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A WEWNĄTRZ 
Międzynarodowa konferencja eko- 

„ nomičzna zapoczątkowana w Genewie 

) w maju 1927 r. pod egidą moralną i 
materjalnąLigi Nar. była pierwszym bo- 
daj konkretnym wyrazem dążności mię- 

| dzynarodowego kapitału do znalezienia 

wyjścia z tych trudności, jakie powsta - 

ły tak wogóle na tle zachwianej rów- 

nowagi systemu wymiany produkowa- 

nych wartości, jako też w związku z 

powstaniem szeregu nowych państw i 

państewek, które na wywalczonym lub 

darowanym terenie musiały w drodze 

nieraz bardzo kosztownych i zagraża- 

jących ogólnemu spokojowi ekspery- 

mentow w dziedzinie polityki, ekono- 

micznej szukać sposobów utrwalenia 

swej niezawisłości gospodarczej. Ten 

niezbity fakt, że tylko na przewadze 

wywozu towarowego nad przywozem 
« opierać można czynność bilansu pła- 

tniczego, siłą rzeczy powodował zaka- 

zy przywozowe, które przeważnie roz- 

mijały się z celem, ponieważ albo uda- 

remniały dostęp do kraju środków 

wzmożenia wytwórczości wewnętrznej, 

albo też wywoływały zatargi z powo- 

du zakłócenia postanowień tych umów 
handlowych, które zawarte były w 

owym czasie, kiedy pod presją wstrzy- 

mania dowozu amunicji nowopowstałe 

państwa zmuszone były godzić się na 

rozmaite klauzule największego w przy 

wozie uprzywilejowania. 

Wśród państw w wyniku wojny 
światowej nowopowstałych, Polska 
pierwsza zadokumentowała w całej pet 

«ni zrozumienie konieczności przywróce- 
nia równowagi systemu wymiennego, 

p akcentując jednocześnie pierwszorzęd- 
ną rolę, która w udziale jej przypada 
w procesie unormowania -gospodar- 

czych stosunków międzynarodowych 
w dobie powojennej. 

В: 

Rząd obecny, który nie zawahał się 
przed zerwaniem z długo praktykowa- 
ną polityką jednostronnej obrony inte- 
resów konsumenta miejskiego, a w 
związku z tem z jednej strony przykró- 
cił wreszcie przywóz produktów spo- 
żywczych sprowadzanych dotychczas 
W ilościach niepomiernych, z drugiej 
zaś — zniósł te ograniczenia wywozo- 
we, które dyktowane były wyłączną 
tendencją do zapewnienia konsumento- 
wi cen najniższych, — ten rząd, po- 
wtarzam, zupełnie świadomie liczył się 
z ujemnością bilansu handlowego, któ- 
rą obecnie od dłuższego szeregu mie- 
sięcy obserwujemy. „Analiza bilansu 
wykazuje, że abstrahując od pozycyj 
przywozowych spowodowanych nieu- 
rodzajem / poszczególnych ziemiopło- 
dów, na resztę tych pozycyj składają 
się niemal wyłącznie te surowce, któ- 
rych brak naszemu przemysłowi lub 
te fabrykaty, które dla spotęgowania 
wytwórczości naszych własnych suro- 
wców są dla nas niezbędne. W tem 
oświetleniu czasowa tjemność bilansu 
handłowega przeistacza się w pewność, 
że straty będą powetowane z niewą- 
tpliwą nadwyżką, — tembardziej, że 
$ros wysiłków skierowane jest do pod- 
niesienia stanu rolnictwa, dotychczas 
w rozwoju swym przez czynniki miaro- 

dajne zaniedbywanego. 

W ten sposób Polska zdała šwiet- 
nie egzamin ze zrozumienia roli, jaką 
w międzynarodowych stosunkach od - 

| Tywa kooperacja gospodarcza. Świa- 
mość potrzeby tej kooperacji przy- 

świecała Polsce przy / pertraktacjach 

cjach z Litwinami i t. p. W ten sposób, 
dalej, Polska zmusiła mocarstwa liczyć 

„psie ze sobą jako z jednostką, która w 
„ koncernie międzynarodowym może 

| mieć i powinna mieć głos decydujący 
, — ten bowiem w stanie jest zaważyć 

, ma właściwem rozwiązaniu zagadnie- 
| nia o przywróceniu światowej równo- 

wagi ekonomicznej. 
Sądzę, że pod tem właśnie wraże- 

) „piem amerykański doradca finansowy, 
p. Charles T Dewey, wróciwszy z wy- 
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Powrót min. Zaleskiego. 

Jak się dowiadujemy, Minister 
Spraw Zagranicznych p. August Za- 
leski, powraca do Warszawy z sesji 
Rady Ligi Narodów w środę, dn. 
13 b. m. 

O zakup terenów naflowych. 

WARSZAWA, 12 III. Pat. Na po- 
siedzeniu popołudniowem sejmowej 
komisji przemysłowo handlowej toczy- 
ła się dalsza dyskusja nad „projektem 
rządowym w sprawie zakupów  tere- 
nów naftowych dla Polminu. Na wszy- 
stkie podniesione przeciwko projekto- 
wi kupna argumenty odpowiadał min. 
Kwiatkowski, wyjaśniając swe stano- 
wisko odnośnie do kartelu naitowego 
i roli państwowej fabryki, jaką ma w 
nim odegrać. Komisja w głosowaniu 
przyjęła wniosek referenta, wypowia- 
dający się za tranzakcją nabycia tere- 
nów naitowych. Za wnioskiem głoso- 
wały BB., PPS. i Piast, przeciwko zaś 
— Klub Narodowy, Klub Żydowski, 

o Chłopskie, Wyzwolenie i 
SPR 

Taksy nofarjalne. 
WARSZAWA, 12 III. PAT. Sejmowa ko- 

misją prawnicza pod przewodnictwem pos. 
Piłsudskiego, w obecności ministra spra- 
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Z ZAKORDONÓW 
Howa propozycja litewska dla Polski 
GDAŃSK, 12.1, Pat. Z Kró- 

lewca donoszą: W czasie swego 
pobytu w Genewie przecsiawi- 
ciel Litwy Zaunius, dyrektor de- 
partamentu litewskiego minister: 
stwa spraw zagranicznych uazie- 
lił dłuższego wywiadu przedsta- 
wicielowi „Ostpreussische Zei- 
tung", w którym między innemi 
poruszył sprawę stosunku Litwy 
do Polski. W toku tego wywia- 
du Zaunius oświadczył, że już w 
najbliższych dntach Polsce przed- 
łożone będą za pośrednictwem 
posła litewskiego w Berlinie 
propozycje co do umożliwienia 
wymiany towarów między Pol- 
ską a Litwą. Na czele tych pro- 
pozycyj stoi koncesja litewska w 
spiawie importu towarów  pol- 
skich, wzamian za co Litwa do- 
maga się, aby Polska anulowała 
zakaz wywozu drzewa spławia- 
nego. Litwa jest gotowa dopuś- 
cić także na swe wody polskich 
flisaków, natrafia to jednak na 
tę trudność, że w ostatnich la- 
tach Niemen zmienił w kilku 
miejscach swe koryto, co wyma: 
ga od ludzi, uprawiających żeg- 
lugę na tej rzece znajomości 

wieoliwóści Cara, przyjęła z. pewnemi mo-* miejscowych stosunków. 
dyfikacjami w drugiem czytaniu urzędowy 
projekt ustawy o taksie notarjalnej. 

Komisja Spraw Zagranicznych. 

WARSZAWA, 12 lil. PAT. Dziś przed 
południem oobyło się pod przewodnictwęm 
pos. Niedziąłkowskiego posiedzenie sejmo- 
wej komisji spraw zagranicznych, na któ- 
rem poseł Graliński (Wyzwolenie) zrefero- 
wał projekt ustawy o ratyfikacji protok ółu 
moski-wskiego, podpisanego między Pol- 
ską, Rumunją, Łotwą, Estonją i Związkiem 
Socjalistycznych Republik Rad, a wprowa- 
dzającego w życie pakt Kelloga. Komisja 
pe wysłuchaniu referątu projekt ustawy 
uchwaliła. : 

WARSZAWA, 12 III. PAT. Sejmowa ko- 
misja przemystowo handlowa pod przewod- 
nictwem pos. Diamanda prowadziła w obec- 
ności ministra Kwiatkowskiego dalszą de- 
batę nad projektem ustawy w sprawie u- 
dzielenia zezwoleń na obciążenie nierucho- 
mego majątku państwowego, oddanego w 
zarząd i użytkowanie przeasiębiorstwu na- 
ftowemu Polmin. Prof. Nowak zaproszony 
w charakterze rzeczoznawcy, z powodu 
choroby nie mógł przybyć na posiedzenie i 
nadesłał swą opirję na piśmie. Została ona 
uwzględniona w wyczerpującym referacie 
pos. Szydłowskiego, który w konkluzji po- 
stawił wniosek, stwierdzający, że komisją 
przemysłowo-handlowa uważa kupno ob- 
jektów, wyszczególnionych we wniosku 
rządowym, Zza celowe. Po zareferowaniu 
sprawy przez Sprawozdawcę rozwinęła się 4 
dyskusja, ktėrą odroczono do godziny 5 
po pot: 

Ferje Parlamentu 

Ferje Sejmu i Senatu rozpoczną 
się 25 b. m. W kołach parlamentar- 
nych krążą pogłoski, że jednocześnie 
nastąpić ma zamknięcie sesji ciał 
parlamentarnych. 

Uchwały "m „Wyzwole- 
n a“. 

Zarząd główny „Wyzwolenia* po 
dwudniowych obradach ogłosił uchwa- 
ły, w których motywuje ostry opozy- 
cyjny stosunek do „rządów pomajo- 
wych”, zarzucając sierom rząd popie- 
rającym nieodpowiedzialność i bez- 
programowość. Rezolucja nie wiedzieć 
dlaczego krytykuje politykę między- 
narodową Polski, chociaż w sejmie 
przedstawiciele „Wyzwolenia politykę 
tę popierają. 

Dalej rezolucja podkreśla „rosną- 
ce rozdrażnienie w stosunkach z mniej- 
szościami narodowemi „a terenach 
wschodnich Rzplitej“. 

Na zakończenie rezolucja zwraca 
się przeciw żyjącym nad stan ludziom 
ze sier rządowych i atakuje projekt 
zmiany konstytucji, wniesiony przez 
B. B., a wyraża zadowolenie z pro 
jektu lewicy. 

koła 300 oiiczrów oddano do 
dyspozycji 0. 0. К . 

W dniu wczorajszym ukazał się 
Dziennik Personalny M. S, Wojsk., 
zawierający nazwiska około 300 ofi- 
cerów, oddanych do dyspozycji po- 
szczególnych dowódców okręgów kor- 

mia- 
nowanych zastępcami dowódców puł- 
ków. 

Z pośród oddanych do dyspozycji 
D. O. K. należy wymienić pułkowni- 
ków: Sztucmana, Jetela, Krywickiego, 
Waniczka, Dąbrowskiego, Kellinera, 
Patoczka, Pustówkę, Sowińskiego, 
Władysława, Jodkę, Szulborskiego, 
Zdziechowskiego, | Lewandowskiegc, 
Huczyńskiego, Borsuka, Marjańskiego, 

Kedisa skazano na bezterminowe 
WIĘZIENIE, 

Z Kowna donoszą: 11 b. m. o godz. 
10 wiecz. sąd wojenny ogłosił wyrok w 
sprawie Kedisa i innych oskarżonych o 
działalność antypaństwową. 

Kedis został skazany na beztermi- 
nowe ciężkie więzienie. Pawłowski na 
15 lat. Nowickicgo sąd uniewinił. 

Emigranci litewscy w Prusach 
Wschodnich 

W związku z wiadomościami; jakie uka- 
zały się w prasie o aresztowaniu i osadzeniu 
w obozie ki jnych emigrantów litew 
skich, znajdu; ch się w Niemczech, nie- 
mieckie źródła miarodajne komunikują: 

„ W Prusach Wschodnich przebywa 
około 30 emigrantów litewskich, większość 
których należy do komunistów. Władze 10- 
kalne zarzucają im nadużywanie prawa go- 
ścinności w drodze prowadzenia agitacji tak 
przeciw rządowi niemieckiemu, jak też litew- 
skiemu. Po założeniu własnej drukarni, odbili 
oni szereg odezw, które nawołują do obałe- 
nia obecnego rządu litewskiego i przerzucili 
te odezwy do Litwy. Wskutek tego ośmiu 
emigrantom roponowano opuszczenie te- 
rytorjum Prus Wschodnich i zamieszkania w 
tej części Prus, która znajduje się za polskim 
orytarzem. 22 innym emigranttom zapropo- 

nowano opuszczenie graniczącego z Litwą 
Gumbińskiego powiatu i iesienie _ się 
chociażby do innych miejscowości Prus 
Wschodnich”. 

Trzeźwy głos socjalistycznych studentów 
lilewskich. 

Z Kywna donoszą: Na plenarnem posie- 
dzeniu studentów uniwersytetu litewskiego, 
jakie w tych dniach odbyło się w Kownie, 
uwagę wszystkich skupiło rozwiązanie me- 
morjału w sprawie niedopuszczenia młodzie- 
ży akademickiej Polski do związku studentów 
państw bałtyckich (SELL) 

Memorjał ten ma być przesłany młodzie- 
ży państw, wchodzących w skład tego związ- 
ku (Finlandįi po fińsku Szeomen, Estonii, 
Łotwy i Litwy, stąd nazwa związku) w celu 
przedstawienia na pismie opinji w tej sprawie 
Przewodnią myślą memorjału jest, że mło- 
dzież litewska z powodu kwestji wileńskiej 
nie uważa za możliwe współpracować z mło- 
dzieżą polską, a ponieważ Polska dąży do 
hegemonji we wszystkich dziedzinach Życia 
krajów bałtyckich, więc nietylko młodzież 
litewska, lecz również i młodzież trzech pozo- 
stałych państw bałtyckich nie może współ- 
pracować z nią. 

Przeciw memorjałowi głosowali natural- 
nie Polacy, przyłączyli się do nich jednak i 
socjaliści litewscy, którzy oświadczyli, że 
momenty polityczne nie mogą grać roli w ży- 
ciu akademickiem, tembardziej zaś kwestje 
sporne, jak kwestja przynależności Wilna, 
i że dlatego nietylko niema racji sprzeciwiać 
się przyjęciu Polski, lecz należy z młodzieżą 
polską nawiązać bliższe stosunki, tymczasem 
przynajmniej kulturalne, gdyż wyłącznie tą 
drogą można będzie dojść do wzajemnego 

znowu wściekła agitacija ® Mińsku 
„Z Mińska donoszą, iż przez cały czas 

trwania procesu „Hramady* w wileńskim 
Sądzie Apelacyjnym, prowadzono tam  nie- 
zwykle intensywną propagandę antypolską. 
Ostatnio propaganda ta doszła do swego pun 
ktu kulminacyjnego, przeistaczając: się we 
wściekłą agitację na łamach prasy, na wie- 
cach protestacyjnych, w szkołach, urzędach, 
klubach i t. d. Gazety sowieckie poświęcają 
od kilku dni całe stronice opisom zmyślonych 
rzekomych prześladowań w Polsce, nawołują 
do okazania pomocy ludności białoruskiej po 
stronie polskiej, zapowiadają rychłą rewolu- 
cję na Ziemi Wileńskiej. 

W szkołach politycznych  agitatorów 
wzdłuż granicy polskiej odbyły się wielkie 
narady, na których postanowiono wysłać na 
terytorjum Polski większą ilość agitatorów. 
— Na ulicach Mińska zbierane są składki 
przez, ajentów MOPRU na cele 
žniom politycznym w Polsce. 

pomocy wię- 
o 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego —- A. Łaszuk Г 
BIENIAKONIE —- Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia-T-wa „Lot“, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. Ś 
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, $. A 
MOŁODECZNO — Księgarnia 

    

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiega 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia 1-wa „Ruch”, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ul: Mickiewicza 24 F. | 2 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kal. „Ruch”. 
WOŁKOWYSK — Ksiegarnia T-w 

ewska. 

„Ruch“ 
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Hindenburg przygotowuje dyktalurę 
Alarmująca sensacja niemieckiej gazety 

1 BERLIN. 12.lIl. Pat. Hucenbergowska „Niederdeutsche Zei- 
tung* przynosi alarmujący artykuł, w którym powołując się na 
rzekomo wiarogodne Źródło beilińskie donosi, że prezydent 
Hindenburg niezwłocznie po świętach wi. Ikanocnych udzieli 
rządowi kanclerza Muellera dymisji, powołując równocześnie do 
stanu nowy gabinet o charakterze prawicowym z dr Lutherem, 
jako kanclerzem na czele. W skład tego nowego gabinetu wejść 
mają pozatem gen. Groener, dr. Schacht i dr. Kaas. Prezydent 
po uzyskaniu kontrasygnaty ze Strony "nowego gabinetn ma za- 
mar ogłosić na podstawie art. 48 konstytucji weimarskiej dykta- 
turę i przenieść władzę wykonawczą na gen. Groenera. 

