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SYTUACJA POLITYCZNA 
° № RUMUNII 
Poražka opozycji — 
Požyczka zagraniczna 

Žycie polityczne Rumunji obiitowa- 
ło w ostatnich czasach w cały szereg 

momentów, niezmiernie charakterysty- 

cznych dla obecnej sytuacji tego kraju. 

Opozycja parlamentarna, która zdaje 

sobie sprawę z silnej pozycji obecnego 

rządu podejmowała w czasach  ostat- 

nich kilka rozpaczliwych prób w kie- 

runku wzmocnienia kosztem partji rzą- 

dzącej swej naderwanej pozycji, i wszy 

stkie te próby, nie bacząc na całą in- 

tensywność opozycyjnej kampanji an- 

tyrządowej skończyły się zupełnem fia- 

skiem. Rząd juljusza Maniu, cieszący 

się zaufaniem jaknajszerszych warstw 

ludności, z łatwością odparł wszystkie 

ataki opozycji i wbrew jej intencjom 

jeszcze badziej wzmocnił swą pozycję. 

Przyznać też trzeba, że obecny rząd nie 

/ szczędzi wysiłków, by zachować Zau- 

fanie, jakiem obdarzyli go podczas osta 

tnich wyborów rumuńscy wyborcy i 

sumienmie stara się spełnić 

przyrzeczenia dane ludowi przed wy- 

borami. Pierwszym czynem rządu na- 

rodowo-chłopskiego było, jak wiadomo 

zniesienie cenzury i zaprowadzenie 

wolności prasy w całem państwie, tedy 

i w Bessarabji, a że czyn taki na obszer 

ną opinję podziałać musiał jaknajprzy- 

chylniej, nie trzeba chyba specjalnie 

zaznaczać. 
W niemniejszej mierze przyczyniło 

się do wzmożenia popularności obecne- 

go rządu rychłe sfinalizowanie roko- 

wań o pożyczkę zagraniczną dla Ru- 

munji, prowadzonych bez jakichkol- 

wiek widoków na powodzenie przez 

rząd poprzedni. Fakt przyznania Ru- 

munji pożyczki dowodzi, że mocarstwa 

darzą Rumunję pełnem zaufaniem, że 

wierzą w żywotność tego państwa, 

które potrafiło przezwyciężyć wszy- 

stkie wewnętrzne i zewnętrzne trudno- 

ści powojenne i weszło definitywnie w 

stadjum konsolidacji. Nie może ulegać 

wątpliwości; że do pomyślnego _prze- 

biegu rokowań pożyczkowych przyczy- 

nił się w znacznej mierze również fakt 

podpisania przez Rumunię” protokułu 

moskiewskiego, któ.y zacieśniając soż 

jusz rumuńsko-polski, wzmocnił równo- 

wszystkie - 
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ECHA STOLICY Z ZAKORDORÓW 

Powrót min. Zaleskiego do War- 
szawy. 

Wczoraj o godz. 9.40 powrócił z 
Paryża minister Zaleski, któremu to- 
warzyszyli wyżsi urzędnicy ministerstwa 
spraw zagranicznych. 

Na dworcu oczekiwali „p. ministra 
wice-minister Wysocki, dyrektorowie 
departamentów i urzędnicy MSZ. 

Równocześnie powrócił dyrektor 
gabinetu ministra p. Szumlakowski. 

Poseł królestwa S.H.S. złożył pre- 
zydeniowi listy uwierzyfelniające 

WARSZAWA, 14 III. PAT, Dnia 14 
marcą r. b. p. Franko Łązarewicz, poseł 
nadzwyczajny i minister pełnomocny kró- 
lestwa S. H. S, złożył p. Prezydentowi 
Rzeczypospolitej swe listy uwierzytelniają- 
ce na uroczystej audjencji na Zamku Kró- 
lewskim. 

Okólnik M. W. R. 10.P. w 
związku z imieninami Marszalka 

WARSZAWA. 14.3. Pat. W związ- 
ku ze zbliżającemi się . imieninami 
Marszałka Piłsudskiego Minister Wy- 
znań Religijnych i Oświecenia Publicz- 
nego wydał okólnik do władz szkol- 
nych, w którym zarządza, aby dzień 
19 marca, jako dzień imienin Pierw- 
szego Marszałka Rzeczypospolitej i 
Wodza Narodu, obchodzony był uro- 
czyście we wszystkich. szkołach na-te- 
renie Rzeczypospolitej. W dniu tym 
młodzież poinformowana ma być o 
wielkiem znaczeniu i roli, jaką ode- 
grał józef Piłsudski w walce o nie- 
podległość i jaką odgrywa obecnie 
w pracy nad budową i utrwaleniem 
państwa. Okólnik wzywa  dyrekcje i 
nauczycielstwo wszelkich typów szkół 
zarówno państwowych, jak i prywat- 
nych, do zorganizowania w dniu 19 
marca uroczystego obchodu imienin, 
połączonego z odpowiedniemi prze- 
mówieniami, odczytami, deklamacją i 
t. p., względnie do wzięcia udziału 
łącznie z młodzieżą w obchodach or- 
ganizowanych przez społeczeństwo. 
Jednocześnie okólnik upoważnia wła- 
dze szkolne do zwolnienia młodzieży 
od nauki szkolnej w dniu imienin 
Marszałka Piłsudskiego. 

cześnie bezpieczeństwo na wschodniej, 

granicy królestwa rumuńskiego. 

Rząd |uljusza Maniu zapowiedział 

po wyborach przeprowadzenie reorga- 

nizacji żandarmerii, która dotychczas 

niestety, zbyt uległa była wpływom po- 

szczególnych partyj politycznych. No- 

wa organizacja zapewnić ma żandar- 

fnerji rumuńskiej zupełną niezależność, 

ma z niej uczynić prawdziwy. organ 

bezpieczeństwa publicznego. 

Postępująca kónsolidacja rządu pa- 

na Maniu nie daje spokoju stronni- 

ctwom, które przed ńim kierowały na- 

wą państwową Rumunji. Dlatego stara- 

ją się one w najrozmaitszy sposób dy- 

skredytować rząd obecny w oczach 

opinii zagranicznej, — co się im jedna 

nie udaje. Charakterystyczna pod tym 

względem jest kampania, jaką niedaw- 

no opozycja podjęła przeciw rządowi 

w związku z niepokojącemi rzekomo 

stosunkami w Bessarabji. Opozycjoni- 

ści rumuńscy twierdzą, że w prowincji 
tej z zastraszającą szybkością szerzy 
się ruch antypaństwowy i że rząd na- 
rodowo-chłopski wobec ruchu tego jest 
bezsilny. Kampanię tę prowadzili libe- 

raławie rumuńscy wraz z opozycyjny- 

mi ludowcami, przyczem przedstawiali 

sytuację w Bessarabji w tak czarnych 

kolorach, że Rada Regencyjna Zzmuszo- 

na była ostatecznie zażądać od rządu 

złożenia szczegółowego raportu O Sy- 

tuacji w tej dzielnicy. Z inicjatywy Ra- 

dy Ministrów utworzono wobec tego 

specjalną komisję z ministrem spraw 

wojskowych na czele, która wyjechała 

do Bessarabji, by na miejscu zbadać 

sytuację. Komisja ta przyszła po prze- 

prowadzeniu dokładnych badań do 

wniosku, że twierdzenia opozycji o nie- 

pokojach w Bessarabji były. gołosło- 

wnem kłamstwem, że w całej Bessara- 
bji panuje zupełny spokój, a ludność 

miejscowa pełna jest wiary w pomy- 

ślny rozwój kraju pod rządami carani- 
stów. Kampanja opozycyjna miała po- 

dwójny cel: po pierwsze chodziło libe- 

rałom o zdyskredytowanie obecnego 

rządu, po drugie zaś chcieli oni wnieść 
ferment do obozu rządowego, który, — 

ich zdaniem, — powinien był zarządzić 

ogłoszenie w Bessarabji stanu wyjąt- 

kowego i w ten sposób zwrócić prze- 

ciwko sobie posłów bessarabskich, za 

siadających w klubie narodowo-chłop- 

skim. Na skutek jednak obalenia wszy- 

stkich ataków opozycyjnych, cała ta 

kampanja spaliła na panewce, a rząd, 

któremu udało się udowodnić bezpod- 

stawność wszystkich zarzutów, wysu- 

wanych pod jego adresem przez opo- 

zycję, wzmocnił jedynie jeszcze bar- 

dziej swą pozycję w kraju. 

Zahezpieczenie na wypadek hez- 
. —-..robocia. 
WARSZAWA, 14 III. PAT. Komisja o- 

chrony pracy pod przewodnictwem pos. 
Regera rozpatrzyła wnioski, zgłoszone przez 
kluby pośelskie w sprawie zmiany ustawy 
o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia, 
uchwalając rozciągnięcie ustawy na robot- 
ników młodocianych i na małe warsztaty. 
Podstawę do obliczania składek i świad- 
czeń podniesiono do 10 zł. zarobku dzien- 
nego. Przyjęto dalej rezolucję, wzywającą 
rząd, ażeby przedstawił projekt noweli usta- 
wy w kierunku złączenia organizacyj fun- 
duszu bezrobocia z organizacjami pośred- 
nictwa pracy Oraz rozszerzenią zakresu 
pracy, zabezpieczenia i podwyższenia świad- 

"czeń, przedłużenia okresu zasiłków do 26 
tygodni oraz zapewnienia bezrobotnym 
pomocy lekarskiej w czasie choroby. Przy- 
jęto również rezolucję o utworzeniu spe- 
cjalnego funduszu na organizacje robót 
publicznych. Wreszcie w trzeciem czytaniu 
uchwalono nowelę o zabezpieczeniu robot- 
ników sezonowych. 

Obiad u p. Dewey'a na Cześć 
Rady Banku Polskiego. 

