstwa Skarbu 
w śejmie. 

WARSZĄWA, 11 III. PAT. W dniu dzi- 
siejszym w_ godzinach | popołudniowych 
przybył do Sejmu nowomianuwany kierow- 
nik Ministerstwa Skarbu p. dr. Grodyński 
i złożył wizytę marszałkom Sejmu i Se- 
natu. 

Poseł furecki odznaczony wielką 
wstęgą Polonia Restitufa, 
WARSZAWA, 11 III. PAT. Dnia 9 mar- 

ca p. podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych Alfred Wysocki, w 
imieniu nieobecnego ministra spraw zagra- 
nicznych p. Augusta Zaleskiego, udekoro- 
wał wielką wstęgą orderu Polonia Resti- 
tuta posła tureckiego w Warszawie Yahia- 
Kemal -Bey'a. z L 

Poseł Yahia Kemal-Bey, cieszący Się 
opinją szczerego przyjaciela Polski, odzna- 
czony został tym wysokim orderem w Zwią- 
zz opuszczeniem zajmowanego Stano- 
wiska. $ 

Posiedzenie Komitetų Ekonomioz- 
: nego 

WARSZAWA. 11.111. Pat. Dnia 11 
b. m. w godzinach popołudniowych 
odbyło się pod przewodnictwem p. 
prezesa Rady Ministrów prof, K. 
Bartla posiedzenie Komitetu Ekono- 
micznego Ministrów, na którem oma- 
wiane były bieżące sprawy gospodar- 
cze. 

Projekfodhycia obrad bigi Naro- 
- dów w sfolicy Polski. 
W związku z propozycjami. odbywanią 

sesyj Ligi Narodów nietylko w, Genewie 
ale i w innych stolicacn europejskich, wy- 

łonił się wśród czynników miarodajnych 
projekt zaproszenia członków Ligi do od- 
bycia jednego z kolejnych posiedzeń Ligi 
Narodów w Warszawie. Zaproszenie takie 
zostałoby  wystosowane do sekretarjatu 
Ligi Narodów. 

stwo. Duch dyscypliny. 1 niewyczer- 

pany podkład łaciński, w každem 

pokoleniu rodzący genjusza, 

X. W. M. 
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Z ZAKORDONÓW 
$udakow odwołany z Kowna. | 

KOWNO, 11 3. Pat. Dziennik 
„Nasze Echo“ donosi, że attache woj- 
skowy Rosji sowieckiej w Kownie Su- 
dakow został odwołany ze swevo 
stanowiska. Na jego miejsce rząd so- 
wiecki zamianował Kurdiumowa. 

Dr. Zamins powrócił 1 Genewy. 
Z Kowna donoszą: Do Kowna po- 

wrócił z Genewy generalny sekretarz 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych dr. 
Zaunius, który brał udział w posie- 
dzeniach sesji Rady Ligi Narodów. 

Wymiana więźniów politycznych między 
Litwą a Polską, 

Z Kowna donoszą: W najbliższej 
przyszłości odbędzie się wymiana 
więźniów politycznych między Litwą a 
Polską. W tym celu w tych dniach w 
Kownie odbyła się narada przedsta- 
wicieli polskiego i litewskiego czerwo- 
nych krzyży. W roli pośredników wy- 
stępowali przedstawiciele międzynaro- 
dowego Czerwonego Krzyża, Werner 
i Dukert. 

Litwa W tym tygodniu podpisze pro- 
toku: Litwigowa, 

Z Kowna donoszą: Rząd litewski 
wyraził swą zgodę na podpisanie pro- 
tokułu Litwinowa. Podpisanie protoku- 
łu odbędzie się w tych dniach. 

„ dmiana reformy rolnej w Liiwie, 
Z Kowna donoszą: W tych dniach 

kierownik Zarządu Reformy  Rołaei 
udzielił wywiadu  korespondentowi 
urzęd. „Liet. Aidas“, ktoremu ošwiad- 
czyl, iž Zarząd Reiormy Rolnej opra- 
cował już projekt zmiany ustawy o 
reformie rolnej i przesłał go do Ga- 
binetu Ministrów. Kierownik Zarządu 
zakomunikował nadto, iż projekt zo- 
„stanie rozważony na jednem z naj- 
bliższych posiedzeń i prawdopodobnie 
przyjęty. j 

Projekt zmiany przewiduje zwięk- 
szenie normy z 80 do 150 ha. W 
związku z tem w niektórych miejsco- 
wościach (około 10 w całej Litwie) 
wypadło do pozostawionej uprzednio 
normy (80 ha), przeznaczyć jeszcze 
10 ha ziemi, wziętej na rozparcelowa- 
nie i przeznaczonej do podziału mię- 
dzy osadnikami, jednak dotąd nieza- 
gospodarowanej i niezabudowanej. 
Osadnikom tym. parcele wyznaczono 
gdzieindziej. 

W dalszym ciągu kierownik Za- 
rządu Reformy Rolnej oświadczył, iż 
projekt zmiany ustawy nie Oznacza 
bynajmniej, abv parcelacja została 
całkowicie zawieszona. W r. ub. roz- 
parcelowano około 35.000 ha, w r.b. 
zamierzane jest rozparcelowanie około 
50.000 ha. Ziemię otrzymują obecnie 
przedewszystkiem ochctnicy wojsko- 
wi, i zanim wszyscy oni nie otrzyma- 
ją ziemi, reformy rolnej nie można 
"uważać za ukończoną. 

Wreszcie Kierownik Zarządu przed- 
stawił korespondentowi stan zagospo- 
darowania osadników na 1 Stycznia 
1928 r. Z liczby osadników, którzy 
otrzymali ziemię w r. 1920, zagospo- 
darowało się 98,60 proc., w r. 1921 
—101,67 proc., wr. 1922- 8880 proc. 
1923 —74 80 ргос., 19:4—70,93 proc, 
1925 63.13 ргос., 1926 - 54,21 proc., 
1927 39,20 proc. Danych z r. 1928 
jeszcze brak. 

Ważne narady w. Estonji. 
Z Rewla donoszą: W sobotę mi- 

nister Spraw zagranicznych Estonji 
Latik przyjął połpreda Pietrowskiego 
i w długiej, dwugodzinnej rozmowie 
dokładnie wytłómaczył mu te zasady, 
na podstawie których Estonja chciała- 
by zawrzeć układ handlowy z ZSSR. 

W tych dniach Petrowski wyjechał 
do Moskwy. Po powrocie jego do 
Rewla wyjaśni się, К у faktycz ie 
będą się mogły zacząć rokowania w 
sprawie zawarcia układu handlowego. 

 NEIERERYSETYWY в m 
Uznane za najodpowiedniejsze dla 
Wileńszczyzny nasiona zbóż produkcji 
miejscowej w czystych odmianach. 

Dwsy Rychlik Trybańcki, 
z maj. Trybańce 

p. Józefa Borowskiego 

Sobieszyński, 
Findling, 

Żółty Lochowa, 

i 4.rzęd ы 
Jęczmień ważnych 

Poleca 

Wileński Spółdzielczy 
Syndykef Rolniczy 

Wilno, Zawalna 9. tel. 323, 1960 
telegr. „Rolnicze. 

Už reasons D 

* kowita rewizja konwencji byłaby nader niswygodną dla Rzeszy, 

jednak, że należy pomóc Anglji i umożliwić jej ratyfikację konwencji. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego. — A. Łaszuk 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W.. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ : 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność* 
LiDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. ! 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

NOWOGRÓDEK — 
N. ŚWIĘCIANY — 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jaźwińskegu. 

kiosk St. Michalskiego. 
Księgarnia T-wa „Ruch”. 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
| PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkołrej. 

; STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. * 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — uł. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“. 
WOLKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na str. 2-ej i 3:ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 
„oraz madesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji © 25 proc. dro- 

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

  

Posiedzenie Rady Admdnisfracyjnej Międzynare- 
dowego Biura Pracy 

GENEWA, 11.Ill. PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu Rady Administra- 

cyjnej Międzynarodowego Biura Pracy angielski minister pracy Steel Mait- 

land uzasadniał wniosek angielskiego rządu, proponujący rewizję między - 

narodowego układu, zawartego w Waszyngtonie w sprawie 8 godzinnego 

dnia pracy. Minister dowodził, że różne postanowienia układu waszyngtoń- 

skiego są dwuznaczne i że zastosowanie ich napotyka na trudności. 

Mówca domagał się szczególnie dokładniejszego określenia postano- 

wień, dotyczących tygodnia pracy, wyższej siły oraz godzin nadliczbowych. 

Przedstawiciel Francji Jouhaux i przedstawiciel Belgji Mertens prze- 

ciwstawili się energicznie propozycjom rządu angielskiego. 

Przedstawiciel rządu Rzeszy minister pracy Visel oświadczył, że cał- 
uważa 

Proponuje on przeto przeprowadzenie rewizji konwencji na podstawie 
protokułu londyńskiego z r. 1926, :który precyzuje i interpretuje niektóre 
punkty konwencji. Podobne stanowisko zajął fraricuski minister pracy 
Loucheur, W imieniu grupy pracodawców w Radzie Adm. Vogel, (Niemcy) 
przyłączył się do propozycji rządu angielskiego. Dalsza dyskusja nad tą 
sprawą «prowadzona będzie jutro. 

Meksyk w ogniu walki domowej 
MEKSYK. 11.111. Pat. Rząd wyraża zadowolenie z pomyślnych. 

wyników spotkania między przedniemi strażami gen. Callesa i 
wojskami powstańczemi gen. Urbaleji koło miasta Cami.as. 

( Wedle coniesień ze strory rządu, wojska powstańcze wy- 
stąpiły przeciwko swemu wodzowi z chwilą, gdy dowiedziały 
się, že ten walczy nie po stronie rządu, lecz przeciwko niemu, 46 

„, Gen. Urbaleja zbiegł 
' przybocznego, większość natomiast woj:k jego przyłączyła się do 

wiaz z 30 ludźmi ze swego oddziału 

oddziałów rządowych. 
Wedle dalszych informacyj rządowych, wojska związkowe 

w dalszym ciągu oczyszczają Od nieprzyjaciela stan Ve a Cruz, 
gdzie przywódca powstańców gen. Maquirre wyraża gotowość 
poodania się pod warunkiem, iż ułatwione mu zostanie opu-z- 
czenie granic kiaju. Rząd jednak zdecydowany jest wszystkich 
przywódtów powstania traktować jednakowo, oddając ich pod 
sąd: wojenny. 
-„,) Jedynym nowym sukcesem powstańców jest przyłączenie 
pesa g niektórych oddziałów z południowej części Dolnej 
alifornii. . - A 

R Sfany Zjednoczone napelniają sobie kieszenie 
NOWY YORK, 11. Ill. PAT. Zakłady lotnicze w Long Island pracują dniem 

„4 nocą.mad wykonaniem zamówitń dła rządu meksykańskiego. Pierwsza tserja 
maszyn odleci z Mitchelifield w końcu bieżącego tygodnia, druga zaś w tygod- 
niu następnym. Samoloty zaopatrzone są w karabiny maszynowe i bomby. 

Rzeczoznawcy myślą o założeniu wielkiego banku 
międzynarodowego 

BERLIN. 11.lll. Pat. Jak donosi „Vossische Ztg.*, dzisiejsze plenarne 
' obrady komitetu rzeczoznawców w Par;żu poświęcone były dalszej deba- 

cie nad projektem banku międzynarodowego. Z ogólnego przebiegu dy- 
skusji, w której brali udział przewodniczący delegacji niemieckiej,  fran- 
cuskiej, angielskiej i belgijskiej, wynika, że projekt utworzenia tego banku 
liczyć może na poparcie wszystkich delegacyj. Różnica zdań zarysowała 
się dziś jedynie co do funkcyj i kómpetencyj wspomnianego banku. 

Amanullah przysiągł na płaszcz proroka zarzucić 
wszelkie reformy 

uradowane szczepy garną się pod jego berło 
LONDYN, 11 3. Pat. Wig doniesień specjalnego korespondenta „Chi- 

cago Tribune'* w sytuacji politycznej Afganistanu nastąpił zwrot decydują- 
cy na korzyść Amanullaha. 

Amanullah na zebraniu przywódców szcze ów afgańskich w Kenda- 
harze złożył uroczystą przysięgę na Święty płaszcz proroka, że zrzeka sią 
wszelkich planów reformatorskich i przywróci siłą tradycję Koranu. Na 
skutek tego oświadczenia liczne szczepy, które dotychczas walczyły po stro- 
nie Habibulaha, przeszły na stronę Amanullaha, rozporządzającego obecnie 
największą siłą zbrojną z pośród wszystkich pretendentów do tronu afgań- 
skiego. ' 

Ale czy w Waiykanie zechcą...? 
WIEDEŃ, 11.11. PAT. Dzienniki wiedeńskie donoszą z Moskwy, że 

rząd sowiecki pragnie nawiązać stosunki dyplomatyczne: z Watykanem i 
gotów jest zamianować ambasadora przy Watykanie. a? 

 PATYSKOŚZECICZARCZACA 

Bydło pada oiiarą kafastrofy kolejowe 
BERLIN, 11-III. PAT. Pociąg pośpieszny, zdążający z Berlina do Zagłębia Ru- 

hry, który opuścił wczoraj Berlin, o godzinie 4 min. 20 po południu wjechał na dworcu 
w Hamm na stojący tam pociąg towarowy, naładowany bydłem. 

Lokomotywa, wagon bagażor:y i wagon trzeciej klasy póciągu pośpiesznego wy- 
koleiły się, 8 wagonów pociągu towarowego uległo niemal całkowitemu zdruzgotaniu. 
Z pasażerów pociągu kurjerskiego 9 osób odniosło lekkie rany. Woły w ilości 60 sztuk, 
znajdujące się w zdruzgotanych 8 wagonach pociągu towarowego, zostały zabite lub 
ciężko pokałeczone. 7 ` 

Śniewacy niemieccy biją się po knajnach 
BERLIN,$I1. II. PAT. Wieczorne wydanie „Vorwaerts* donosi o nowem 

krwawem staiciu, jakie nastąpiło „pod Norymbergą” w miasteczku Leinburg pomiędzy stahiheluowcami a grupą socjalistycznego zw. Śpiewaczego. Oddział 
złożony ż kilkunastu „stahihelmowców, napadł na Śpiewaków socjalistycznych- 
znajdujących się w oberży i zniszczywszy urządzenie oberży, pokaleczył kilku. 
nastu socjalistów. jednego z przypadkowo znajdujących się tam inwalidów po- 
raniono nożami tak ciężko, Że musiano go odwieźć do szpitala dla przeprowa 
dzenia operacji. ‚ 

Straszny pożar w hofelu indyjskim 
HONG-KONG, il. III. PAT. W jednym z tutejszych hoteli wybuchł' pożar, 

który spowodował śmierć 9 osób, w tej liczbie, Francuza, Angielki, marynarza 
amerykańskiego i sekretarza gubernatora Kwantungu. Szereg osób odniosło ra- 
ny. Wiełe osób, . pragnąc ratować się, „wyskakiwało z górnych pięter. na 

“°  Kafastrofy żywiołowe w Bafawji 
PARYŻ, 11. ill. PAT. „Chicago *Tribune* donosi z Batawji, iż obsunięcie 

się gruntu koło Lembang spowodowało Śmierć 17 ludzi. Jest też wielu rannych 
Zniszczeniu uległo również wiele zabudowań i plantacyj ryżu i cukru, 

Równocześnie z tą katastrofą żywiołową nastąpiły wylewy, które poczyniły 
spustoszenia w wielu miejscowościach. || 
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OBRADY SENATU 
DYSKUSJA BUDŻETOWA. 
WARSZAWA, 11-Il. PAT. Na 

wstępie dzisiejszego posiedzenia  Se- 
natu marszałek oświadczył, że te czę- | 
ści budżetu, do których na komisji se- 
nackiej nie wniesiono żadnych zmian, 
uważać będzie za przyjęte w brzmieniu 

‚ sejmowem. 
Sen. Januszewski (Wyzwolenie) 

postawił wniosek o przyjęcie całego 
budżetu w brzmieniu sejmowem. Wnio- 
sek ten odrzucono. 

W budżecie Sejmu zwiększono biu- 
rowe wydatki o 10 tys. zł. oraz uposa- 
żenie o 7.100. W budżecie Senatu zwię- 
kszono uposażenie a 14.200. 