Gdzie odbywać się będą posiedzenie Rady Ligi 
PARYŻ, 12.I1. PAT. Jak podaje „Excelsior“, członkowie Rady Ligi 

Narodów porozumieli się co do tego, że na przyszłość corocznie jedna 
sesja Rady odbywać się będzie poza Genewą. W ten sposób po Madrycić 
i Berlinie, Rada zbierze się w Pradze, lub w stolicy jednego z państw Ma- 
tej Ententy. Planowane jest również zebranie się Rady w Ottawie i Al- 
glerze. 2 

Vofum zauiania dla rządu łotewskiego 
, RYGA, 12 HI. Pat. Na posiedzeniu sejmu po dłuższej dyskusji nad 

deklaracją socjalnych demokratów co do zaopatrzenia gospodarstw rolnych 
które ucierpialy od nieurodzaju, uchwalono rządowi votum zaufania 53 gło- 
sami przeciwko 38. Próba opozycji rozbicia koalicji rządowej napotkała na 
zupełne fiasco. 

Gzwarie zgromadzenie narodowe w Estonii 
- TALLIN, 12.11. PAT. Wczoraj zakończono składanie list do czwar- 

tego zgromadzenia narodowego. Wszystkich list złożono 29 od 11 poli- 
tycznych ugrupowań. Listy te zawierają 2.175 kandydatów. 

Koniec rewolucji w Meksyku 
 WIEDEN, 12 III. Pat. Jak się dowiadują dzienniki wiedeńskie, wojska 

powstańcze w Meksyku pod dowództwem geń. Aguirre poddały się i zo- 
Stały rozbr: jone w stanie Vera Cruz. Według tych samych wiadomości na- 
leży uważać rewolucję w stanach południowych Meksyku za zlikwidowaną 

Trocki pozosfanie w Turcji 
' KONSTANTYNOPOL, 12 III. Pat. Jak dowiaduje się tutejsze biuro 

Asspciated Press ze strony nieoficjalnej, rząd turecki wyraża gotowość udzie- 
lenia Trockiemu w razie odmowy innych krajów zezwolenia na stałe osie- 

; się na obszarze Turcji. 

Go się dzieje z Gziczerinem? 
Litwinow pozostanie komisarzem spraw zagranicznych 

BERLIN, 12-III. PAT. „Demokratische Zeitung-Dienst* donosi, że losy 
komisarza spraw zagranicznych Sowietów Cziczerina interesują obecnie nie- 
zwykle niemieckie koła polityczne. Cziczerin, który przekazał urzędowanie 
Litwinowowi, należącemu do kół najbardziej zbliżonych do Stalina, udał się 
do Niemiec na kurację i od szeregu miesięcy przebywa w sanatorjum w Grii- 
newaidzie pod Berlinem. O tem, czy w stanie jego zdrewia nastąpiła jakaś 
poprawa, czy pogorszenie nic w ostatnich czasach nie było słychać. Ambasa- 
da sowiecka mra również zachowywać milczenie, co ma być związane z tem, 
iż między Cziczerinem a ambasadorem Krestońskim ma isnieć tylko słaby 
kontakt. „Demokratische Zeitung-Dienst* wyraża tu przypuszczenie, że w 
związku z nową konstelacją polityczną w Rosji obecny pobyt Cziczerina w 
Berlinie sprawia wrażenie nie tyle dobrowolnej kuracji, ile raczej wygnania. 
Cziczerin miał być niezbyt zachwycony wzmożoną aktywnością Litwinowa 
w sprawie paktu Kelloga, ponieważ zaś niema już dość wpływu, aby zinie- 
nić obecną sytuację w Rosji, więc właściwie komisarzem spraw  zagranicz- 
nych pozostanie nadal Litwinow, którego zastępcą jest Karachan. 

Incydenf z żoną posła łotewskiego. 
RYGA, 12 III. PAT. W dniu wczorajszym powracającej do Rygi żonie łotew- 

skiego posła w Moskwie Ozola na sowieckiej stacji granicznej włądze celne sowiec- 
kie nie pozwoliły na przewiezienie jej osobistego bagażu. Mimo posiadania paszportu 
dyplomatycznego i laisser-passer bagaż został przez urzędników sowieckich odesłany 
z powrotem do Moskwy. Łotewskie ministerstwo spraw zagranicznych poczyniło od- 
powiednie kroki celem wyjaśnienia tego zajścia, nie mającego precedensu w dotych 
czasowych łotewsko-sowieckich stosunkach dyplomatycznych. 

Skazanie zamachowca na konsula w Pradze 
PRAGA, 12. III. PAT. Dziś po południu odbył się w Pradze proces przeciwke 

sprawcy zamachu na konsula polskiego Lubaczewskiego. Oskarżony ĮMikolaj Paziuk 
narodowości rusińskiej urodzony jest 1899 roku w powiecie kołomyjskim. 

Akt oskarżenia zarzuca mu, że 31 października r ub. zapalił przed drzwiami 
konsulatu polskiego flaszkę z benzyną, przez co powstała możność wzniecenia pożaru 
orąz wystrzelił do konsula Lubaczewskiego. 

Po trzygodzinnem posiedzeniu sąd ogłosił wyrok, mocą którego HPaziuk skaza- 
ny został na półtora roku ciężkiego więzienia, zaostrzonego postem co trzy miesiące" 
z zaliczeniem więzienia śledczego, oraz na wydalenie z granic państwa. 

Pożar pól naffowych - 
RANGOON, 12. Ill. PAT. Na polach towarzystwa naftowego Burmah, położo- 

nych w okolicy Yenaca Gyang, wybuchł pożar, który zniszczył całkowicie urządzenie 
techniczne. Czterech ludzi doznało tak silnych poparzeń, że życiu ich zagraża nie- 
bezpieczeństwo. 

Wysiłki w celu ugaszenia ognia okazały się bezowocne. Istnieją obawy, że po- 
żar trwać będzie kilka tygodni. 

Wielkie maniiesfacje studentów w Hiszpanii 
PARYŻ, 12. Ill. PAT. „Le journal* donosi z Madrytu o poważnych manifesta- 

cjach studentów przed domem gen. Primo de Rivery oraz ministrów wojny i oświece 
nia publicznego. 3 

Policją zmuszona była szarżować, przyczem kilka osób odniosło lekkie rany. 
Aresztowano około 100-osób. Wieczorem manifestacje się powtórzyły. Było Gznowu 
kilka rannych. Dokonano też aresztowań. 

375 klm. na godzinę w samochodzie. 
LONDYN, 12 Ill. PAT. Agencja Reutera donosi z Dayton Beech ną Florydzie, 

że znany automobilista angielski mjr. Segrave zdobył nowy rekord światowy na swym 
automobilu, osiągnąwszy szybkość 231,5 mili Wa: na godzinę, t. zn. około 375 kim. 

rekord szybkości światowej wynosił 207 mil. ang. t. j. około 333 klm. 

„dle 

. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. @го- 
Odloszejia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

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

cieczki do swojej ojczyzny a dzieląc się 

wrażeniami z przedstawicielami pra- 
sy, zaakcentował wyraźnie, że opinja 
o Polsce poza oceanem jest najlepsza, 
dzięki wypełnianiu warunków planu 
stabilizacyjnego. Według doniesień pra 
sy, doradca amerykański rozwijając tę 
myśl wskazał na wyniki budżetowe i 
solidację wielu gałęzi produkcji. Co 
zaś.do pojemności rynków amerykań- 
skich dla nowej pożyczki, p. Dewey 
stwierdził, iż narazie nie byłaby aktu- 
alna, albowiem środowiska pieniężne- 
wolą krótkoterminowe lokaty, jako ro- 
kujące wielkie i szybkie zyski. Jedno- 
cześnie p. Dewey podkreślił niezwykłe 
bogactwo Francji, obfitującej w wielo- 
miljardowe kapitały, do których zaprzy 
jaźniona Polska ma prawo się odwołać. 
'Ma to być w formie lokowania polskich 
Listów Zastawnych Ziemskich na ryn- 
kach francuskich za pośrednictwem 
tworzącego się Banku Centralnego 
Kredytu Ziemskiego. W związku z tą 

koncepcją, przedstawiciele Banku Rol- 
nego i Ministerstwa Skarbu udali się do 
Paryża dla nawiązania kontaktu z wła- 
ściwemi czynnikami  finansowemi. 
Punkt ciężkości sprawy przeniesiony 

został do Paryża, skąd mieć trzeba na- 
dzieję, . pomyślne nadchodzić . będą 
wiadomości. 

W tych wynurzeniach powinny nas 

obchodzić dwie rzeczy: pierwsze— po- 
stępowanie Polski jest przykładowe, 
po drugie — Polska przestaje być ob- 
jektem ekspansji kapitału rozliczające- 
go na intratną lokatę krótkotermino- 
wą a więc lokatę lichwiarską i w ce- 
lach lichwiarskich. Polska staje się 
państwem, którego kapitał międzynaro- 
dowy nie może nie doceniać, a które 

, zmuszony jest traktować odtąd jako 
kontrahenta poważnego. 

Jest to duży, wyróżniający się su- 
kces na zewnątrz. Czy tego rodzaju efe- 

ktem możemy poszczycić się w wewnę- 
trznej polityce gospodarczej? W pew- 
nym stopniu tak. Tu jednak nie brak 
poważnych zgrzytów, które zagłuszyć 
magą dotychczasowe zdobycze. Mamy 
właśnie na myśli te tendencje statysty- 
czne, które w poszczególnych dziedzi- 
nach życia gospodarczego coraz wię- 
cej zyskują na amplitudzie, a którym 
zawdzięczając następuje załamanie się 
jednolitej dotąd akcji uzdrowienia sto- 

sunków gospodarczych wewnątrz kra- 

ju. Wskazywałem już poprzednio na 
te ewentualności powodowane z jednej 
strony możliwością dysponowania wię- | 
kszemi  kapitałami  inwestycyjnemi 
przez państwo, z drugiej zaś bezradno- 
ścią gospodarczych czynników produ- 
kcyjnych pozbawionych kapitału, spau- 
peryzowanych przez wojnę i inflancję. 
Pomimo wysiłków czynionych w kie- 
runku ustalenia takiej linji postępowa- 

nia, któraby kładła wyraźnie kres eta- 

tyzmowi — dotąd jeszcze wspólnej 

platformy do porozumienia nie znale- 
ziono, natomiast słuszne obawy po- 
winien wzbudzać ten fakt, że jednostki 
usposobione etatystycznie coraz więcej 
zyskują na wpływach. 

Ufajmy, że jest to zjawiskiem przej- 
ściowem i że ostatecznie zwycięży dą- 
żność, by sukcesowi na zewnątrz odpo- 

wiadał współmiernie efekt polityki go- 

'spodarczej wewnątrz kraju. 

Harski. 

RATES NEW S PORZEOORCE ASTRA 

Wygrane loterji państwowej 
W piątym dniu ciągnienia 5 klasy 18 

loterjj państwowej  główniejsze wygrane 
/ padły: 

50.000 zł. — 15288 
15.000 zł. — 34)70, 132449 
10,000 zł. — 122635. ь 

5 000 zł. — 4685, 22756, 31240, 31340, 
74341, 92380, 139648. 

3000 zt. — 52255, 76743, 86199, 99620, 
101185, 117048, 147373. 

2.000 zł. — 28382, 50415, 122896, 
125522, 144851. 

1.000 zł. — 8717, 10506, 13783, 24438, 
25919, 27166, 3322, 40843, 58033, 
58214, 65591, 67865, 68012, 71286, 75681, 
75682, 77576, 91221, 106534, 123918, 127754, 
134655, 141839, 159276. 166912, 

600 zł. — 5188, 7141, 9818, 14401, 
14961, 21648, 20415, 38148, 42222, 42305, 
48218, 48311 52762, 56548, 586334, 59435, 
65504, 67976, 89379, 89304, 89950, 98550, 
105152, 105338, 111777, 118876, 135575, 
154880, 168078.
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„Nagan“. 

komsomoiu na tutejszym terenie. 

biernego oporu. 

BAPANOWICZE. 

— Odczyt posła Rdułtowskiego. W 
dniu 9 stycznia w sali straży Ogniowej 
poseł BB Rdułtowski wygłosił odczyt 
w Sprawie zmiany konstytucji. 

Poseł Rdułtowski w 2 i pół godzin- 
nem przemówieniu scharakteryzował 
braki istniejąc ej konstytucji, oraz szcze 

„ gółowa uzasadnił zmiany, jakie propo- 
nuje BB na terenie Sejmu. 

Wreszcie scharakteryzował także 
projekt konstytucji wniesiony do sejmu 
przez Blok lewicy, uzasadniając wadli- 
wość takowego. Zainteresowanie odczy 
tem wielkie, saia byla tak przepelnio- 
nia, iż ci, którzy się opóźnili stali 
w korytarzu. ё 

Mówca po zakończeniu reieratu zo- 
stał nagrodzony oklaskami. 

— Zebranie Macierzy. W dniu 10 lutego 
rb. w sali kancelarji p. rejenta Danowskiego 
odbyło się walne zgromadzenie Koła Macie 
rzy szkolnej. 

Zebranie zagaił prezes Macierzy ks. Żo- 
łądkowski, proponując na przewodniczącego 
Dyrektora Gimnazjum Państwowego Pieniąż- 
kiewicza, asesor Dyrektora gimnazjum P. Szu 

__ lickiej Baranowskiego, sędzinę Bylicową i se 
kretarzem p. Pozniaka. 

Sprawozdanie kasowe przedłożył skarbnik 
' koła p. Bukowski, z którego wynika, iż za- 
pomóg od Ministerstwa Koło otrzymało 22 
tys. zł. od magistratu 2.000 zł. następnie pro- 
tokół komisji rewizyjnej odczytał p. Jasienio- 
wski i sprawozdanie rzeczowe — p. rejent 

__ Danowski. 
Nad sprawozdaniem wyłoniła się krótka 

dyskusja po której przyjęto sprawozdanie do 
zatwierdzającej wiadomości uchwalając na 
wniosek inż. Wernera rezolucję uzupełnioną 
przez p. Głąbika, by zarząd koła przedkładał 
walnemu zgromadzeniu budżet i prógram 
pracy. 

W sprawie budowy gmachu pod szkołę 
handlową zabrał głos kierownik budowy inż. 
Żołądkowski, który poinformował iż sta- 

raniem Zarządu udało się budowę gmachu 
| doprowadzić w tak krótkiem tempie do końca 

iż obecnie już szkoła handlowa mieści się we 
własnym lokalu. 

Dotychczas wykończony został parter i 
korytarz rekreacyjny, pozostało do wykoń- 
czenia piętro i centralne ogrzewanie. 

Koszt budowy wynosił dotychczas 77.430 
zł. 21 gr. koszt pozostałej budowy wyniesie 
około 50.000 złotych, lecz wobec braków fun 
duszów w obecnym roku projektu je się ro- 
bót na 20.000 zł. ; 

Po skończonym referacie na wniosek inż. 
Wernera, ogólne. zgromadzenie -. wyraziło 
wdzięczność inż. Żołądkowskiemu za tak tro- 
skliwą opiekę nad budową gmachu. 