Amerykański doradca finansowy p. 
Dewey, podejmował wczoraj obiadem 
w swych apartamentach prywatnych 
członków Rady Banku Polskiego, 
obiadem, w czasie którego wygłosił 
przemówienie, w którem złożył gratu- 
lacje wice-prezesowi Banku Polskiego, 
dr. Młynarskiemu, z okazji jego wybo 
ru na członka Komitetu Ekonomiczne- 
go Rady Ligi Narodów. 

Ś. p. prof. dr. Wikfor Porzeziński 
We wtorek dnia 12-go b. m. zmarł w 

Warszawie ś. p. dr. Wiktor Porzeziński, 
prof. językoznawstwa porównawczego w 
uniwersytecie warszawskim, p. prof. uni- 

wersytetu moskiewskiego, członek wielu 
towarzystw naukowych. Ś.-p. Porzeziński 
był uczonym europejskiej miary, autorem 
znanego „Wstępu do językoznawstwa”, wy- 
bitnym badaczem narzeczy litewskich, uczo- 
nym gruntownej i solidnej wiedzy. Schodzi 
z nim do grobu piękny typ prawdziwego 
uczonego, dobrego Polaka, człowieka głę- 
bokiej wiary kryształowego i pięknego 
charakteru. & i 

“ Cześć pamięci znakomitego uczonego 
polskiego. 

Fińskie pismo @ bojówkach komnni- 
stycznych w. Łotwie 

Z Helsingforsu donoszą: Redaktor 
pisma „Helsinki Sanomat“, Erke, opi- 
sując swą podróż po Łotwie i Esto- 
nji szczególną uwagę poświęca walce 
rządu łotewskiego z komunistami i 
niebezpieczeństwu, jakie może stwo- 
rzyć dla Łotwy wpływ gospodarczy 
ZSSR. Wiadomości z Rygi głoszą, że 
w Łotwie znajduje się 8.000 uzbrojo- 
nych komunistów, którzy są zorgani- 
zowani w specjalne bojówki i otrzy- 
mują z Moskwy subsydja. Rząd so- 
wiecki usiłuje nie dopuścić do likwi- 
dacji organizacyj komunistycznych w 
Łotwie i obecnym układem handlo- 
wym posługuje się jako środkiem do 
wywierania presji na Łotwę. 

Następnie Erke napada nakie- 
Irowników polityki zagranicznej Fin- 
andji, szczególniej na b. ministra 
Spraw zagranicznych Setele, zarzuca- 
jąc im, że przeszkodzili zadzieržgnię-. 
ciu ścisłych więzów . między Finlandją 
i Łotwą. Jednak i teraz Łotwa. żywi 
do Finlaadji wielką sympatję; w przy- 
szłości Finlandja będzie mogła osiąg- 
nąć w Łotwie mir znacznie większy, 
niż dotychczas. 

Wizyta estońskiego ministra Spraw 2a- 
granicznych w- Kownie. 

Z Kowna donoszą: W tych dniach 
„do Kowna przyjeżdża estoński mini: 
ster spraw zagranicznych Lauik. Przy: 
jazd jego jest w związku z rokowa- 
niami w sprawie zawarcia układu 
handlowego między Litwą a Estonię. 

Wymiana więźniów politycznych —10-90 
-— Iwietnia. 

Z Kowna donoszą: Wymiana więźniów 
politycznych między Litwą a Polską, 
jaka odbędzie się na podstawie porozu- 
mienia osiągniętego podczas prowadzo- 
nych w Kownie rokowań. z udziałem 
przedstawicieli międzynarodowego Czer- 
wonego Krzyża—nastąpi 10 kwietnia, 

bierwsza fabryka papier w Litwie 
Z Kowna donoszą: W najbliższej .przy- 

szłości w  Kłajpedzie ma być otwarta 
pierwsza w Litwie fabryka papieru. Na 
czele inicjatorów założenia fabryki stoi 
grupa finansistów. 

kryzys wospodarczy na Litwie 
Litwa Kowieńska stoi pod znakiem ban- 

kructwa i stagnacji. Prasa litewska zwraca 
uwagę, że aktywność bilansu handlowego 
za styczeń jest nieskończenie mała w ze- 
stawieniu do dat lat ubiegłych. W roku bie- 
żącym aktywa wynoszą zaledwie 2,8 milį. 
litów, podczas gdy w 1928 r. wynosiły z 
górą 12 miljonów, zaś w 1927 — około 10 
miljonów. Oprócz tego charakterystycznem 
jest, że wywóz w porównaniu z obu latami 
ubiegłemi znacznie się zwiększył, w wóz na- 
tomiast zmniejszył się. W ten sposób po- 
czątek 1929 r. nietylko nie zmniejszył obaw 
o zwiększenie się kryzysu ekonomicznego, 
lecz nawet je wzmocnił. _ Że cały kraj prze 
chodzi przez okres upadku gospodarczego, 
wskazuje bilans, Banku Litewskiego, z któ- 
rego wynika, że w ciągu piętnastu dni lu- 
tego zapas obcej waluty zmniejszył się pra- 
wie na 3 miljony, z obrotu zaś wycofano 2 
miljony litów. Zmusza to Bank Litewski do 
zmniejszenia kredytu dla swych kli entów. I 
rzeczywiście, od 31-g0 grudnia roku ubieg- 
łego Bank odebrał z powrotem około.10 mil. 
litów. Naturalnie nie obeszło się bez ban- 
kructw i. zwiększania ilości zaprotestowanych 
weksli. Zmniejszenie się zapasu obcej waluty 
notowane jest w Banku Litewskim po raz 
pierwszy. Zazwyczaj Bank gromadził zapa- 
sy na lato i jesień, gdyż z powodu zależnoś- 
ci kraju od czasu realizowania produktów 
rolnych, latem najmniej otrzymywano walu- 
ty z zagranicy. 

„Rytas* wyraża przypuszczenie, że kry- 
zys gospodarczy dojdzie do nienotowanego 
jeszcze stopnia. Niędobór ziemiopłodów przy 
realizacji zbiorów w jesieni ubiegłego roku 
okazał się jeszcze bardziej katastrofalny niż 
pierwotnie obliczano. Zdolność nabywcza i 
płatnicza wsi spadła do zera, a (w związku z 
tem w przemyśle i handlu nastała stagna- 
cja pogłębiana masowemi  bankructwami. 
Szowinistyczne pisma litewskie nie tają za- 
dowołenia, że polscy eksporterzy skutkiem 
tych bankrustw poniosą dotkliwe straty, po- 
ważniejszy jednak odłam prasy stwierdza, 
że gorszem jest to przekonanie, które musi u- 
stalić się zagranica, że kupiec litewski po- 
trafi brać ale płacić często nie jest w stanie. 
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Kilka szczegółów układu laferańskiego 
RZYM, 14 3. Pat. Ogłoszony dziś tekst układu laterańskiego, okre- 

Ślił granice państwa kościelnego. Część Watykanu będzie stale dostępna 
dla publiczności i będzie podlegała włoskim władzom administracyjnym i po- 
licyjnym. Przelot. *nad- terytorjum  watykańskiem jest wzbroniony. 
Dygnitarze kościoła i osoby należące do dworu papieskiego nie podlegają 
obowiązkowej służbie wojskowej i wolni są od wszelkich Świadczeń osobi- 
stych. Każdy cudzoziemiec, piastujący jakąkolwiek godność w klerze rzym- 
skim, korzysta z tych samych gwarancyj osobistych, które przysługują oby- 
watelom włoskim. : 

„Poseł polski w Brazylii u prezydenfa stanu 
RIO DE JANEIRO, 14 3. Pat. Poseł polski w Brazylji p. Grabowski 

w towarzystwie konsula polskiego w Curytubie p. Downarowicza wyjechał 
do: stanu Santa Catarina w celu złożenia wizyty rządowi stanowemu i od- 
wiedzin tamtejszej kolonii polskiej. Prezydent stanu przyjął gościa polskie- 
go na uroczystej audjencji, poczem na cześć ich odbył się uroczysty raut 
'w którym wzięli udział przedstawiciele władz iederalnych i stanowych 
Wzniesiono szereg serdecznych toastów na cześć Poiski i Brazylji. i'rezy- 
dent stanu Santa Catarina podniósł:w przeinówieniu znaczenie pracy Pola- 
ków dla gospodarstwa i knituralnego rozwoju stanu. Miejscowa kolonja 
polska również entuzjastycznie przyjmowała przedstawicieli władz polskich. 
Specjalnie serdeczne przyjęcie zgotowało im Towarzystwo 3:go Maja. P. p. 
Grabowski i Downarowicz mają zamiar zwiedzić szereg osiedli polskich. 

Kwiefniowa sesja Rady bigi Narodów będzie się 
„ zajmowała sprawami ograniczenia zbrojeń. 

GENEWA, 14 3. Pat. Szwajcarska Agencja Telegraficzna podaje: Ko- 
misja przygotowawcza międzynarodowej konferencji rozbrojeniowej, w któ- 
rej pracach uczestniczą także Stany Zjednoczone i Rosja sowiecka, zbierze 
się 15 kwietnia w Genewie pod przewodnictwem dyplomaty. holenderskiego 
p. Loudona. Wobec poważnych różnic” poglądów, jakie istnieją jeszcze na- 
dal pomiędzy Anglją a Stanami Zjednoczonemi z jednej strony, a Francją 
i; Włochami z drugiej w dziedzinie ograniczenia zbrojeń na morzu, ma się 
zająć na zbliżającej się sesji głównie sprawami ograniczenia zbrojeń na lą- 
dzie i w powietrzu. 

, Gdzie się kryje autor falsyfikafu frakiafu 
francusko-helgijskiego? 