W budżecie Ministerstwa * Spraw ' 
Zagranicznych zmniejszono pozycję na ' 
urzędy zagraniczne o 48 tysięcy. : 

° № budżecie Ministerstwa Spraw 
Wojskowych odrzucono wniosek ko- 
misji o zmniejszenie pozycji „Utrzyma- 
nie wojska”. o 7.618.561 zł. Odrzucona 
także poprawkę o zwiększenie podróży - 
służbowych i przesiedleń o 1.041.436 
zł. Zwiększono natomiast wydatki ubo- ° 
czne przy wyżywieniu o 53 tys., a po- 
zycję na szkoły i kursy żeglugi powie- | 
trznej o 31 tys. Wniosek komisji a 
zwiększenie funduszu. dyspozycyjnego - 
Ministerstwa Spraw Wojskowych o 2 
miljony odrzucono 48 głosami przeciw 

W budżecie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych przywrócono 46 głosa- 
m przeciw 42 fundusz dyspozycyjny w 
wysokości 6 miljanów. — Zwiększenie 
pozycji „Podróże służbowe'* o 556.960 
zł. odrzucono 47 głosami przez 46. Od- 
rzucono też wniosek o zwiększenie wy- 
datków biurowych o 45 tys. zł. 

W budżecie Ministerstwa Skarbu 
przyjęto podwyżkę wydatków na wy- 
dawnictwa o 43 tys., na publikacje eko- 
nomiczne o 90 tys., na różne podróże 
służbowe i przesiedlenia o 300 tys. W 
dochodach nadzwyczajnych zmniejszo- 
no dochody z podatku majątkow. o 25 
miljonów. W Monopolu Spirytusowym 
zwiększono w rozchodach pozycję na 
zakup spirytusu, butelek i skrzyń o 2 
miljony. ; 

W: Ministerstwie Sprawiedliwości 
podwyższono wydatki -na podróże słu- 
żbowe i przesiedlenia o 310 tysięcy. W 
wydatkach nadzwyczajnych  zmniej- 
szono koszty na rekonstrukcje ksiąg 
gruntowych i na regułację hipoteczną 
drobnej własności — każde o 400 tys. 
zł. Oprócz tego podwyższono o 100 
tys. złotych na utrzymanie więźniów 
Z ważniejszych poprawek, przyjętych 
w innych działach budżetu należy pod- | 

kreślić: * 
W budžecie Ministerstwa Komuni- 

kacji rozchody zwyczajne na budynki 
zwiększono o 6.050 tys. zł., na naprawę 
taboru o 5.218.770, na koszty specjal- 
nych badań technicznych o 2 milj. zło- 
tych. Natomiast wpływy kolejowe 
zmniejszono z przewozu poczty o 1 mi- 
Jjon, z procentów i różnicy kursu o 3 
milj., z różnych dochodów o 3.200 tys. 
iz przewozu na kolejach wąskotoro- 
wych o 2.243 tys. W budżecie Mini- 
sterstwa Rolnictwa wniosek sen. Sre- 
dniawskiego, aby ten preliminarz przy- 
jąč bez zmian w głosowaniu odrzuco- 
co 52 głosami przeciwko 37. Uchwalo- 
no w tym budżecie szereg drobniej- 
szych poprawek. 

Sen. Perzyński (B.B.) zażądał spra- 
wdzenia głosowania nad funduszem 
dyspozycyjnym ministra spraw wojsko- 
wych, albowiem zdaniem jego wynik 
głosowania nie odpowiadał rzeczywi- 
stemu układowi sił w Izbie. Mówca żą- 
da. dlatego reasumpcji uchwały przez 
głosowanie imienne. Ze względów re- 
gulaminowych sprzeciwia się temu sen. 
Januszewski (Wyzw.). Przewodniczą- 
cy wicemarszałek Gliwic uznał, że rea- 
sumpcja jest niedopuszczalna, dodając 
iż można ubolewać nad różnemi niepo- 
rozumieniami. Reasumpcja taka ozna- 
czałaby kompletny impasse. Przewod- 
niczący zwraca przytem uwagę, że we- 

dług dotychczasowych wyników  gło- 
sowania deficyt budżetowy dochodził 
już do 24 miljonów. 

Z kolei lzba przystąpiła do głoso- 
wania nad ustawą skarbową. Na wnio- 
sek referenta gen sen. Szarskiego upo- 
ważniono marszałka do wstawienia do 
odnośnego artykułu tej ustawy cyfr, ja- 
kie wynikną z uchwał senackich. Kwo- 
tę dla ciężej poszkodowanych inwali- 
dów zwiększono z 3 milj. na 4 milj. 
Prócz tego przyjęto wniosek Klubu Na- 
rodowego, upoważniający ministra 
skarbu do podwyższenia Zz ewentual- 
nych dalszych nadwyżek budżetowych 
dodatków do pensji funkcjonarjuszy 
państwowych sędziów i prokuratorów 
do łącznej wysokości 30 proc. dotych- 
czasowego uposażenia. Następnie przy. 
jęto całą ustawę skarbową ze zmiana- 
mi zaproponowanemi przez komisję. 
Głosowanie nad rezolucjami odłożono 
do najbliższego posiedzenia Senatu. 
którego termin wyznaczony będzie 
później.
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Ludność powiatu postawskiego za projektem 
konstylucji, wniesionym przez B. B W. 2 R. 
POSTAWY. 13.11. W dniu 10 b. 

m. odbył się zjazd przedstawicieli 
ludności m. Postaw, wójtów i działa- 
czy gminnych z powiatu. przy udziale 
starosty Niedzwiedzkiego. Silna za: 
mieć Śnieżna uniemożliwiła wielu 
działaczom z gmin odleglejszych przy- 
jazd na zebranie do Postaw. Pomimo 
to było obecnych przeszło 250 osób. 
Poseł B. B. W. z R. dr. Stefan Bro- 
kowski w dłuższem przemówieniu 
scharakteryzował Sejm obecny i jego 
pracę i spopularyzował projekt па- 
prawy konstytucji. wniesiony przez 
klub B. 5. W. z R. Dalej o taktyce 
stronniciw opozycyjnych i działalnoś- 
ci Beżpariyjnego Bloku mówił p. Fr. 
Krasicki, sekretarz powiatowy. Po za- 
kończeniu dyskusji zgromadzeni jed- 

nomyślnie przyjęli rezolucję, aprobu- 
jąc całkowicie projekt B. B. zmiany 
konstytucji i domagając się najrych* 
lejszego wprowadzenia go w życie, 
uchwalili wyrazić podziękowanie wi- 
leńskiej i nowogródzkiej grupie re- 
gjonalnej za inicjatywę i przyŚpiesze- 
nie pomocy Rządu dla ludności tere- 
nów objętych  nieurodzajem Oraz 
uznanie dla Rządu za tę pomoc, któ- 
ra wymaga jednak szerszych rozmia- 
rów i szybszej realizacji. 

Wieczorem odbyło się zebranie 
członków Powiatowej Rady B. B., na 
którem przedstawiono posłowi d-rowi 
Brokowskiemu szereg postulatów, 
mających doniosłe znaczenie dla lud- 
ności powiatu, z prośbą 0 interwen- 
cję Bloku u czynników rządowych. 
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STOŁPCE. 

: Budowa gminy. Urząd gm. sto!- 
póckiej przystąpił: do budowy własnego 
domu, którego koszt sięga 110.000 zł. 
szczególną uwagę zasługuje ofiarność lud: 
ności gminy, która bezpłatnie dostawiła 
kamienie na fundamenta, uozieliła robotni- 
ków niefachowych i zwiozła cegły i ma" 
terjał budowłany. Jako jednym z takich 
przykładów, świadczącym — о dobrych chę- 
qiach i zrozumieniu ludności jest fakt, iż w 
ciągu jednego dnią zwieziono do Stołpc z 
odłegłości 15 klm. 35.000 cegieł. Są to 
rzeczy rządko tu spotykane, tembardziej 
więc zasługujące na wyróżnienie. 

GŁĘBOKIE 

° — Konierencja w sprawie akcji pomocy 
głodującym. Odbyło się tu pod przewodnic- 
twem starosty dzisnieńskiego pjosiedzenie Po 
wiatowej Komisji Opieki Społecznej, na któ- 
rem rozpatrywano następujące sprawy u- 

štalenie liczby dzieci, wymagających do- 
karmiania w obecnej chwili, ustalenie sposo- 
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bu dożywienia, sposób zaopatrywania w ar- 
tykuły podział sum na najbliższy okres. Na- 
stępnie omawiano kwestję pomocy dla do- 
rosłej ludności głodującej, jak to: określenie 
sposobu dożywienia, ustalenie sposobu zwro 
tu udzielonych zapomóg, prowadzenie ra- 
chunkowości i sprawozdania oraz ustalenie 
sumy dia poszczególnych gmin. 

OSZMIANA. 

— Akcja upiększania miasteczek i wsi. 
Pod przewodnictwem zastępcy starosty osz- 
miańskiego odbyło się w Oszmianie kolejne 
zebranie Powiatowego Towarzystwa Upię- 
kszenia Miast i Wsi, na któwem 'to zebraniu, 
oprócz ustalenia technicznych szczegółów 

akcji upiększenia, jaka się zaraz rozpocznie 
po stajaniu śniegów i z nastaniem ciepła, po- 
stanowiono urządzić w Oszmianie, propa- 
gandowy wiec, mający na celu zainteresowa- 
nia bliżej ludności sprawą propagandy este- 
tyki oraz pouczenie jej o rygorach karnych 
względem opornych w stosowaniu obowią- 
zujących przepisów sanitarnych i porządko- 
wych. 
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„Hramada” przed Sqdem Apelacyjny : 
Dziewiąty dzień rozpraw. 

Obrońca osk. Burzewicza, Okiń- 
tzyca, Poddubika i Balickiego mec. 
H onigwili omawiając szczegółowo dzia- 
łalność „Hramady* podkreśla ten 
okres, kiedy stała się ona prawie nie- 
Jegalna t.j. od kiedy czujne oko władz 
bezpieczeństwa zaczęło się przyglądać 
działalności poszczególnych hurtków i 
osób, a władze wyższe poczęły wywierać 
nacisk na Organa policyjne w sensie 
wymagania od nich materjału dowo- 
dowego przeciwko „Hramadzie*. Mia- 
ło to ten skutek, że zaczęto masowo 
niemal dostarczać tendencyjnych wia- 
domości, które figurowały następnie 
w Sądzie Okręgowym jako materjał 
obciążający. Udawadniając to swoje 
twierdzenie przytacza p. mecenas sze- 
reg faktów, 

Następuje część przemówienia po- 
święcona analizie. oskarżenia i moty- 
wom wyroku Sądu Okręgowego w 
stosunku do wspomnianych oskarżo- 
nych, 

— Panowie Sędziowie—kończy swo: 
je przemówienie mec. Honigwill — p. 
Prokurator w przemówieniu swem za- 
znaczył, że Bismark wyraził się O na- 
rodzie polskim, że jest on narodem 
nawskroś romantycznym. W tem po- 
wiedzeniu niemiecki realizm  przeciw- 
stawiony jest romantyzmowi polskie- 
mu. ja wolę potępiany polski roman- 
tyzm, gdyż obecnie nizinny realizm 
niemiecki doznał porażki, a roman- 
tyzm, w którym tkwi olbrzymia su- 
gestywna siła stworzył, że tu na zie- 
raiach wschodnich powstała najwięk- 
sza modlitwa, najbardziej skrzydlata 
modlitwa, która wzlata ku niebu jak 
jaskółka—wolność racz nam. wrócić 
Panie, 

Niechże wyrok Sądu Apelacyjnego 

będzie tą miękką dłonią, która  utuli 
rozedrgane serca i położy się na spie: 
czone usta pragnących. 

Obrońca jedenastu drobniejszych 
oskarżonych mec. Ettinger znany już 
w Wilnie jako mówca obdarzony nie- 
małym temperamentem przystąpił do 
zbijania motywów Sądu Okregowego, 
oraz konstrukcji aktu oskarżenia wy- 
tykając jednocześnie błędy procedu- 
ralne, których dopatrzył się, wertując 
akty sprawy. Wywody swoje rozcią- 
ga następnie na charakterystykę sze- 
regu Świadków, których zeznania do- 
tyczyły oskarżonych będących pod 
obroną p. mecenasa. 

Całe przemówienie wypowiedziane 
jest w tonie nieco wyższym niż po- 
przednie to też przewodniczący zmu- 
Szony jest prosić mec. Eitingera O... 
większą dozę spokoju. 

Mówiąc o niedociągnięciach  pro- 
ceduralnych podkreśla mówca, że p. 
prokurator prześlizguje się w białych 
rękawiczkach przez motywy wyroku. 
Wywody jego są tak łagodne, że 
wprost nie wyglądają na mowę o- 
Skarżyciela. P. prokurator żalił się 
Sądowi na brak czasu, dzięki czemu 
nie miał możności opanować całości 
materjału. Jeżeli p. prok. mając do 
rozporządzenia kilkadziesiąt tomów 
akt sprawy nie mógł się należycie 
przygotować w przeciągu kilku mie- 
sięcy, tę cóż mówić o nas, obrońcach, 
albo oskarżonych, którzy mieli siedem 
dni czasu do zapoznania się ze spra- 
wą celem zawezwania nowych Świad- 
ków. * 

W konkluzji swego przemówienia 
prosi o uniewinnienie. Dajcie im pa: 
nowie Sędziowie wolność, a zobaczy- 
cie, jakich będziecie mieli obywateli." 
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Z pobyfu zbója sowieckiego w Turcji 
BERLIN, 11. II. PAT. Prasa berlińska donosi, że pomiędzy Trockim a 

ambasadorem sowieckim w Konstantynopolu Surizem miało dojść do porozu- 
mienia, na mocy którego Trocki opuścił gmach konsulatu sowieckiego w Kon- 
stantynopolu 1 zamieszkał w hotelu tureckim. 

Straż, którą towarzyszyła Trockiemu, ma odjechać do Rosji Trocki ma po- 
zostawać narazie w Konstantynopolu, oczekując odpowiedzi rządu niemieckiego 

Trocki zwrócił się do rządu sowieckiego w sprawie udzielenia pozwolenia 
jego drugiemu synowi, znajdującemu się w «doskwie, na wyjazd do o ca. 

    

Pierwsze wyniki wyborów do Sowietów 
Wyniki wyborów do sowietów w 

Z.S.S.R. były właściwie zgóry przesą- 
dzone jeszcze przed samym aktem wy- 
borczym. Stalin nie omieszkał skarzy- 
stać ze wszystkich, stojących mu do 
dyspozycji środków, by zgóry zapew- 
nić zwycięstwo swym zwolenniko:n pc- 
litycznym. Z jednej strony przeprowa- 
dzono przed wyborami . gruntowną 
„czystkę'* partji komunisty :*:iej, skąd 
usunięto wszystkie elementy, jozosta- 
jące pod wpływami trockistów, — z 
d'ugiej strony ze specjalną skrupudat- 
noscią sporządzono w całem panstwie 
wykazy osób, pozbawiony:h prawa 
vybarczego, t. j. tych osób, ktorych 
udział w wyborach przez wzgłąd na 
ich poglądy polityczne mógrby być sta- 
lirćwcom nie na rękę. Przy systewiie 
jaw' ego głpsowania, obowiązującego, 
jak wiadomo w Rosji, mieli posiadto 
stalinowcy możność wywie.ar'a bezpo- 
średn'ego wpływu na wy5oiców, któ- 
rzy nie zawsze mogli zdecydować się 
na jawne głosowanie za przeciwnika- 
pil c? ccnego rządu. 