Następnie odbyły się uzupełniające wybo- 
ry do zarządu. Tajnem głosowaniem zostali 
wybrani: 

Inż. Żołądkowski, burmistrz Dembiński, 
ks. Żołądkowski, pułkownik Skotnicki, .p. Be- 
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Wilno, Wielka 

PUTTKAMEROWIE. 
W czasie wakacyj roku 1818 go —- 

pisze Tadeusz Pini we wstepie do 
lwowskiego wydania „Wszystkich dzieł 
Adama Mickiewicza” - poznał Mickie- 
wicz Marylę Wereszczakównę, córkę 
nieżyjącego już marszałka powiatu 
nowogródzkiego, o rok od siebie 
młodszą, wówczas już narzeczoną za- 

_, możnego obywatela, a byłego oficera 
sławnego pułku szwoleżerów, o czte- 

| ry lata od Mickiewicza starszego, 
| "Wawrzyńca Puttkamera. A 

: Jej wdzięk, słodycz, urok jej ma- 
| rzycielskiego usposobienia i wysoka 

„inteligencja zjednały jej serce młode» 
go poety... Przepraszam! Państwo 
wszyscy doskonale znają całą tę hi- 
storję? Nie wątpię. Lecz o Mickiewi- 

( czu i Maryli tak żawsze przyjemnie 
_ posłuchać... Może nie? Tedy opowia- 

dajmy sobie dalej. 
Wspólne zabawy we dworze w 
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| nie pozostał! wycieczki, przejażdżki 
po Świtezi, zbliżały młodych ludzi co- 

"raz bardziej... aż wreszcie powstała 
| miłość głęboka, potężna, a obopólna 
|  —jak zapewnia Pini — i Maryla stała 
į się panią wszystkich spraw, chęci, 
| myśli Mickiewicza. Lecz—lecz rodzina 
_ Wereszczaków wytłumaczyła pannie, 
że dla własnego dobra powinna zer: 
wać tę sielankę, że powinna pójść 

| drogą rozsądku i nie myśleć o związ. 
| ku małżeńskim z ubogim poetą; że 
" zerwanie z zamożnym narzeczonym, 

który mógł i Wereszczakom dać „w 
 jnteresach*, nie nazbyt tęgich, un 
 fier coup de main, że wyrze- 

_ czenie się Puttkamera byłoby krokiem 
. nadwyraz nierozważnym. Trafiła ta 

mowa do przekonania Maryli We- 
‚° reszczakównie. Zaś rezultatem tego 
pk 
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OM BANKOWY 

N. Kleck i I. Lewin 
przyjmuje ubezpieczenia od 

wylosowania amortyzacyjnego 

obligacji 4 proc. prem. pożyczki inwesf. z r. 1928 
mającego się odbyć dnia 1 kwietnia r. b. 

| Tuhanowiczach —dziś już Ślad po nim, 

RAJOWE 

  

Likwidacja komsomołu w Nowogródku 
NOWOGRÓDEK, 12-IIl (tel. wł. „Słowa”). W wyniku dłuższej obserwacji władz 

bezpieczeństwa onegdaj ujawniono zebranie rejonowego związku młodzieży  komuni- 
stycznej K.P.Z.B. w domu Jana Chromego ze wsi Omniewicze gminy Horodeczańskiej. 
W chwili gdy 'policja wkroczyła do lokalu zebrani tam członkowie omawiali 
okólnik K.P.Z.B. w sprawie procesu Hromady i mających nastąpić wystąpień. Przy jed- 
nym z członków zebrania niejakim Skoworodzie znaleziono nabity rewoiwer systemu 

ostatni 

Zebrani oczekiwali przybycia seuretarzy podrejkomów, którzy mieli złożyć spra- 
wozdania i otrzymać instrukcje w sprawie planowanych demonstrącyj. Policja nie wy- 
chodząc z mieszkania ujęła 6-ciu sekretarzy likwidując w ten sposób całą organizację 

Aresztowanie agitafora 
SŁONIM, 12-III (tel. wł. „Słowa*) Onegdaj na polecenie 

szczególnej wagi aresztowany został Wacław Bojarczuk b. uczeń gimnazjum  białoru- 
skiego w Wiłnie wydałony ostatnio za agitację. Bojarczuk po powrocie do swej wsi ro- 
dzinnej Kozłowszczyzny rozpoczął agitację wśród młodzieży wiejskiej nawołując ją do 

sędziego do spraw 

  

resniewicz, starościma kmerykowa, i p. Kot- 
kowski, do komisji rewizyjnej pp. Jasieniow- 
ski i Rejhert, Makowiaski i na zastępców pp. 
Baranowski i Kurowicki, poczem posiedze- 
nie zakończono. 

— Szkoła dokształcająca.. Staraniem Ko- 
ła Poiskiej Macierzy. Szkolnej uruchomiono 
w gmachu szkoły handlowej bezpłatną wie- 
czorową szkołę dokształcającą dla czeladni- 
ków. 

Kierownikiem kursów wyznaczono inż. Żo 
łądkowskiego. 

Dotychczas uczęszcza 17 uczni. 

— Lustracja T-wa „Sokół* w Baranowi- 
czach. 10 marca Naczelnik Okręgu Wileńskie- 
go T-wa „Sokół* p. Grigiel zlustrował dzia- 
łalność gniazda T-wa Sokół w Baranowi- 
czach, a w szczególności sprawność techni- 
czną ćwiczeń członków w związku z ma- 
jacym się odbyć wszechsłowiańskim zlotem 
sokołów w Poznaniu w czerwcu rb. i po od- 
bytych ćwiczeniach wyniósł - wrażenie, że 
ćwiczenia zlotowe są prowadzone dobrze w-g 
określonego programu przez  naczelnictwo 
związku „Sokół'. 

Zaznaczamy, że Sokół Baranowicki pra 
cuje nad ćwiczeniami codziennte pod kiero- 
wnictwem naczelnika p. Henryka Kozioł - 
Piotrowskiego — udział w złocie weźmie 30 
osób sokołów i sokolic. 

Takąż samą lustrację naczelnik okręgu 
dokonał 9 marca w lidzkim Sokole. 

— Pożar posterunku policji. W dniu 10 
marca rb. o godz. 11-ej z niewiadomych przy 
czyn zapalił się dom posterunku policji na 
stacji Domanowo. Dom wraz ze wszystkiemi 
znajdującemi się aktami, inwentarzem, mię- 
dzy innemi i karabin maszynowy ręczny i 
kilka karabinów zwykłych spłonęły. 

Dochodzenie prowadzi komenda policji 
państwowej w Baranowiczach. S.G. 

ŚWIĘCIANY. 

— Dom ludowy. Przed kitku dniami odby 
ło się walne zebranie Towarzystwa Domu lu- 
dowego im. Józefa Piłsudskiego w Święcia- 
nach. Zebranie było dość liczne i ożywione. 
Prezes Towarzystwa Domu Ludowego p. Ka 
zimierz Odyniecki zlustrował pracę D.L. za o- 
kres faktycznego jego istnienia to znaczy, od 
miesiąca listopada 1928 r. do dnia 1 lutego 
1929 r. Jak wynika ze sprawozdania wynik 
pracy jest ze wszechmiar godny uwagi. Kil- 
ka podanych niżej cyfr powiedzą jak konie- 
cznem jest popieranie tego rodzaju placówek. 
W okresie tym w domu łudowym odbyło się 
17 odczytów przy 980 uczestnikach, 35 po- 
gadanek i czytanek przy 1114 uczestnikach, 
następnie przy Domu Ludowym prowadzoną 
jest czytelnia, która posiada 21 pismo, a z któ 
rej korzystało za ten czas. 2500 czytelników, 
bibljoteka liczy 6614 tomów książek na 200 
stałych czytelników. Obrót książek w tym 
czasie wyniósł 2500. Przytoczone wyżej cy- 
fry świadczą o intensywności pracy Towarzy 
stwa Domu Ludowego i dają rękojmię na- 
teżytego rozwoju tak ważnej placówki, ja- 
ką jest Dom Ludowy. Obecny. 
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trafienia było rozstanie się zakocha- 
nych... ' 

Naprzėd ciebie wspomina 
Co chwila, co godzina... 
Biegą wody potoku, 
Pamięć nie w naszej mocy: 
Już tylko raz co roku, 
Około Wieikiejnocy. 
Jaka grzeczna dziewczyńa! 
Jeszcze co rok wspomina... 

My i to doskonale znamy. 
nie mielibyśmy znać? 

W lutym 1821-go roku Maryla 
Wereszczakówna została panią Puttka- 
merową. Mickiewicz napisał IV tą 
część „Dziadów”. Nie byłby ich napi* 
sał jeśliby Maryla Wereszczakówna 
została jego żoną, 

Na szczęście — dła polskiej litera: 
tury i dla nas, „potomnych —poślu- 
biła Wawrzyńca Puttkamera. Jakże 
tam „stoi* u Byrona? 

„Think You if Laura had been 
Petrarch's wife— He would hare writ- 
ten sonnets all his life?“ Co ma zna- 
czyć: Czy państwo sądzą, że Petrarka 
spędziłby życie całe na pisaniu sone- 
tów, jeśliby był mężem Laury? Myślę, 
że nikt tego nie przypuszcza. 

Zaś Wawrzyniec Puttkamer, od- 
dawszy nam, Polakom, ogromną przy- 
sługę przez to, że z rąk swych Ma- 
ryli Wereszczakówny nie puścił, i 
Sprawiwszy to, że od lat stu każdy, 
co trzeci, Polak wie pozytywnie i do- 
kumientnie, że kobieta jest „puchem 
marnym", czego nikt w Polsce przed- 
tem nawet nie podejrzewał; zaś Waw- 
rzyniec Puttkamer, tak niesłychanie 
zasłużony około ekspansji i dynami- 
ki naszej literatury—spopularyzował 
w Polsce po wiek wieków... nazwisko 
Puttkamerów. 

O polskich Puitkamerach ma- 
ło kto wiedział; tak dobrze jak nie 
wiedział nikt. Dopiero Maryla We- 
reszczakówna uczyniła 3 prezentację. 

» 

' złożone zostało 16 listopada 1928 

Jakże . 
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Preliminaż budżefowy na rok 1929—30 
po uchwaleniu w Senacie 

WARSZAWA. 12.II1. Pat. Globalne cyiry preliminarza budżetowego, 
uchwalonego w dniu wczorajszym na plenarnem posiedzeniu Senatu, przed- 
stawia się jak następuje: 

Dochody: 
Administracja 
Przedsiębiorstwa 
Monopole 

1.861.172.299 złotych 
148.858.410 złotych 
902.517.000 złotych 
  

Razem 
Wydatki: : 

Administracja 
Przedsiębiorstwa 

2.912.547.709 złotych 

2.735.959.371 
21.887.600 

2-2) 

Razem 

Nadwyżka więc budżetowa wynosi 154.700.738 złotych. 

2.757.846'971 

Po potrące- 
niu 10 proc. na dodatek dla urzędników oraz 18 proc. dla inwalidów nad- 
wyżka netto wynosi 6.700.738 złotych. 

Sprawa przekroczeń budżetowych 
Posiedzenie sejmowej komisji budżetowej. 

WARSZAWA, 12-II. PAT. Posiedzenie 
sejmowej komisji budżetowej rozpoczęło się 
dzisiaj o godz. 11 rano pod przewodnictweni 
pos. Byrki. 

Referent pos. Lieberman odczytał pismo 
nadesłane przez b. ministra skarbu Czecho- 
wicza w odpowiedzi na wystosowanie doń 
zapytanie komisji odnoszące się do prze- 
szkód, które nie pożwoliły przedłożyć  Sej- 
mowi projektu ustawy o kredytach dodatko- 
wych. Pismo to brzmi jak następuje: 

„Do Sejmowej Komisji Budżetowej.. — 
wiedzi na pytanie, zakomunikowane 

mi listem Pana Marszałka Sejmu dn. 9 mar- 
ca, mam zaszczyt przesłać odpis listu mego 
do Prezesa Rady Ministrów z dn. 12 lutego 
r. b.. List ten, zawierający uzasadnienie po- 
dania mego o dymisję, świadczy o stosunku 
moim do sprawy legalizacji kredytów dodat- 
kowych za rok 1927—28. Wymienione w 
liście poprzednim podanie moje 0 dymisję 

roku na 
skutek różnicy zdań, trwającej od dłuższego 
czasu. Gdy p. premjer Bartel uzależnił ter- 
min przedłożenia ustawy o dodatkowych kre- 
dytach od zamkinięć rachunkowych za rok 
1927—28, ja ze swej strony jako minister 
skarbu uważałem przyśpieszenie legalizacji 
dokonanych wydatków za konieczne, nieza- 
leżnie od prac nad zamknięciami rachunko- 
wemi. Ježeliby komisja budżetowa, a następ- 
nie Sejm nie przyjęły do wiadomości oświad- 
czenia p. premiera, to decyzja moja co do 
dymisji byłaby nieodwołalna, kompromisowe 
zaś stanowisko Seimu nie mogło nie wpły- 
nąć na mój stosunek do tej sprawy, a to 
tembardziej, że w grę wchodziły, jak nad- 
mieniłem już w oświadczeniu swem z dn. 8 

  

. b. m., poważne względy natury gospodarczej 
(— ) Czechowicz — 11 marca 1929 r. 

Z kolei przystąpiono do przesłuchania 
prezesa Najwyższej lzby Kontroli p. Wróblew 
skiego. Pan prezes Wróblewski w zeznaniu 
swojem przedłożył między innemi wymianę 

korespondencji pomiędzy Najwyższą Izbą 
Kontroli państwa a ministrem skarbu, która 
dotyczyła żądania komunikowania Najwyż- 

"szej Izbie Kontroli każdego wypadku prze- 
kroczenia budżetowego, wraz z podaniem 
sumy i zarządzenia, na podstawie którego 
nastąpiło przekroczenie budżetowe. Dalej p. 
prezes Wróblewski zaznaczył, że wszystkie 
przekroczenia Najwyższa Izba Kontroli obli- 
czyła na łączną sumę 562 miljony zł.. Wresz- 
cie prezes Wróblewski zaznaczył, że Najwyż- 
sza lzba Kontroli badała poszczególne pozy- 
cje o przekroczeniach budżetowych, a swoje 
spostrzeżenia i wyniki tych badań spisała w 
trzech protokułach, które świadek przedsta- 
wia komisji. Z kolei referent i posłowie za- 
dawali szereg pytań, na które prezes Wró- 
blewski odpowiadał. . 

Po przesłuchaniu prezesa Najwyższej 
Izby Kontroli referent oświadczył, że prosi o 
wyznaczenie posiedzenia na następny czwar- 
tek po poł. i że na tem posiedzeniu zamie- 
rza postawić ostateczne rzeczowe wnioski w 
sprawie oskarżenia. Zarazem prosi, aby 1) 
uproszono b. ministra skarbu 0 udzielenie je- 
szcze komisji swego pisma o swej dymisji z 
16 listopada 1928 r., 2) uprosić p. prezesa 
Rady Ministrów Bartla o dostarczenie komi- 
sji odpisów poszczególnych uchwał Rady Mi- 
nistrów, na podstawie których nastąpiły prze- 
kroczenia budżetowe, wymienione w sprawo- 
Zdaniu Najwyższej Izby Kontroli za rok 1927 
—28 w łącznej kwocie 562.755.799 złotych. 

Po krótkiej dyskusji wnioski te uchwa- 
lono większością, 14 głosów przeciw 8. 

Proi. Krzyżanowski zażądał, aby  refe- 
rent udzielił aktów sprawy posłowi Downa- 
rowiczowi, jako temu, który postawił wnio- 
sek o przejście do porządku dziennego. Re- 
ferent oświadczył gotowość udzielenia aktów 
każdemu członkowi komisji. 

Następne posiedzenie odbędzie się 14 b. 
m. o godzinie 4 po południu. 

GERT WANA O ODC RE ОЧЕ NIN T ESS TNT NNB у 

Awantury w niemieckim Sfudzieńcu 
BERLIN, iii. PAT. W domu poprawczym dla młodocianych _ przestępców, 

znajdującym się pod zarządem miasta Berlina, doszło w niedzielę wieczorem do po- 
ważnych zaburzeń. 

Około 16 wwychowanków zaczęło niszczyć urządzenia domu i występować 
czynnie przeciwko dozorcom. Wobec tego musiano wezwać na pomoc policję, która 
aresztowała 5 przywódców wzmniankowanych zamieszek. 

Tryumi sportu polskiego w Helsingiorsie 
W dniu 12 b. m. rozegrany został w Helsingforsie międzynarodowy 

"konkurs skoków, w którym wzięli udział dwaj narciarze polscy Broni- 
sław Czech i Karol Szostak, powracający z narciarskich mistrzostw  Fin- 
landji w Lahti. Zawody przyniosły wspaniałe zwycięstwo Bronisława Cze. 
cha, naszego najlepszego narciarza, który zajął drugie miejsce, mając jed- 
nocześnie najwyższą notę za styl 18.000 punktów. 
Waal (Norwegja) nota 149.20 punktów. 

Pierwsze miejsce zajął 
Drugie — Bronisław Czech (Polska) 

149.00 punktów. Karol Szostak zajął 8-me miejsce z notą 136.30. Ogółem 
startowało 27 zawodników. Licznie zebrana publiczność nagrodziła znako- 
mite wyniki polskich narciarzy długotrwałemi oklaskami. Na zawodach o: 
becni byli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego oraz poselstwo pol- 
skie z pos. Harwattem na czele. 

    

  

Wprowadzenie przez nią na Ślubny 
kobierzec Wawrzyńca Puttkamera by- 
ło jakby udzieleniem, konierowaniem 
Puttkamerom po raz drugi polskiego 
indygenatu, lub potwierdzeniem, raty- 
fikowaniem ich dobrego, ba, najlep- 
szego polskiego szlachectwa. 

Vivant, crescant, Ногеап!! - па ро!- 
skiej ziemi, w najdłuższe lata. 

Tymczasem zaś - ponieważ, jak o 
Mickiewiczu i Maryli, tak o Puttkame- 
rach zawsze się słucha z właściwym: 

„i tradycvjnym pietyzmem — jak o ja: 
kiej „pamiątce narodowej — posłuchać 
proszę, co się o Puttkamerach, proto- 
plastach najdalszych tudzież o  bliż- 
szych nas Puttkamerach ale niemiec- 
kich —pisało niedawno w powojennem, 
niezmiernie żywo i wytrawnie, nowo- 
cześnie i pikantnie prowadzonem cza- 
sopismie, którego tytuł brzmi „Der 
Querschnitr*, co ma znaczyć „Cięcie 
naukos*, co znowuż znaczyć ma: 
„Świat w przecięciu naukos*. 