PARYŻ, 14.lil. PAT. „Le Journal" donosi z Brukseli, że ро- 
szukiwania, mające na celu odnalezienie kryjówki Hermana, któ- 
ry sprzedał falsyfikat rzekomego traktatu francusko-belgijskiego, 
nie doprowadziły do żadnego wyniku. Jednakże w czasie rewi. 
zji dokonanej w domu panny Peters, sekretarki grupy aktywi- 
stów, znaleziono szereg dokumentów sztabu generalnego, zawie- 
"rających dokładne szczegóły szkiców mobilizacji wojsk, transpor- 
tów i składów materjałów. Panna Peters oświadczyła, że doku- 
menty te wręczył jej Herman. Policja poszukuje wspólników pan- 
ny Peters w biurach Ministerstwa. 4) a: GÓRA. „ki 

o zamierza czynić Trocki? 
Kuracja — Praca literacka i naukowa, 

BERLIN. 14.3. Pat. Korespondent konstantynopolitański „Vossische 
Zeitung* uzyskał interview z Trockim. Trocki przyznał się korespondento- 
wi, iż przed trzema już laty bawił w Niemczech incognito i poddał się tam 
operacji szyi, co wówczas było utrzymane w zupełnej tajemnicy. 

Obecnie, jak oświadcza Trocki, zamierza on udać się do Niemiec, aby 
przeprowadzić kurację pod opieką tych samych lekarzy, którzy go opero- 
wali i znają stan jego zdrowia. Dalej oświadcza Trocki, że nie zwracał się 
do żadnego innego państwa z prośbą o zezwolenie na wjazd. 

Nie wyobraża on sobie, aby Niemcy mogły jego prośbę odrzucić, 
Trocki zapewnił z naciskiem, że nie zamierza bynajmniej w Niemczech wy- 
stępować publicznie ani mieszać się do polityki niemieckiej. 

Pragnie on przebywać tylko jako chory w najzupełniejszem  odo- 
sobnieniu. 

Po przeprowadzeniu kuracji pod opieką lekarzy berlińskich pragnie 
udać się do miejscowości kuracyjnej n. p. Bad-Wildungen, by tam praco- 
wać literacko i naukowo. 

Obecnie pracuje on nad dziełem o rewolucji rosyjskiej w Świetle za- 
sad marxizmu oraz nad autobiografią. 

Trocki potwierdził, że sprzeciwiał się wydaleniu go do Turcji i dzięki 
temu pociąg, który go wiózł do Odesy stał przez 12 dni i nocy na ja- 
kiejś małej stacji. Dopiero na kategoryczne oświadczenie rządu sowieckie- 
go, że Niemcy odmówiły Trockiemu prawa wjazdu do Niemiec, zgłosił się 
Trocki wyjechać do Konstantynopola. > 

Dehafa hudžetowa w Reichsiagu 
BERLIN, 14.111. PAT. Dziś rozpoczęła się w Reichstagu wielka de- 

bata budżetowa obszerną mową ministra finansów Hilferdinga, który od- 
malował w swem przemówieniu poważny stan finansów niemieckich, a 
szczególnie ciężki stan kasy, wynikły z tego, że wpływy w drugiej poło- 
wie okresu rachunkowego były mniejsze, niż w pierwszej i że cały szereg 
zasobów pieniężnych zużytych zostało na inne cele. Między innemi 600 
miljonów musiano zużyć na tymczasowe pokrycie budżetu nadzwyczajne- 
go, 100 milj. na podtrzymanie kursu pożyczek Rzeszy, dalszych 100 milj. 
musiano wydać jako pożyczkę dla t. zw. kasy pruskiej, 80 milj. musiano 

wydać na pożyczkę dla kolei, wzeszcie zakładowi ubezpieczeń od bezrobo- 
cia musiał rząd Rzeszy przyznać dodatkowy kredyt, który już  dosięgnął 
150 milj. wysokości, a do końca roku budżetowego dosięgnie prawdopo- 
dobnie 250 rzilj. Pomimo tego zastrzegł się minister kategorycznie przeciw- 
ko szerzeniu paniki, oświadczając, że tylko złośliwością, albo zwykłą igno- 
rancją można tłumaczyć twierdzenia, zapowiadające niebezpieczeństwo no- 
wej inflacji. 

A w Meksyku wojna domowa nie usfaje... 
MEKSYK, 14 Ш. PAT. Wczoraj wieczorem oddział powstańców, liczący około 

4 tys. ludzi, cofając się z Saltillo, wzięty został do niewoli przez wojska związkowe: 

Między miastami Saltillo i Tereon doszło do potyczki pomiędzy przedniemi strażami 

wojsk rządowych i powstańcami. Potyczki te mogą się rozwinąć w bitwę, która zde- 

cydują o losach rewolucji. Wojska rządowe posunęły się w kierunku Durango, napo- 

tykając po drodze na oddziały powstańcze. 14 powstańców zostało zabitych, 7 zaś 

wziętych do niewoli rozstrzelano. ` 

  

Parłament rumuński kontynuuje 

swą owocną działalność ustawodawczą 

starając się. w czasie jaknajszybszym 

naprawić te wszystkie, a tak liczne nie- 

stety, błędy, które popełnił rząd i par- 
lament poprzedni. Na jednem z ostat- 
nich posiedzeń sejmu minister skarbu 
Popovici, zakomunikował izbie wyniki 
akcji subskrypcyjnej zagranicą, oświad 
czając, iż cała pożyczka stabilizacyjna 

wpłynie do kasy państwowej już w 
dniach najbliższych. Subskrypcja po- 
życzki rumuńskiej we wszystkich pań- 
stwach, w szczególności zaś w Szwaj- 
carji, przeszła wszelkie oczekiwania. 
Oświadczenie ministra przyjęte zostało 
przez parlament wprost entuzjasty- 
cznie, a stronnictwa narodowo-chłop- 
skie zgłosiło wniosek, by z tej racji 
izba urządziła na cześć ministra skarbu 

cy, jaka pozostała jeszcze do wykona- 
nia odłożyć termin zamknięcia sesji 
wiosennej parlamentu na 1 czerwca. 

uroczysty bankiet. Minister Popovici 
wystąpił jednak przeciwko temu proje- 

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

ktowi, oświadczając, iż nigdy nie do- 
puści do tego, by jego osoba była przy- 
czyną urządzania bankietu w chwili, 
kiedy w niektórych prowincjach pań- 
stwa panuje klęska głodowa. 

Rumuńska Rada Ministrów na jed- 
nem ze swych ostatnich posiedzeń po- 
stanowiła przez wzgląd na ogrom pra- 

Zarządzenie to było tembardziej na 
miejscu, że w pierwszych dniach maja 
rozpoczną się w Rumunji wielkie uro- 
czystości jubileuszowe, które oczywi- 
ście wstrzymają poniekąd tempo prac 
izb ustawodawczych. A. M. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
J ` 

> : NIAKONIE — Bufet kolejowy. 
s IW — Księgarnia T-wa „Lot“. 

| Е 1 DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
f 2 SZTY — Bufet kolejowy% * i 

r BOKIE — uł. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
DNO — Księgarnia T-wa „Ruch” 

ы ODZIE] — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 

15 marca 1829 r. 

REGWIEŻ —- ui. Ratuszowa, Księgarnia jażwińskiejg: 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michałskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. '. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PiNSK — Ksiegarnia Polska -— St. Bednarski. 
POSTAWY -—' Księgarnia Pół. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY —- ui. Rynck 9, N. Tarasiej 

POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Jucz 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“. 
WOLKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

   ska. 

SRWMITĘUOZIEO TURZOWOACŁ O 

loszpaltowy ma str. 2-ej i 3-ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 
gr. W N-ch świątecznych oraż z prowincji o 25 proc. dro- - 

oszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
groszy. 
PKT 

OBRADY SEJMU 
SPRAWA MINISTRA CZECHOWICZA. 

WARSZAWA; 14-1il. PAT. Komisja sej- 
mowa przystąpiła dziś do dalszych obrad nad 
wnioskiem w sprawie postawienia ministra 
skarbu Czechowicza w stan oskarżenia przed 
Trybunałem Stanu. Na posiedzeniu tem-prze- 
wodniczył pos. Byrka (B.B.) 

Referent pos. Lieberman (P.P.S.) odczy- 
tał na wstępie pismo b. ministra Czechowi- 
cza, w którem tenże oświadcza, że nie może 
przedłożyć żądanego przez komisję listu, któ- 
ry dn. 16 listopada 1928 r. wysłał do pre- 
mjera Bartla, albowiem w tym liście oprócz 
przedstawienia stanowiska b. ministra Cze- 
chowicza w sprawie legalizacji kredytów do- 
datkowych były także rzeczy prywatne. By- 
ły minister Czechowicz oznajmia tedy, że bez 
upoważnienia premjera tego listu przedłożyć 
nie może i prosi komisję o uwzględnienie tej 
okoliczności. Referent wniósł, aby uwzgled- 
niono prośbę b. ministra Czechowicza. Wnio- 
sek ten komisja przyjęła. \ 

Następnie referent odczytał list premje- 
ra Bartla, wystosowany do komisji za pośre- 
dnictwem marszałka Sejmu, treści następu- 
jącej: „W odpowiedzi na pismo Pana Mar- 
szałka mam zaszczyt zakomunikować uchwa- 
łę Rady Ministrów, powziętą na posiedzeniu 
z dnia 13 m. b.*. Rząd podtrzymuje swoje 
postanowienie, wyrażone kilkakrotnie na ko- 
misji budżetowej Sejmu, względnie na posie- 
dzeniach pełnego Sejmnu, przedłożenia proje- 
ktu ustawy o dodakowych kredytach za rok 
1927—28 równocześnie z przedłożeniem zam- 
knięć rachunkowych za tenże okres budże- 
towy. Spełnienie żądania przedłożenia odpi- 
sów poszczególnych uchwał Rady Ministrów 
byłoby równoznaczne z przedłożeniem usta- 
wy o dodatkowych kredytach wprawdzie nie 
Sejmowi; lecz komisji sejmowej i przekreśla 
łoby stanowisko rządu w tej sprawie. Z tych 
względów Rada Ministrów uważa, że na żą- 
danie komisji budżetowej odpowiedzieć nale- 
ży odmownie. Z uwagi na to, że według in- 
formocyj N.IL.K. zamknięcia rachunkowe za 
rok 1927—28 sprawdzone będą w ciągu kilku 
tygodni, rząd przedłoży Sejmowi owe zam- 
knięcia, jak również projekt ustawy o dodat- 
kowych kredytach za rok 1927—27 na tejże 
sesji rząd przedłoży projekt ustawy o dodat- 
kowych kredytach za rok 1928—29. O ileby 
sprawa b. ministra skarbu Czechowicza prze- 
kazana była w międzyczasie Trybunałowi 
Stanu, rząd przedstawi w każdym czasie tej 
instytucji wszystkie żądane przez nią mate- 
rjaly i dokumenty“. 