Pierwsze wyniki wyborów do so- 
wicfćw potwierdzają w całej pełni po 
w:-(Cchne przewidywania co do prze- 
biegu kampanji wyborczej w Z.S.S.R. 
W» wszystkich niemal sowietach przed 
siawiciele rządzącej grujy znałeżli się 
w większości, zapewniając sobie w ten 
sposób wpływy w jaczejkach. (hok 
komunistów wchodzą jelnex w skład 
sów ctów jak wiadomo również t. zw. 
be peityjni. Napozór są te ludzia przy- 
chy : :e wobec stalinowc w usposubit- 
ni, ale w gruncie rzeczy stanowią oni 

ego 1odzaju „zagadkę: polityczną”. 
»č ajenci centralncg> Komitetu wy- 

konawczego gorliwie za;ęci Kyli bada- 
niemi przekonań polityc nvch wszys 
kich kandydatów, zdaje się nie ulegać 
wą:pliwości, że wśród wyńranych brz- 
party'nych członków sow:etów znajdu- 
ja sę również ludzie, pozosta; ;cy pod 
wpływami „trockistów *. którzy jedynie 
w zręczny sposób potrafili zmylić czui- 
ność agentów centralnego komitetu 
wyktnawczego. Obecry system w Ka- 
sji sowieckiej zmusza często działaczy 
peliiycznych ukrywać ich. prawdziwe 
eblicze polityczne, guyz wiedzą Oni 
Św ranie, iż w przeciway'n razie zasto- 
sowanoby w*"bec nich takiż rejiesalje, 
że wszelka działalność ротусгиа Бу- 
łahy 1m uniemożliwiona. M i 

kampanja wyborcz: do spwietćw 
Aida w roku bieżącym przebieg dość 
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„DOM BANKOWY 

T. BUNIMOWICZ 

dziś otwarcie! Restauracji 
Lokal komfortowo urządzony. 

Bufet obficie zaopatrzony w pierwszorzędne napoje i zakąski. 
KUCHNIE pod zarządem mistrzów kunsztu kulinarne+0. 

Podczas obiadów i kolacji przygrywać będzie doborowy KWINTET. 

Lu z! wy, w każdym raz:: bardziej bu- 
zebvsy, niż w. lataca povrzedni.b 
$w adczą o tem najwyr: .wniej 1-czne 
int rmacje dziennikarski: 9 przeróż- 
+ch starciach z „kułakanu, G zama - 

ct..ch na koresponden** * roboiniczo- 
włościańskich, o podpałemach lokali 
uizędowych sowietów wiejskich i t. p. 

  

  

Moskiewska „Prawla* w jednym 
ze swych ostatnich numerow  stwiei- 
dza, „kampanja wyborcza toczy się 
pod znakiem wzmożonej walki klaso- 
wej*. Organ centralny prasy sowieckiej 
objaśnia to tem, że „kułacy'* zuakomi- 
cie sobie uświadamiają rolę miejsco- 
wych sowietów i dążą do podporząd- 
kowania sowietów swym wpływom *. 

Wzmożony charakter walki k!laso- 
wej objaśnia również, zdaniem — ргазу 
sowieckiej, — wzmożoną aktywność 
wyborczą szerokich warstw ludności. 
Dawniej ludność była przekonana, że 
z rządem sowieckim walczyć nie moż- 
na. Dzisiaj agitatorzy opozycyjni usi- 
łują wśród wyborców szerzyć pogląd, 
że komunistów moskiewskich można i 
należy zwalczać. Dotyczy to oczywi- 
ście w.pierwszym rzędzie opozycjoni- 
stów wiejskich, opierających się głów- 
nie © zamożne włościaństwo, niezbyt 
przychylnie wobec rządu moskiewskie- 
go usposobione. Z tego względu wła- 
dze partyjne zmuszone były kampanji 
wyborczej na wsi rosyjskiej poświęcać 
w roku bieżącym specjalną uwagę. 
Trzeba było organizować po wsiach 
t. zw. „brygady robotnicze”, które 'agi- 
towały wśród chłopów za wybieraniem 
komunistów, popierających politykę 

Stalina. а 

„Brygady“ te wywarly  niewątpli- 
wie znaczny wpływ na wynik wyborów 
do sowietów wiejskich z Z.S.S.R. 

  

Czopki he- (z kogutkiemi 
usuwają ból, moridalie „Varicol“ 

krwawienie, . swędzenie, — pieczenie, 
zmniejszają guzy (żylaki). 

Sprzedają apteki i składy apteczne, 
wiz ns O LAT TL ATC ISIN 

  

Wielka 44 
przyjmuje ubezpieczenia od 

wyl sowania amortyzacyjnego 

obligacji 4 proce. prem. pożyczki inwest. z r. 1928 
mającego się odbyć dnia 1 kwietnia r. b. › 
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Rozmowa dziennikarza z kałem 0... 
kobietach. 

Tak się złożyło, Sże aż cztery ko- 
biety zostały skazane na Śmierć we 
Francji. Wszystkie w ostatnich tygo- 
dniach, wszystkie za morderstwa do- 
konane na osobach mężów, dzieci, 
bogatych nieznajomych... 

Skazanie kobiety na gilotynę jest 
rzadkością mimo ws ystk'e krzyki o 
równouprawnienie, gdy kobieta coś 
zbroi żąda się dla niej jakiejś względ- 
ności, jakiegoś innego kiyterjum są- 
dzenia niż dla mężczyzn. To też po- 
wszechne panuje przekonanie, że osta- 
tecznie prezydent ułaskawi cztery zbrod 
niarki (jedną już ułaskawił). Pewien 
dziennikarz zrobił przy tej okazji na- 
stępujący wywiad z... katem lońdyń- 
skim. * 

Dziennikarz: Kochany panie, ma- 
my zawiłe sprawy z pewnemi dama: 
mi, grożą im nieprzyjemne konsekwen- 
cje z pańskiego resortu—czy w Anglji 
nigdy kwestja uśmiercania przedsta- 
wicielek płci słabej nie.jest dyskuto- 
wana? 

Kat: Nie rozumiem nawet o czem 
tu można dyskutować; jak można za- 
stosowywać do złośliwyth wiedźm, 
które strz lały z rewolweru do swych 
mężów, oblewały kwasem siarczanym 
swych kochanków, topiły swe dzieci w 
kloace, zakłuwały nożami swych sz fów 
za to, że zwolnili je z biura—jak moż- 
na do takich meger zastosowywać 
określenie: płeć słaba? W Anglji ska- 
zuje się je bezwahania i wiesza równie 
przepisowo. 

Dziennikarz: Widzi pan, .u nas 
mówi się, że trzeba je ułaskawić, bo? 
mają głowę nie w porządku. 

Kai; Tembardziej — trzeba głowę 
prędko zredukować. 

Dziennikarz: Jednakże, jeśli one są 
trochę warjatkami? 

° Ка!: Gdyby oszczędzać warjatki, 
to nie ukarałoby się nigdy żadnej ko- 
biety. 

Dziennikarz: Jak widzę, jest pan 
zwolennikiem szeroko stosowanej ka- 
ry Śmierci. 

Kat: Niech pan wejdzie w moje 
ołożenie; współczuję skazańcom, ale 

ich Śmierć, to moje życie i odwrot- 
nie—ich życie, to moja Śmierć, Z 
dwojga złego wolę by oni umierali. 

Dziennikarz: Dużo też pan kobiet 
wyekspedjował na tamten Świat? 

Kat: Parę kilkanaście, ale nie 
pysznię się z tego, od dziada pra- 
dziada pracuje nasz ród dla dobra 
kraju i mimo to jestem skromny. 

Dziennikarz: Musiał pan porobić 
wiele ciekawych spostrzeżeń podczas 
swej. długoletniej praktyki;  czegoż 
chcą kobiety w swem ostatniem sło: 
wie? O ile wiem, wolno im 0.coś 
prosić na chwilę przed egzekucją. - 

Kat: O lusterko, puder, kiem Eli- 
da Shampoo, karmin, grzebień i t. p. 
akcesorja proszą wszystkie bez wy- 
jątku; oczywiście nie odmawia się im 
tego. 

Dziennikarz: Więc nigdy nicim się 
nie odmawia? : 

- Kat: Jeszczeby też! jedna sprycia- 
ra poprosiła by pozwolono jej na- 
uczyć się chińskiego języka— zajęłoby 
to dobre trzy lata, odmówiono tej 
lingwistycznej zachciance. ' Ale! Pewna 
grubasica prosiła o dużą porcję pro- 
sięciny, wie pan z taką chrupiącą 
skórką... й 
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Dziennikarz: Dziwna prośba w 
ostatniej chwili 

Kat: Była strasznie łakoma i był 
to jej ulubiony przysmak. Ale w pa- 
rę godzin po zjedzeniu prosięciny 
dostawała zawsze kurczów żołądka 
i strasznych bólów — otóż w danym 
wypadku bólów tych nie było radi 
się obawiać. 

Dziennikarz: istotnie! A jakiż był 
przeważnie stosunek skazanych do 
pańskiej osoby? 

Kat: jaknajgorszy. :Odnosiły się do 
mnie tak jakbym to ja był wszystkie- 
mu winien, wymyślały mi też od 
ostatnich słów — niektóre nazywały 
mnie nawet „katen! !!! 

Dziennikarz: He! He! no i co obra* 
żał się pan? 

Kat: rzecz prosta, że czułem się 
dotknięty, nie dawałem im jednak te- 
go odczuć, urzędnik państwowy nie 
może w czasie spełniania swych 
funkcyj okazywać publiczności złego 
humoru—musi być zawsze uprzejmy, 
uczynny, 

Dziennikarz: pańska _uczynność 
idzie rzeczywiście bardzo daleko... 

Kat: Oh, do pewnych granic tylko, 
odprowadzam moje klientki ao drzwi 
mego biura — a potem niech sobie 
radzą jak mogą. 

Dziennikarz: Pańskie biuro jest, 
przyznać trzeba, bardzo obszerne, chy- 
ba nie zna pan nawet tysiącznej części 
jego zakątków. 

„Kat: Nie szkodzi. Wszyscy ludzie 
są współurzędnikami w tem biurze, 
ja w nim piastuję urząd wóźnego— 
wie pan tego, co wyprowadza niesto- 
sownie zachowujących się za drzwi. 
Czyż ten urząd jest poniżający? 

Dziennikarz: Ależ bynajmniej! Swo- 
ją drogą nie czułbym się na siłach 
należycie go piastować. 

Kat: Być może, nie każdy dorósł 
do niego. 

Na tem rozstali się rozmówcy. 
Dziennikarz poszedł do redakcji, a 
kai— dowiedzieć się co słychać w są- 

dzie. K....1 r 

  

Nekrologi, Załatwia na a 
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Dbajcie o swoje zdrowie! 
: „SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA* 
s (z marką „Koput“ są stosowane prz, 
® chorobach OŁĄDKA,  KISZE 
* OBSTRUKCJI i KAMIENI ŻÓŁCIO- 
3 WYCH. „SZWAJCARSKIE GORZKIE 
: ZIOŁA* są naturalnym łagodnym 
: środkiem  przeczyszczającym, _ Ша- 
: twiającym funkcję ORGANÓW TRA- 
z WIENIA i działającym przeciwko 
= OTYŁOŚCI. LLSS—0 

1 Skład w Wilnie, Zarzecze 30—7. 

  

  

PRD DOMO SUA 
WILNO - PARYŽ. 

Tydzień, dwa tygodnie temu — po- 
święcając na tem miejscu szkicowe 
wspomnienie wygasłej już czy wyga- 
sającej wielkiej naszej Emigracji poli- 
tycznej do Paryża i Francji, nie mogłem 
oczywiście pominąć żyjącego jeszcze 
'tam na obczyźnie, a zrośniętego od dzie 
cka z Paryżem, rodzonego syna Ada- 
ma Mickiewicza. Dziś, po śmierci Wła- 
dysława Mickiewicza, najstarszego sy 
na Adamowego, reprezentuje rodzinę 
po Wieszczu narodowym pozostałą, też 
już mocno sędziwy, p. Józef Rafał Mi- 
ckiewicz drugi, według starszeństwa, 
syn rodzony twórcy „Pana Tadeusza. 

Pisałem zaś o najczcigodniejszym 
panu Józefie Mickiewiczu tem chętniej 
tem z żywszą przyjemnością, że 050- 
biste — przed wielu 'laty — zetknięcie 
się z nim w Paryżu pozostawiło mi po 
sobie wrażenie najmilsze, ponieważ mia 
łem zaszczyt poznać w Józefie Mickie- 
wiczu człowieka nieprzeciętnej miary 
o wysokich walorach duszy i umysłu; 
ponieważ wreszcie to, co pod najśwież- 
szą datą pisał o Józefie Mickiewiczu 
w paryskiej „Gazecie Polskiej* naczel- 
ny jej redaktor dr. Stefan Włoszczew- 
ski znakomicie potwierdzało i dopełnia- 
ło moje, z przed iat, impresje paryskie. 

Tedy, to, ca sam mogłem i poczyty- 
wałem sobie za obowiązek napisać o 
Józefie Mickiewiczu, uzupełniłem opinią 
o nim i szczegółami biograficznemi wy- 
jętemi bez wahania z artykułów red. 
Włoszczewskiego w „Gazecie Polskiej'* 

Miałem przecie święte prawo mnie- 
mać, że kto jak kto, ale naczelny reda- 
ktor paryskiej „Gazety Polskiej" po- 
siada o Józefie Mickiewiczu murowane 
informacje, wie doskonale, co o nim 
trzymać, i jeżeli wreszcie dopomina się 
dla dzisiejszego dostojnego reprezen- 
tanta najbliższej rodziny Adama Mickie 
wicza honorowego miejscana 
wszelkich odświęcanych w Paryżu ob- 
chodach i uroczystościach patrjatycz- 
nych polskich, to to śmiało mogę, przy 
taczając zdanie i żądanie red. Włosz- 
czewskiego, przyłączyć się bez zastrze- 
żeń do jego tak pięknych dezyderatów. 

Kiedym to uczynił, kiedy oba nu- 
mery „Słowa' z mojemi wspomnienia- 
mi © naszej Emigracji paryskiej doszły 
do Paryża, kiedy przeczytano tam to, 
com tu w Wilnie napisał, z jednej stro- 
ny powołując się na moje osobiste 
wspomnienia, z drugiej strony przyta- 
czając słowa red. Włoszczewskiego,— 
stała się rzecz zgoła nieoczekiwana. 

Oto p. Józef Mickiewicz, o którym 
wyrażałem się z najgłębszym tespek- 
tem tudzież o którego życiu prywatnem 
powtórzyłem te szczegóły (jak np. że 
zarabiał na życie grywając w kinie na 
fortepianie), które czarno na białem 
były wydrukowane niedawno w parys- 
kiej „Gazecie Polskiej'* — uczuł się u- 
rażonym! 

Mogłem spodziewać się sprostowa- 
nia jakiegoś ubocznego rysu, dopełnie- 
nia jakiegoś przeoczenia... lecz nigdy, 
przenigdy nie byłbym przeczuł tan u, 
w jakim zwrócił się p. Józef. Mickie- 
wicz w liście swoim nadesłanym dwa 
dni temu z Paryża do redakcji „Słowa”. 

List nosi datę 4-go marca. Ton li- 

„i rodzinę lecz 

stu — przedewszystkiem ton — zna- 
mionuje aż nadto widoczne poirytowa- 
nie. Wyczuwa się doskonale: żachnię- 
cie się człowieka, któremu ludzie nie 
dają świętego spokoju. Ton listu p. Jó- 
zeia Mickiewicza potwierdza opinję a 
nim, jako 0 człowieku stronią!cym — 
od wielkiej ciżby, mającemu nieprze 
partą inklinację do samotności. Póki 
żył śp. brat starszy, mógł p. Józef Mic- 
kiewicz być w cieniu jego reprezenta- 
cyjnej i popułarnej postaci nawet kom- 
płetnym odludkiem. Nikt go nie „fa- 
chodził* nikt go swem „natręctwem* 
nie irytował. Bo i poco to „interesowa- 
nie się*? Poco przyglądasz się, czego? 
Co jest we mnie ciekawego?—mógłby 
był Józef Mickiewicz „opędzać się'* na- 
trętom warjantem „Dziadów. 

Dziś już opędzać się nie wypada. Na- 
wet nie można. Tak się już stało. Już 
nie Władysław Mickiewicz jest na świe 
czniku naszych pamiątek narodowych, 
najdroższych, lecz brat jego młodszy 
Józef. 