Współczesny Cezarowi — czytamy 
tam — książę  (Fiirst) Leszek III 
miał jedenaścioro synów. Pieczętował 
się Gryfem, co go do dziś dnia 
Puttkamerowie w herbie mają. Pano- 
wał w Dacji, tj. w teraźniejszej Serbji. 
Jednemu z jego ośmnastu synów by- 
ło na imię Jagsa. Ów Jagsa  zapo- 
czątkował dynastje Jagsów i któryś z 
jego potomków — pisał się „hrabia 
Vrs“ (co należy wymawiać  Wrsz) 
Vrsowie przesiedlili się do Czech. 
Cała jedna dzielnica Pragi od nich 
nazwę swoją wzięła. Jeden z Vrsów 
był „na punkcie" poślubienia Królo- 
wej Libuszy lecz ta rozmyśliła się w 
ostatniej chwili i dawszy od kosza 
olbrzymio bogatemu kuzynowi, po- 
ślubiła— proszę zgadnąć kogo — ordy- 
narnego chłopa, który na tron czeski 
wprowadził Przemyślidów... Lecz to 
do rzeczy nie należy, 

   

Należy zaś do niej to, że Vrsowie 
uznawszy rekuzę daną jednemu z nich 
za despekt wyrządzony całemu rodo- 
wi—ostentacyjnie wyprowadzili się z 
Czech. Jedni zawędrowali aż na Po- 
morze nadbałtyckie, przyczem jeden 
z Vrsów miał nieszczęście — czy tu- 
pet? wyzwać na rękę panującego na 
Pomorzu władcę i trupem: go — роЮо- 
żyć. Ow zawadjaka był podobno 
właśnie praszczurem _ Puttkamerów. 
Musiał z Pomorza „wiać” i dopiero 
jego wnuk zjawia się nad Bałtykiem. 
Na imię mu bylo Jesko (Jan). Pia- 
stował wysoką godność gdańskiego 
wojewody, palatyna (palatin) i miał 
być podobno wybitnym politykiem. 

Synowie jego byli  burgrabiami 
(Burggraien) na Schlawe, na Stolpie 
etc. Od tej właśnie daty mają Gryta 
w herbie miasta Schlawe, Stolp, Zan- 
now, Rūgenwalde. Gryi to Leszka, 
Vrsów, Jagsy i — Puttkamerów. A 
nazwisko Puttkamer jest derivatum 
wyrazu (dobrze nam, Polakom, zna- 
nego) podkomorzy, po niemiec- 
ku Unterkimmerer, albo Kronkamme- 
rer. Był to więc pierwotnie tytuł 
(dodajmy: w polskiem,- nie niemiec- 
kiem brzmienint) z którego wyrosło 
nazwisko, który się stał nazwi- 
skiem. Puttkamerowie osiedli w gra- 
nicach byłego Państwa Rosyjskiego, 
w !dawniejszem „Russisch-Polen* — 
dodaje autor monograficznego szkicu 
o Puttkamerach—tytułują się do dziś 
dnia hrabiami Vrs-Puttkamer. 

Wspomnieni Vrsowie ciężkie sta- 
czałi walki z markgrafami Brańdenbur- 
skimi, trzymali się ostro przez czas 
długi, wreszcie jednak ulegli przemo- 
cy i — germanizacji. Słowiańscy dy- 
naści stali się niemiecką szlachtą. 
Wysoką szlachtą niemiecką. Jest to 
ród hardy i zadzierżysty, a rodzinne- 
go zagona trzymają  się— pazurami. 

    

Złofo w Golistreamie. 
Wyzyskanie siły prądu  Golistre- 

amu jest zagadnieniem pasjonującem 
uczonych. Profesor Claude poświęcił 
się tej idei całkowicie i od lat pracuje 
nad wymyśleniem przyrządów, które- 
by "pozwoliły na zużytkowanie tej 
ogromnej siły. Narazie konkretnemi 
rezultatami poszczycić się nie może, 
natomiast uwagę jego zaobserbowała 
inna sprawa, mianowicie: złoto za- 
warte w wodzie morskiej. 

Jeden metr kubiczny wody zawie- 
ra złota wartości około 3 groszy. 
Otóż Golfstream w przeciągu godziny 
porusza złota przynajmniej na war- 
tość 1 i pół miljarda złotych! 

Ale jak wydobyć to fzłoto? Jest 
ono tak rozproszkowane, tak rzadkie, 
że eksploatacja nie opłacałaby się w 
żadnej kalkulacji. Bo wydobywanie 
złota z wody nie jest niemożliwością 
—jest tylko za drogie. Przy  dzisiej- 
szych maszynach i systemach wyłu- 
skanie z metra kubicznego owych 3 
groszy wynosiłoby kilkadziesiąt zło- 
tych—operacja zatem mało lukra- 
tywna. 

Kąpiący się w oceanie zauważają 
nieraz, po wyjściu z wody, iż kostjum 
ich ma jakiś złotawy odcień to właś- 
nie to złoto nieuchwytne. 

Są i dziŚ jeszcze rzeki złotodajne. 
Dawniej było ich więcej, mityczne 
złote runo, po które Jazon z Argo- 
nautami taką wyprawę przedsięwziął — 
było zwyczajną baranią skórą, długo 
impregnowaną w rzece złotodajnej. 

Kto wie czy z czasem nie wynajdą 
uczeni taniego i praktycznego środka 
na odbieranie Golfstreamowi jego bo- 
gactwa. : Pux. 

  

Madzwyczajne zdemaskowanie Kobiety 
mężczyzny. 

Kapitan Wiktor Bligtit Barker był 
w Anglji popularną postacią. Słuszne- 
go wzrostu dobrze zbudowany, ra- 
czej przystojny imponował wszystkim 
zewnętrzną postacią. | 

A w rozmowie! A w obcowaniu! 
Nie było milszego kompana: zawsze 
chętny do wypitki, zawsze wesoły, 
zawsze z zapasem nowych, pikantnych 
anegdotek—nie dziw, że wszyscy woj- 
skowi za nim przepadali. O strategii 
dyskutował kapitan z zamiłowaniem; 
i nie plótł wcale od rzeczy, odwro- 
tnie nieraz kuci na cztery nogi pułko- 
wnicy i generałowie musieli mu przy- 
znać rację. 

l oto okazało się nagle, że kapi- 
tan Barker jest kobietą. 

A okazało się tak: W jakimś szyn- 
ku podochocony kapitan potłukł lu- 
Stra i talerze,a wzamian zapłaty sko- 
pał właścisiela i kelnerów. Policja in- 
terwenjowała, odprowadzono _ dzielne- 
go wojaka do komisarjatu, doktór lo: 
kalny dał mu jakiś proszek uspokaja: 
jąco-nasenny, poczem  rozebrał goi 
położył do łóżka — wtedy wszystko В 
wyszło na jaw. 

W przeciągu paru dni zrekonstru- 
owano žyciorys „kapitanowej“. Praw- 
dziwe jej nazwisko miss Smith Adela. 
Jako pielęgniarka na ironcie w czasie 
„wielkiej wojny wyszła zamąż za oii- 
cera — Australijczyka. Miała z nim 
dwoje dzieci, mąż został zabity w 
18-stym roku. 

Niepodobna dokładnie określić kie- 
dy miss Smith zamieniła się w kapi- 
tana Barkera, w każdym razie nastą- 
piło to wkrótce; dzieci nazywają ją 
„Papo“ i nie przypominają sobie zgo- 
ła, by miały matkę, 

Miały zato macochę, Smithowa bo- 
wiem poślubiła najformalniej w świe- 
cie w 23-cim r. pannę Emmę Howard 
córkę aptekarza. Rodzice i młoda 

Niemniej do tradycyj rodowych są 
przywiązani, bo do powierzchowności 
fizycznej, są to po większej części 
rosłe blondyny; jasny kolor włosów 
przeważa w rodzie starodawnych 
Vrsów (Wrszów, prawie Warszów, 
jak wymawiać należy). Wyjątek stą- 
nowiła małżonka Żelaznego Kancle- 
rza, Bismarcka, która była nawet sil- 
ną brunetką. Z dziada— pradziada rol- 
nikami byli lub żołnierzami i do 
ostatnich czasów stali wiernie przy 
pługu albo li też szablę przy boku 
nosili. W 1914 roku poszło na wojnę 
do szeregów wojska niemieckiego ani 
mniej ani więcej tylko 150 Puttkame- 
rów. Poległo dziewiętnastu. 

Dworakami byli zawsze nietęgi- 
mi. Nie dla Puttkamera to była kar- 
jera. Puttkamerowie mają twardy kark 
i nie do reweransów im czołobitnych. 
Patrjoci jak jeden mąż, mają też i 
niema! jednolite gusta: polowanie, ko- 
biety, wino i gry hazardowe. 

Znany gubernator Kamerunu Je- 
sko von Puttkamer tchnął w swój ród 
zamiłowanie do wypraw zamorskich i 
do „prac kolonialnych i imprez na wiel- 
ką skalę. Nie omieszkali też Puttka- 
merowie poszukać stałych: dla siebie 
siedzib poza granicami Państwa Nie- 
mieckiego. Maja swoje gniazda Puttka- 
merowie: i w Rosji, i w Ł'olscevi w 
Austrji i aż w Australji, Jeden z Putt- 
kamerów był niemieckim ministrem 
oświaty i on to pokasował literę „h* 
w wyrazach takich jak Tiir, jak 
Tor, jak Tal. Kasata przyjęła 
się. Dziś już się wyraz Thal pisze 
Talii t. p. Wspomniany Jesko v. Putt- 
kamer poczynał sobie w Kamerunie jak 
pan życia i Śmierci „poddanych”. 
Wieszał murzynów... jak bieliznę na 
płocie. Spróbowano pociągnąć do od- 
powiedzialności; odbył się nad nim 
jakiś nadzwyczajny sąd w Berlinie. 

    

małżonka byli do ostatniej chwili peł- 
ni podziwu dla kapitana, nie chcieli 
wprost wierzyć, by to rzeczywiście by- 
ła kobieta. Biedna Emma opowiedzia- 
ła, że mąż odniósł jakieś straszne 
rany na wojnie i dlatego... ale po- 
zatem był mężczyzną w każdym calu. 

Lokaj kapitana, stary żołnierz Bi- 
gell zaręczył, że pan jego golił się 
codziennie bardzo skrupulatnie, nie- 
raz widział go z mydłem na twarzy i 
brzytwą w ręku przed lustrem. 

„Kapitanowa“ Barker był czynnym 
członkiem wielu organizacyj, między 
innemi sekretarzem faszystów angiel- 
skich, przewodniczył na zebraniach, 
wygłaszał referaty, szedł na czele w 
dnie uroczystych pochodów. Nosił też 
cały sznur odznaczeń: najprzeróżniej- 
sze ordery i gwiazdy. 

Obecnie Mis Adela Smith— kapitan 
Barker siedzi w więzieniu. Jest szcze- 
rze przygnębiona, zrozpaczona na- 
wet — „złamałam sobie życie, ' mówi, 
przez jedno niebaczne posunięcie, 
przez jedną głupią awanturę, Wszy: 
stko teraz stracone!" 

Rzeczywiście biedna kobieta, co 
ona w gruncie rzeczy złego zrobiła? 
Ułożyła sobie życie w sposób, jaki 
uważała za najwygodniejszy, a przy- 
tem nie szkodziła nikomu, wszyscy 
byli przecie najzupełniej zadowoleni. 

K....l 

  

Czopki he- | nięni* (z kogutkiemj 
moroidalne ;, ait0 usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, — pieczenie, 

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

MT GRANULKI 
RUSSYA ы 

o KASZLUJ 
DUSZNOŚCI i CHRYPKI 
LLS ПА КОУЬ аТЕРа 

   
AO UODALŁLYY 

  

SER ЕН НЕ С КА УС СО ЯО ЛЕМ ЗОН ZŁ GK ИНЕ 

B WB 05 ń w wypadanie, łupież,. 
B łysienie usuwa 

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

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

0 —L6SS Wydz. Zdr. Publ. Nr 154, 

RAL 
Wydział Powiatowy Sejmiku 
Wileńsko- Trockiego w Wilnie 

Poszukuje lekarzy na Subsydja 
do Mejszagoły i Niemenczyna. 

Do obowiązków lekarzy subsydjowa- 
nych należy praca sanitarno-hisjeniczną w 
rejonie, prowadzenie . Stacji Opieki nad 
Matką i Dzieckiem oraz udzielanie pomo - 
cy lekarskiej chorym. 
7% Punkty do objęcia od dn. 1-g0 kwiet- 
nia r- b. 

Warunki do omówienia w Biurze Wy- 
działu Powiatowego, ul. Wileńska 12, do- 
kąd też należy składać oferty. 

   
  

Lecz ktoby Jeskowi von Puttkamer 
napluł w kaszę! On zaś obraził się. 
I stanął na czele jakiegoś wielkiego 
przedsiębiorstwa kolonialnego —angiel- 
skiego. : 

Innym calkiem typem była słynna 
Marja Magdalena von Puttkamer, wie]- 
ka poetka, małżonka generała Henry- 
ka v. Puttkamer. Prześcignęła ią poi 
względem sławy poetyckiej małżonka 
sekretarzą stanu Maksymiljana Puttka- 
mera, Alberta von Puttkamer. Wresz- 
cie przez czas dłuższy przebywała w 
Konstantynopolu niejaka Thea von 

Puttkamer, też pisząca i drukująca po 
niemieckich czasopismach wiersze 
świadczące o niemałym talencie poe- 
tyckim, widocznie „iamilijnym* w ro- 

dzie Puttkamerów. Ba, poezje pisuje 
i drukuje baronowa von Puttkamer, 
stale mieszkająca w Pradze, Podpisu- 
je się: Nora Hollo-Putkamer. © 
,  Pomorscy Puttkamerowie odbywa- 
ją doroczne zjazdy familijne, -raz w 
Berlinie, drugi raz w mieście Stolp. 
Są to zdeklarowani patrjoci niemieccy, 
żarliwi nacjonaliści. Przeciwnie bardziej 
kosmopolitycznie „nastawieni“ są Putt- 
kamerowie mający rezydencje swoje w 
Luxemburgu. Zwłaszcza wielkopańsko 
prezentują się rezydencje w Betten- 
dori i w Móstrofi, W tej ostatniej 
miejscowości wyrabia baron Gustaw 
von Puttkamer szampańskie wina—po- 
dobno znakomite. Jest sam wesoły 
i wytworny jak wino, które iabrykuje. 
Na firmowej etykiecie figuruje heral- 
dyczny Gryf Puttkamerów, co się nie 
wszystkim Puttkamerom podoba. 

To też na iamilijnych przyjęciach 
u barona Gustawa nie nalewa się 
inaczej wina jak z. butelki szczelnie 
serwetą Owiniętej — i nikomu za sto- 
łem głupia tam jakaś etykieta humo- 
ru nie psuje. 

Cz. j.



KURJER GOSPODARCZY ZIEM WSCHODNICH 
zebranie wydziału Mleczarskiego Zw. Spółdz. Polsk 

Oddział w 

W poniedziałek odbyło się zebra- 
tie wydziału Mleczarskiego Związku 
Spółdzielni Polskich—oddział w Wil- 

„tie, kt6remu przewodniczył p. Ihnato- 
„Vicz. 

. „Program dnia przewidywał dwa 
jteieraty: p. Kandybo—Ruch mleczar- 
ski na Kresach innych dzielnic, i p. 
Innatowicza— Stan i zadania spółdziel- 
mi rolniczo-przetwórczych oraz cały 
Szereg drobniejszych spraw bieżących. 

Z reieratów tych dowiedzieliśmy 
się, że praca Wil. Oddziału Zw. Sp. 
Polskich na polu mleczarstwa zapo- 
*zątkowana została w 1926 r. W па- 
Stębnych latach powstaje coraz więcej 
mleczarń na terenie woj. Wileńskiego, 
Nowogródzkiego i Białostockiego. 

Zaznaczyć tu należy. że ten sto- 
Sunkowo dobry wynik osiągnięty na 
polu mieczarskiem uzyskano dzięki wy- 
datnej pomocy Wil. Tow. Rolniczego, 

ło położył pracy. 
Stan istniejących za rok 1928 

Spółdzielni mleczarskich w Wojewódz- 
twach wspomnianych przedstawia się 
następująco w porównaniu z 1927 
tokiem. 

Ilość członków 1921— 396, 1928 — 

-1655, ilość udziałów 1121—1432, do- 
Starczono mleka 150815 — 2144025, 
Masła 32923 —108776, majątek spół- 
dzielni 30.563.33 —142.212.84, fundusz 

as 1545—48/6, wyplacono do- 
tawcom 161125 583126. 

Z powyższych zestawień widać ja- 
i szybki rozwój wykazują spółdziel- 
ie mleczarskie w porównaniu z ro- 
iem 1927. Członkowie spółdzielni 

Tekrutują się w 86 proc. z drobnych 
Glników i 14 proc. większych i Śre- 
nich. 