Po odczytaniu tego pisma reiefent 
wniósł, aby nie przyjąć do wiadomości о- 
świadczenia p. premjera, że projekt ustawy 
o przekroczeniach budżetowych za rok 1927 
—28 przedłoży na następnej sesji, komisja 
bowiem, zdaniem referenta nie jest upoważ- 
niona i uprawniona do przyjmowania oświad- 
czeń politycznych rządu, będąc tylko komisją 
śledczą z określonym celem. Wniosek refe- 
renta nieprzyjęcia odpowiedzi premjera do 
wiadomości uchwalono większaścią głosów. 

Następnie przewodniczący oświadczył, 
że uważa postępowanie dowodowe za ukoń- 
czone, jeżeli nowe wnioski nie będą posta- 
wione, poczem gdy nikt więcej głosu nie za- 
brał, referent przedstawił wyniki dochodzeń, › 
przeprowadzonych przez komisję i sformuło- 
wał ostateczne konkluzje. Między  innemi 
referent zaznaczył, że wniosek lewicy z fa- 
ktu przekroczenia budżetu na rok 1927—28 
wyciąga konkluzję prawną dwojakiej natury. 
Mianowicie oskarża on ministra o naruszenie 
ustawy skarbowej, a oprócz tego o połączo- 
ne przestępstwa z art. 636 kodeksu karne- 
go. Na podstawie całokształtu materjału, re- 
ferent doszedł do przekonania, że twierdze- 
nia, zawarte we wniosku lewicy, są słuszne - 
i zgodne z rzeczywistością, natomiast nie mo- 
że się zgodzić z jedną z konkluzyj prawnych, 
mianowicie referent nie stawia wniosku o 
oskarżenie ministra z powodu przestępstw z 
art. 636 K.K. Tę sprawę steferent wyłącza ze 
swego referatu, ściganie bowiem przestępstw 
karno-sądowych, jakim jest czyn * przewi- 
dziany w art. 636 K. K., należy do powsze- 
chnych sądów karnych i do prokuratorów, 
Trybunał Stanu zaś został stworzony dla 
specjalnych przestępstw, przedewszystkiem 
przewidzianych w konstytucji, za które usta- 
wa o Trybunale Stanu przewiduje kary zu- 
pełnie inne, aniżeli w kodeksach karnych. 
Sejm nie miał wcale pretensji do zastępowa- 
nia prokuratorów i sądów powszechnych — 
chodzi mu tylko o pociągnięcie do odpowie- 
dzialności konstytucyjnej. — Wobec tego re- 
fent postanowił sformułować oskarżenie prze- 
ciw ministrowi w kierunku naruszenia ustawy 
skarbowej. 

Wniosek referenta proponuje, aby Sejm 
przyjął do wiadomości sprawozdanie komisji 
budżetowej, której przekazano do rożpatrze- 
nia wniosek o pociągnięcie ministra skarbu 
Gabrjela Czechowicza do odpowiedzialności 
przed Trybunałem Stanu i na podstawie 
wniosku tejże komisji oraz w myśł art. 56 1 
59 ustawy konstytucyjnej, wreszcie art. 7 
ustawy o Trybunale Stanu, uchwalił b. mi- | 
nistra skarbu p. Gabrjela Czechowicza po- 
stawić w stan oskarżenia przed Trybunałem 
Stanu z powodu umyślnego naruszenia prze- 
zeń postanowień ustawy skarbowej z dn. 
22-11 1928. r. * 

Po mowach kilku posłów zabrał głos wi- 
cemarszałek Woźnicki, który odczytał, okól- 
nik premjera i nowego ministra skarbu, w 
którym skierowano do wszystkich ministrów 
żądanie przestrzegania ustawy skarbowej i 
tych „samych zasad gospodarki finansowej, 
w których obronie" postawiono wniosek o 
oskarżenie ministra Czechowicza. 

Referent w końcowem przemówieniu 
podniósł, że w opracowaniu swych wniosków 
nie kierował się względami politycznemi, a 
jedynie swojem sumieniem. Antagonizm po- 
lityczny — stwierdził referent — nigdy nie 
był w stanie skłonić mnie do: tego, aby ko- 
misji przedkładać wnioski, szkodzące dobru 
państwa. 

OBRADY KOMISJI  ADMINISTRACYJNEJ 

WARSZAWA, 14-II1. PAT. Sejmowa ko- 
misja administracyjna obradowała nad pro- 
jektem ustawy o Świadczeniach na cele ko- | 
Ścielne w czterech województwach południo- | 
wych. Wniosek pos. Dzierżawskiego o przej- | 
ście do porządku dziennego komisja odrzuci- 
ła, poczem w debacie szczegółowej przyjęte 
zostały dwa zasadnicze artykuły. Dalszy ciąg 
obrad nad tą sprawą rozpocznie się w dniu 
20 b. m.  
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ECHA KRAJOWE 
Nowogródek nadaje honorowe obywatelstwo 

Marszałkowi Piłsudskiemu. 
NOWOGRODEK, dnia 14 marca (tel. wł. „Słowa”). Rada Miejska 

miasta Nowogródka, realizując dawno 'już powziętą myśl, powzięła uchwa- 
ię nadania honorowego obywatelstwa Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. 
W związku z tem został wykonany dyplom, który brzmi następująco: Mia- 
sto Nowogródek, skąd ongiś źrenica Wieszcza wskrzesiła wolną i niepod- 
ległą Polskę, widziała w odległej przyszłości na czele narodu wielkiego 
Wodza, prowadzącego Państwo do rozkwitu i potęgi, wyraża Ci, Panie 
Marszałku, słowa głębokiego hołdu i czci za Twą niestrudzoną pracę nad 
utrwaleniem bytu Rzeczypospolitej Polskiej. Rada Miejska kresowego grodu 
w imieniu miejscowego społeczeństwa zapewnia Cię, Panie Marszałku, iż 
zawsze gotowa iść pod Twe rozkazy a na wieczną rzeczy pamiątkę uchwa- 
liła nadać Ci, jako Budowniczemu i Wskrzesicielowi Polski, miano Obywa- 
tela honorowego miasta Nowogródka i prosi Cię o przyjęcie tego tytułu. 
Specjalna delegacja wręczy Marszałkowi Piłsudskiemu dyplom wraz z ży- 
czeniami od społeczeństwa nowogródzkiego. 

Zjazd Sfarostów woj. Nowogródzkiego 
NOWOGRODEK, 14. III. (Tel. wł. „Słowa*). W dniu I7 bm. Todbędzie się 

zjazd Starostów woj Nowogródzkiego, na którem rozpatrzone zostaną budżety 
poszczególnych sejmików na 1929—30 przed ich ostatecznem zatwierdzeniem, 

Jak tam było z posiem Staganowiczem 
NOWOGRODEK, 14.3. (tel. wł. „Słowa”). W motywach swoich po- 

seł Staganowicz podał, iż mandat składa z powodu chęci uporządkowania 
swej zaniedbanej gospodarki i spraw rodzinnych. W gruncie rzeczy motywy 
są zupełnie inae i mają charakter czysto polityczny. Mianowicie po ostat- 
nim procesie komunistycznym w Nowogródku, w którym oskarżonym był 
również poseł Staganowicz i był wydany przez Sejm sądom, Sąd Okręgo- 
wy uwolnił go od winy i kary. Zaraz po zwolnieniu Staganowicza rozpo- 
częły się w Klubie tarcia, które doprowadziły do ostrego zatargu i niepo- 
rozumień pomiędzy Staganowiczem a posłami Hawrylukiem i Dworczani- 
nem, którzy żądali od Staganowicza pracy, mającej charakter komunizują- 
cy. Wobec tego, iż Staganowicz opierał się temu KPZB; pod którego: wpły- 
wami znajdują się zmagania za interesy włościan i robotników, zażądało 
złożenia przez Staganowicza mandatu, co też on uczynił, zażądano jedno- 
cześnie od niego zamilczenia prawdziwych powodów złożenia mandatu, na- 
tomiast wy-unięcia, jako powodu spraw osobistych. 

Gmina Szczuczyńska chce prohibicji 
SZCZUCZYN, 14. Ill. (Tel. wł. Słowa). W dniu 24 bm. na terenie gm. 

Szczuczyńskiej odbędzie się powszechne głosowanie ludności o zakaz sprzeda- 
wania alkoholu na terenie całej gminy. Głosowanie odbywać się będzie tym sa- 
mym systemem, jak do Sejmu. Zostały już wyznaczone komisje wyborcze, 
gminę podzielono na obwody. Jak się dowiadujemy w gm. Iwiejskiej, Sobotnic- 

  

- kiej, Nowodworskiej i Lebiodzkiej rady gminne powzięły również uchwałę o za- 
kazie sprzedaży alkoholu na terenie tych gmin i głosowanie ludności ma być 
wyznaczone w najbliższych dniach. 

Stara historia, znane dzieje... 
LIDA, 14 III. (tel. wł. „Stowa“) Onegdaj na cmentarzu kościoła pa- 

raijalnego w Lidzie znaleziono nieprzytomną Skiemieszównę Eugenię, lat 18, 
którą w stanie ciężkim przewieziono do szpitala powiatowego w Lidzie. Jak 
wykazały wstępne badania lekarskie Skiemieszówna usiłowała popełnić sa- 
mobójstwo z powodów bliżej nieznanych. Wobec tego, że desperatka jest 
nieprzytomna, trudno dowiedzieć się powodów, które kierowały chęcią sa- 
mobójstwa, prawdopodobnie jednak mają tło erotyczne. 