Oczywiście, rozumiem dobrze, dla 
niektórych natur może być taka rola 
wręcz nieznośną. Inni przeciwnie sta- 
rają się jaknajobficiej dyskontować u- 
rok nazwiska, które noszą. A są i tacy 
potomkowie sławnych i wielkich oj- 
ców, 0 których sam Świat stara się... 
jaknajmniej mówić. Lecz naogół blask. 
wielkiego imienia pada nietylko na ród 

przedewszystkiem na 
dzieci. Świeżutki mieliśmy tego przy- 
kład. Rodzona córka Tołstoja, pędząca 
ciężki żywot emigrancki w Paryżu zna- 
lazła się w tak fatalnej sytuacji mater- , 
jalnej, że w żaden sposób nie mogła o- 
płacić egzekwowanego z niej podat- 

ku. Cóż uczynił rząd francuski? Umo- 
rzył nałeżność podatkową w imię... na- 
zwiska, które nosi córka jednego z naj- 
większych pisarzy świata. Ten piękny 
gest rządu francuskiego chyba samego 
p. Józefa Mickiewicza nie zdziwił? A 
może... może i to mu się wydało jakąś 
patetycznością do niczego  niepodo- 
bną. p f 

Lecz oto słowo do słowa paryski 
list p. Józefa Mickiewicza. 

Nie uchylamy się, broń Boże, od 
ogłoszenia. Pragnie p. Józef Mickiewicz 
aby go świat w takiej a nie innej pozie 
oglądał? Aby go na tle rodziny, po 
Wieszczu pozostałej, oglądał, takim a 
nie innym? 

Jego w tem wola niech będzie, nie 
nasza. 

List brzmi: 

Do Szanownej Redakcji „SŁOWA* 
ul. Adama Mickiewicza w Wilnie. 

Proszę o zamieszczenie sprosto 
wania co do artykułu p. Cz. ]. któ- 
ry się ukazał w numerach 46 i 47 
„Słowa z 24-go i 26-ga lutego br. 

Brat mój Władysław  Mickie- 
wicz całe życie swoje poświęcał o- 
bronie sprawy polskiej we Francji, 
dlatego jego znano. Ja zaś całe ży- 

cie trzymałem się daleko od publicz 
nego życia wśród rodaków, ałe za- 
wsze żyłem w bliskich i serdecz- 
nych stosunkach ż bratem moim i 
rodzirą jego. Bywałem tam często, 
ale chodziło mi o wi dzenie się z 
iodziną, a nie z jej otoczeniem. Je- 
żeli grywałem na fortepianie w ki- 

"nie, to dla mojej przyjemności, a 
nie z potrzeby. Każdy układa sobie 

życie jak mu się podoba. Nigdy w 
biedzie nie byłem. Dziś w moim 
wieku zmieniać swego życia nie bę- 
dę i.nie życzę sobie stać się honoro 
wym przewodniczącym obchodów 
polskich. 

Z prawdziwem poważaniem 

Józef R. Mickiewicz. 

Paryż, dn. 4 marca 1929 r. 

Na tem wyjaśnieniu, tak bardzo au- 
torytatywnem, гатуКату wszelkie ko- 
mentarze do. tak niespodziewanie wy- 
nikłego incydentu. ; 

L'incident est clót. 

Cz: 

Jeżeli poważąm się ująć za pióro raz 
jeszcze i to w sprawie najbardziej osobistej, 
najzupełniej osobistej, nieprzebaczalnie oso- 
bistej, to dłatego, że mam do uczynienia za- 

dość obowiązkowi a najmilszemu, jaki mi 
kiedykolwiek spełnić wypadło w życiu. 

W lecznicy wileńskiej Towarzystwa Św. 
Józefa przebyłem ciężką operację oraz nader 
przewlekłą, przeszło trzy miesiące trwającą 

rekonwalescencję. Ą 

Wróciwszy, przy Boskiej i ludzkiej po- 

mocy — nie do dawniejszego, niestety zdro- 
wia, bo to jest wykluczone, lecz przynaj- 
mniej do własnego domu — a daleki 

jeszcze do tego aby móc do normalnego try- 
bu życia towarzyskiego powrócić, składam 
tu, z tego miejsca, z mojego kąta w „Sło- 
wie”, najgorętsze podziękowani.e 

wszystkim, którzy mnie chorego zaszczycali 
i nad wszelki wyraz radowali bądź odwiedzi- 

nami swemi, bądź listami, bądź wszelkiemi 

innemi dowodami przyjaznej i życzliwej pa- 

mięci. Póki życia mi jeszcze starczy, wspo- 
minać będę te chwile z jednakową zawsze 
radością — a i godziwą dumą. 

A jakiemiż słowami dość  serdecznemi 
potrafię wyrazić wdzięczność moją bezgra- 
niczną profesorowi doktorowi Kornelowi Mi- 
chejdzie zą uratowanie mi życia? Bo tak by- 
ło. Jego to mistrzowski zabieg chirurgiczny 
dokonany w najgorszych warunkach, bez 
przesądy: in articulo mortis, nie dał mi osiąść 
jeszcze na Tamtym Brzegu, com go był jak- 
by jedną ręką już dotknął. Lecz wierzę też świ 
cie, że cały wysoki kunszt i jakże ofiarno- 
przyjacielska troskliwość bezgraniczna zna-, 
komitego lekarza, którym nasz Uniwersytet 
się szczyci, byłyby bezsilne gdyby nie świe- 
tne warunki sanatorjalne i niezrównana atmo- 
sterą, któremi mnie otoczono w lecznicy 
Towarzystwa Św. Józefa. 

Zarządowi oraz opiekunom moim, tam 
tejszym — wszystkim, do niezrównanych - 
pielęgniarek włącznie, istnym samarytankom 
— nie potrafię dość gorąco wyrazić 
wdzięczności i najszczerszego hołdu. 

Przepraszam najmocniej szanownych i 
łaskawych Czytelników „Słowa* za tę dy- 

gresję, za wtrącenie mojej osobistej pry- 
watnej sprawy do gazety sprawom publicz- 

nym poświęconej — lecz kto kiedykolwiek 
ciężką był dotknięty niedolą a potem dla do- 
brych ludzi, którzy bądź go ratowali, bądź 
starali się ciężkie chwile znośniejszemi uczy- 
nić, uczuł i żywił jedno z najszlachetniej- 
szych uczuć, na jakie człowiek „zdobyć się 

może, a zarazem na jedno z najmocniejszych, 
co Wdzięcznością się zowie — ten 

mnie zrozumie. I niniejszy mój odruch, po- 
zwalam sobie ufać, pobłażliwie usprawiedli- 

wi. Czesław Jankowski. 

mej 

Wilno, 10-Iil 1929 r. Zygmuntowska 4. 
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Obradująca w dniu 28 lutego br. 

Sekcja. Ekonomiczna Wielkopolskiej 
lzby RBlniczej powzięła w sprawie po- 
łożenia na rynku zbożowym i niepokoją 
cej zniżki cen zboża następującą jedno- 

myślną uchwałę: 
„Sekcja Ekonomiczna Wlkp. lzby 

Rolniczej stwierdza, , że wytworzona 
pod działaniem polityki zbożowej Rzą- 

<du sytuacja na krajowym r ynku zbo- 
żowym doprowadziła ceny zboża da 

tak niesłychanie niskiego poziomu, że 

opłacalność intensywnej i nakładowej 
produkcji rolnej została w zupełności 
podcięta. 

Państwowa interwencja zbożowa 
nie zdołała przywrócić równowagi mię 

dzy podażą a popytem, która została 

szachwiana przez niemożność wywozu 
ciążących na rynku krajowym nadwy- 

żek zbożowych. Sporadyczne zakupy 

przez Państwowy Bank Rolny na re- 

zerwę zbożawą na giełdach zbożowych 

przeciwdziałały wprawdzie w pewnym 

stopniu obniżeniu notowań giełdowych, 

co jednak nie powstrzymało zniżki cen 

faktycznie rolnikom na prowincji pła- 

conych. Interwencja państwowa, po- 

wodując sztuczne podtrzymanie cen 

giełdowych, okazała się dla rolników 

nawet wręcz szkodliwa ponieważ pew- 

na część zobowiązań rolmiczych jest 

oparta na najwyższem notowaniu ży- 

ta na giełdzie. 

Udzielony przez Rząd kontygent na 

bezcłowy wywóz nikłej ilości 5000 tonn 

żyta nie mógł w najmniejszym stopniu 

wpłynąć na odciążenię rynku krajowe 

go i zamierzonej zwyżki cen nie spo- 

wodował. й ' 

Sekcja Ekonomiczna stwierdza, zę 

jednynym skutecznym w chwili obec- 

nej środkiem dla zapobieżenia dalsze- 

mu katastrofalnemu obniżeniu cen zbo- 

żowych w kraju i podciągnięcie ich do 

poziomu gospodarczo usprawiedliwio- 

nego, jest bezzwłoczn e i bezwarunko- 

we uchylenie ceł wywozowych od zbóż 

(żyta i owsa) i wydatne zwiększenie 

zakupów na państwową rezerwę zbożo 

wą po cenach konkurencyjnych, wyni- 

kających z niekrępowanego obrotu zbo 

żowego w kraju i z zagranicą. 

Jest niewątpliwem faktem, jak stwier 

dza uchwała Sekcji, że interwencja zbo 

żowa Państwowego Banku Polskiego, 

przy zamkniętej dla wywozu granicy, 

nie może odnieść zamierzongo skutku: 

podniesienia cen zbożowych. Kilko — 

lub kilkunastowagonowe zakupy Pań- 

stw. Banku Rolnego na giełdzie stano- 

Boroczny Sejmik Wileńskiego Oddziału 
w. Spółdzielni Polskich 

W niedzielę odbył się w Wilnie Sej- 
mik Wileńskiego Oddziału Zw. Spół- 
dzielni Polskich. 

Po zaznajomieniu przez prezesa za- 

rządu Związku p. Klemeńskiego ukon- 

stytuowało się prezydjum w składzie 

p. p.: F. Zawadzkiego, T. Bochwica i 

Świętorzeckiej poczem przystąpiono do 
porządku dziennego. 

Ze sprawozdania o działalności Od- 

-działu dowiadujemy się, że stan ilo- 

ściowy spółdzielni należących do Od- 

działu zwiększył się w porównaniu z 

dn. 1-1 28 r. z 53 do 98 pozatem kilka- 

naście znajduje się w stanie organiza- 

cyjnym. Przyrost spółdz. kredytowych 
da się zauważyć na terenie woj. Wileń- 

skiego gdy na terenie woj. Nowogródz- 
kiego pozestaje bez zmiany. Iliść udzia- 
łowców zwiększyła się w ciągu roku 
а6 liczby 17597 czyli przyrost wynosi 
22 proc. Kapitał udziałowy zwiększył 
się do sumy 1.027.234 zł. natomiast 

wkłady wzrosły tylko o 15,8 proc. t. j. 

do sumy 1.074.292 zł. 
Stosunek kapitałów własnych do 

obcych w porównaniu z początkiem ro- 
ku 1928 polepszył się na dobro spół- 
dzielni. W ciągu roku wydano poży- 
czek na sumę około 10.000.000 zł. Nie- 
ruchomości posiadają: Banki w Nowo- 
gródku, Wilejce Duniłowiczach. Stre- 
szczając powyższe stwierdzić należy, 

ŻĘ: 
Udziały rezerwy i liczba Wzrosły, 

wkłady zwiększyły się jak w liczbach 
procentowych tak i w absolutnych, na- 

tomiast długi wzrosły stosunkowo nie- 

znacznie, jednak udzielone pożyczki 
zwiększyły się bardzo wydajnie dzięki 

'* zwiększeniu, jak kapitałów własnych £! 
tak i wkładów. Koszty handlowe obni- 
żyły się bardzo znacznie i ogólna do- 
chodowość spółdzielni wzrosła do 80 

* proc zamiast w roku ubiegłym 40 proc. tw 

plości spółdzielni. ' 
Chociaż stosunek gotówki do wkła- 

dów uległ obniżeniu na dz. 1-I 29 r. 
lecz został wywołany  wyjątkowemi 
okolicznościami, natomiast niekorzy- 
stane redyskonto jako rezerwa zwięk- 

szyło się poważnie: ' \ 
Po odczytaniu sprawozdania wy- 

słuchano referatów p. W. Kuczewskie- 
go, sekretarza gen. UZS w Polsce n.t. 
„Znaczenie rozwoju spółdzielni dla 
przyszłości Kresów Wschodniča“. oraz 
p. W. Mazurkiewicza n.t. „Zasady ra- 
cjonalnej gospodarki w spółdzielniach 
kredytowych”. 

W wyniku. wyborów członków Ra- 
dy na miejsce ustęp. i wyłosowanych 

4% weszli p. p. T. Szalewicz, 1. Turski iS. 
Houwald. 

W dniu wczorajszym odbyło się ze-. 
branie Wydziału Mleczarskiego o czem 
podamy w następnym numetze. 

W. T. 

wią tak nikły popyt w stosunku do cią- 
żącej na rynku ilości zboża że nie wpły 
wanją one w najmniejszym stopniu na 
kształtowanie się ceny w obrotach po- 
zagiełdowych, na prowincji, która to 
cena ma wyłącznie dla rolnika prak- 
tyczne znaczenie. jedyną korzyść z po- 
dtrzymywanej na giełdzie wyższej ce- 
ny odnosi kupiec — pośrednik, rolnik 
nie ma w niej żadnego udziału. Ponie- 
waż jak wiadomo, część zobowiązań 
rolniczych (płace gotówkowe robotni- 
ków rolnych, częściowo czynsze dzier- 
żawne i zobowiązania z tytułu poży- 
czek) są oparte na najwyższem noto- 
waniu żyta na giełdzie, przeważająca 
część rolników nie bez słuszności uwa- 
ża interwencję zbożową w obecnych 
warunkach za wręcz dla siebie szkod- 
liwą. 

Wspomniany w uchwale Sekcji kon 
tyngent 5000 tonn żyta został jak dona 
si prasa, w ostatnich dniach podniesio- 

ny do 250.000 tonn. Brak jeszcze w 
tej chwili podstaw do oceny, jak dale- 
ce podniesienie kontyngentu będzie mo 
gło wpłynąć na podciągnięcie cen fak- 
tycznych na rynku zbożowym, zachodzi 
jednak uzasadniona obawa, że wpływ 
ten będzie w wysokim stopniu zaha- 
mowany, o ile będzie utrzymane ogra- 
niczęnie w kierunku dopuszczonego ek- 
sportu tylko do pewnych punktów gra- 
nicznych jak dotychczas wyłącznie 
Gdańska i Piotrkowic. Przy niedużej 
marży między ceną wewnętrzną zboża 
i ceną rynków ekspot towych musi być 
eksporterowi zapewniona pełna swobo- 
da kalkulacji, a więc również wyboru 
najdogodniejszego rynku zbytu i naj- 
korzystniejszych pod względem tary- 
fowym dróg eksportowych. W przeciw- 
nym razie, jak to już miało miejsce 
przy dotychczasowym kontyngencie ek 
sport z niektórych okolic nie będzie wy 
trzymywał kalkulacji i kontyngent nie 
będzie mógł być w całej wysokości wy- 
korzystany. 

is = EK KOGA I NA I IST TSR IRIOS 

"Niespokojny wiec „Bundu“ 
W sobetę wieczorem wileński „Bund* 

zwołał do sali Makkabi wiec w sprawie 
obecnej sytuacji pol tycznej. 

W chwili gdy rozpoczęły się przemó- 
wienia na salę wdarła się grupa „komuni- 
stów z zamiarem opanowania zebrania. 

Wszczął się tumult, który z trudem 

Przygotowania na 
Przygotowania władz na wypadek po- 

wodzi są już poczynione. Na prowincji za- 
prowadzono sieć telefoniczną w miejsco- 
wościach najbardziej zagrożonych. Rów- 
nież w pogotowiu znajdują się oddziały 
wojskowe, które w chwili ruszenia lodów 
na Wilji i innych rzekach, odjadą na miej- 
sca zagrożone. Czerwony Krzyż wysyła 
swoich przedstawicieli do powiatów celem 

zorganizowania pomocy sanitarnej. Rozsa- 

dzanie lodów przez wojsko nastąpi dopie- 

KRO 
| WTOREK 

| 12 Das Wschód sł. g. 5 m. 45 
| Grzegorza Zach. sł. o g. 17 m. 13 
į jutro 

Krysiyny 

  

meteorologiczne Zakłacju 
Meteorologji U. S. B, 

"z dnia 11 — III. 1929 r. 
Cišnienie J 167 
średnie w m l 

Temperatura J 
trednia | 14. 90 

Opad za do } ŻĘ 
bę m. MB. t » 

Wiate Ps 
przewažająči 1 GA, 

Uwagi: Pogodnie. 
Minimum za dobę — 208C. 
Maximum na dobę — 8?C. 