Analizując dalej życie spółdzielni 

Towarzystwo Lniarskie w Wilnie 
a rolnicy 

Od T-wa Lniarskiego w Wilnie 0- 
rzymujemy następujące wyjaśnienie: 

W n-rze ,Słowa* z dnia 29 stycznia 
b. ukazał się artykuł p. Tadeusza Ci- 
zewskiego z Mior „Czego oczekuje rol 
ik od Towarzystwa Lniarskiego*. Już 
Am tytuł, świadczący o zainteresowa- 

Niu się rolników nowopowstałą organi- 
acją Iniarską, utwierdzit nas w prze- 
onaniu, iż jest już wielki czas, aby roz 
poczęła się stała wymiana zdań'i kon-' 
akt pomiędzy sferami zainteresowa- 

ych rolników a T-wem  Lniarskiem, 
"kt óry to kontakt Towarzystwo usi|- 
ie zabiega od samej chwili swego po- 
stania. 
W myśl tej zasady z radością wita- 

my głos p. Ciszewskiego i sądzimy, że 
Sprawom, poruszonym w jego artyku- 

e, winno być nadane oświetlenie rów- 
hież j ze strony Towarzystwa Lniar- 
skiego. : 
 Zgadzajac się w zupełności z teza- 

Mi, zawartemi w pierwszej połowie ar- 
Ykulų, p. Ciszewskiego, — zdania sza- 
lownegó autora odnośnie do pozosta- 
ych spraw podzielić nie możemy. 
„Zacznijmy od działalności Wydziału 

-Niarskiego Centrali Spółdzielni Rolni- 
20 - Handlowych w Wilnie. W miarę 
posiadanych funduszów i sił swoich 
racowników Centrala prowadzi zakup 
łomy Inianej i surowca, skupując około 
-000 pudów. tygodniowo, a że działal- 
ość jej dotychczas nie objęła całego 
€renu produkcji lnu, to wszak, zgod- 
ie z przysłowiem „Kraków nie odrazu 
udowano“. : 
W pierwszych dniach lutego Cen- 

tala wysłała pierwszą partję włókna 
„Aianego do Anglji, przyczem posługi- 
Nałą się nową polską klasyfikacją ga- 
unków inu. W miarę rozwoju operacji 
€ntrali koła handlowe ozwyczajają się 
nową nomenklaturą i wtedy dopiero 

)*dzie można mówić o powszechnem 
janiechaniu klasyfikacji łotewskiej i.ro 
Jiskiej odnośnie do polskiego Inu. 
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ka działalność komisji kwalifikacyj- 
JEJ przyczem jednak, wydając sąd u- 
FMny, nie zaznajomił się dokładnie z 
jEścią świadectwa kwalifikacyjnego, 
Jdawanego przez komisję. W istocie 

{ гЁ)‘іесг\шо kwalifikacyjne” stwierdza 
<© typowość roślin i bynajmniej nie 
injuje o sile kiełkowania nasion, z 

оо
 

ch roślin otrzymanych, wręcz przeci- 
lie, na świadectwie kwalifikacyjnem 
czzczona jest uwaga: „da niniej- 

4  So%wiadectwa należy żądać zaświa 
„enia Stacji Oceny Nasion o warto- 
+! użytkowej nasienia”. 

ąadzimy, że objawy zainteresowania 
£ ze strony rolników Towarzystwem 

{ а] skiem wzmoga się i tem samem 
tę się to, do czego dąży zarówno 

showny autor, jak i założyciele To- 
‚ › Przystwa Lniarskiego, a mianow'cie, 

wpływy rolników - hodowców Inu. 
Zostały na przyszłość tak, jak i są 
tychczas — w Towarzystwie Lniar- 
ła dominującemi. Obecnie z liczby 9 
onków Zarządu Towarzystwa — tyl 

| + nie są rolnikami z zawodu. 
„ Dla ułatwienia orjentacji, zarówno 

A falgwnego autora, jak i innych, komu 
jemy, iż adres Towarzystwa Lniar 

sigo poczcie jest dokładnie znany, 
2) tym, którzy chcieliby się osobiście 
d Towarzystwa zgłosić, przypomina- 

„iż mieści się ono w Wilnie, przy 
u Mickiewicza 19, w domu Centrali 
sfłdziejni Rolniczo - Handlowych. 

"Bi 

którego instruktor p.. Żywiecki niema- ' 

Dalej szanowny autor krytycznie 0-.| 

mleczarskich w roku 1928 zaznaczyć 
należy, że zmuszone one były przeżyć 
b. ciężki kryzys wywołany - brakiem 
paszy. Co zaś do kredytów na zakup 
pasz trešciwych, to z braku uświado- 
mienia ogółu rolniczego spółdzielnie 
kredytu tego nie wykorzystały. Kredyt 
na kupno krów został wykorzystany. 
Tylko na terenie woj. Wileńskiego 
wydano kredytu na sumę 437.000 zł. 

Omawiając w dalszym ciągu do- 
datnie i ujemne strony z życia Spół: 
dzielni mlecz., zaznaczyć musimy przy- 
kre ale prawdziwe zjawisko—brak za- 
interesowania sprawami spółdzielni, 
nie tylko zwykłych członków ale na- 
wet Rad Nadzorczych i Zarządów. Ta- 
kie rzeczy są niedopuszczalne i obo- 
wiązkiem każdego prawdziwego oby- 
watela swojej ojczyzny jest pociągać 
ludzi do szczerej i uczciwej pracy na 
poiu spółdzielczości. 

Po wysłuchaniu referatów uchwa- 
lono szereg wniosków. Będą one jako 
wytyczne. któremi posługiwać się bę- 
dzie w przyszłości Zw. Spół. Polskich, 
a brzmienie ich jest następujące: 

„Dążyć do unormowania grachun- 

kowości i techniki w istniejących spół- 
dzielniach mleczarskich, wprowadzając 
jaknajwiększe udoskonalenie. 

Biorąc jako zasadę w swojej pra- 
cy nie ilość, a jakość spółdzielni, dą- 
żyć do wzmocnienia już istniejących. 

Uposażyć wszystkie spółdzielnie w 
dobrych fachowych kierowników, nie 
zaś samouków, 
czas w wielu mleczarniach". 

Na zakończenie wyrażono życzenie 
aby praca społeczna prowadzona by- 
ła wspólnemi siłami drobnego rolni- 

go rolnika szczerym i życzliwym opie- 
kunem i doradcą, wskazując lepszą 
drogę ku jasnej przyszłości. 

W, T. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— Dalsze debaty w sprawie memorjału 
sier gospodarczych. W dniu dzisiejszym od- 
będzie się w urzędzie wojewódzkim o godz. 
19 m. 30 zwołane przez przewodniczącego 
sekcji ogólno-gospodarczej Komitetu Regjo- 
nalnego prof. Zawadzkiego posiedzenie spe- 
cjalnej komisji złożonej z przedstawicieli ster 
handlu, , przemysłu i rzemiosła celem dokład- 
nego zobrazowania obecnego stanu gospo- 
darczego Wileńszczyzny w związku ze zna- 
nym memorjałem, w którym sfeiy gospodar- 
cze zwróciły się do rządu © pomoc. 

5 TNT TSR IO IO KIRILAS TTT KITI 

Niezwykłe zajscie na ul. Dominikańskiej 
Tragikomiczna historja „„porwanego* dziecka — powodem 

zbiegowiska 
Wczoraj ulica Dominikańska była terenem naprawdę niezwykłego zajścia. W 

godzinach rannych do mieszczącego się przy tej ulicy sklepu z gałanterją Gierszgorna 
weszła znaną mu osobistość p. Т. urzędniczka Centralnego Biura Meldunkowego pro- 
sząc o zaopiekowanie się jej 3-letnią córeczką, gdyż mając liczne interesy w mieście nie 
chce narażać dziecko na niepotrzebny spacer. Po wyjściu p. T. dziecko zaczęło niepo- 
koić się tak, że Gierszgorn chcąc je czemś rozbawić wy 
to nie poskutkowało i dziecko rozpłakało się tak, że zwró: 

wadził na ulicę. Jednakże 
s to uwagę przechodniów. 

   
   

Gierszgorn, chcąc uniknąć zbiegowiska pośp.eszne skierował się z powrotem do sklepu, 
prowadząc za rączkę płaczącą i wzywającą matkę dziecko. Całe zajście obserwowało 
kilka kobiet, które z zachowania się Gierszgorna wywnioskowały, że on dziecko porwał 
i chce je ukryć. Na wszczęty przez kobiety alarm przed sklepem zebrał się tłum, który 
usiłował. wtargnąć do sklepu. W obronie Gierszgorna stanęło kilku jego sąsiadów, którzy 
bronili wejścia. W chwili gdy wzburzony tłum siłą chciał dostać się do sklepu i jeden 
z broniących wstępu został już uderzony w głowę zjawiła się zaałarmowana policja. a 
po chwili i matka płaczącej dziewczynki, która z trudem zdołała wyjaśnić zebranym, 
że dziecko zostawiła dla chwilowego” zaopiekowania się. Skonfudowane kobiety były 
święcie przekonane, że Gierszgorn porwał dziecko na „macę*. Policja rozproszyła tłum 
i płaczące dziecko oddała matce. 

Dochodzenie w sprawie mordu pod Druskienikami 
* Dochodzenie policyjne nie ujawniło jeszcze sprawców ohydnej zbrodni popeł- 

nionej we wsi Dubno pod Druskienikami,. o czem donosiliśmy onegdaj. W trakcie 
śledztwa stwierdzono niezbicie, że rodzinę Halkėw zamordowano w celach rabunko- 
wych. Na ciele trupów są lczne rany zadane kilku narzędziami. Okazało się, że 
morderstwo zostało wykryte dopiero po kilku dniach przez sąsiadów mieszkających 
od domu Halków o kilometr. Nasuwa się przypuszczenie, że sprawcy morderstwa 
byli znani Halkom, gdyż weszli oni przez drzwi, a po dokonaniu morderstwa zbiegli 
oknem. Podczas oględzin mieszkania za piecem znaleziono 700 złotych. Zamordo- 
wany Halko był znany w okolicy jako pożyczający pieniądze na procenty. 

Fa 
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologii U. S. B. 
z dnia 12 III. 1929 r. 
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Opad za do: | 
bę m. m. 1 

Н 

Wiatr 
przeważający \ 

Południowo zachodni 

Uwagi: Pochmurno, mgła. 
Minimum za dobę — 16 2 
Maximum na dobę + 02C. 
Tendencja barometryczna: Stan stały. 

WASZEGO 

NABOŻEŃSTWA 
— Nabożeństwo żałobne. Z okazji dnia 

imienin wielkiego filantropa i niezrównanego 
działacza społecznego ś. p. Józefa Montwiłła 
w poniedziałek 18 marca r. b. o godz. 10-ej 
r. w kościele św. Trójcy przy ul. Dominikań- 
skiej odpraw.'ione zostanie żałobne nabożeń- 
stwo za spokój duszy zmarłego o czem po- 
wiadamia Zarząd T-wo Popierania Pracy 
Społecznej im. $. 1 ]. Montwiłłów. 

URZĘDOWA 
— Audjencje u p. wicewojewody St. Kir- 

tiklisa. W dniu wczorajszym p. wicewojewo- 
da St. Kirtiklis; zastępujący bawiącego w 
Warszawie p. wojewodę przyjął p. prezy- 
denta Józefa Folejewskiego w sprawach mia- 

sta, następnie przedstawicieli Związku Legjo- 

nistów pp. Mieszkowskiego i Felę w spra- 
wach tego Związku. 

.P. wicewojewoda przyjął komendanta о- 
kręgu Związku Strzeleckiego Muzyczkę któ- 
ry przybył w celu pokazania p. wicewojewo- 
dzie będącego już na wykończeniu adresu 
ziemi wileńskiej do Pana Marszałka Piłsu- 
dskiego. Na adresie tym do dnia dzisiejszego 
złożono 33436 podpisów, Adres przedstawia 

*się wspaniale. 
— Konierencja w sprawie zwalczania 

epidemji. W dniu wczorajszym p. wicewo- 
jewoda Kirtiklis odbył konferencję z naczel- 
nikiem wydziału departamentu zdrowia Min. 
Spr. Wewnętrznych dr. Palester'em oraz nacz 
wydz. zdrowia urzędu wojewódzkiego dr. 

Rudzińskim w sprawie zwałczania epidemii. 
— Z ia Wil Wydziału Woje- 

wódzkiego. W dniu ił b. m. odbyło się w 

urzędzie wojewódzkim pod przewodnictwem 
p. Wojewody Raczkiewicza posiedzenie Wi- 
łeńskiego Wydziału Wojewódzkiego. Rozpa- 

trzono przedewszystkiem i zatwierdzono u- 
chwały podatkowe i preliminarz budżetowy 
dziśnieńskiego powiatowego Związku Komu- 
nalnego w Głębokiem na rok 1920—30. Pre- 
łiminarz ten po stronie dochodów i rozcho- 
dów został zbilansowany kwotą 1232314 zł. 

Poszczególre pozycje wydatków w tym 
preliminarzu są następujące: Administracja 
ogólna 100785 zł., majątek komunalny 1.835 
zł, spłata długów 70.617 Zl, na budowę 
i utrzymanie dróg 638.634 zł., na oświatę 
22.175. zł, kultura i sztuka 950 zł., drogi 
publiczne 137.983 zł, opieka społeczna 
45.980 zł., na poparcie rolnictwa 60.584 zł., 
na poparcie przemysłu i handlu 27.225 zł, 

* bezpieczeństwo publiczne 27.043 zł., świad- 

NIKA 
czenia na izecz innych związków komunal- 
nych 78.000 złotych. Następnie rozpatrzono 
i zatwierdzono wnioski wydziałów powiato- 
wych w Głębokłem, Wilejce, Wilnie i Osz- 
mianie w przedmiocie ustalenia norm podat- 
ku wyrównawczego w poszczególnych gmi- 
nach wiejskich. Uchwałę Sejmiku dziśnień- 
skiego w przedmiocie udzielenia gwarancji 
spółdzielni owocarskiej w Ziabkach w wy- 
sokości 80.000 złotych, uchwałę Sejmiku 
oszmiańskiego w przedmiocie wyjednania w 
Państwowym Banku Rolnym kredytu 250.000 
zł. na akcję siewną, wreszcie uchwałę Sej- 
miku święciańskiego w przedmiocie zwięk- 
szenia kapitału zakładowego Komunalnej 
Kasy Oszczędności w Święcianach do 100.000 
złotych. S у 

Rozpatrzono 10 odwołań od wymiarów 
danin komunalnych oraz rozpatrzono i za- 
twierdzono poszczególne uchwały zawarte w 
protokule posiedzenia Rady Miejskiej w Wil- 
nie z dnia 14 lutego r. b. (virement budże- 

towe). 
W końcu wysłuchano wyjaśnień dyre- 

ktora elektrowni miejskiej inż. Glatmana w 
przedmiocie opłat pobieranych w Wilnie. za 
ustawienie tak zw. pionów elektrycznych, 

Ustalono interpretację pojęcia psa „łań- 
cuchowego* i znaczenie tego terminu uży- 
tego w statucie miejskim w rozdz. o podatku 
od psów. 

MIEJSKA 
— Szpitale w Wilnie dla potrzeb 

miasta, W celu przystosowania szpitali 
miejskich wyłącznie do potrzeb miasta 
Magistrat postanowił nie przyjmować zu- 
pełnie chorych pochodzących z prowincji z 
jednoczesnem zmniejszeniem liczby łóżek 
w tych szpitalach o dwadzieścia pięć. 

Budżet miejski wyłożono do 
przejrzenia. Z dniem dzisiejszym w sekcji 
tmansowej Magistratu będzie wyłożony do 
przejrzenia projekt budżetu miejskiego na 
rok 1929 30. Nowy budżet jest o 4 miljo- 

ny większy od poprzedniego fi zamyka się 
sumą 16.578643 zł. Powiększenie budżetu 
spowodowane zostało rozszerzeniem wy- 
datków na opiekę społeczną, inwestycje 
miejskie i t. d., roboty które mają być wy- 
konane jeszcze w roku bieżącym. Zazna* 
jomienie się z budżetem udostępnione jest 
każdemu mieszkańcowi Wilna z tem, że 
można poczynić swoje uwagi eo do po- 
szczególnych pozycyj dla zakomunikowania 
ich Magjstratowi dla ewentualnego uwzględ- 
nienia. Zgodnie z obowiązującemi przepi- 
sami, projekt budżetu winien być wyłożo- 
ny na przeciąg 2 tygodni. 

— UL Dominikańska zamknięta dla ru- 
chu kołowego. Z powodu remontu urządzeń 
wodociągowych od wczoraj ul. Dominikań- 
ska zamknięta została dla ruchu kołowego. 

Trasa linji autobusowej Nr. 3 zmieniona z0- 
stała w ten sposób, że autobusy te idą Wiel- 
ką, przez Niemiecką do Trockiej. Należa- 
łoby wydać zarządzenie aby autobusy tej 
linji nie zatrzymywały się przy ul. Królew- 
skiej ponieważ publiczność przyzwyczajona 
do zatrzymywania się tu maszyn linji Nr. 1 
wprowadzana jest w błąd. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
—Zarzad Obwodowy Funduszu Bezro- 

bocia w Wilnie przypomina, że od wkładek 
za miesiąc luty r. b. nie wpłaconych do 20 
marca r. b. pobierane będą kary za zwłokę 
i załegłe wkładki ściągane* w drodze egze- 
kucji. Wkładki należy wpłacać do P.K.O. па 
konto Zarządu Głównego Funduszu Bezro- 
bocia Nr. 9600. 

Do inkasowania należności Zarząd Ob- 
wodowy nikogo nie upoważnia. 

Zawiadomienia o należnych wkładkach 
należy nadsyłać do dnia 8 każdego miesiąca 
za ubiegły miesiąc. 

jak to było dotych- ® 
inżynier 

i Edward Missuna 
ka-ziemianina i aby ten ostatni, jako [ 
Starszy syn tej ziemi był dla drobne- 

  

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

zasnął w bogu w dniu 10 marca 1929 r. w Warszawie. 