Regulacja rzeki Szeęzary 
BARANOWICZE, 14. Ill. (Tel. wł. Słowa). W wyniku starań Wydziału powiato- 

wego, Ministerstwo Rolnictwa przyrzekło udzielić zapomogę rządową na przeprowa- 
dzenie studjów i opracowanie szczegółowego planu i kosztorysu regulacji rzeki 
Szczary w wysokości 100.000 zł. Zapomoga ta będzie wypłacona w 4 ratach miesięcz- 
nych po 25.000 zł. Pierwszą rata wypłaconą zostanie w dniu 1. IV. i 

  

GŁĘBOKIE. 

‚ — — Praca społeczna w Parafjalnym 
Domu Ludowym. W życiu społecznem 

danek — korzystny wpływ domu w naj 
bliższym czasie okaże swój zbawienny 
skutek. 

PL YW u 

Hiszpańska brać studencka niezadowolona z 
obecnego rządu. 

PARYŻ, 14 III. PAT. „Le Jornal* donosi z Madrydu, że strajk studentów roz- 
szerza się na Bilbao, Barcelonę, Walencję, Walladolia, St. Jego i Sewilję. Wczoraj 
wieczorem około 4500 pstudentów z różnych szkół manifestowało przed gmachem 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Kawalerja strzegąca gmachu* odparła manifestan- 
tów. W związku z tem przyszło do starcia. Wówcżas kawalerja urządziła szarżę, 

płazując szablami, przyczem 5 manifestantów odniosło rany i zostało przewiezionych 

na posterunek pogotowia. Wielu innych, którzy odnieśli rany, zdołało się ukryć. 

Brazylja napastuje Paragwaj 
LONYN, 14 III. PAT. jak donosi agencja Reutera z Asuncion, oddział żołnierzy 

brazylijskich miał zaatakować garnizon paragwajski w Margarita:. Pod naciskiem tym 
paragwajczycy wycofali się z tej miejscowości. Rząd paragwajski zaprotestował prze- 
ciwko temu atakowi, żądając ewakuacji Marganita przez oddziały brazylijskie. 

to był przywódtą spisku przeciw Kemalowi-Paszy. 
WIEDEŃ, 14 3. Pat. Dzienniki donoszą z Konstantynopola: Prasa tu- 

recka uważa Sergiego, który onegdaj zbiegł do Austrji, za przywódcę $р!- 
sku przeciw Mustafie Kemalowi-Paszy. Dzienniki uważają aresztowanie Ser- 
giego za rzecz niemożliwą, ponieważ między Austrją a Turcją niema umo- 
wy, dotyczącej wydawania przestępców. Miarodajne koła wiedeńskie nie 
wiedzą nic dotychczas o pobycie Sergiego w Wiedniu. 

Trzęsienie ziemi w Bułgarii. 
SOFA, 14 II. PAT W Czirpan zanotowano silne wstrząśnienie podziemne, 

Jeden budynek runął, kilka innych zarysowało się. 

Słuszna nagroda dla uczonego 
BERLIN, 14.II1. PAT. Magistrat miasta Berlina uchwalił zaofiarować 

prof. Einsteinowi, który ukończył 50 lat, willę w jednej z dzielnic Berlina, 
jako dożywotnie mieszkanie dla uczonego i jego rodziny. 

  

Próbne. powołanie rezerwistów i przegląd koni. 
WARSZĄWA, 14 IlI. PAT. Minister spraw wojskowych zarządził w dniu 13 b.m 

próbne powołanie rezerwistów oraz koni z następujących powiatów Rzeczypospolitej: 
Lida, Postawy, Dzisna w Głębokiem, Święciany, starostwo grodzkie Wilno, Wileńsko- 
Trocki, Oszmiański, Toruń, Wąbrzeźna, Chełmo, Rupin, Bydgoszcz, Wyrzysk, Szubin, 
Chodzież, Sempolno, Inowrocław, Mogilno, "Strzelno, Wągrowice, Żnin, Grudziądz' 
Brodnica, Swiecie, Lubawa w Nowym mieście, Starogard, Tczew, Chojnice, Gniew, 
Kościerzyna, Kartuzy Morskie w Wejherowie oraz miast: Toruń, Bydgoszcz, Inowro- 
cław, Grudziądz. ^ 

Echa napadu we Lwowie 
Schwytany uczestnik napadu na roznosiciela poeztowego we Lwowie Roman 

Mecyk stanie przed sądem doraźnym. Rozprawa naznaczona na 14 bm. potrwa dwa 
dni. Oskarżąć będzie prokurator Giiltler. Mecykowi grozi kara od 5 — 20 lat, gdyż 
w chwili dopełnienia zbrodni nie miał on skończonych lat 20-tu, 

Ogólne śledztwo sądowe w tej sprawie od sędziego Namiętowskiego przejął 
sędzia Januszewski, który studenta Hapija natychmiast po przesłuchaniu wypuścił ną 
wolną stopę. Aresztowanych ostatnio mieszkańców ukraińskiego domu akademickiego 
w liczbie 6-ciu po przesłuchaniu również wypuszczono na wolność. Tak samo are- 
sztowaną ostatnio córkę prof. Hordyńskiego Darję, która w swoim czasie siedziała w 
więzieniu śledczem w związku z awanturami listopadowemi, po 4 godzinaem prze- 
trzymaniu zwolniono. Śledztwo trwa dalej. Policja przeprowadziła rewizję w frozmai- 
tych podejrzanych lokalach. ‚ > 

Roman Mecyk do dnia rozprawy sądowej przebywać będzie. w więzieniu sądu 
karnego. Е 3 › 

a Restauracja 5. I. „Alszioosai“, EH ° 
CODZIENNIE 

88 smaczne obiady i kolacje, podczas których 
przygrywa* doborowy zespół muzyczny. 

Bufet zaopatrzony w pierwszorzędne napoje i zakąski. 

SALE: GABINETY. 

  

    

  Głębokiego dotychczas rozbitem na dro 
bne organizacje, zaszła jedna korzystna 
zmiana, wyrażająca się w skoordyno- 
waniu pracy organizacyj pokrewnych. 
Asumpt do zjednoczenia wysiłku spo- 
łecznego dał Parafjalny Dom Ludowy 
z wielką energją i zapałem wzniesiony 
przez miejscowego dziekana ks. Zien- 
kiewicza. Dom obok kościoła, specjal- 
nie na ten cel zbudowany z dużą salą 
teatralną i szeregiem innych — mniej- 
szych dla bibljuteki, czytelni, i posie- 
dzeń, utrzymany w stylu dworu-polskie 
go, czyni wysoce dodatnie wrażenie 
swym wyglądem. Będąc położony tuż 
obok kościoła, w niedziele i święta wi- 
nien sciągać po nabożeństwie ludność, 
która korzystając z ciepła, dachu nad 
głową i herbaty uniknie odwiedzania 
zaja zdów deprawujących, a często wy- 
ciągających niepotrzebnie pieniądze na 
demoralizujące libacje. O ile jeszcze 
przy domu zostanie zbudowana staj- 
nia organizacje zaś postarają się dać od 
wiedzającym godziwe atrakcje, w po- 
staci odczytów, koncertów lub poga- 

Dotychczas w Parafjalnym Domu 
skupiły się następujące organizacje: 
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, Pol 
ska Macierz Szkolna, która ma czytel- 
nię i bibljotekę, T-wo Wincentego a 
Paulo, wydające 30 obiadów bezpłat- 
nych dziennie, Związek Kółek Rolni- 
czych, Kasa Steiczyka, Stowarzyszenie 
Kobiet Katolickich, Stowarzyszenie Mę 
żów Katolickich, Związek Harcerski i 
Koło Polek. Poza domem paraijalnym 
pozostały Związek Strzelecki i Stowa- 
rzyszenie Kobiet Społecznych, wzglę- 
dem których czynione są kroki do po- 
łączenia się pod jednym dachem do- 
mu parafjalnego. Czy starania te będą 
uwieńczone powodzeniem—powiedzieć 
dziś jest dósyć trudno. Jedno należy 
podkreślić iż uSiłowania scementowa- 
nia wysiłku społecznego w Głębokiem 
przez ogół powitane zostały bardzo 
przychylnie. . 

O jednem tylko nie należy zapo- 
minać — iż ruch społeczny na Zie- 
miach Wschodnich powinien ogarnąć 
wspólnem koliskiem wsz ystkie wyzna 

profesora Chrząszcza, wino moje 
najpoważniejszych wytwórni polskich. 

Żądać wszędzie. 

Wina krajowe pierwszorzędnej jakości 

W. Osmołowski, Wilno 
Do wiadomości Sz. Klienteli 

Zwiększona produkcja mojej wytwórni daje mnie możność. sprzedaży 
wina po cenach dostępnych z zachowaniem zalet 

; smaku, mocy i odżywczej wartości. 

Jak wynika z zestawień 103-ch analiz 
dokonanych przez Uniwersytet Poznański i 

dobrego wina: 

różnych win krajowych 
$ opublikowanych w książce 

stoi w szeregu najlepszych win 

£POL—z 

  

nia i narodowości. Tylko w jednolitem 
opanowaniu całej ludności leży przysz- 
łość nasza państwowa i pod tym wzglę- 
dem zadania pierwszego domu parafjal- 
nego, na taką skalę jak Głębocki za- 
krojonego, — muszą być scisle i wyraź- 
nie wytyczone. 1 

Zespół ludzi, pracujących w orga- 
nizacjach skupionych przy domu para- 
fialnym — to przeważnie inteligencja 
miejska — urzędnicza. Ks. dziekan 

Zienkiewicz jako kapłan ma wielki mir 
u wiejskiej ludności tutejszej. Brak o- 
czywisty — inteligencji ziemiańskiej w 
pracy domu powinien być jaknajspiesz- 
niej zapełniony przez wciągnięcie Zwią 
zku Ziemian, a wtedy jest nadzieja, iż 
praca wyda pożądane rezultaty, na któ 
re jako pokazowe dla innych miaste- 
czek i wiosek kościelnych wszyscy z 
pilną uwagą oczekujemy. M. O. 