Tendencja barometryczna: Wzrost ciśaienia. 

: URZĘDOWA 
— Audjencje u p. Wojewody. W dniu 

wczorajszym p. Wojewoda Raczkiewicz przy 
jął prezesa Syndykatu Dziennikarzy Wileń- 
skich p. Czesława Jankowskiego, który po 
powrocie do zdrowia złożył p. Wojewodzie 

wizytę. z: 
Następnie przyjęci byli: p. p. poseł Jan 

Piłsudski, nowomianowany inspektor Okr. 
Zakładu Ubezpieczeń Prac Umysłowych Wł. 
Arciemowicza, dełegację złożoną z posła 
Władysława Kamińskiego (z ramienia Kółek 
Rolniczych, Stanisława Dobosza (z ramienia 
Zw. Naucz. Szkół Powszechnych) i p. jó- 
zefa Małowieskiego (z ramienia Zw. Mł. Wiej 
skiej). Delegacja ta była u p. Wojewody w 
sprawach powołania do życia związku orga- 

nizacyj społecznych. Dalej przyjęta była de- 
legacja Zw. Spółdzielni Polskich złożona z p. 

Feliksa Zawadzkiego i p.p. Kieniewskiego i 
Rakowskiego w związku z sejmikiem tych 
spódzielni, który odbył się w dniu 10 b. m. 

w Wilnie, wreszcie prezes Czerwonego Krzy- 
ża Uniechowski oraz starosta powiatu dzi- 

śnieńskiego Marjan Jankowski w sprawach 
tego powiatu. 2 

— Wyjazd służbowy p. Wojewody. P. 
Wojewoda wileński p. Władysław  Raczkie- 

wicz wyjechał w dniu 11 marca do Warsza- 
wy na posiedzenie sekcji dekoncentracji Ko- 

misji do Usprawnienia Administracji Pań- 

— Nowe ro: enie o przymusie 

ubezpieczania. Ministerstwo Skarbu wydało 
A rozporządzenie w sprawie przymusu 

ezpieczania od ognia ruchomości w gospo- 
darstwach rolnych, przymusu ubezpieczania 

żywego inwentarza od wypadków Śmierci 
oraz przymusu ubezpieczania plonów od gra- 
dobicia. 

W myśl tego rozporządzenia poszcze- 
ólne sejmiki powiatowe mogą uchwalić przy 

mus ubezpieczania. Do mienia ruchomego, 

które może być poddane przymusowi ubez- 
pieczania od ognia zalicza się: plony, słomę, 
ziemiopłody na pniu, inwentarz żywy i mar- 

* Ponadto sejmiki mogą uchwalać przy- 

mus ubezp. żywego inwentarzu od wypad- 
ków śmierci (nieszczęśliwe wypadki, choro- 
by) oraz plonów od gradobicia. 

: MIEJSKA 
— Posiedzenie Rady Miejskiej. Najbliż- 

sze posiedzenie Rady Miejskiej wyznaczono 
na dzień 21 b .m. = i 

— Frekwencja w kinie Miejskiem. W u- 
biegłym miesiący kinematograf miejski sprze- 
dał 53615 biletów na ogólną sumę 300130 zł. 
Ponadto 8081 biletów rozdano darmo. Ko- 

rzystało z nich: ochrony, szkoły i wojsko. 

— Sekcja techniczna z a lokal. W 
najbliższym czasie Sekcja Techniczna Magi- 

stratu zostanie przeniesiona do nowego bar- 
dziej obszernego łokalu w oficynie mieszczą- 

cej się w tym domu. Lokal Sekcji Technicz- 

rej zajmie Sekcja Zdrowia. 1 
— Stan chorób zakaźnych w Wilnie. We- 

dług danych wydziału zdrowia Magistratu, w 

ubiegłym tygodniu zachorowało: na tyfus 

plamisty 5, nieokreślony 1, płonicę 8, błoni- 

cę 2, ospę wietrzną 1, odrę 1, różę 1, grypę 

12, drętwicę karku 2, gruźlicę 4 (1 zm), ra- 
zem 37 osób, z*których 1 zmarła. 

— W sprawie podatku lokalowego. Do 
dnia 14 marca włącznie, oprócz kas miejskich 

zdołano zlikwidować. Komuniści przy 
wkraczaniu na salę rozrzucili bibułę, którą 
skonfiskowano. jednego kolporterą zdoła- 
no aresztować. Policja opanowała sytu- 
acją i niedopuściła do poważniejszych 
ekscesów, aresztowując bardziej awantu- 
rujących się. 

wypadek powodzi. 
ro wtedy, gdy kra pocznie tworzyć zatory 
lodowe. 

Specjalna uwaga będzie zwrócona ną 
most w Niemenczynie, który wprawdzie 
został zamieniony na żelazny, jednakże 
może ulec zniszczeniu. 

W powiatach województwa wileńskie- 
go również sporządzono spisy miej:co- 
wości zagrożonych i mieszkańcy tych oko- 
lic w razie niebezpieczeństwa 'będą natych- 
miast ewakuowani. 

NIKA 
do przyjmowania pierwszej raty podatku lo- 
kalowego za rok bieżący zostały upoważnio- 
ne przez Magistrat następujące banki: 
1) Bank T-w Spółdzielczych (Mickiewicza 
29), 2) Bank Wileński Prywatny Handlowy 
(Mickiewicza 8), 3) Spółdzielczy «'dla Han- 
dlu i Przemysłu (Mickiewicza 7), 1) Dom 
bankowy T. Bunimowicza (Wielka 72—74). 

Za inkaso Banki mogą pobierać prowi- 
zję w wysokości do 1%. 3 

(о) — Komunalna Kasa Oszczędności 
m. Wilna. Jak się dowiadujemy, otwarcie ko- 
munalnej Kasy Oszczędności m. Wilna na- 
stąpi w. pierwszej połowie kwietnia r. b, 

ZEBRANIA | ODCZYTY . 
— Drugi „Wieczór Wileński* zorganizo- 

wany przez Stowarzyszenie „Circolo di Dan- 
te“ odbył się w mieszkaniu P.P. Honesti, 
(Zarzeczna 5) w ubiegłą niedzielę, pod prze- 
wodnictwem p. prof. Glixelli. Na program 
złożył się odczyt ks. dr. Meysztowicza o bio- 
grafjj Dantego, poczem ks. prof. Liėon Pu- 
ciata rozpoczął interpretację l-ej pieśni |-a 

„Boskiej Коте@ “. 
— Zjazd delegatek Zw. Pracy Społecz- 

nej Kobiet. W dniu 17 marca r. b. w nie- 
dzielę, w sali Kasyna Oficerskiego, przy ul. 
Mickiewicza rozpocznie swe obrady zjazd 

delegatek Związku Pracy Społecznej . Kobiet 
województwa wileńskiego i nowogródzkiego. 

— (0) Nowy skład Rady Gospodarczej 

Kiubu Szlacheckiego. Na walnem zgromadze- 

niu członków Klubu Szlacheckiego w Wilnie, 

odbytem w dniu 9 marca, zostali wybrani do 

Rady Gospodarczej p. p. S. Bohuszewicz, J. 

Buyko, W. Godlewski, W. Jabłonowski, A. 

Karnicki, J. Klott, K. Marcinowski, We Nar- 

woysz, W. Niewodniczański, W. Nowicki, S. 

Wańkowicz i S. Wąsowicz. 
Do komisji rewizyjnej wybrano p. p. ]. 

Bądzkiewicza, S$. Łopacińskiego i S. Borow- 

skiego. 
: ‘ SZKOLNA. 
— Zarząd Komitetu Wojewódzkiego Wi- 

leńskiego L. O. P. P. podaje do wiadomości, 
że dnia 15 kwietnia otwartą zostaje druga 

Cywilna Szkoła Mechaników Lotniczych 

L. O. P. we Lwowie. й 

Kurs trwać będzie 18 miesięcy, absol- 

wentom szkoły obowiązkowa służba wojsko- 

wa zostaje skróconą do 12 miesięcy. 

RÓŻNE 

— (0) Wymiar podatku obrotowego. 

Jak się dowiadujemy, urzędy skarbowe w 

Wilnie przystąpiły do prac, związanych z 

wymiarem podatku obrotowego za rok 1928. 

Przed uskutecznieniem wymiarów przez 
komisje szacunkowe, poszczególne akta roz- 

patrywane są przez rzeczoznawców branżo- 
wych, poczem wnioski przekazywane zosta- 

ną komisji. ję 
Jednocześnie dowiadujemy się, że urzę- 

dy skarbowe przeprowadzają obecnie lustra- 
cję przedsiębiorstw, mającą na celu' ustale- 
nie rozmiarów przedsiębiorstwa i sprawdze- 
nie, czy wykupione zostały na rok 1929 od- 
powiednie świadectwa przemysłowe. 

— (0) Sprawa wołnego wyboru lekarzy. 
W środę, dnia 13 marca odbędzie siz posie- 
dzenie Rady Kasy Chorych, na którem bę- 
dzie omawiana Sprawa wolnego wyboru le- 
karzy dla członków Kasy. ь 

— Kary na niewywożących śnieg. Orga- 
ny policyjne otrzymały prawo nakładania kar 

w drodze mandatowej na winnych uchyla- 

nia się od wywożenia śniegu z podwórzy 

domów, co jak wiadomo znacznie przyczyni 

się do zmniejszenia się roztopów  wiosen- 

nych. 
5 860 dzieci pojedzie na kolonje. Na pod- 

stawie danych przedstawionych przez leka- 

rzy szkolnych na kolonje letnie winny być 

skierowane 250 dzieci Chrzešcijanskich i 80 
žydowskich, na półkolonje zaś 400 dzie- 

ci chrześcijańskich i 130 żydowskich. 
— Kino „Picadilty* otwarte i funkcjonu- 

je jak poprzednio. i 

— Opiekujmy się ociemniałym inwalidą 

i jego przewodnikiem. Od kilku dni spotkać 
można na ulicach Wilna ociemniałego prowa- 

dzonego przez psa-przewodnika. Jak się do- 
wiadujemy ociemniałym tym jest inwalida 

wojenny, który otrzymał psa-przewodnika od 

władz państwowych. Od niedawna istnieje w 

Bydgoszczy prowadzoria  pfzez tamtejszy 
Związek Inwalidów stacja specjalnej tresury 

psów przewodników dla ociemniałych inwa- 
lidów wojennych. Otrzymujący inwalida psa- 
przewodnika bywa wysyłany do Bydgoszczy 
i przechodzi tam 4-ro tygodniowy kurs, pod- 
czas którego wytresowany uprzednio pies 
przewodnik Pa się do swego pa- 
na, ten zaś otrzymuje dokładne instrukcje jak 

BŁOW O 

KURIER GOSPODIACZY ZIE WSCHODNI 
0 wolność wywozu żyła i owsa 

  

inżynier % 

Władysław Iżycki - Herman 
Kurator Synodu Wileńskiego Ewangelicko-Reformowanego po ciężkich cierpieniach zasnął w Bogu 

dnia 10 marca 1929 r. przeżywszy lat 72. 

Eksportacja zwłok z domu żał: by, ul. Zawa!na 22, do kościoła Ewangel'cko-Reformowanego nastąpi dnia 

3 11 marca 1929 r. o godz. 4 wiecz. Nabożeństwo żałobne i pogrzeb na cmentarz Ewangelicko-Reformowany odbędzie się 
dnia 12 marca 1929 r. o godz. 11 rano. 2 

O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych pogrążone w głębokim smutku 

Konsysforz Wileński Ewangelicko-Reformowany i Kolegium Kuraforów. 

  

inżynier Edward 
Kawaler Orderu „Polonia Rest'tuta", Obywatel Ziemi Wileńskiej, "Naczelny Dyrektor Towarzystwa Ubezpieczeń 
„Polonia" w Warszawie, długoletni i oddany pracownik ubezpieczeniowy, po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach 

zasnął w 5ogu w-dniu 10 marca 1929 r. w Warszawie. 

Pogrzeb odbędzie się w Warszawie w dniu 14 marca r. b. Nabożeństwo żałobne w Wilnie odbędzie się w Kościele 
w Jakóba w dniu 14 marca r. b. o -odz. 9 m. 30 rano. 3 

O tych smutnych obrzędach zawiadamiają po.rążeni w głębokim smutku 

Dyrekeja oraz pracownicy Bddziału T-wa lib. „Polo 

się ma z psem obchodzić. Nasz wileński 
ociemniały inwalida Włodzimierz G. wysłany 
był przez Wydział Opieki Urz. Wojewódzkie- 
go do Bydgoszczy na koszt rządu. W drodze 
z Wilna do Bydgoszczy opiekował się nim 
specjalny: delegat, z powrotem do Wilna ocie- 
mniały miał już za jedyrtego opiekuna psa- 
przewodnika. Publiczność wileńska, do któ- 
rej 'apelujemy, powinna ułatwiać nieszczęśli- 
wemu człowiekowi poruszanie się po ulicach. 

— Propagandowa wystawa kilimów Gii- 
nianskich, otwarta. dnia 3 bież. m. w lokalu 
Kasyna Garnizonowego, jest naprawdę go- 
dną widzenia i powinnaby zainteresować sze- 
roki ogół naszego społeczeństwa. Fabryka 

   

kilimów w Glinianach na Huculszczyźnie jeste 
własnością prywatną pana Thiele, egzystuje 
ona od czterdziestu lat i zatrudnia 120. pra-? 
cownic przy 80-ciu warsztatach. 

Kilimy Gliniańskie, pierwszorzędnej jako- 
ści, wykonane według wzorów artystów ta- 
kiej miary, jak Skoczylasa, Englerówny i in- 
nych malarzy, zyskały duże uznanie na wy- 
stawach w Łucku, Równem, Kobryniu, na 
wystawie w Brześciu, otrzymały nawet list 
pochwalny. Możemy też gorąco polecić zwie- 
dzenie tej: wielce interesującej wystawy, i 

nabywanie tych pięknych. wyrobów krajo- 
wych, które tak przyózdabiają każde miesz- 
kanie. Na specjalną uwagę zasługują kilimy 
o oryginalnych wzorach, pięknie stylizowa- 
nych kwiatów. Ceny przystępne i dogodrte 
warunki ułatwiają nabycie, to też nie wątpi- 
my że każdy wilnianin pośpieszy do Kasyna 
by zobaczyć te piękne wyroby wytwórczo- 
ści krajowej. Z.K. 

TEATR I MUZYKA 

—Teatr Polski (sala „Lutnia“). „Przed- 
mieście* Dziś, po raz drugi grana będzie 
świetna sztuka Langera „Przedmieście. Bar- 

wne tło, kinematograficzne zmiany dekora- 
cji. ciekawe środowisko, oraz niezwykle sen- 
sacyjna fabuła — wróżą sztuce wielkie po- 
wodzenie. Całość ujęta w 14 obrazów. W 
wykonaniu bierze udział cały zespół drama- 
tyczny pod reżyserją H. Szletyńskiego. 

'  — Przedstawienie uroczyste. Dn. 19 b. 
m. ku uczcz*niu imienin Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, Teatr Polski wystawia świetną 
sztukę B. Mazura „Ułani ks. Józefa”, ze śpie- 
wami i tańcami. Słowo wstępne wygłosi prof. 
J. Wierzyński. 

— „Kwadratura Kola“ — satyra W. Ka- 
tajewa, wobec wielkiego powodzenia, grana 
będzie jeszcze raz w najbliższy piątek. 

— Reduta na Pohulance. „Judasz* Dziś 
premjera tragedji Kazimierza Przerwy-Tet- 
majera p. t. „Judasz*. Trudną i ciekawą po- 

stać bohatera kreuje niezrównany mistrz — 

Stefan Jaracz, który zalicza tę postać do 

swoich najświetniejszych kreacyj. Będzie to 

zarazem ostatnia sposobność podziwiania 

znakomitego artysty gdyż postacią Judasza 

zamyka on cykl swych występów w Reducie. 
Postać „Szalonej” odtworzy j. Kossow- 

ska. Pozatem w przedstawieniu bierze udział 

pełny zespół Reduty. : 8 
Układ sceniczny i reżyserja St. Chmie- 

lewskiej. Oprawa sceny pomysiu Eugenjusza 
Dziewulskiego, nowe ubiory wykonały pra- 
cownie Reduty. k 

Początek punktualnie o godz. 20-ej. Bi- 
lety sprzedaje biuro „Orbis* i od godz. 17-ej 

kasa teatru. 
Jutro — „Judasz“. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
' — Ubiegła doba w zwierciadle policyj- 

nem. Za ubiegłą dobę zanotowano w Wilnie 
128 wypadków. W tem 19 kradzieży, zakłó- 
ceń spokoju.33, po pijanemu 21 i wykroczeń 
administracyjnych 55. 