Cześć Jego Pamięci! 
WA Pogrzeb odbędzie się w Warszawie w dniu 14 marca r. b. Nabożeństwo żałobne w Wilnie odbędzie się w Kościele 

k w. Jakóba w dniu 14 marca r. b. o godz. 9 m. 30 rano. 

O tych smutnych obrzędach zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

Malutkie wyjaśnienie 
Będąc szczerze wdzięczna p. Pio- 

trowiczowi za miłe słowa o mojej dro- 
bnostce scenicznej, muszę sprostować 
pewne pojęcie, zmienające cel, dla któ 
rego pisałam tę jednoaktówkę. Brak 
odpowiednich rzeczy do grania na tea- 
atrach amatorskich, dla młodzieży, kół 
wiejskich i szkół, zespołów, kursów 
samokształc enia i t. p. oOrganizacyj, 
były pobudką do  namówienia p. L. 
Chomińskiego, by Teatr Wileński za- 
początkował. Naturalnie że pisząc rzecz 
o tym charakterze, nie mogłam dać stu- 
djum psychologji 11 letniego Mickie- 
wicza, ale możliwie prawdziwy obraz 
przyszłego poety. A przecież musiały w 
nim się te cechy objawiać i w tym wie- 
ku; z Pamiętników brata wiemy, że był 
niezwykle zdolny, uczył się bez pracy, 
on sam wspomina o wrażeniach dzie- 
cinnych z obrzędu Dziadów, o wojnie i 
Napoleonie mówiono dużo koło niego 
a wiemy jak dzieci się takiemi rzecza- 
mi przejmują... Zaś osobistem mojem 
wrażeniem jest, że może... fakt, iż się 
narodził „razem z Panem Jezusem*, 
mógł kiedyś w chwili przedwigilijnej, 
wzbudzić takie marzenia u matki i sy- 
na. 

Wszystko to wypisuję, by. zapewnić 
że nie zaglądałam do Kallenbacha 
od szkolnych czasów, a to była w ro- 
ku... patrz Almanach Literacki. 

Najmilszą nagrodą za rozkoszne 
chwile pisania tej drobnostki, było od- 
czucie nastroju przez grających, wi- 
dzów, no, i bardzo dobry rezultat finan 
sowy dla biednych dzieci. 

Hel. Romer. 

„Uwaga recenzenta do wy- 
jaśnienia. : 

Nie'zamierzam wdawać się w polemi- 

kę co do celu napisania obrazka p. Hel. 

Romer, autor $am zazwyczaj lepiej wie, do 

czego zmierzał. Pozwolę tylko sobie zai 

uważyć, iż każda rzecz sceniczna powinna 

dawać wierną psychologję *bohaterów, tak 

jak — w obrazkach historycznych i oby- 

czajowych — powinno być „wierne — $годо- 

wisko i tło. Przęcież Gąsiewska p. Hel, 

Romer mówiła najautentyczniejszą mową 

tutejszą z tutejszym akcentem. Niechże 
więc i  Adalek będzie psychologicznie 

wierny! 
Jeżeli p. Romer zamierzała, jak pisze, 

dać obraz przyszłego poety, to tembar- 

dziej muszę podkresiić fałszywość psycho- 

logicznego nastawienia jej bohatera. Nale- 

żało wówczas fznaleźć inny okres żŻycią 

Aiama, ot, choćby wileński, a z chwilą 

kiedy się wybrało nowogródzki, a potrak- 

towało rzecz całą skokiem psychologicz- 

nym w przyszłość — to stworzyło się wra- 

żenie czegoś fałszywego życiowo i psycho- 

logicznie, czegoś, co nazwałem postawie- 

niem rzeczy, po literacku i recytacją po- 

ety czył parafrazą jego wierszy; lub czy 

wreszcie trawestącją monografjj Kallen- 

bacha. К e 
I jeszcze jedno: p. Romer tłumaczy się 

i zapewnia, że nie zaglądała do Kallenba- 
cha od szkolnych czasów i powołuje się w 
tej mierze na... „Almanach Literacki“. Mu- 
szę oświadczyć przedewszystkiem, że za- 

glądanie do opracowań przy pisaniu sztuki 
scenicznej o Polecie nie jest zdrożnością. 

Właśnie od Kallenbacha dowiedziałaby się 
p. Romer, że Adalek, aczkolwiek wcześnie 

się rozwijał umysłowo, nie był dzieckiem 
cudownem, wówczas kiedy Adalek p. Ro- 

mer mówi jak prorok... i 

Nię bardzo też się godzi data „Alma- 

nachu“, opiewająca koniec studjów szkol” 

nych p. Romer z datą ukazania się mono- 

grafji prof. Kallenbacha (I wydanie r: 1897). 
Podnoszę ten szczegół, by pójść dalej niź 
p. Romer i stwierdzić, ze jej obrazek sce- 
niczny powstał, niestety, bez bliższego 
związku z prawdą naukową i życiową. Po- 

mimo to, powtarzam, jest pełen wdzięku, 
co zawdzięczać należy szczerości talentu 

p. kHiel. Romer. W. Piotrowicz. 

Nowopowstające Zakłady Pracy, zatru- 
dniające,powyżej pięciu prącowników, win- 
ny natychmiast rejestrować się a czasowo 
nieczynrte, wznawiając pracę  zawiadamiać 
o tem Zarząd Obwodowy Funduszu Bezro- 
bocia w Wilnie (Subocz Nr. 20-A) telefon 
6—61 i 12—66 pod groźbą zastosowania 
art. 34 Ustawy z dnia 18 lipca 1924 roku. 

UNIWERSYTECKA 
Wyklady prof. Zielińskiego. We 

czwartek dnia 14 marca przyjeżdża do na- 
szego miasta prof. Tadeusz Zieliński, zapro- 
szony przez Uniwersytet Stef. Batorego dla 
wygłoszenia szeregu wykładów z zakresu 
literatury i kultury antycznej. Kilka z nich 
odbędzie się Auli Kolumnowej dla szerszej 
publiczności, interesującej się kulturą staro- 
żytną i jej wpływem na myśl nowożytną, a 

„. przemówieniu, 

Dyrekcja oraz pracownicy Oddziału T-w2 Ub. „Polonia“ w Wilnie. 

SKA S TSO KE TINY STT STATISTIKA ITS TNS ESET 

Wszystkim, którzy wzięli udział w oddaniu ostatniej posługi Ś. p. 

RAS + P. : 

Władysławowi Iżyckiemu-Hermanowi, 
a w szczególności Dr. B. Szniolisowi za nadzwyczaj troskliwą opiekę, 

inżynierowi 

Wielebnym księżom, Kuratorom, I krewnym, 
składa serdeczne podziękowanie pogrążona w głębokim smutku 

Przyjaciołom i znajomym 

RODZINA. 

Z PRZECHADZEK URBANISTYCZNYCH, 

  

  

CO SŁYCHAĆ Z KOŚCIOŁEM ŚW. IGNACEGO. 
Od lat 4-ch już trwające roboty nad 

odrestaurowaniem, przerobionego przez 
Moskali na Klub Oicerski, kościoła Św. 
ignacego w Wilnie, dobiegają obecnie koń- 
ca. Świątynia ta położona przy ul. św. Igna- 
cego, przeznaczoną została na kościół gar- 
nizonowy dla załogi miejscowej. 

, Dotychczasowe roboty polegały głów- 
nie ną usuwaniu szeregu szpecących gmach 
przeróbek i przybudówek władz zaborczych 
oraz przywracania — w miarę możności— 
świątyni tej jej dawnego wyglądu. Powia- 

skiego, Projekt daje się więc: bitwa pod 
Warną, zwycięstwo Sobieskiego pod Wied- 
niem, Grunwald, Cud nad Wisłą i t. p. W 
głównym ołtarzu wykonane zostanie wiel- 
kie malowidło przedstawiające postać Chry- 
stusa-Królą, uzupełnione od dołu postacia- 
mi królów polskich. 

‚ Z innych robót projektowanych obec- 
nie, względnie projektowanych w najbliż- 
szym czasie wymienić należy ustawienie 
dużego krzyża nad frontem świątyni od 
strony ul. św. Iznacego, Oraz mające się 

  

  

Wygłąd obecny kościoła garnizonowego św. Ignacego. w Wilnie. 

damy—w miarę możności dlatego że plany 
kościoła św. Ignacego nie przechowały się, 
niestety, o rekonstrukcji więc w całkowi- 
tem tego słowa znaczeniu nie może być 
mowy. Z tem większym zato pietyzmem 
badany był na początku robót każdy szcze- 
gół mogący być pomocnym, każdy znak w 
murze świadczący o kształtach jego pier= 
wotnych, każdy ślad dawnej świetności. » 

Obecny stan robót przedstawia się jak 
następuje. Dotychczasowy dach płytki urzą- 
dzony przez zaborców, zastępuje się obe- 
cnie wysokim dachem konstrukcyjnym. 
Wzniesiono już krokwie i wiązania, oraz 
rozpoczęło krycie go dącnówką. 

Wewnątrz kościoła wymurowuje się 
obecnie sklepienie chóru, buiuję Mensę 
wielkiego ołtarza oraz przystąpiono do 
wznoszenia rusztowania niezbędnego dla 
wykonania malatur ściennych. Małatury te 
będą przedstawiały sceny batalistyczne, za- 
czerpnięte z historji polskiej i gloryfikujące 
najchwalebniejsze zwycięstwa oręża pol- 

odbyć w tych dniach fzawieszenie dzwonu. 
Dzwon ten umieszczony zostanie w gór- 
nej części tylnej Ściany kościelnej. Po- 
wierzchnię dzwonu zdobi nadpis, składający 
się z kilku samodzielnych zdań o treści 
następującej: „Imię moje Leon. Za do- 
wództwa gen. Berbeckiego w 'D. O. K. 
I będę głosił chwałę Bożą na cały świat!" 

"Poza wyżej wymienionemi robotami 
wykonywany jest obecnie jeszcze szereg 
prac pomniejszych, jak np. wykładanie par- 
kietem dębowym zakrystji; urządzenie 
przejścia za wielkim ołtarzem i t. p 

Całkowite ukończenie robót fprzewidy- 
wane jest na czerwiec — lipiec roku bie- 
žącego, о ile oczywista nie zajdą nowe 
trudności natury materjalnej, miejmy jed- 
nak nadzieję, że ofiarność publiczna Zi na 
ten raz nie ząwiedzie i że wobec tego wy-, 
święcenie tak potrzebnej dlą naszych ry- 
cerzyków świątyni nie ulegnie dalszej 
zwłoce. 

Przechodzień. 

SARAS NO BI 45 TOO E IBA OKI TEST SS RRZOEA 

Zarządzenie Dyr. Poczt na wypadek powodzi. 
W związku z możliwie szybkiem 

ruszeniem lodów i spodziewaną po- 
wodzią Dyrekcja Poczt i Telegrafów 
w Wilnie wydała specjalne zarządze- 
nie mające na celu zapewnienie orga- 
nom ratowniczym szybkie porozumie- 
wanie się z sobą. Zarządzenie, to mó- 
wi, by nadawane telefonogramy i zgło- 
szenia obserwatorów rzecznych były 

załatwiane bezwarunkowo natych- 
miast. Depesze lub doniesienia osób 
prywatnych do władz z prośbą © 
pomoc, załatwiane będą bezpłatnie 
Wszelkie uszkodzenia, lub przerwy w. 
komunikacji winny być usuwane ze 
szczególnem pośpiechem staran- 
nością. 

Przygotowania przed ruszeniem lodów 
Od kilku dni saperzy pracują nad 

zabezpieczeniem na wypadek powodzi 
mostku przed Klubem Szlacheckim 

oraz budynku policji rzecznej. W obu 
miejscach wstawiane są izbice ochron- 

ne. : 

mianowicie: 1. Manja twórcza: Nitsche i Do- 
stojewski, Mickiewicz, Mahomet i Lukrecjusz 
w piątek dnia 15 i w sobotę dnia 16 marca 
ód godz. 7 do 8 wieczorem. 

2. Ideał wychowawczy w starożytności i 
u_ nas, w niedzielę dnia 17 i poniedziałek dn. 
18 marca' od godz. 7 do 8 wiecz. Wstęp na 
te wykłady wolny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Rys historyczny Poznańskiego. We 

czwartek 14 marca, o godz. 7 wiecz. odbę- 
dzie się w sali gimnazjum im. Ad, Mickiewi- 
cza drugi z kolei odczyt z cyklu odczytów 
o Poznaniu, organizowanych staraniem O. W. 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. 

Profesor U.S.B. F. Koneczny da w swem 
ilustrowanem  przezroczami 

„Rys jug) S aialardoi 
Zarząd O. W. usilnie prosi wszystkich, 

którzy się wybierają na Wyst: wę do Pozna- 
nia, o przybycie na odczyt. a 

Wejście na salę kosztuje 1 zł. młodzież 
płaci 25 gr. 

Posiedzenie Wil. T-wa Pedjatry- 
cznego. Dnia 15. Ill. — r. b. о godz. 8 
wieczór odbędzie się posiedzenie Wil. 
Oddz. P.T.P. w lokalu Kliniki Dziecięcej 
U.S.B. 

Porządek dziehny: 1) Demonstraci 
chorych. 2) Dr. J. Zienkiewicz: dach 

kiły wrodzonej w poradni przeciwkiłowej 
w, Wilnie*. 3) Wolne wnioski. Goście mile 
widziani. 

— Posiedzenie Kom. W.F.i P. W. 
W dniu 14 b. m. odbędzie się posiedzenie 
Miejskiego Komitętu Wychowania Fizycz- 
nego i Przysposobienia Wojskowego, a to 
w celu ostatecznego ustalenia wysokości 
budżetu na rok 29—30. 

„ — (0) Walne zebranie Stowarzysze- 
nia właścicieli nieruchomości m. Wilna. 
W ubiegłą niedzielę odbyło się doroczne 
walne zebranie Stowarzyszenia właścicieli 
nieruchomości m. Wilna pod przewodni- 
ctwem p. Jana Staniewicza. 

Sprawozdanie zarządu na rok 1928 oraz 
sprawozdanie Komisji rewizyjnej zebranie 
przyjęło do wiadomości. 

Ożywioną dyskusję wywołał projekt 
Magistratu o zwiększenie podatku komu- 
nalnegó od nieruchomości z 62 proc. do 
100 proc. ; 

Uchwalono zwrócić się w tej sprawie 
z protestem do Rady miejskiej. 

Następnie przyjęto do wiadomości sze- 
reg spraw o charakterze informacyjnym. 

W końcu odbyły się wybory członków 

 



zarządu wzamian ustępującym. Na miejsce 
p. Plucińskiego wybrano p. Bronisława 
Chądzyńskieyo i na miejsce p. Deslera—p. 
Grzegorza Żuka. 

— Wileńskie Koło Związku Bibljoteka- 
rzy Polskich. 15 marca (piątek) 1929 r. o g. 
8 wiecz odbędzie się w uniwersyteckiej bi- 
bljotece publicznej 62 zebranie członków z 
odczytem d-ra Stefana Burhardta p. t. „Wi- 
leńska Bibljoteka Publiczna za czasów oku- 
pacji niemieckiej*. Wprowadzeni goście mike 
widziani. 

— 66 Środa Literacka dnia 13 b. m. o 
godz. 8 wiecz. (ul. Św. Anny Nr. 4 parter) 
poświęcona będzie nader aktualnej dyskusji, 
na temat obu tomów „Czarnych . Skrzydeł'* 
Juljusza Kaden-Bandrowskiego (Lenora i Ta- 
deusz). Dyskusja zapowiada się żywo i cie- 
kawie. Prócz tego przewidziany jest referat 
p. Walerjana Charkiewicza pod tytułem „Bez 
droże duszy polskiej w wieku XIX" (przy- 
czyny i charakter załamań psychiki tutejszej 
po powstaniu 31 roku). Wstęp dla członków 
Związku: Literatów i wprowadzonych gości. 

RÓŻNE 
— Słuszne represje Starostwa Grodzkie- 

. go. Starostwo Grodzkie skazało kierowcę ta- 
ksometru oznaczonego numerem bocznym 
144 Franciszka Surmę aresztem bezwzględ- 
nym na przeciąg 6 tygodni za nieuważne kie- 
rowanie samochodem w stanie nietrzeźwym. 
Niezależnie od tej kary grozi mu pozbawie- 
nie prawa na prowadzenie samochodu. Sta- 
rostwo Grodzkie skazało na karę grzywny w 
wysokości 50 złotych kierowcę autobusu Nr. 
14288 Bronisława Symonowicza za prowa- 
dzenie rozmowy w czasie kierowania auto- 
busem. Ё 

— Nie chciał służyć w wojsku polskiem. 
Z polecenia władz administracyjnych aresz- 
towany został niejaki Żyzmaras, członek 
skautów litewskich za uchylanie się ou po- 
winności wojskowej. Poszukiwany od 
pewnego czasu przez władze jako dezterter 
oddany został do dyspozycji P. K. U. 