Po walnem zgromadzeniu Bratniej Pomocy U. S. B. 
Odkąd U. S. B. istnieje, nigdy nie 

było tak olbrzymiego i fascynującego 
wszystkich zebrania walnego Bratniej 
Pomocy U. S. B. Rektor Magnificus i 
Dostojny Senat in corpore. Sala Śnia- 
deckich ledwie mogła pomieścić ze- 
branych. Galerja pełna. Pierwsza roz- 
grywka... wybory przewodniczącego. 
Przechodzi kandydat Młodzieży W szech- 
polskiej kol. Litwiński. Wszechpolacy 
zmobilizowali wszystkie siły, jakie 
mieli do dyspozycji. Nie w słuszności 
argumentów szukali zwycięstwa, lecz 
w liczbie. Niespodzianką dla wszyst- 

„kich bylo Świetnie opracowane, objek- 
tywne a przeto bežlitosne dla zarządu 
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. W 
dyskusji nad sprawczdaniem Zarządu 
i Komisji Rewizyjnej wyłoniło się wie- 
le ciekawych momentów. Okazało się, 
iż w Zarządzie panowała stale dziw- 
na atmosfera familijnego stosunku do 
grosza publicznego, aczkolwiek nie by- 
ło nadużyć. Ilustruje ten nastrój po- 
bieranie nadmiernych diet, udzielenie 
długu uzdrowisku, później odwołane- 
go i wreszcie niewyliczanie się z awan- 
sów w należytych terminach. Obok 
tego jednak trzeba stwierdzić znaczną 
poprawę gospodarki w Mensie i Uzdro- 
wisku. Wywleczenie nieoszczędnej go- 
spodarki ustępującego Zarządu wy- 
wołało ostrą reakcję ze strony Mło- 
dzieży Wszechpolskiej. _ Dyskusję, 
zmierzającą w kierunku wprowadze- 
nia do gospodarki bratniackiej oszczęd- 
ności nazwali Wszechpolacy demago- 
gią i chcąc uchronić się od dalszych 
niemiłych im  enuncjacyj przerwali 
wnioskiem formalnym. 

Jednak z pomiędzy wniosków, 
zgłoszonych w dyskusji przeszedł bo- 
jowy wniosek kol. A. Bohdziewicza, 
którego treść cytujemy: Walne Zgro- 
madzenie biorąc pod uwagę wyniki 
badań specjalnej komisji do zbadania 
Stanu gospodarki Mensy i Komisji 
Rewizyjnej poleca nowoobranemu Za- 
rządowi zastosować się w całej roz- 
ciągłości do uwag i wniosków tych 
„Komisyj, które stwierdzają złą struk- 
turę życia samopomocowego, a w 
związku z tem opracować projekt re- 
organizacji, biorąc za podstawę pro- 
jekt rozważany na Konierencji Gdań- 
skiej uzupełniony poprawkami kol. 
Dembińskiego. Było to wielkie zwy- 
cięstwo tych, którym na sercu leży 
dobro Rzeczpospolitej Akademickiej 
a nie ' partyjne interesy takich lub 
innych koteryj. 4 

W. dalszym ciągu uchwalono abso- 
lutorjum ustępującemu Zarządowi 
przy 260 wstrzymujących się od gło- 
sowania, co miało oznaczać protest 
przeciwko przerwaniu dyskusji nad 
sprawozdaniami -Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej. Przeszedł również wnio- 
sek wyrażający ustępującemu  zarzą- 
dowi podziękowanie za jego pracę, 
jednak później okazało się, że był to 
jedynie akt kurtuazji, a nie istotnego 
uznania. Z pośród dwóch kandyda- 
tów zgłoszonych na stanowisko pre-, 
zesa zyskała wiąkszość kandydatura 
kol. Dembińskiego, byłego vicepreze- 
sa Br. P., który ostro cały czas wy- 
stępował przeciwko nieoszczędnej go- 
spodarce i w tej sprawie składał licz- 
ne wota separata na zebraniach ustę- 
pującego zarządu. 

Walne Zgromadzenie desygnowało 
przez specjalną uchwałę kol. Henry- 
ka Dembińskiego na prezesa, "z tem, 
że urzędowanie rozpocznie z dniem 
3!-go lipca rb., a do tej chwili obo- 
wiązki prezesa bądzie pełnił v.-prezes 
ogólny. Młodzież Wszechpolska opo- 
nowała tej uchwale, dowodząc, że jest 
sprzeczna ze statutem, przegrawszy 
zaś z kretesem, po chwilowej kon- 
sternacji, wzięła udział w dalszych 
wyborach władz. Zgłoszono kandyda- 
tury na vice-prezesów—i dopiero po 
zarządzeniu głosowania przez drzwi, 
Młodzież Wszechpolska, nie widząc 
szans przejścia swych kandydatur, na 
salę nie wróciła, a przedstawiciel jej 
złożył oświadczenie, że Wszechpolacy 
na salę już nie wrócą i w głosowaniu 
udziału nie wezmą, (Jaka szkoda!!! — 
dopisek zecera). Po wyborze | vice- 
prezesa kol. Zygmunta Kowalskiego, 
przewodniczący koł. Litwiński po dłuż- 

„113513, 

szych naradach z p. prof. dr. Komar- 
nickim, ošwiadczy!, že wobec przeįšcia 
wniosku o desygnacji kol. Dembiń- 
skiego, zdaniem jego, niezgodnego ze 
statutem, złożył przewodnictwo na rę- 
ce kol. B. Rusieckiego i wraz z mniej 
szošcią opozycyjną opuścił zebranie. 

W dalszym ciągu zgodnie ze wszy- 
stkiemi wymogami statutu i właściwe- 
mi formalnościami wybrano cały Za- 
rząd, Komisję Rewizyjną i uchwalono 
szereg wniosków ustępującego Zarzą- 
du. Między innemi obrano członkiem . 
honorowym Bratniej Pomocy p. prof. 
dr. Komarnickiego i uchwalono mu 
podziękowanie przez aklamację za pra 
cę na stanowisku Kuratora Stowarzy- 
szenia. Ponieważ p. prof. dr. Komar- 
nicki uprzednio już zgłosił w Senacie 
rezygnację z tego Stanowiska, Walne 
Zgromadzenie uchwaliło prosić na 
Kuratora p. prof. dr. Dziewulskiego. 
Wreszcie Walne Zgromadzenie wyra- 
ziło szczere ubolewanie z powodu 
niewłaściwych słów rzuconych w dy- 
skusji przez kol. Kłonieckiego pod 
adresem p. prof. dr. Franciszka Bos- 
sowskiego i zapewniło p. profesora o 
całkowitem poważaniu jego wiedzy i 
jego osoby. 

Zebranie zakończono o godz. 8 
m. 50 i mimo niespanej nocy. z werwą 
odšpiewano „Gaudeamus“. 

Pb. 

Wygrane loterji państwowej 
W siódmym dniu ciągnienia 18-tej pań- 

stwoweej loterji padły następujące wygrane. 
60000 zł. — 100305 
50000 zł. — 99127. 
Po 15000 zł. wygrały N-ry: 35291, 125033 
Po 10000 zł. wygrały N-ry: 48553, 91042, 

124880, 160912, 174550. 

Po 5000 zł. wygrały N-ry: 18016, 20164, 
156732. 

Po 3000 zł. wygrały N-ry: 16553, 20746, 
31079, 35569, 40487, 46478, 96953, 108235, 

118702, 118783, 120206, 130731, 
141623, 153577, 154028, 155536, 171998. 

Po 2.000 zł. wygrały N-ry: 15857, 18331, 
62935, 64609, 70715, 82040, 84531, 860 45, 
96674, 98004, 98995, 111918, 137436, 139027 
152611, 165138. 

Po 1.000 Zł. wygrały N-ry: 10754, 11731, 
16936, 21359, 27140, 30458, 72646, 
72861, 78814, 82747, 83959, 85428, 98830, 
105663, 106871, 115038, 125653, 137008, 
137536, 143236, 145321, 146768, 147015 
148653, 152415. 

Po 600 zł. wygrały N-ry: 53, 4965, 37646 
43627, 44606 58106, 60026, 62223, 64767 
70070, 71149, 84504, 93853, 101035, 104738, 
109531, 113619, 118229, 140763, 155059, 
155624, 161949, 165918, 168930, 170478, 
172839. 

Po 500 zł. wygrały N-ry: 3138, 4863, 11403 
11645, 11739, 12632, 12662, 12964, 13518, 
14579, 15239, 16782, 18015, 21090, 23585, 
26385, 26475, 28529, 30710, 32383, 32840, 
36786, 37369, 37764, 39122, 39511, 39753, 
40231, 42076, 42492, 45815, 46293, 
47639, 51413, 51618, 52078, 55713, 
59097, 62052, 62664, 63992, 65330, 
65900, 66475, 67923, 67990, 71693, 
75139, 77439, 77860, 79418, 80381, 
81311, 82480, 86187, 86332, 87030, 
91130, 93773, 94928, 96775, 97801, 
98408, 98543, 99466, 103165, 104360, 
106061, 106376, 105199, 106376, 
109987, 114219, 116052, 116862, 
119135, 122104, 123731, 124283, 
126726, 127761, 130039, 130628, 
133014, 133268, 133647, 133863, 
139865, 143792, 145164, 150942, 
158009, 160030, 161788, 163099, 
167219, 167867, 168043, 168917, 
174787. . 

NASIONA 
z najlepszych źróde! $ 

Poleca 

59070, 
65370, 
74902, 
81004, 
90961, 
97807, 
104736 
107772, 
116805, 
124354, 
130785, 
135314, 
155772, 
165531, 

  

  

Zygmunt Nagrodzki g 
Wilno, Zawalna Nr. 11-a. 

ь 2а‹=септ|‹ош. 