— Rozprawa nożowa na przyjęciu. W 
_ trakcie pijatyki w mieszkaniu Anastazji Bej- 
narowiczówny (Gedyminowska 55) zostali 
poranieni nożami Adam Luczkowski (Sołta- 
niska 16) Konstanty Matulewicz (Tartaki 7) 
i józef Komar (Lipowa 19). Łuczkowskiego, 
ze względu na jego stan ulokowano w szpi- 
talu. Sprawcę masakry Henryka Zdanowskie- 
go (Żórawia 9) aresztowano. Całe zajście 
wynikło na tie porachunków osobistych 
przypomnianych pod wpływem alkoholu. 

Zatrzymanie przemytu. Na dworcu 
kolejowym policja zatrzymała Masję Pietra- 
szewską (Antokolska 5) przy której podczas 
rewizji znaleziono przemyt w postaci sacha- 
ryny wagi 23 klg. 3 

— Tajemniczy strzał przez okno: W so- 
botę wieczorem dokonano zamachu na życie 
mieszkańca wsi Pieśle pod Sudurami. 

W chwili, gdy mieszkaniec tej wsi ]ó- 
zef Awinowicz wszedł do mieszkania sąsia- 
dd przez okńo dano do jego strzał z broni 
małokalibrowej. Kula rozbiła okno i utkwiła 
w ścianie nie czyniąc Awinowiczowi żadne- 
go szwanku. Powiadomiona o wypadku po- 
licja wszczęła energiczne dochodzenie w ce- 
lu ujawnienia sprawców zamachu. Co było 
powodem usiłowania zabójstwa Awinowicza 

narazie nie jest wiadomem. Awinowicz w od- 
różnieniu od innych mieszkańców tej wsi nie 
brał żadnego udziału w robocie politycznej. 
Jako podejrzanych o zabójstwo policja za- 
trzymała dwóch osobników kręcącycych się 
w tym czasie koło domu gdzie wszedł Awi- 
nowicz. 

— Przejechany przez sanie. Przejeżdża- 
jące ulicą Wielką sanki, powożone przez An- 
toniego Piotrowskiego (Mahomtetańska 

so 
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Cz:ść Jego. Pamięci! 
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niać w Wilnie. 
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Szczątki zwierząt przedhistorycznych w Białorusi 
sowieckiej c» 

Z Mińska donoszą: Badania krajoznawcze na Białorusi Sowieckiej 
doprowadziły do sensacyjnych wyników: oto wpobliżu Homla natrafiono 
na całe złoża kości wymarłych już zwierząt, w tej liczbie doskonale zacho- 
wane szkielety 25 mamutów, niedźwiedzia jaskiniowego i inne. Szkielety te 
znaleziono razem ze szczątkami kultury ludzkiej człowieka kamiennego. 
Według obliczeń profesorów moskiewskich, którzy przybyli obejrzeć cenne. 
zabytki, szczątki te sięgają 20 tysięcy lat wstecz. Cały materjał naukowy 

fistaja w świetle nowszjch badań 
Niedzielny odczyt prof, dr. Władyczki „Histe- 
rja w świetle nowszych badań* wypełniła salę 
Śniadeckich po brzegi, zarówrte osoba prele- 
genta, jak też wielce ciekawy temat, wzbu- 
dziły duże zainteresowanie w kulturalnej czę- 
ści społeczeństwa Wileńskiego. 

Profesor St, Władyczko po krótkim zazna 
jomieniu słuchaczy, z rozmaitemi objawami 
histerji, tak z zakresu dążeń jak i z zakresu 
woli, całą niewspółmierność reakcji na nieraz 
zupełnie błahe przyczyny, niepomierną dąż- 
ność do władzy u histeryków i wiele innych 
chorobowych objawów, dlą tem lepszego oś 

wietlenia najnowszych badań, przytoczył pa- 

"rę przykładów z dawnych teoryj: Demono- 
logicznej, przypisującej  histerję  opetaniu 
przez djabłów i seksualnej widzącej w za- 
spokojeniu popędów seksualnych jedyne le- 
karstwo na histerję. 

Obecnie obie te teorje upadły, Histerja we 
dług nowszych badań nie jest opętaniem se- 
ksualnem, ale opętaniem przez własne wyo- 
brażenia chorobowe przy nieprawidłowej re- 
akcji uczuciowej. 

Ludzi jako biologiczno - socjologiczne jed 
nostki można. podzielić na 5 kategoryj: 1) 
stanowią ludzie o zasadach niezłomnych, 2) 
oportuniści, 3) ludzie o psychologji służalczej 
4) ludzie bierni, którzy jednak mogą podołać 
wymogom społecznym, 5) tacy którzy nie 
mogąc sobie dać rady w życiu, uciekają się 
do choroby, uważając ją za celową i wygod- 
ną. Według psychoanalizy Freuda, roggóźniać 
należy swiadomość i podświadomość, do 

nieświadomości należą: instynkty, popędy, na 
stroje uczuć, rytmy, sny. Popędy są wyższe 
i niższe, toczą one ze sobą ustawiczną wal- 
a ideał jaźni utrzymuje równowagę między 
popędami wyžszemi i nižszemi, wytwarzając 
kompromis, jeżeli ideał jaźni jest słaby wów- 
czas następuje choroba. Afektami uwięzio- 
nemi nazywamy takie odruchy, które w 
pierwszym momencie zostały opanowane, wy 
twarzają, one-pewną ilość nagromadzonej te- 
nergji, która dąży do wyładowania się., Wy- 
ładować się może ta energja w rozmaity spo 
sób: W pracy, w sportach, w pracy społe- 
cznej, w miłości, w wypowiadaniu się „przez 
łzy, w sztuce i twórczości artystycznej, w 
snach, w narkomanji, u histeryków, afekty 
uwięzione wytwarzają objawy chorobowe, 
psychiczno - fizyczne. 

Рго!. Adler nie zgadza się z Freudem, nie 
wierzy on w dziedziczność, jest optymistą. 
Pr. Adler uważa że pod wpływem niepowo- 
dzeń jednostka nie chcąca się poddawać de 
presji wytwarza sobie nieprawidłową urojo- 
ną linję życiową, a nie mogąc sobie na niej 
dać rady, ucieka do choroby. Biologiczna te 
orja prof. Kreczmera jest teorją ruchową, u 
histeryka mała podnieta przy wielkiej wra- 
żliwości wywołuje zaburzenia ruchowe, nad- 
miar, lub Dezruch. Kreczmer stawią histery= 
ka pomiędzy dzieckiem a tłumem. Prof. Pa- 
włow, przepisuje histerję zaburzeniom choro- 
bowym kory mózgowej. Prof. Blumenau, po- 
twierdzając znaczenie chorób kory. mózgo- 
wej, w wypadkach histerji, opiera ją na pro- 
cesie jonów teorji elektromagnetycznej. Nie- 
*iedy i człowiek zdrowy może dawać histe- 
ryczne objawy przy nadmiarze bodźców uje- 
mnych. Prelegent zakończył odczyt, mówiąc 
że histerja jest chorobą wrodzoną wymagają 
cą specjalnej konstytucji fizycznej i psychi- 
cznej, twarz mężczyzny histeryka ma dużo 
rysów kobiecych, kobieca dziecinnych. Hi- 
steryk będąc człowiekiem niepełnowartościo- 

wym, w celu zamaskowania braków swoich 
celowo ucieka w chorobę. ` 

° АБу lepiej zrozumieć” histerję i móc ją 
skutecznie leczyć prof. Władyczko zaleca jak- 
najgruntowniejsze psychoanalityczne badania 
podświadomości. Z. K. 

przejechały zatrudnionego przy zsypywaniu 
śniegu z jezdni Antoniego Drozda (Nowo- 
świecka 25), który uległ ogólnemu obraże- 
niu ciała. ы B= 

— Okradli w zajeżdzie. Pięćdziesiąt zło- 
tych i weksle skradziono Wincentemu Ro- 
dziewiczowi zamieszkałemu chwilowo w do- 
mu zajezdnym przy ulicy Kalwaryjskiej 87. 

— Podrzutek. Na klatce schodowej do- 
mu Nr. 37 przy ulicy Wileńskiej znaleziono 
podrzutka płci żeńskiej w wieku około 5 ty- 
godni. Niemowlę ulokowano w żłobku „Dzie- 

4) ciątka Jezus”. 

przewieziony został do Mińska, gdzie szkielety mamutów wystawione zo-, 
stały w muzeum białoruskiej akademii nauk. AE 

  

| : 
Š. p. ks. Jan Bieniasz-krzywizć 

Przed kilku dniami rb. w.szpitalu wojsko. 
wym w Wilnie zmarł ks. aan Bieniasz - Krzy: 
wiec, kapłan archidiecezji wileńskiej, ostat- 
niemi czasy, kapelan. garnizonowy w Lidzie” 
Ks. Bięniasz - Krzywiec urodził się w No- 
wogródku dn. 10 czerwca 1873 roku. Do se- 
minarjum Duchownego w Wilnie wstąpił w 
roku 1897, ukończył zaś je w roku 1902 i 
dnia 6 października 1902 roku został wy- 
święcony na kapłana. Dn. 4 listopada tegóż 
roku otrzymał nominację na wikarego do 
lkaźni wkrótce na tymczasowego admi- 
nistratora nowopowstałej parafjj w Boro- 
dzieniczach. Dn, 22 grudnia 1908 r. ks. Bie- 
niasz - Krzywiec otrzymuje pierwsze pro- 
bostwo w Derewnie, gdzie przebył aż do 
10 grudnia 1912 roku. Z Derewny został 
przeniesiony do Witebska na stanowisko ka- 
pelana wojskowego okręgi wileńskiego i ja- 
ko kapelan „wojskowy, wszedł później do 
wojska polskiego. Zmarł po dłuższej chorobie 
sercowej. Pogodny i miły w obejściu. „jednał 
tem sobie ludzi. W procy wytrwały, nie usu- 
wał się od żadnych zajęć kapłańskich. 

„bist do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 
W związku z notatką w numerze 53 — 

wtorkowym — „Siowa“ pod tytułem „Nie- 
zrozumiałe postępowanie Kasy Chorych", u- 
przejmie proszę o łaskawe umieszczenie w 
numerze najbliższym następującego wyjaś- 
nienia: 

Sprawa skierowana przez p. Ludwika Bo 
rowskiego na łamy prasy ma dwie strony. 
> CE A „zaszła pomyłka 

i iczeniu należności Ž i AW od p. Borowskiego, 

my; z drugiej p. Borowski, jak to zostało u- 
stalone i uzgodnione z nim bezpośrednio, w 
zameldowaniu służącej podał datę o pół ro- 
ku później od faktycznej. 

Omylki są oczywiście możliwe, jak tego : 

przeoczenia wpłąconej рггехей 5и- - 

dowiódł zresztą sam p. Borowski, ale zala- | 
twienie sprawy jest również nietrudne i tym 
razem byłoby właściwsze, gdyby p. Borow- 
ski przedtem jednak zwrócił się do mnie, ja- 
ko kierownika instytucji, niż do redakcji 
„Słowa. 

Łączę wyrazy szacunku i poważania. 
J. Gradowski. 

Dyrektor Kasy Chorych. 

RADJO. 
Wtorek, dnia 12 marca 1929 r. 
11.56 — 12.10 Tr. z Warszawy, Sy; 

czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w Kra- 
kowie, oraz komunikat meteorologiczny: 
1500 — 15.35: Tr. z W-wy. Odczyt z cyklu 
wykładów dlą maturzystów*. 16.00—16.20: 
Odczytanie programu dziennego, repertuar 
teatralno-kinowy i chwilka litewska. 16.20 — 
16.85: Kurs języka włoskiego. 16.45 17.00: 
Audycja dla dzieci. „Mała skrzyneczka*. 
17.00 — 17.35: Tr. z W-wy: Odczyt z działu 
„Sport i wychowanie fizyczne”, 17.35—1 7,50: 
Roslinność i zwierzęta w epoce lodowej — 
odczyt. 17,50:-18.00: Muzyka z płyt gra- 
mofonowych. 18,10 — 18.35: „O pagi @1а 
pani* pogadanka. 18,35 18,50: Tr. z W-wy 
Recytacja poetycka. 1850 19,10: Muzyką 
z płyt gramofonowych. 19.10 — 19.20: Od- 
czytanie programu dziennego na dzień na- 
stępny i komunikaty, 19.20 — 2200: Tr. Z Baris: Opera. Po transmisji komunikaty: 
-A.T., policyjny, sportowy i inne oraz 

„Spacer detektorowy po Europie”. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
11 marca 1920 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz Kupan 

Belgia 123.80 124.11 123,49 
Holandja 357,20 358,10 _ 356,30 
Londyn 43,26,5 — 43,37 43,16 
Nowy- Turk 8.90 8.92 B.8E 

Paryż 34.83 _ 34.92 34.74 
Praga 26,40,5 26.48 26.34 

Szwajcarja 171,51 171.94 171.08 
Ostrow ec 46,67 46,79 46,55 
Berlin w obrotach nieoficjalnych 211,57. — 

OFIARY. 

Bezimiennie dła wdowy z 5-giem dzieci. . 
Zł. 5: ,
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URZĄD WOJEWÓDZKI —DYREKCJA @4 ана 11 do 14 .marca 1928 r = « (R Spi 
й . . ycerz Śpiącego Lamparta 

ROBÓT PUBLICZNYCH W NOWO- Biejski Kinematograi włącznie będzie wyświetlany film: „Talizman życia Dalszy ciąg epokowego gee 
: 2 a GRÓDKU OGŁASZA PRZETARG PU- Kalturalno-Oświatowy | ?: ® „Robin Hood“ dramat w 10 aktach. Rzecz dzieje się w Palestynie podczas wyprawy krzyżo- 

BLICZNY. 2 wej po ucieczce Robin Hooda do Anglji. W rolach głównych: Margueritte de la Motte, Wallace 
na dostawę kamienia do renowacji 1) szosy SALA M'EJSKA Beery i Georg Siegman. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny 

2 BARANOWICZE-SŁONIM (dr. państw. 3— ul O trobrimska 5. program: „NIEZNANY OJCIEC“. 

s T 195 na odcinku 47, 48, 49 i 50 klm. w ilości . : 

1920 m3, 2) szosy Brzeskiej ię RER 2). Dzis! Uroczysta Premjera! Superfilm kinematograiji światowej! Obraz, który p.rusz,ł Swiail % 

. 2 na odcinku 349, 350, 351, 352, 354, 376 i- ч Niezrównan oraz przepiękna CĄRMEN BONI w czarującym duecie miłości 
Wyniki polskich narciarzy w Waga piórkowa: Górny (G. S.) zwycię- 377 w ilości 3175, 88 m3, 3) szosy Zdzięcioł- Kino-Teatr Mistrz Ekranu Iwan MOZŽUCHIN rowach się na tle cudownych "Białych. nócyć e 

Lanti. 
Polscy narciarze Bronisław Czech i Ka- 

rol Szostak, startujący w mistrzostwach 
narciarskich Finlandjj w Lahti, zajęli w 
kombinacji (bieg 17 kim. i skoki) następu- 
jące miejsca: Gzech — siódme, nota 401,15 
pkt, Szostak — dziesiąte, nota 376,40 pkt. 
W kombinacji zwyciężył świetny narciarz 
norweski, zwycięzca z Hollmenkollen, 
Rudstadtstuen — nota 441,50, drugi—Wahl 

“(Niemcy) nota 425,80 pkt., trzeci—Andersen 
(Norwegja) 416,05 pkt. Konkurencja byla 
bardzo ciężka. 