— (0) Ogiery Że stadnin państwowych. 
Wczoraj do wydziału powiatowego przyby- 
jo 5 ogierów ze stadnin państwowych. Ogie- 
ry te będą rozmieszczone na punktach kopu- 
lacyjnych. 

— (0) Blankiety nadawcze P. K. O. 
Wpłaty na konta czekowe w P.K.O. mogą 
być uskuteczniane wyłącznie za pośredni- 
'ctwem blankietów nadawczych nakładu P.K. 
O. które można otrzymać ой właściciela 
konta oraz w każdym urzędzie pocztowym. 
Wpłaty dokonywane za pomocą blankietów 
nadawczych nakładu prywatnego nie będą 
nadal uznawane przez P. K. O. 

4EATR I MUZYKA 
—Teatr Polski. Dziś „Przedmieście” („Pe 

riferje*), najnowsza sztuka Langera (Czech) 
która mimo 14-fu obrazów kończy się zaraz 
po godzinie jedenastej wieczorem. Jest to 
sztuka niezmiernie dostosowana do psychiki 
powojennej publiczności, żądnej w teatrze 
niezwykłych dreszczów i'sensacji widowisko 
wej. „Przedmieście* w sezonie ubiegłym cie 
szyło się wyjątkowym sukcesem na wszy- 
stkich, niemal, scenach europejskich. ° 

— Przedstawienie dla inteligencji pracu- 
. jącej. W piątek, na jeden tylko wieczór wcho 

dzi na repertuar przezabawna „Kwadratura 
Kota“, tak Świetnie odzwierciadlająca życie 
obecne.w Bolszewji. Pragnąc udostępnić to 
widowisko najszerszej publiczności, ceny na 
„Kwadraturę Koła”. wyznaczono od 20 %r. 
do 2 zł. 50 gr. 

— Najbliższa premjera. Najbliższą no- 
wością Teatru Polskiego będzie wytworna 
komedja nie pozbawiona sensacyjnych i 
niezwykle mocnych momentów „Pochwała 
kradzieży”. w reżyserji Karola Wyrwicz-Wi- 
chrowskiego. Ta „Świetna komtedja w przy- 
szłym miesiącu wChodzi na repertuar Teatru 
Polskiego w Warszawie. 

_— Premjery następne: Kierownik Teatru 
Polskiego podczas ostatniej swej bytności w 
Warszawie, nabył od autorów dwie polskie 
komedje, a mianowicie: „Dwaj panowie B* 
—Hemara (którą gra od dwuch tygodni, 
przy wysprzedanej do ostatniego miejsca 
widowni, Teatr Polski Szyfmana), oraz —- 
„Miłość bez grosza* — St. Kiedrzyńskiego, 
będącą obecnie atrakcją Teatru Małego w 
Warszawie. > : 

— Reduta na Pohulance. „Judasz“ Dziš, 
po raz drugi tragedja K. Przerwy-Tetmaje- 

Kierownictwo Zespołu Reduty chcąc i mło- 
dzieży szkolnej uprzystępnić ujrzenie arcy- 
dzieła Tetmajerowskiego p. t. „Judasz“ — 
z najznakomitszym w Polsce interpretatorem 
tej postaci — Stefanem Jaraczem daje w po- 
rozumieniu z p. kuratorem Okr. Szkolnego— 
dwa specjalne przedstawienia popołudniowe 
po cenach zniżonych t. j. w piątek i sobotę 
o godz. 15 m. 30 (pół do czwartej). 

Bilety na te przedstawienia już są do na- 
bycia w „Orbisie'”. - 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Awantury w Stow. Wzajemnej Pomo- 

cy Studentów Żydów. Ostatnio w Stow. 
Wzajemnej Pomocy Studentów Żydów do- 
szło do poważnych zatargów z powodu * « 
kuchni koszernej zorganizowanej przez wię- 
kszość sjonistyczną. Zatarg przybrał formy 
tak gwałtowne, że policja zmuszona była in- 
terwenjowač. 

— Poważna kradzież z magazynów 
Urzędu Celnego. Wiadomem jest, że towar 
kontiskowany przez straż celną i K.O.P. 
przemytnikom odsyłany jest do urzędu celne- 
go. Szmugiel jest szeroko rozgałęzioną ga- 
łęzią „przemysłu nic więc dziwnego, że skła- 
dnice urzędu celnego chronią nieraz b. cen- 
ne partje towaru. 

Onegdaj z magazynów tych na stacji 
Wilno skradziono dużą partję jedwabiu war- 
tości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jedwab 
ten skonfiskowany był w roku ubiegłym i 
dotychczas przechowywany był w składach 
na stacji, n. b. źle ochranianych, czego naj- 
lepszym dowodem fakt wywiezienia towaru. 

— Kradzież futra. Witoldowi Olsejce (Ja- 
gielońska 5) skradziono z przedpokoju fu- 
tro wartości kilkuset złotych. 

— Samobójstwo. W celach samobój- 
czych napiła się roztworu arszenika Jadwiga 
Cupurówna (Kwaszelna 2). 

— Podrzutek. W bramie domu Nr. 8 
przy ulicy Ostrobramskieį znaleziono  pod- 
rzutka płci żeńskiej w wieku około 3 tygodni. 

— Fałszywe banknoty 5-złotowe na tere- 
nie pow. Dziśnieńskiego. Na terenie pow. 
Dziśnieńskiego poczęły się ostatnio pojawiać 
fałszywe banknoty 5-cio złotowe. Pomimo 
dochodzenia prowadzonego przez policję nie 
udało się natrafić na punkt, z którego roz- 
chodzą się falsyfikaty. Falsyfikaty zauważo- 
no w urzędzie pocztowym w Ziabkach, Smor- 
goniach oraz w Głębokiem. Nici śledztwa 
prowadzą do: tego przypuszczenia, że falsy- 
fikaty te robione są poza kordonem, a na- 
stępnie przenoszone do Polski. 

„Hramada” przed Sądem 
Apelacyjnym 

Wczorajszy, dziesiąty dzień roz- 
prawy sądowej zapełniły przemėowie- 
nia obrońców z urzędu: apl. adw. 
Solca, Marcinkowskiego, Frydmana i 
adw. Preissa. 

Na tem zakończyły się przemówie- 
nia obroncze. Dziś od rana replika 
prokuratora Parczewskiego i ewen-, 
tualne przemówienia obrony. 
BABILONAS ES 

OFIARY. 

Zamiast wieńców na trumnę ś. p. Wła- 
dysława Iżyckiego-Hermana składają żona, 
córka, syn, zięć i wnuczki na szkołę dla 
ociemniałych na Antokolu zł 60-. 

Zamiast kwiatów na grób S. p. 
Władysława Ižyckiego-Hermana na 
Schronisko dla nieuleczalnych zł. 15— 
Składają Helena i Bolesław Szniolisowie. 

„ Bezimiennie dla wdowy z pięciorgiem 
dzieci * zł. 2,— 

: RADJO. 
Środa, dnia 13 marca 1919 r. 

11.56 — 12.10: Tr. z Warszawy. Sygnał 
czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w Kra- 
kowie, oraz komunikat meteorologiczny. 
12.10 — 13.00: Tr. z W-wy: Program dla 
czieci wiejskich. 15.10 —15.35: Tr. z W-wy: 
Odczyt z cyklu wykładów dla maturzy- 
stów. 16.00 — 16.20: Odczytanie programu. 
dziennego, repertuar  teatralno-kinowy i 
chwilka litewska. 16.20—16.35: Komunikat 
Zw. Mł. Polskiej. 16.35—17.00: Audycja dla 

  

ra — „Judasz* z niezrównanym Jaraczem w dzieci: bajki. 17.00—17.55: Audycja literac- 
postaci tytułowej. 

Postać „Szalonej-Nawróconej odtworzy 
na dzisiejszem przedstawieniu St. Chmielew- 
ska-Perzanowska. W scenach zbiorowych 
bierze udział cały zespół Reduty. 

Układ scen zbiorowych i inscenizacja 
jest dziełem reżyserskiem Śt. Chmietewskiej. 
Oprawa sceny pomysłu Eug. Dziewulskiego. 

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

17-ej kasa teatru. 
Jutro „,Judasz*. 

„Judasz“ @а młodzieży szkolnej. 

ka: Koncert. 17.55 — 18.25: Muzyka z płyt 
gramofonowych 18.25—18,50: „juljusz Sło- 
wacki — jako bohater powieści* odczyt. 
18.50 19.15: Audycja niespodzianka. 19.15 
- -19.45: Kwadrans Akademicki. 19.45—20.00 
Odczytanie programu na dzień następny, 
komunikaty i Sygnał cząsu z Warszawy. 
20.00 — 21.25: Tr. z W-wy: Koncert soli- 
stów. 21.25 — 22.00: Tr. z Poznania: Wie- 
czór autorski Emila Zegadłowicza. 22.00—: 
Tr. z W-wy: Komunikaty: P.A.T., policyjny, 
sportowy i inne, oraz muzyka taneczna z 
„Oazy“. 

SŁOWO 

URZĄD WOJEWÓDZKI —DYREKCJA 
ROBÓT PUBLICZNYCH W NOWO- 
GRÓDKU OGŁASZA PRZETARG PU- 

BLICZNY. 
na dostawę kamienia do renowacji 1) szosy 
BARANOWICZE-SLONIM (dr. państw. 3— £ 
19) na odcinku 47, 48, 49 i 50 klm. w ilości 
1920 m3, 2) szosy Brzeskiej (dr. państw. 4), 
na odcinku 349, 350, 351, 352, 354, 376 i 
377 w ilości 3175, 88 m3, 3) szosy Zdzięcioł- 
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). 

Oferty winie 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 ' byč šcišle 
zastosowane do przepisów Min. Rob. Publ. 
z dn. 31-VII 1926 r. L. IlI-396—26 o odfia- 
waniu państwowych. dostaw i robót w zakre- 
ste działania M. R P. uzupełnionych reskry- 
ptem tegoż Ministerstwa z dn. 23-1X 1927 r. 
L. I-2303—27. 

Oferty nadesłane po terminie, oferty 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 iłe ceny oferty najniższej 
będą wygórowane. 3 

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 
składanie ofert na częściową dostawę mniej- 
szemi 'partjami. 

Za Wojewodę (—) Inż. H. UBYSZ 
w/z Dyrektora. 

144—X1—, 

Dgłloszenie 
Każda inteligentna, o przyzwoitym wygią- 

dzie osoba w wieku średnim (do lat 40) 
może znaleźć pewny zarobek (pensja stała 

i prowizja) w Firmie „Electrolux* 

Zgłaszać się do biura „Electrolux* — Wil- 
no, Zamkowa 2. — od godz. 10 — 12 pp. 

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

  

raz ze wszelkiemi wygodami (łazien- 
kai t. p.) w śródmieściu lub. na 

p zm RE ZARA SEE SE: SE 

Zwierzyńcu (pożądane z ogrodem). 
Oferty składać do adm. „Sława: 

į Mieszkanie 
l 

my 

4 lub 5 pokojowe poszukuję od za- 

d A | 
Hoa ma a Da cd 

| Doskonała 
DZIERŻAWA 

dużego majątku o 
pszennej ziemi 
zaraz do wzięcia 
D. H.-K. „Zachęta* 
Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. —1 

    

  

Klejski Aiaematograi 
Kulturalno-Ošwiatowy 

SALA MIEJSKA 
m  fistrnhramska ©. 

Kino-Teatr 
у Niezrėwnany 

„H E L I D 5” Mistrz Ekranu 

Wileńska 38, „ADIUTANT 

Od dnia 11 do 14 „marca 1929 r. 
włącznie bęczie wyświetlany film: 39 

Iwan MOZŻUCHIN 

Talizman życia” Sica wezma. b alszy ciąg epokowego filmu 
p. t. „Robin Hood* dramat «w 10 aktach. Rzecz dzieje się w Palestynie podczas RYCERWY krzyżo- 
wej po ucieczce Robin Hooda do Anglji. W rolach głównych: Margueritte de la Motte, 
Beery i Georg Siegman. Kasa czynna od g. 3 m. 30. 

Wallace 
Początek seansów od g. 4-ej. Następny 

program: „NIEZNANY OJCIEC*. 

(ZAMACH NA CARA) 

3 

Dzis! Superfilm kinėmatograiji swiatowej! Obraz, ktory p.ruszyt Swiatl 
oraz przepiękna CĄRMEN BONI w czarującym duecie miłońgi, + 
rozgrywającym się na tle cudownych białych nocy p. 't. 

Bez przechwał największy szlagier sezonu 
1929 r. Film, o którym mówić będzie całe Wilnol Uprasza się Sz. 
Publiczność o przybycie na początek seansów o z. 4, 6, Ri 10.15. 

Dzis! Po raz pierwszy w Wilniel Ulubieniec publiczności wileńskiej HARRY PEEL w salonowym dramacie 

„SFAŁSZOWANE MILJARDY“* 
w 12 akt., produkcji 

1929 r. p. t. Kino „Picradilly“ 
  

Harry Peel, który jest jednocześnie autorem scenarjusza, reżyserem i wykonawcą roli głównej, przeszedł 

  

  

  

WIELKA, 42. w tym filmie samego siebie. 

Kino- “ Dziśi Najcucowniejszy romans flmowy wjg powiesci Hr. LWA TOŁSTOJA (Najnowsze wydanie) 
Taft „Wanda A N N A K A R E N l N R monumentalne epokowe arcyczieło w 12 akt. z Życia arystokracji 

it a rosyjskiej, zrealizowane pod osobistem kierownictwem Hr. JL ji Wielka 30. TOŁSTOJA syna wielkiego pisarza. W rol. gł. jako para najpiękniejszych kochanków GRETA GARBO ; 
JOHN_ GILBERT. Wykonanie tego filmu stoi na niez: 

  

   
1 Robót Inżynieryjnych 

  

Sf.STOBERSKIį 
Wilno, ul. A. Mickiewicza 27, tel. 12—47. 

Jako dowód energicznej fachowej i sumiennej pracy, oraz termino- 
wej dostawy ogłasza Spis Turbin Wodnych, sprzedanych, zmontowa- 
nych i uruchomionych w 1928 r. wraz z trai smisjami i maszynami. 

M 
Nr. 1. Stanisław Dziatlik 

p. Mańkowicze, st. Postawy. 
„ 2. A. Pimonow. 

maj, Zameczek, p. Wilno. 
3. Leopold Samojłowicz 

p: Nowy-Dwór, st. Grodno. 
„ 4. J. S:utowicz i J Mašnikow, 

p. Smorgonie, Zalesie. 
„ 5. Włodzimierz Kabak 

p. lża, st. Wilejka pow. 
„ 6. Bolesław Lisowski 

p. Szczuczyn, st. Różanka. 
„ 7. Adolf bernat 

p. Bohdanów, st. Bohdanów. 
8. Stefan Stelmak 

p. Augustow, st. Różanystok. 
» 9. Hr. M. K. Tyszkiewiczowa, 

p. Lanawarów. ' 
„ 10, Aleksander Jagmin 

p. Kamień, st; Olechnowicze. 
„ 12.Pi tr wojciechowicz 

Pp. Poleckiszki, st, Bieniakonie. 
„13, Jan Korwin Pawłowski     p. Plissa, st. Podswilje. 

Nr.'14. Anna Obuchowicz 
p. Wojstom, st. Smorgonie. 

„ 15. Piotr Lipnicki 
p. Krewo, st. Horodzki. 

„ 16. Mojż sz Słouszczer 
p. Radoszkowicze, st. Olech- 

nowicze. 
„ 17. Abram Berman 

p. Leonpol, st. Druja. 
* Adam Tuszyński 

p. Czarny Bór, maj. Karczówka 
„ 19. Stefan Krupski 

p. Zasule, st. Stołpce. 
„ 20. 21. Ks. dr. Ludwik Gostylla 

p Dworzec. 
„ 22. Romuald Brzeziński 

p. * elegjany, st. Hoduciszki. 
„ 23. Mikołaj Kulbicki 

p. Woronowo, st. Bastuny, 
„24. Walerja Kuniegieiowa 

3 p. Wilno, st. Poabrodzie. 
920% i Ha „Józ: t Płiewicz 

uniłowicze, si. Woropajewo. 
„ 27. A. Rubin i Lewinson 5 

p. Taboryszki, st. Jaszuny. 

KOMPLETNE BUDOWY i PRZEBUDOWY MŁYNÓW i URZĄDZEŃ: 
W. Pan Hr. Hutten Czapski Słonim, maj. Symkowicze 

» Jan Korwin Pawłowski—Plissa, maj. Polesie. $ 

з 
з 
з
а
 

Ron.uald Brzeziński 
Stefan Krupski p. Stołpce, maj, Zasule. 
Czesław Pólikowski 
Feliks Zawadzki p. 
Radosław Swiacki— maj. Kamionka, pow. Сгойпо. 4 

st. Hoauciszki, maj. Polesie. 

ocz. Duniłowicze, maj. Darewo. 
ejszagoła, maj. Jody. 

ZBUDOWANE SZLUZY KOMPLETNE KAMIENNO BETONOWE: 

W. Pan Adam Tuszyński— pocz. Cz. Bór, maj. Karczówka. 

Uwaga: Na wiosenną budowę Iczas zamawiać turbiny. 
Termin dostawy 12—14 tygodni. 

przyjmuje od 11—12 

wykle wysokim artystycznym poziomie. 