Zanim kupisz fowar zagraniczny 

— Mhejrzyj fowar krajowy. 
RASKAUSKAS IKO E TTT S I k A NT TO IS S STN IK IRT ESY T  WOSZZOZOSCAWECY AS ZE OYEO UCP O 

NOTATKI MUZYCZNE 
Alfred Hoehn. 

Podobno był już przed wojną w Wil- 

- nie z koncertem p. Alfred Hoehn i moż- 

na się tylko dziwić nietrwałej pamięci 

wilnian, którzy tak bardzo zapomnieli 
tego niepospolitego artystę i w tak — 
stosunkowa — małej ilości zgromadzili 
się na jego poniedziałkowym koncercie, 
albowiem gra wprost mistrzowska wiel 
kiego fortepianisty nałeży do tych wra- 
żeń, których się nigdy nie powinno za- 
pominać. 

Nie waliamy się postawić p. Hoehna 
w gronie największych pianistów współ 
czesnych, którzy zawsze będą przed- 
stawicielami czołowymi obecnego о- 
kresu w historji muzyki fortepianowej. 

jeżeli na początku koncertu artysta, 

przyzwyczajony do triumfów czuł się 

trochę jakby zrażony dość powšciągli- 

wem przyjęciem ze strony publiczności, 
to później, gdy się nawiązał łącznik du- 
chowy między nim a słuchaczami, do- 
kazywał wprost czarów najzupełniej 

fascynujących i zachwycających audy- 

torjum. ri 
Czyż trzeba mówić o technice, do- 

I prowadzonej do ostatnich granic możli- 

ы wości, a dziś już obowiązującej każde- 

go koncertanta? Czy o dotknięciu naj- 

_. zupełniej zróżniczkowanem od grzmią- 

  
cego tortissima do powiewnego piani- 

ssimo? Cały ten rynsztunek posiada p. 
Hoehn w gatunku najprzedniejszym i 
w stanie najdoskonalszej sprawności, 
jakim się mogą też poszczycić inni 
współzawodnicy. To co stawia artystę 
na miejsce, dostępne tylko wybrańcom, 
musi być wybitną indywidualnością ar- 
tystyczną, a tę swoistą właściwość po- 
siada p. Hoehn niezaprzeczenie. Nie 
dziw też — wobec tylu warunków — 
że artysta ten już w roku 1910 zdobył 
pierwszą nagrodę na  międzynarodo- 
wym konkursie. „Fundacji Antoniego 
Rubinsztejna“. ! 

Wykonanie całego programu było 
aktem odtwófczym najwyższej miary. 
Wszakże „Karnawał* Rob. Schumanna 
był chyba najszczytniejszym epizodem 

koncertu, ukoronowanego niezrówna- 

nem odegraniem — nadprogramowem 
etjudy „„rewolucyjnej* Szopena. 

Ujęcie „Karnawału* w wielu miejscach 
było zupełnie różne od interpretacji 
słynnych pianistów 

Jako wychowaniec znanego konser- 
watorjum d-ra Kocha, we Frankfurcie 
n. M., gdzie Klara Schumann, genjalna 
i niezrównana odtwórczyni muzyki 
swego wielkiego małżonka, długie lata 
była profesorem klasy mistrzowskiej i 
wykształciła cały zastęp muzyków, pil- 
nie przekazując im tradycje wykonania 

dzieł jego. Bezpośredni nauczyciel p. 

Hoehna, bardzo ceniony prof Uzielli 

był też jednym z najwybitniejszych 

uczni Klary Schumann. Trzeba więc 
— wobec 'tego— wnosić, że odtwarza- 
nie przez niego muzyki Schumanna 
zgodne jest najbardziej z intencjami 
samego kompozytora i może być wzo- 
rem do naśladowania. 

Oprócz wybitnej muzykalności i 
skończonej techniki, grę p. Hoehną о- 
krasza wręcz żywiołowy, porywający 
temperament, tak przytem opanowany, 
że ani rytmika ani przezroczystość 
skojarzonych głosów 
szych odcieniach dynamicznych wcale 
się nie. zatraca. 

Wszyscy miłośnicy muzyki torte- 
pianowej, którzy opuścili sposobność 
usłyszenia tak niepospolitego artysty, 
pozbawili siebie jednego z najprzyje- 
mniejszych wieczorów. 

Nieszczęsny zwyczaj spóźniania się 
publiczności tutejszej na koncerty i t. 
p. zmusza do opóźnienia początku pro- 
dukcyj, Tym razem sama publiczność 
poniosła zasłużoną karę, albowiem 
koncertant, odjeżdżający do Warsza- 
wy, zmtszony był — skutkiem spó- 
źnionej pory — opuścić jedną sztukę 
rogramową i zawsze upragnione nad- 

M zógralhowA ograniczyć do jednej i je- 
dynej etiudy Szopena. 

* * % 

Koncert na rzecz budowy kościoła 
w Balingródku. pokaźnie zapełnił Salę 
Śniadeckich publicznością, która w mi- 

i 

w najrozmait- 

łym nastroju życzliwie przyjmowała 
wykonanie programu. 

Powszechne zainteresowanie głów- 
nie się skupiało na p. Zygmuncie Pro- 
tassewiczu, który się może pochlubić 
znacznemi postępami, uczynionemi od 
czasu zeszłorocznych występów. Ładny 
głos barytonowy coraz bardziej zysku- 
je na dźwięczności i zaokrągleniu w 
silniejszych stopniach dynamicznych, 
najtrudniejsze do zdobycia, piano— nie 
jest jeszcze w równej mierze opanowa- 
ne. Ogólna muzykalność i wyraźna dy- 
kcja dopełniają wdzięczna sylwetkę prz 
szłego artysty, którym się zapewne bę- 
dziemy mogli naprawdę chlubić, jeżeli 
rozwój jego szczęsliwie pójdzie w do- 
tychczasowem tempie. Ujmujące za- 
chowanie się śpiewaka wzmocniło do- 
datnie wrażenie ogólne i zdobyło mu 
piękne powodzenie. Z „wiarogodnych 
informacyj sądząc,ma p. Protassewicz 
otrzymać — za wstawiennictwem dyr. 
Młynarskiego — stypendjum na wy- 
jazd. do Włoch, dla dalszega wykształ- 
Genia śpiewaczego. Byłoby to nader 
szczęśliwe i pożądane. 

Znana i chętnie słuchana młoda 
miejscowa śpiewaczka p. Szelążanka- 
Pławska, pomimo niedawno przeby- 
tej grypy, ładnym głosem i bardza mu- 
zykalnie wykonała arję z op. „Faust 
Gounoda i kilka pieśni z dużem powo- 
dzeniem. Niemniej życzliwie były przy- 
jęte utwory Schumanna i Rachmanino- 

wa wytwornie odegrane przez p. Wy- 
rzykowską, cenioną fortepianistkę miej 
scową. 

Pan Władysław Trocki poprzestał 
tym razem tylko na roli niezawodnego 
akompanjatora do śpiewu. 

* о* * 

Drugi koncert prof. Juljusza Isserli- 
sa nie tylko potwierdził, lecz, nawet 
wzmocnił wyborne wrażenie, otrzyma- 
ne na pierwszym koncercie. 

Artysta 

interpretujący utwory mistrzów i wni- 

kający 'wgłąb treści muzycznej i wła- 
ściwości Stylu. Jakkolwiek w grze p. 
isserlisa przeważa intelekt nad bezpo- 
średniością natchnienia odtwórczego, 
wszakże nie brak grze jego ani tempe- 
ramentu, ani ciepła wewnętrznego. Słu- 

chacz odczuwa ten miły stan pewności, 
że się grającemu wszystko uda i jeśli 
on nie porwie go jakimś zupełnie nie- 
spodz: iewanym  przebłyskiem  na- 
tchnienia, to również nie zamąci mu 
niczem całej piękności przyjmowanych 
wrażeń skończenie estetycznych. 

Tym razem udzielił artysta więcej 
czasu kompozycjom nowoczesnym, Z 
których najbardziej mu się udały utwo- 
ry Prokofjewa. 

"Zakończenie programu stanowiła 
fantazja wschodnia „Isłameja* Bałaki- 
rewa, doskonale wykonana w tempach 

3 to — niezaprzecženie — 
pierwszorzędny, z całym  pietyzmem. 

i cieniowaniach, nader zbliżonych do 
interpretacji samego kompozytora, któ- 
rego wyśmienitą grę ongi słyszałem i 
dobrze sobie przypominam. 

Serdecznie żegnany artysta  od- 
wdzięczył się za przyjęcie całą wiązan- 
ką sztuk nadprogramowych. Ponowny 
przyjazd jego zawsze będzie mile wi- 
dziany przez wielbicieli pięknej i arty- 
stycznie wykończonej gry fartepiano- 
We]. 

Na podstawie wiadomości, jak mi 
się zdawało, całkiem. pewnych, zrobi- 
łem zarzut .niesłuszny „Reducie* — 
rzekomego zmuszenia Wileńskiego To- 
warzystwa Filharmonicznego da bar- 
dzo, kasowo, niekorzystnego urządze- 
nia dwóch koncertów w dniach kolej- 
no następujących. Jak się potem wy- 
jašnito, temu „Reduta“ nie byla powo- 
dem i naogół teraz stosunki wzajemne 
Wil. Tow. Filharmonicznego i „Redu- 
ty' coraz się zgodniej układają. Prądy 
nieżyczliwe względem Towarzystwa i 
utrudniające działalność jego, dość sil- 
nie dawniej odczuwane w „Reducie*, 
na szczęście, ustąpiły przed czynnika- 
mi, dążącemi do utworzenia współpra- 
cy na polu kultury artystycznej obu 
instytucyj, co stwierdzam ze szczerą 
radością, chętnie przepraszając i cofa- 
jąc zarzut mój, spowodowany udzielo- 
ną mi błędną informacją. S 

Michał Józefowicz. 