Bieg 30 klm. dał wyniki następujące: 
1) Lappalainen (Finlandja) 2:05:52 sek. 2) 
Paananen (Finlandja) 2:0 :11 sek , 3) Maes- 
seli (Finlandja) 2:18:32 sek. Utterstroem 
zajął siódme miejsce 2:07:00 sek., Hedlund 
(Szwecja)—jedznasty z czasem 2:09:53 sek. 
Drużynowo wygrała Finlandja przed Szwe- 
cją. Bieg utrudniał silny mróz. Polący w 
zawodach tych nie startowali. 

* Skoki—Czech na 5 tem miejscu. 

LAHTI, 11 III. PAT. Wielki konkurs 
skoków, urządzony tutaj z okazji narciar- 
skich mistrzowstw Finlandji, zgromadził na 
starcie 57 zawodn ków. . Pełny tryumf od- 
nieśli Norwegowie, zajmując trzy pierwsze 
miejsca. Zwycięstwo odniósł Andersen. Pią- 
te miejsce zajął Polak Bronisław Czech. 
Zajęcie piątego miejsca przez Czecha przy 
nadzwyczaj silnej konkurencji należy uwa= 
żać za wynik bardzo dobry. 

Piłka nożna w Warszawie. 
W niedzielę rozpoczęto już na dobre 

sezon piłkarski w Warszawie przez spro- 
wadzenie do stolicy drużyny zamiejscowej 
i przez szereg meczów lokalnych. 

Polonia— Turyści 2:2 (0:1). Mecz roze- 
ge na śniegu. Bramki dla Polonji strze- 

- „ili Olasek i Emchowicz, dla gości Hermans 
i Błaszyński. Sędziował p. Krukowski* 

Warszawianka — Skra 5:0 (3:0): 

ża w stosunku punktowym Karaškiewicza 
(P.). 

Waga lekka: Wochnik (G.S.) wychodzi 
na remis z Aniołą (P.). 

Waga półśrednia: Arski (P.) zwycięża 
zasłużenie na punkty Kowalika (G.S ). 

Waga średnia: walka Wieczorek (G S) 
— Majochrycki (P.). sędziowie ogłaszają 
przy protestach .pnbliczności za nieroz- 
strzygniętą. poż 

Waxa półciężka: Wiśniewski (P.) zwy- 
cięża przez techniczny nokaut w trzeciej 
rundzie Przybyłę (G 5.) 

W wadze ciężkiej Kupka (G.S.) uzyskał 
tak decydującą przewagę nad Nowickim 
(P.) iż sędzia przerwał w drugiej rundie 
mecz, przyznając zwycięstwo Kupce. Sę- 
dziował w ringu kpt. Baran. . 

Zwycięstwo Poznania nad tak silnym 
przeciwnikiem przyjęte zostało entuzja- 
o przez licznie zgromadzoną publicz- 
ność. 

Wiadomości w paru/ wierszach. 
Dnia 4 lipca odbędzie się w Kalifornii 

wielki po edynek- najlepszych skiffistów 
świata Majora Goodzella z Bert Barrm. 
Mecz odbędzie s.ę o wielką premję 3500 
dolarów. 

Wedle najnowszej statystyki istnieje w 
Anglji miljon piłkarzy drużyn amatorskich 
a tylko 5 tys. graczy zawodowych. 

W Antwerpji. zawiązał się piłkarski 
klub adwokatów. 

Amerykanin Taylor, zwycięzca olimpja- 
dy paryskiej w biegu 400 metrów przez 
płotki przeniesiony został jako funkcjonar- 
| wielkiej fabryki maszyn rolniczych do 

adrenji. (PAT.) 

DUSIA AZRSTOOBOOPTCA ROAMYADTCZ 

SPRAWOZDANIE 
z imprez urządzanych w dniu 26. I. i 2 - 6 Il. 
rb. przez Centralę Rodzicielskich Sr. 

Zakładów Naukowych w Wilnie. 
1) Bal na rzecz bursy: 

Nowogródek (dr. państw. 3—18) na odcinku 
6, 7, 8, 31, 35 i 36 km. w ilości 2578 m3, a 
ogółem kamienia 7673,88 m3. Całkowita ilość 
kamienia winna być dostarczoną na wspo- 
mniane wyżej odcinki do dnia .30 kwietnia 
1929 r., przyczem ogólna ilość kamienia mo- 
że być zwiększoną lub zmniejszoną o 25 %. 

Kamień winien być twardy, nie zwietrza- 
ły, wielkość nie mniej niż 10 cm. średnicy, 
ułożony w sztable w/g wskazówek Państwo- 
wego Zarządu Drogowego w Baranowiczach 
i Nowogródku. * 

Oferty w zalakowanych kopertach z na- 
pisem „oferta na dostawę kamienia dla po- 
grubienia szos w powiatach Baranowickim i 
Nowogródzkim* winny być składane do dn. 
25 marca 1929 r. w lokalu Dyrekcji (Nowo- * 
gródek, Grodzieńska 6). а 

Oferty winue zawierać: nazwisko, imię 
i dokładny adies oferenta, oświadczenie, że 
oferent zapoznał się z warunkami przetargu 
i dostawy i warunkom tym całkowicie się 

poddaje. Do oferty winien być załączony 
kwit Kasy Skarbowej na złożone wadjum w 
wysokości 5% oferowanej sumy. : 

Treść i forma oferty winne być ściśle 
zastosowane do przepisów Min. Rob. Publ. 
z dn. 31-VII 1926 r. L. III-396—26 0 odda- 
waniu państwowych dostaw i robót w zakre- 
słe działania M. R. P. uzupełnionych reskry- 
ptem tegoż Ministerstwa z dn. 23-1X 1927 r. 
L. II-2303—27. 

Oferty nadeslane po terminie, kpt bez 
wadjum, oferty bez oświadczenia, że oferent 
zna warunki przetargu — nie będą rozpa- 
trywane. Dyrekcja Robót Publicznych za- 
strzega sobie prawo wyboru oferty, niezależ- 
nie od oferowanej ceny oraz prawo unieważ- 
nienia przetargu o ile ceny oferty najniższej 
będą wygórowane. 

Wszelkie informacje o warunkach prze- 
targu i dostawy mogą być udzielone w Od- 
dziale Drogowym Dyrekcji w Nowogródku 
lub Państwowych Zarządach Drogowych w 
Baranowiczach i Nowogródku. / 

Nadmienia się, że dopuszczalnem jest 

Warszawianka I b.- Skra Il 10:1 (3:1). _ Przychód brutto . 2889 zł. 40 pr. Składanie ofert na częściową dostawę mniej- 
Legja 1. b.—Samson 7:0 (3:0): Rozchód: wynajęcie sali, a S ai Inż. H. UBYSZ 

orkiestry i in. dro- ojewodę (—) Dučė Warta zwycięża poznańską Po- bne wydatki 871 zł. 20 gr. m Boe 
goń. 

W Poznaniu odbył się mecz pomiędzy 
Wartą a Pogonią oda RRGRNEO 
się zdecydowanem zwycięstwem Warty w 
stosunku 6:1 (2:0). 

Mecz bokserski Górny Sląsk— 
Kaj + Poznań 7:9, 

W. niedzielę odbył się w Poznaniu bar- 
dzo ciekawy międzyokręgowy mecz bok- 
serski pomiędzy reprezentacjami Poznania 
i Górnego. sląska. Mecz przyniósł niezna- 
czne zwycięstwo Poznaniowi w stosunku 
9:7, który: to wynik można uważać do pe- 
wnego stopnia'za niespodziankę. Aż 3 wal- 
ki nierozstrzygnięte świadczą o równym 
poziomie sił. 

Wyniki spotkań: waga musza— Moczko 
1 (G. S.)-Stępniak (P.) wyaik walki nie- 
rozstrzygnięty. 

Waga kozucie: Głon (P)bije na punkty 
Pawlicę (G. 5.). 

Śląski Urząd Wojewódzki 
—rozpisuje niniejszem 

na plany budowy Sanatorjum w Istebnej (Śląsk Cieszyński) 
- z terminem nadsyłania prac na dzień 30 kwietnia b. r. 

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

Cztery prace uznane przez Sąd konkursowy za najlepsze 
będą honorowane w sposób następujący: 

— Wydział Robót Publicznych 

Czysty zysk 2018 zł. 20 gr. 
l) Bazar Karnawałowy na rzecz Kolonij let- 
nich: 

Przychód brutto 
Rozchód: na urządzenie | 

kiosków, orkiestra 
światło, służba, ar 
tyści i inne drobne 
wydatki 

3926 zł. 33 gr. 

2221 zł. 55 gr. 

Czysty zysk 1704 zł. 78 gr. 
Ogółem otrzymano czystego zysku 3 

24, 98 gr. za co Zarząd Centrali Opiek Rodzi- 
cielskich poczuwa się do obowiązku złożyć 
serdeczne podziękowanie wszystkim Paniom 
i Panom, którzy przyjmowałi czynny udział 
w ó6rganizacji wyżej wskazanych imprez, jak 
również firmom, które brały udział w Baza- 
rze, w szczególności p. Dyrektorowi Deszowi 
za bezinteresowne udzielenie lokalu „Br. Jabł- 
kowskich* na Bazar, a całemu Społeczeń- 
stwu za materjalne poparcie. 

kajlepsze 

instrumenty 

GEODEYJNE: 

  

  

144—X1—1. 

Każda inteligentna, o przyzwoitym wyglą- 
dzie osoba w wieku średnim (do lat 40) 
może znaleźć pewny zarobek (pensja stała 

i prowizja) w Firmie „Electrolux* 
Zgłaszać się dó biura „Electrolux* — Wil- 
no; Zamkowa 2 — od godz. 10 — 12 pp. 

„w dniach 11, 12, 13,i 14 marca 1929 r. 

| WŁOS ń w wypadanie, łupież, 
łysienie usuwa 

„Esencja Chinowo - Chmielowa* i 
@ „Mydło Chinowo - Chmielowe*.. (z 
i Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy 

apteczne. Główny skład Apteka Gą- 
i seckiego, ul. Freta Nr 16. * 

0 - L6SS Wydz. Zdr. Publ. Nr 154, 

=== 

Teodolijy. 
niwelatoty, 
atrołabje, 
gonjometry, 
planimetry 

i etc. 

powszechnie znanej firmy 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

„ADIUTANT: 
Bez przechwał największy szlagier sezonu 19 9 r. Film o którym mówić będzie całe Wilno! Uprasza się Sz. 
Publiczność o przybycie na początek searsów o g. 4, 6, 8 i 10.15. Honorowy bilety nieważne. | 

  

Dzis 6-ty przebojowy film z grupy wielkich gwiazd ekranu wytwórni „UNITED ARTISTS" p t. 

„RAJSKI OGRÓD 
Pikautny salonowo-erotyczny komedjodramat, W roli głównej: pełna wdzięku i urody CORINNE GRIFFITH. 

Rze.z dzieje się współcześnie w Wiedniu, Budapeszcie i w Monte Carlo. Przepych wystawy. 
Poczatek o godz 4, 6, 8 i 10.25. 

Dziś ostatni dzień! 
Dziś! Wielki atrakcyjny film porywaiący 12 akt. dramat o wielkich kurtyzanach i małych rewolucjach 

„NOWOCZESNA DUBARRY roi głównej szampańska. MARJA KORDA, oraz bobater: filmu 

KINO-TEATR 

„POLONIA” 
Mickiewicza 22. 

Kino „Pictadilly“ 

  

    
WIELKA, 42. „Moulin Rouge" JEAN BRADIN. Oszałamiający przepych wystawy. Szał i rozpasanie dancingów paryskich. 

Przesląd najnowszych toałet. Salony miljarderów, Nad program: „MISS POLONIA”. 

Dzisi Najcucowniejsz ns tln. js powieści Hr. LWA TOŁSTO j i Kino- “ jcucowniejszy i oma! owy wlz p r. JA (Najnowsze wydanie) 
TAG „Wanda A NN A K A RENI МА monumentalne epokowe arcydzieło w 12 akt. z życia arystokracji 

ZZ, ъ rosyjskiej, zrealizowane pod osobistem kierownictwem Hr. JL 
Wielka 30. TOŁSTOJA syna wielkiego pisarza. W rol. gł. jako para najpiękniejszych kochanków GRETA GARBO i 

JOHN _ GILBERT. Wykonanie tego filmu stoi na niezwykle wysokim artystycznym poziomie. 
  

| KT 21725 52275 57. 

Mieszkanie į 
4 lub 5 pokojowe poszukuję od za- 
raz ze wszelkiemi wygodami (łazien- B 

g==annmanmannanammmmmmmmų DOKTOR 

в ГОНЕр mm FISŁ Ol ONJE Erze B przyjmuje od 11-12 
B od 5—6. Choroby 

skórne, leczenie wło- 

  

  

„B kait. p.) w śródmieściu lub pierwszorzędnych firm B s operacje kosme. | u jeczyf "a  „pódaaęścia lub sa 

krajowych i zagranicznych. DB iekarska. Wilno, Wi- Si do sin „Slow“, 

1 ies VŽ p. 77, Fa i A kk? ZO SEE s 
Długoterminowe spłaty. B RE 
Wielki wybór. B Doktūr-Medycyny Ki "RENEE vi w 

в А. BYMBLER | POSADY J 3) "oamsżasc; 
Skład Fortepianów Bacy. "Fe ve Raunaamumn ona sprzedamy natych- 

miast bardzo do- 
godnie 

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

płciowe. Elektrotera- 
pis, słońce górskie Ekonoma 
Giatermja. Sollux. z gługoletni L 

Mickiewicza 12, róg ką as V. 

  

GEBETHNER i 5-ka 
  WARSZAWĄ, Krak.-Przedm. 17. gyg_, D Tatarskiej 9- 2 i5- 8. Eohelanka 19. Br — 

1ч че па че 1 1 1 Ч O W W O WY OW WY W о 98 i POPILSKI | + — 5! Placėwka Polska 

2 choroby skėmne i W- Acystentk IE pra 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU. - : .'.'.'. nėryczne. . Рггунпще Sys entka moce py wienia 

od godz. 10 do 1i Od potrzebna do gabine- zjęajskie i tapicer- 
5—7 p.p. W.Pohulan- tu Iekarsko - Se p ona 
ka 2, róg Zawalnej stycznego. Oferty do r 
8LIS W.Z.P. adm. „Słowa* dla 1e- Ms a aus 2 uz 

EEE EE кага — — RÓ y 4 NE 

- Nowogródzki Urząd Wojewódzki — Dy- 
rekcja Robót Publicznych w Nowogródku o- 3 
głasza przetarg na W Ra e LEKARZE B 

hu Gi į idzie o' kubaturze й ]Ебпё% ‘:'пз. imnazjum w Lidzie EAVAVAS 

Oferty w zapieczętowanych kopertach na-   

zaoferowanej sumy w gotowiźnie lub kwitem m. 6, doktór Czar- 

leży składać w Dyrekcji Robót Publicznych DOKTOR 
przy ul. Grodzieńskiej Nr. 6 w Nowogród- L. GINSBERG LEKARZE DENTYŚCI Potrzebna pl iai g 
ku do dnia 20 marca rb. do godziny 12-ej Z .horoby weneryczne osoba do dziecka 2 ch 
załączeniem wadjum w wysokości 3 proc. Od Gytilis i skórne. Wil- NANO SMEGB lat. UI Subocz 6-a Nauka 

10, ul. Wileńska 3, te- 
Kasy Skarbowej. : 3 tefon '567. Pr е Lekarz-Dentysta nowski. Przychodzić ,.__. ю 

Otwarcie ofert nastąpi tegoż dnia o godz. bg B do iiedddoB МАВТА odė. Bei do 4-ej ро Dizeszkowej 11 m. 16, 
oe: Dżyńska-Smolska?% "0" dow.: 1 6866     Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru 
oferenta bez względu na wynik przetargu o- 
raz ewentualnego przeprowadzenia przetargu 
ustnego. Ceny winny być podane za jednost- 
kę roboty na podstawie ślepego kosztorysu, 
który można otrzymać w Dyrekcji, gdzie ta 
kże będą podane do przejrzenia warunki te- 
chniczne wykonania robót, oraz rysunki szcze 

    

Choroby jamy ustnej. 
Plombowanie i usuwa ° 
nie zębów bez bólu. Ochmistrzyni 

DOKTÓR 

Porcelanowe i złote z dobremi świadect- 
BLUMOWICZ korony. Sztuczne zę- wami potrzebna na Choroby weneryczne, jskow' ję: ne: m, u- wieś. głaszać się: 

syfilis i skórne. |" rzędnikom i uczącym Vobroczynny 2 a m.4, 

Posiadamy | 
do ulokowania uł 
osób  poważńjch j 
sumy pieniężne 

Wil. Biuro Komi- | 
z ь 3 sowo - Handl 

gółowe. Wielka 21, 55 zka, Ofiarna 40d godz, 10. 11. —1 Miekibwicze AL | 
Dyrektor (—) inž. A. Zubełewicz. од9 — 113 — & в— i PrEimujes od tel. 152. 5160 

  

  

Poszukuję 
posady zospodyni, po- 
'siądam poważne re- 
ferencje. Nowa Wilej- 
ka, ul. Podgórna 12 
т. 4, @а В. № -0 

Mickiewicza 21, 

AWYAWAWI 5 c: 
KUPNO РАВ ке н иа и 

>= saaa (Telef. 921). 