BWAWAWE Ochmistrzyni 
z dobremi świadect- ą LEKARZE pozy pereis ае 
Wotłeczynay za Ra. 

B wieś. 

  

od godz. 10 11. - © 

DOKTOR RAY Joważne  przed- 
B.ZELDOWICZ ae > 

chor. weneryczne, ZZ ALICE” 
syłilis,  marządów | MiaSt bi ralistkę- korespondentkę z 

dokładną  znajo- 
mością języka pol- 
skiego i pisanią na 
maszynie. Oferty 
P'Sane ręcznie z 
war inkami i. szcze- 
gółowym życiory- 
sem skłądać do 
Biura _ Ogłoszeń 
S. Grabowskiego, 
ul. Garbarska 1, 

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, 

tel 2T || dla „Spółka Akcyjć 
TW ar. Nr. 152 -Lnav. 0. o 

DOKTOR ję "="man pz 

L. GINSBERG 
choroby weneryczne 
syfilis i skórne. Wil- 
no, ul. Wileńska 3, te- 
lefon '567. Przyjmuje 
od B do 1 iod4 do8. 

DOKTOR 

Hawryłkiewiczowa 

I LOKALE 6 
EB ma as sa R 

okoje. 
2 oddzielnem wejściem 
są do wynajęcia. Kal- 
waryjska 16 m. 2. -o 

ТВИББИЕ ESTA LEI 

i od 5—6. Choroby 
skórne, leczenie wło- óż N 
sów, operacje kosme- SRMMwwiweN Az 

  

  

tyczne i kosmetyka 
lekarska. Wilno, Wi-| ĮffAJATEK dob” 
leńska 33 m. 1. O ROSZ 

W.Z.P. 77.| darowany o obsza-. 
p przeszło 90 ha. | 
abudowąnie; 

4 kompletne w sta- ! 
nie dobrym Ё 

09 AKOSERNŲ @8 РенК. „асвеа 
Mickiewicza 1, 

DEDE ; tel. 9-05. —0 
ЗАНЛ СЕМ 

  

AkuszerkaSmialoyska OS2€zędnošci 
oraz Gabinet Kosme- Swoje ulokuj na 12 

tyczny usuwa  zmar- proc. rocznie. Gotów- 
szczki, piegi, wągry, ka twoja jest zabez+ 
łupież, brodawki, ku-. pieczona złotem, sre- 
rzajki, wypadanie wło- brem i drogiemi ka- 
sów. Mickiewicza 46. mieniami. LOMBARD» 

, Plac Katedralny, Bi- 
skupia 12, wydaje po- 

uu Życzki pod zastaw 
złota, srebra, brylan- 

! POSADY Ż 

m. 6. 

tów, futer i różnych 

    

  

  

SOSÓW BE UT R GERENEA EJ DRDEWO Solidnie 

lokujemy gotówkę ; 
Ekonoma w Las walucie: ; 
z długoletnią prakty-| pod mo.ne gwa- | 
ką rekomenduję. W. rancje: 3 
Pohulanka 19. Br. Wil. Biuro Komi- | 
Chądzyński.  £96-p| sowo - Handlowe, ; 

Mickiewicza 21. ; 
tel. 152. -н 

Rsystentka |. Pożyczki | 
Ea do gabine= i R A> Ё 
tu Iekarsko - denty- ! leż 
stycznego. Oferty do D. H--K- „Zachęta j 
adm. „Słowa* dla le- Mickiewiczą r 

karzą. — _!!. 9-05. ag 
    

  

'W, WILIAMS, 

5) TAJNY KURJER 
Powieść historyczna. 

Tłomaczenie z angielskiego 
  

Pomimo wczesnej pory, na ulicach 
panował wielki ruch. Okna otwierały 
się szeroko i gospodynie wietrzyły pie- 
rzyny, przed sklepami stały już długie 
kolejki, a niewyspani przechodnie, 
z ponurem twarzami śpieszyli do pra- 
cy. Z głosami ludzkiemi zlewały się od- 
głosy szczekania, skrzyp wózków rę- 
cznych a nad tem wszystkiem unosił się 
przykry zapach źle sprzątanego miasta. 

W chwili, gdy. Hektor miał wejść do 
Rajskiego zaułku, ktoś potrącił go w 

łokieć. Stał przed nim nieduży chłopak, 

opierający się na kulach. Niespokojnie 

og'ądał się dokoła. Hektor uśmiechnął 

się i nachylił się do nieumytej, wygło- 
dzonej twarzyczki kaleki. || 

— Armand? — zdziwił się, gładząc 
rozwichrzone włosy  dziecka.—Czemu 
wstałeś tak wcześnie? Czy idziesz zająć 
miejsce w kolejce dla matki? , 

Był to synek obywatelki Blaise, 
wdowy mieszkającej w tym samym co 
oni domu; tej samej kobiety którą pod- 
czas 'pierwszej swej bytności u Lison, 
Hektor, pytał o mieszkanie Darrasa. By 
ła to nieszczęśliwa zastraszona kobieta, 
zaiabiająca praniem na nędzne utrzy- 
manie dla siebie i syna, od wielu mie- 
sięcy już za całe pożywienie wystarcza- 
ła jej wodnista zupa, z paru kartoflami 
wszystkie lepsze kąski oddawała cho- 

remu swemu synowi, który był wiecz- 
nie głodny. Armand był dobrem posłu 
sznem dzieckiem i Lison zaprzyjazniła 
się z nim odrazu. Chłopak całe dnie 
spędzał u niej, podczas gdy matka w y 
chodziła na zarobek, on bawił się lal- 

kami, uszytemi mu przez Lison z gał- 

ganków. 
Dziecko nie odpowiedziało nic Hek- 

go zamyślonych, olbrzymich oczu, po- 
dał mu skrawek papieru. 

Serce Hektora śrisnęło się złowie- 
szczem przeczuciem, drżą cą ręką roz- 
winął papier. 

Wodnistym atramentem, napisane 
były tam słowa, które z trudnością mo- 
żna było odcyfrować, i gdyby Hektor 
nie przyzwyczaił się do najprzeróżniej 
szych okazów listów podczas przeczy- 
tywania korespondencji Couthona, nie 
żrozumiałby słów, które w tej chwili 
napełniły duszę jego rozpaczą i przera- 
żeniem: 

„Nie idźcie do domu. Oni wzięli Li- 
son“. A w rogu byt podpis: „Obywa- 
telka Blaise“. 

Rozdział XXVI. Czterdzieści osiem. 

ы Nagła ciemność ogarnęła Hektora 
ulica i domy zawirowały. Na twarzy 
jego ukazał się wyraz tak wielkiej roz- 
paczy, że przestraszony Armand z krzy 
kiem zaczął uciekac głośno  stukając 
kulami. Papier wypadł mu z rąk, i He- 
ktor z zamkniętemi oczyma oparł się 
bezsilnie o mur. Świadomość opuściła 
go na chwilę. 

Życie kipiało dokoła niego, ludzie 
rozmawiali, kłócili, skrzypiały i jęcza- 
ły wozy, szczekały psy, a przechodnie 
potrącając się nawzajem śpieszyli na- 
przód, wesołe zaś bezlitosne słońce za- 
lewało radosnemi promieniami dachy i 
okna domów. ' 

Hektor oprzytomniał i rozejrzał się. 
Pierwszą jego myślą było: „Lison are- 
sztowano — a ja... ja jestem wolny!* 

Mimowoli postąpił kilka kroków ku 
domowi, ale z trudnością zapanował 
nad gwałtownem pragnieniem ujrzenia 
po raz ostatni mansardy, w której spę- 
dzili razem tyle chwil, pełnych niespo- 
koju, lecz słodki ch. Nie należała jed- 
nak tam iść. W mieszkaniu napewno 
czekali już szpiedzy, którzy już go nie 

torowi, ale nie spuszczając z twarzy je- wypuszczą ze swych rąk... List obywa- 
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telki Blaise był aż nadto wyraźny. Na- strasznego ogólnego więzienia. Z krwa 
wet stojąc tutaj, na rogu ulicy, narażał 
się niepotrzebnie. 

Wstrząśnięty głęboko, zupełnie о- 
szołomiony tym strasznym ciosem, He- 
ktor ruszył przed siebie. Beznadziejna 
rozpacz zapanowała w jego duszy. Go- 
tów był oddać życie, wszystko poświę- 
cić, by tylko móc zobaczyć Lison. Ale 
co mógł uczynić? Gdyby mógł rzucić 
się bezbronny na jej katów, zadusiłby 
ich, wyrwałby z ich rąk nieszczęsną 
ofiarę! Ale dostęp do nich był niemo- 
żliwy. Bezsilnym się czuł wobec całego 
systemu terrorystycznego, wobec tej 
stugłowej ale bezosobowej maszyny, 
powolnej i ciężkiej, bezlitośnie pożera- 
jącej codzienną daninę krwi. Przed 0- 
czyma jego przesuwały się twarze zna- 
jomych gwardzistów, czerwone kołpa- 
ki sług Fouquiera, który znakami wy- 
dawał rozkazy. Dreszcz wstrząsnął cia- 
łem Hektora na to wspomnienie. 

Gdybyż był z nią razem aresztowa- 
ny, widzieliby się przynajmniej do 0- 
statniej chwili. Możeby mógł ją wów-, 
czas uratować. Obecnie zaś rozumiał, 
że tylko cud może ją zbawić. Ale do 
kogo iść, kogo błagać o pomoc? Jedy- 
ny człowiek, na którego pomoc można 
było liczyć, był Savory. Hektor posta- 
nowił więc odszukać go, rozbudzić w 
tym stalowym człowieku uczucia, zmię- 
kczyć zlodowaciałe w ciągłej walce ser 
ce, zmusić go do uratowania życia dzie 
wczyny. Ale gdzie go szukać.? Przed 
nocą niewiadomo było, gdzie mógł się 
znajdować. Ach, czemuż nie dowiedział 
się, gdzie on mieszka! — Hektor nie 
mógł sobie przebaczyć swej nieostro= 
żności... Czuł, że nie potrafi przeżyć 
tych dwunastu godzin dzielących go 
od widzenia z Savorym, czuł, że grozi 
mu szaleństwo. 

Trybunał Rewolucyjny obradował 
codziennie - o dziesiątej godzinie. Je- 
šli Lison miała być natychmiast sądzo- 
na, to odesłano ją do Consiergerie, do 

  

wej pułapki będzie przewieziona do 
trybunału na ranne posiedzenie. 

Szalejąc z rozpaczy i niepokoju, He 
ktor wałęsał się po ulicach do dziesią- 
tej godziny. O godzinie tej znalazł się 
na. galerji przeznaczonej w Trybunale 
dla publiczności. Pomimo, że dzień był 
upalny, a w sali było nieznośnie dusz- 
no, ławy były przepełnione żądnemi 
wrażeń widzami. Trudno było poruszyć 
się wśród tłoku sans-culotów, złodziei 
i wszelkiego gatunku szumowin społe- 
cznych, chciwie wsłuchujących się w 
wyroki sądu i śledztwo. 

W sali roiło się od szpiegów, ale. 
Hektor przestał się bać o siebie. Na 
szczęście długa broda i niestrzyżone 
oddawna włosy, zmieniły go do nie- 
poznania tak dalece, że nawet bystre 
oczy Fouquier, nie poznały w nim po- 
szukiwanego przestępcy, gdy Oskarży- 
ciel publiczny zwrócił się ku publicz- 
ności ze swą przemową. Może bogi- 
ni losu, która już kilkakrotnie dawała 
dowody swej opieki nad Hektorem, nie 
opuszczała go i tym razem. Dosyć, 
że, gdy o dwunastej sąd opuścił salę, 
Hektor wyszedł bez przeszkód z gma- 
chu. Zbiegając ze schodów, wpatrywał 
się w twarze więzniów, lecz Lison nie 
była wśród nich: nie była więc skazana 
na dzisiesjzy -wieczór.! 

Cały dzień Hektor błądził po Pa- 
ryżu. Cały ten czas poświęcił na obcho- 
dzenie więzień miejskich. Obchodził sta 
re mury dookoła, wpatrując się w po- 
zabijane deskami okna. Przy jednem z 
więzień dla kobiet, spróbował wcią- 
gnąć do rozmowy stróża, wygrzewają- 
cego się na słońcu w bramie, ale zaga- 
dnięty nie odpowiedział, i Hektor od- 
szedł z niczem. i 

Długo stał młody Anglik na Nowym 
moście, wpatrując się w szybko pędzą- 
ce fale. Całą już dobę nie jadł i nie 
pił, ale nie czuł ani głodu, ani pragnie- 

nia, ani znużenia. Tętna biły gwałto- 

wnie, krew krążyła : gorączkowo, u- 
derzając da głowy, mącąc świadomość. 
Chwilami myśli odmawiały mu posłu- 
szeństwa i nagle ogarniała go chęć zro- 
bienia jakiegoś szaleństwa! 

Ostatnim wysiłkiem woli powstrzy- 
mywał się, czuł, że ogarnia go gorącz- 
ka, jak przed paru tygodniami, czuł, że 
jeśli się jej podda zginie, a z nim prze- 
padnie nadzieja uratowania Lison. 

Czekał więc, czekał cierpliwie, wpa 
trując się w czerwieniejące promienie 
słońca, schylającego się ku zachodowi. 
A w oczach miał ciągle obraz Lison, 
widział, jak z przerażeniem zrywała się 
z łóżka, słysząc ciężkie kroki na scho- 
dach, stukanie do drzwi i rozkazujący | 
głos: „W imię ludu! Otwierać!* 

Hektor w męce liczył minuty... 
Gwiazdy zaczęły się ukazywać па 

ciemnym firmamencie. Latarnik kule- 
jąc przeszedł przez most z drabiną na 
ramieniu. Zapaliły się jedna po drugiej 
blade lampki oliwne na poręczach mo- 
stu, rzucając krwawe odblaski na po- 
nure fale. : 

Nadeszła chwila spotkania z. Savo- 
rym! 

Przez cały dzień, Hektor myśląc o 
spotkaniu wieczornem, umyślnie unikał 
zbliżania się do kawiarni Conty. Bał się 
zwrócić uwagę szpiegów na miejsce 
spotkań spiskowców angielskich. Te- 
raz jednak, zapominając o ostrożności, 
biegł wzdłuż mostu. Savory był uczci- 
wym człowiekiem, major miał dla niego 
szczere uwielbienie, czyżby miał pozo- 
stać niewzruszony wobec tak strasz- 
nej doli i męki nieszczęsnej dziewczy- 
ny? Hektor był pewien, że major pod- 
trzyma go, z właściwą Irlandczykom 
porywczością i zechce mu dopomóc w 
ubłaganiu Savorygo. 

Hektor nie miał nadżiej, by udało 
się im uratować dziewczynę jedynie li- 
czył na to, że dotrą do Couthona i za- 
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proponują mu wzamian za nią wydanie 
zbiegłego sekretarza — Charpentiera, 
iw ten sposób uratują ją od gilotyny! 

Minął już brzeg Sekwany i skiero- 
wał się ku kawiarni... i nagle zatrzy— 
mał się, jak wryty... Co to znaczy? Na 
terrasie było ciemno. W kawiarni cicho 
było i pusto. Na schodach terrasy, zwró: 
cona ku rzece, pomiędzy pustemi stoli- 
kami stała sylwetka ludzka. Hektor po- 
znał w niej żandarma, opierającego się 
na karabinie. Po drugiej stronie ulicy, 
na rogu, spacerował drugi żandarm. 

Znikła ostatnia nadzieja. Kawiar- 
nia była otoczona przez żandarmów... 

Hektor odzyskał świadomość do- 
piero wtedy, gdy się znalazł w jakiejś 
brudnej i dusznej piwnicy, oświetlonej 
oliwnemi lampkami. Na stolikach stały 
butelki z winem i brudne szklanki. 
Przed nim stała szklanka pełna mętnej 
cieczy, pochwycił ją bez namysłu i wy- 
pił. Był to absynt macny-o wstrętnym 
zapachu. Chociaż Hektor miał wraże- 
nie, że spalił sobie gardło, wypił do 
ostatniej kropli nieapetyczny napój. 

Alkohol otrzeźwił go nagle i wrócił 
mu pamięć. Tak, teraz pamiętał dobrze:4| 
Lison aresztowana... On sam szuka An- 
glików, by ją uratowali, ale w kawiar- 
ni byli już żandarmi, więc zawrócił... 
Nie pamiętał tylko, w jaki sposób do- 
stał się tutaj. Kto go tu prz yprowadził 
do tej pijackiej wstrętnej nory? 

Hektor podniósł głowę i obejrzał się 
Stoliki były przeważnie niezajęte. Nie- 
liczni goście popijali mętne wina lub a- 
bsynt, rozmawiając półgłosem. Kilku 
spało na stole, z rękami podłożonemi 
pod głowę, dysząc ciężko. Sądząc z ich 
czerwonych opuchniętych twarzy, byli 
to nałogowi pijacy. Przy jednym ze sto 
lików siedziało kilku chłopów w płó- 
ciennych bluzach* i drewnianych cho- 
dakach. 
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