Dnia.20. III. 29 r. godzina 10 odbędzie się Lig tali 

w Rej. Int. Wilno (Legjonów 2) nieograni- Qr, (i. WOLFSON „Em ż, 
czony -przetarg na wydzierżawienie piekarni „eneryczne, moczo- 
wojskowej i wypiek chleba dla garnizonu No- sdowe i skórne, ul. BR AKOSZERKI ai 

wo - Wilejka na czas 6-u miesięcy. Wileńska 7, tel. 1067. + 
Bliższych informacyj zasięgnąć można w 

Rej. Int. Wilno oraz w kwatermistrzostwie 
85 p.p. w N. Wilejce. 
PERRIEET KUSS E ADULT KOK: WAMI 

OGŁOSZENIE. 

Wydz. Zdr. Nr. 3 
Pożyczki 

załatwiamy 
godnie i szybko 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Hanalowe 

do- 

——— IlinszorkiaSmialowska 
DOKTOR oraz Gąbinet Kosme- 

B.ZELDOWIEZ ||yczny usuwa, zmar- 
  o tr BEDE dram, Program, warunki konkursu oraz plan warstwicowy terenu 

można otrzymać — jak długo zapas starczy — w Wydziale 
' Robót Publicznych, który udziela informacyj w tej sprawie 

w godzinach urzędowych. 

Katowice, dnia 21 lutego 1929 r. 

Za Wojewodę: 
Inż. Zawadowski m. p 

Naczelnik Wydziału Robót Publicznych ‚ 196—0 

  

również TAŚMY MIERNICZE i RULETKI 
w WIELKIM WYBORZE 

tylko w fabrycznym składzie optyczno-okulistycznym 

„ОРТУК RUBIN” we. 
Dominikańska 17, telefon 10-58 

Najstarsza firma w kraju (egzestuje od 1840 roku) 

LED PETERS TATSIA NES EET АЫС : 

Magistrat m. Wilna ogłasza przetarg na 
dostawę 4.000 mtr.3 kamienia brukarskiego 
oraz 650 mtr.3 kamienia budowlanego. Ter- 
min składania ofert w kancelarji Sekcji Te- 
chnicznej Magistratu pokój 53 upływa o godz 
12-ej dnia 20 marca 1929 r. Do oferty dołą- 
czyć należy kwit Kasy Miejskiej na złożone 
wadjum w wysokości 5 proc. wartości ofero- 
wanej ilości kamienia oraz deklarację iż zna- 
ne oferentowi warunki przetargu i dostawy 
oferent przyjmuje i za obowiązujące je u- 
znaje. i 

Magistrat zastrzega sobie prawo swobod- 
nego wyboru dostawcy Wez względu na wy 
sokość oferowanych cen jednostkowych. 

Magistrat m. Wilna. 
* 

syfilis, narządów 
moczowych, od 9 
—1, od 5—8 wiecz. 

Kobieta-Lekarz 

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

wygodami tel. 277. D 
rodziny. 

"—wW. Zar. Nr. 152 ska 4—1]. 

m. 6. 

Bi 
a 
m 

WAWAWAWZ 

Pianino 
zyjnie do sprzedania 
niedrogo 
ską 19 m, 11. 

szczki, piegi, wągry, 
chor. weneryczne, | łupież, brodawki, ku-. 

rzajki, wypadanie wło- 
sów: Mickiewicza 46. 

LOKALE A 

Do wynajęc a 
3 pokoje z kuchnią i 

dla małej 
ygmuntow- 

—0 

BY 
gubioną książkę 

Z RO rocz- 
nik 1907, wyd. 

NĄ Sera przez P K. U Wilno, 
Ona imię Bolesława 

Lipniewicza, uniewa:- 
nia się. o 

w stanie naj- 
lepszym oka- 

Odmroženio Masė „MROZOL“ Gąse- 
ckiego zapobiega Od- 

mrażaniv się kończyn i goi ranki, po EŻ. 
Je od oomrożenia. Sprzecają 

apteki i składy. StLS_0 

GZK: : DISKO ы ` 4 У - S PREZES OE ETTOZYTEDYA SZEFOWA TTT ч 

WILIAMS. 
TAJNY KURJER 

i Powieść historyczna. 

Tłomaczenie z angielskiego 

w. 
31) 

    

  

Savory wysłuchał słów Hektora 1 
 rozpytywał o rozmaite szczegóły, na- 

__ stępnie pochylił się nad gazetą i zaczął 
-__ pisać gęsiem piórem, umoczonem w ja- 

kimś chemicznym niewidzialnym  roz- 
' tworze. Pisał pomiędzy wierszami i 
gdy litery wysychały, niknęły z oczu 

‚` zdumionego Hektora „Paryż, — pisał 
_ *Savory, 25 czerwca 1924 r. według ka- 
" lendaiza rewolucyjnego J. Termidora 

Diugiego Roku. Ogólna sytuacja”... 
(W ciągu dwuch godzin skrzypiało 

pióro bez przerwy już nad Sekwaną za- 
częły szarzeć pierwsze. świtu zapowie- 

__ dzi. W Ciasnej kajucie panowała mar- 
', twa Cisza, przerywana chwilami krót- 
_ kiem zapytaniem piszącego i krótką 
— „rzeczową odpowiedzią Hektora. Głowa 

małego Savory była istną encyklopedją 
zawierejącą wszystkie sprawy doty- 

_ czące rewolucji, jej wodzów i stosun- 
ków, panujących we Francji. 

' ZAumiony Hektor z ciekawością 
__ śledził, jak w układzie tego człowieka 
__ wiadamości, których mu dostarczył na- 

R bierały charakteru łączności, tworząc 
_ ogólny obraz rewolucyjnej Francji. 
_ Wnioski, które wyciągał z tych infor- 

_ macyj sprytny Anglik, zadziwiały swą 

słusznością i prawdą i Hektor nie mógł 
„zrozumieć, dlaczego sam nie zrozumiał 
tego. : 

Wreszcie raport został napisary. 

dż 

    

nicy, starannie owinął go w gazetę, a 
potem w czysty papier, zawiązał sznur- 
kiem i napisał adres: 6 

„Master John Smiters, 
Handlarz pszenicy w Dover 
Naprzeciw poczty”. 

Następnie mały człowieczek  zam- 
knął starannie flaszkę z atramentem, 
otarł gęsie pióro, zawinął je w ścierecz- 
kę i schował do kieszeni. Wszystko to 
robił, powoli i systematycznie. 

— Master Savory, — rzekł niepew- 
nie Hektor, — gdyby pan nie miał nic 
przeciwko temu, jabym chętnie odwiózł 
ten raport! ’ 

Zapytany mrugnął w stronę O-Fa- 
reła i roześmiał się. 

Drogi przyjacielu obywatela 
Charpentier aresztują, zanim wsiądzie 
do dyližansu. ' 

— Oczywiście, nie mogę jechać pod 
tem nazwiskiem, — odrzekł poważnie 
Hektor, — ale możebym mógł dostać 
inny paszport? ; : 

Tym razem rośmiał się i O-Fortele, 
który wyjął fajkę z ust i rzekł: 

— Pracuje nas tu blisko trzydzie- 
stu i nikomu jeszcze nie udało się wy- 
jechać z miasta! Paryż jest tak dobrze 
zakorkowany, a każda dziura jest tak 
pilnowana, że niemożliwem jest prze- 
dostanie się nazewnątrz, bez wyraźne- 
go rozkazu z Komitetu Publicznego 
Bezpieczeństwa! : ; 

Irlandczyk znów zaczął ssać nieod- 
stępną fajeczkę i zamilkł. 

— Nie chodzi mi o siebie, —- rzekł 
żywo młodzieniec, — mam pod swą 
"opieką młodą dziewczynę, która poma- 

-_ Savory wyjął z kieszeni woreczek pszc-gała Extromowi, chodzi. mi o uratowa-zaś tyczy pieniędzy, to muszę przyznać 

nie jej. Jest zapisana na liście wrogów 
Rewolucji poszukują ją. Ona zaś nie ma 
ani przyjaciół, ani krewnych. Moim 
obowiązkiem jest uratować ją. "Od 
trzech tygodni ukrywa mnie w swej 
mansardzie. Ale nie mamy  pięniędzy- 
Za kilka dni będziemy musieli wybierać 
pomiędzy gilotyną a śmiercią głodową! 

Głos mu się załamał od wzruszenia 
nad jej dolą. Cień od gasnącej lampki, 
kładł się słowieszcza na jego. bladej 
twarzy. Sawory ze współczucient po- 
klepał go po ramieniu. 

— Master Foteringay, — rzekł, — 
wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji. 
Życie każdego z nas jest kwestją kilku 
dni, a może nawet kilku godzin. jeśli. 
ten rząd katowski będzie istniał jeszcze 
tydzień, lub dwa, nikt z nas nie wyj- 
dzie stąd cało. Oto ten stateczek jest 
dziewiątem miejscem naszych spotkań 
z majorem od dwuch zaledwie miesię- 
cy, wszystkie poprzednie „nasze  kry- 
jówki zostały odkryte przez szpiegów. 

Ani major, ani ja, nie możemy. rę- 
czyć, że jutro, a może dziś jeszcze, za 
chwilę to nasze ostatnie schronisko riie 
zostanie łupem szpiegów, którzy „nas 
zdradzą, a wówczas — żegnajcie! Pró- 
bować wydostać się z miasta, jest czy- 
stem szaleństwem, major ma rację. Je- 
šli mamy okazję przesyłania raportów 
do Anglji, to jedynie zawdzięczając 
uprzejmości Komitetu Bezpieczeństwa 
Publicznego. Jednego z przyjaciół ma- 
jora Komitet wysyła co tydzień z taj- 
nem poleceniem, zawiezienia do: Lon- 
dynu całych pak literatury rewolucyj- 
nej dla otumaniania naszej ludności. Co 

się szczerze, że nasze środki są bardzo 
skromne i niezmiernie nieregularnie za- 
silane. Łapówka dla tej bestji — kurje- 
ra wynosi dziesięc tysięcy każdorazo- 
wo, gdy dziś oddam mu te pieniądze, 
pozostanę prawie bez grosza. Ale jeśli 
jutro w nocy pan przyjdzie ' tutaj, to 
chętnie dopomogę panu i postaram się 
dostać dla pana pieniądze, tyle przy- 
najmniej, by odpędzić widmo głodu od 
waszych drzwi. 3 

Savory odsunął firaneczkę i wyjrzał 
przez okno: 

— Juž świta, muszę się śpieszyć, 
aby nie spóźnić się do odejścia dyliżan- 
su. Pan wybaczy, master Foteringay, 
że pozbawiliśmy pana dzisiejszej nocy 
wypoczynku. Miejmy jednak nadzieję, 
że uda się panu szczęśliwie powrócić 
do domu. Zwykle wychodzimy, stąd nie 
razem, jeden z nas pozostaje przez pięć 
minut tutaj. Jeżeli pozwolicie, wyjdę 
pierwszy, pan za mną, a major, który 
«cieszy się specjalnemi względami go- 
spodyni kawiarni, wyjdzie tą samą dro- 
gą, jaką przyszliśmy. My zaś wyjdzie- 
my wprost na brzeg. Dowidzenia, ma- 
ster Foteringay!. Do wieczora! 

Z ukłonem Savory wbiegł na schod- 
ki, wiodące na pokład i zniknął we 
mgle. 

— Zuch — zauważył major, gasząc 
lampkę, — i bardzo uczciwy człowiek. 
Napozór nic nadzwyczajnego, ale du- 
sza niezwykła! Nic go nie wzrusza, by- 
leby rozkazy master Gray'a zostały 
wykonane!' Nadzwyczajny człowiek! 

„> Major spojrzał badawczo na Hekto- 
ra. i 

— Sytuacja nasza, pana, jego i mo-, 

ja jest rozpaczliwa... rozpaczliwa, to 
za małe słowo! Szpiedzy na każdym 
kroku i ja nie dałbym grosza za życie 
nasże! е 

To mówiąc Irlandczyk uśmiechnął 
się dobrotliwie, schował fajeczkę i po- 
dał rękę Hektorowi. 

-- Życzę panu szczęścia, master 
Foteringay! Oddał nam pan olbrzymią 
przysługę, a master Gray nie należy do 
ludzi niewdzięcznych! Życzę panu po- 
wodzenia i szczęścia! Wieczorem spot- 

kamy się w kawiarni, — dodał z uśmie 
chem, jeśli oczywiście nie stanie się coś 
w ciągu dnia dzisiejszego! 

Widząc zmartwienie na twarzy He- 
ktora, poklepał go po ramieniu i szep- 
nął: 

— Savory zrobi wszystko, co bę- 
dzie w jego mocy, wiem, że może mu 
pan zaufać! 

Uścisnęli sobie dłonie i Hektor wy- 

szedł z kajuty na brzeg. 
Hektor był zrozpaczony. Nadzieja, 

która błysnęła 'w jego sercu na widok 
czerwonej tabakierki, zgasła. Przez ca- 
ły tydzień chodził do kawiarni „„Conty“ 
i gdy na ostrożne jego pytania, Jan— 
kelner odpowiedział, że kilku bywal- 
ców kawiarni zażywa tabakę z czer- 
wonych tabakierek, Hektor ledwie nie 
zwarjował z radości. Marzenie o pręd- 
kim ratunku nie opuszczało go ani na 
chwilę. I oto teraz marzenia zniknęły 
bezpowrotnie. Następcy Extroma byli 
biedni i nie mogli mu w niczem 'dopo- 
móc! н : | 

Znów pozostawiony: był własnym 
swym siłom, znów musiał wystawać w 

kolejkach, przekradać się po przez cie- 
mne zaułki, w poszukiwaniu kęsów po- 
żywienia dla Lison i dla siebie. Ale. - 
czy będzie mógł dostać tę kęsy, pie- 
niędzy nie miał, kartki Darrasa kończy- 
ły się już. A bez nich musiało się skoń- 
czyć życie Lison i jego... Pieniądze, 
które obiecał Savory mogły przedłużyć 
na kilka dni ich egzystencję. Ale czy 
„warto walczyć, gdy wiadomem jest, że 
„się nie zwycięży? Już sąsiedzi zaczęli 
szeptać i spoglądac na nich z ukosa. 
Gospodarz domu Brayl też patrzał z 
ukosa, chociaż komorne wpłacali dotąd 
regularnie. Podejrzliwe spojrzenia go- 
niły za nimi ze wszystkich stron. Fa- 
natyk rewolucji, który zamieszkał w 
pokoju Darrasa, często skradał się na 
górę, by podsłuchać, co się działo za 
ich drzwiami. Należało więc się spo- 
dziewać donosu, a uciec. nie było mo- 
żliwe. Gdzież schronić się, gdy mie- 
szkania dostać nie można? 

‚ Hektor śpiesznie wracał do domu, 
gdyż wiedział, że Lison musi się bar- 
dzo niepokoić. Obiecała mu, że nie 
wyjdzie z domu pod żadnym pretek- 
stem, ale bał się, że przestraszona jego 
nieobecnością wybiegnie szukać go, 
jak wówczas, gdy widział ją przy ko- 
ściele św. Rocha. 

Rozstali się poprzedniego wieczoru 
o zmroku i Hektor obiecał wrócić przed 
północą. Teraz modlił się, by sen zmógł 
1а ! by.w ten sposób uniknęła strasz- 
wstało szybko i promienie jego musia- 

nego. niepokoju o.niego. "Ale słońce 
Wy już obudzić młodą dziewczynę. 
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