ATYTĄ, 
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MUKJER GOSPODARCZY ZIE WSCHODNICH 

Sytuacja w przemyśle olejarskim 
W Wilnie czynnych jest 5 olejarni 

produkujących poza olejem, pokostem 

i t.p., łącznie około 60 tonn makuch” 

dziennie. Produkcja drobnych olejar- 

ni w powiatach (w Głębokiem, Posta- 

wach Oszmianie) wynosi okoła 15 tonn 

—czyli razem olejarnie na terenie woje- 

wództwa Wileńskiego dostarczyć mogą 

° @о 75 tonn makuch dziennie. 

Poważniejszych odbiorców na ten 

produkt na terenie miejscowym niema. 

Z drugiej strony drogi fracht stoi na 

przeszkodzie do pozyskania rynków 

zbytu w innych województwach „gdzie 

zresztą i miejscowe olejarnie również 

mają radprodikcję. W lepszej sytuacji 

znajdują się olejarnie mniejsze czy dro- 

bne, znajdujące się w stałym kontakcie 

z konsumentem, większe natomiast 

przed wprowadzeniem cła wywozowe- 

go zmuszone były 95 proc produkcji 

eksportować zagranicę. 

Olejarstwo w Polsce przeżywa о- 

stry kryzys nie od dziś. Sprawie tej 

poświęcony był w swoim czasie specjal 

ny memorjał opracowany przez Zwią- 

zek wytwórców oleju. Sytuacja pogor- 

szyła się znacznie niemal beznadziej- 

nić zwłaszcza dla olejarni na Kresach 

Wschodnich od czasu wprowadzenia 
cia wywozowego na makuchy. 

Należy mieć na względzie że maku- 

chy przeciętnie stanowią trzy czwarte 

ogólnej produkcji (ze 100 klg. siemie- 

nia otrzymuje się 25 proc. oleju i 75 

proc. makuch  ). Wartość makuch 

wynosi około 70 proc. wartości surow- 

ca, odgrywa więc w kalkulacji handlo- 

wej rolę jakby najgłówniejszego nerwu 

finansowego przedsiębiorstwa. Kalku- 

lacja ta wówczas jest tylko realna, je- 

żeli jest pewność sprzędania zgóry na 
terminy co najmniej trzech czwartych 

miesięcznej produkcji przez co zapew- 
niona byłaby możliwość codziennego 

ekspedjowania wyprodukowanych ma- 

kuch” Przechowywanie makuch. 

_w składnicach i łokowanie w nich kapi- 

tału przekracza możliwości olejarni: 

przedewszystkiem potrzebne są do te- 

go odpowiednie magazyny celem zapo- 

wców nie posiada kapitału w nadmia- 
rze, kredyt jest drogi i mało udostępnio 

ny, wreszcie trudno nagromadzać pro- 

dukt w coraz większych ilościach i wię 

zić kapitał nie mając najmniejszej gwa- 

rancji, że znajdą się ostatecznie jacyś 

odbiorcy. W razie braku płynnego zby- 

tu makuch właściciel olejarni właś- 

ciwie nie jest w stanie zakupić potrze- 
bnej ilości siemienia—nie może więc 

być mowy o takiem magazynowaniu 

/ tembardziej ad infinitum. 

O ciężkim stanie pod rozważanym 

względem wymownie świadczy fakt, że 

niektóre olejarnie pragnąc wyzbyć się 

/ nagromadzonych zapasów makuch, 
próbowały obniżyć ceny, kalkulując je 
stratnie, a jednak odbiorców na poważ 

niejszą ilość nie znalazły. Z drugiej 

strony coraz liczniejsze są reklamacje 

odbiorców z powodu tego, że produkt 

dostarczony został w stanie psucia się. 

Wreszcie zanotować należy coraz 

częstsze wypadki redukowania produk- 

Sj. T 
Jak już zazńaczyliśmy olejarnie na   Kresach Wschodnich w porównaniu z 

/ innemi olejarniami krajowemi znajdują 

się w warunkach niewątpliwie gorszych 

| —nie tylko dla tego, że tu miejscowe 

bieżenia psuciu, dalej nikt z przemysło- 

zapotrzebowanie na makuchy jest bar- 

dzo nieznaczne, ale i skutkiem położe- 

nia geograficznego, które wpływa na 

zmniejszenie rentowności przedsiębior- 

stwa wobec znacznej odległości ryn- 

ków zbytu (głównymi odbiorcami oleju 

pokostu i t.d. jest Pomorze, G. Śląsk, 

Wielkopolska). Te trudności potęgują 

się skutkiem małej dostępczości kredy- 
tów. pól 

Na ciężką sytuację, która wytworzy 

ła się w związku z ustanowieniem cła 

wywozowego na makuchy, Związek 

Olejarzy już niejednokrotnie . zwracał 
uwagę czynników miarodajnych. Ostat- 
nio sprawę tę poruszała „„Olejarnia Kur 

landzka“ w Wilnie w specjalnym memor 

jale złożonym da p. Ministra Przemy- 

słu i Handlu. ; 

Harski, 

INFORMACJE. 
UWADZE POSIADACZY LISTÓW ZASTA- 
WNYCH EMITOWANYCH PRZEZ B. RO- 

SYJSKIE BANKI ZIEMSKIE. 
W „Monitorze Polskim" Nr. 53 z dnia 5 

bm. pod poz. 104 ogłoszone zostało Obwie- 
szczenie Przewodniczącego Komitetu Likwi- 
dacyjnego do spraw b. rosyjskich osób pra- 
wnych treści następującej: 

„Komitet Likwidacyjny do spraw b. ros. 
osób prawnych wzywa wszystk «1 posiada- 
czy listów zastawnych, emitowanych przez 
b. rosyjskie banki ziemskie:. Kij >wski, Mo- 
skiewski, Petersbursko - Tulski i Połtawski 
oraz obligacji żytomierskiego Towarzystwa 

  

KRONIKA 
  

PIĄTEK 
15 ozis Wschód sł. g. 5 m. 38 
Klemensa „Zach. sł. o g..17 m. 19 

jutro 
Abrahama / 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologfi U. S. В, 
z ómia 14 — III. 1929 r: 

Ciśnienie j 
šrednie w m | 758 

Temperatura“ IB 
średnia ] 20C 

Opad za do i 10 

bę m. m. ] 

Wiatr ! 3 
przeważający ; Zachodni 

Uwagi:  Półpochmurno. 
Minimum za dobę — 20C. Ф 

Maximum na dobę — 69C. 

Tendencja barometryczna: Spadek ciśnienia 
(AR 

NABOŻEŃSTWA 
— Nabożeństwo żałobne. Zarząd Tow. 

pop. pracy społecznej podaje do wiadomości 
iż w poniedziałek 18 b.m. o godz. 10 rano 
w kościele św. Trójcy (ul. Dominikańska) 
odbędzie się nabożeństwo żałobne za spokój 
duszy ś.p. Józefa Montwilia, wielkiego filan- 
tropa i niezrównanego działacza społecznego. 

KOŚCIELNA. 
° — Przestroga papieskiej komisji co do 

Rosjan, przechodzących na wiarę katolicką. 
Według cyrkularza papieskiej komisji na Ro- 
sję z dn. 12 stycznia r. b., Rosjanie prawo- 
sławni, chcący powrócić na łono Kościoła 
katolickiego, powinni być poddawani wstęp- 
nej obserwacji i nauczaniu zasad wiary kato- 
lickiej. Komisja przestrzega Qrdynarja- 
ty w szczególności co do osób, mało im zna- 
nych, jak również poleca, aby każdy poszcze- 
gólny wypadek wyrzeczenia się schizmy 
przedkładali na jej ręce, ewentualnie na rę- 
„ce przedstawicieła Stolicy Apostolskiej odno- 
śnej prowincji kościelnej. 

Powyższe postanowienie ma w szcze- 
gólności bardzo ważne znaczenie na terenie 
ziem  północno-wschodnich Rzeczypospolitej 
Polskiej, gdzie wobec większego zgrupowa- 
nia się schizmatyków, przejścia na katolicyzm 
nie należą do rzadkości. K. A.P. 

URZĘDOWA 
— Audjencje u p. Wojewody. W dniu 

wczorajszym p. Wojewoda Raczkiewicz przy- 
1а! delegację Okręgowej Komisji Związków 
Zawodowych z p. Stążewskim na czele w 

Г 

wrażenia teatralne. 
. „Przedmieście" sztuka w 3 aktach 

i 

| Franciszka Langera w Teatrze 
| Polskim. — Inscenizacja „Judasza“ 
| tragedji Tetmajera w Reducie, 

Jeżeli kto chce nabrać pojęcia o 
Sztuce, dawanej nam w Lutni, wystar- 

"<zy nadmienić, że jest jeden w niej 
specjalny obraz, czy odsłona podkła- 
dania trupa przy budowie domu, na 
drodze, dla zmylenia czujności władz 
policyjnych i zatarcia przestępstwa. 
Cała jedna scena tej naturalistycznej 

ydy chyba wystarczy, by ogólnego 
| objęcia o sztuce nabrać? 

Dla mnie osobiście też wystarczy, 
by nic więcej o tem nie pisać. Wiem, 

„že są różne gusty i dlatego ani zachę- 
<am, ani zniechęcam : publiczności do 
tego „Przedmieścia". Poprostu pozo- 

- Stawiam widzowi urobienie sobie są- 
du własnego. Dla Dyrekcji teatru mam 
pełne wyrozumienie, bo wiem z jakie- 
Mi walczy trudnościami. Nadmienię 
«ko, że na poczet zasługi insceniza- 
<yjnej „Przedmieścia* w Lutni odnieść 
Należy zredukowanie 18 odsłon tej 
Sztuki do zbyt znacznej jeszcze ilości 
14 odsłon.   

Powracam jeszcze do _ premiery 
„Judasza* Tetmajera w Reducie. 
Powracam, by podkreślić staranność 
inscenizacji, na której tle tak _ wspa- 
niale wystąpiła wielka kreacja Jaracza. 
Inscenizacja ta poszła po linji możli- 
wego uproszczenia przedstawienia, na- 
dania mu charakteru monologu dra- 
matycznego Judasza, postawionego 
pomiędzy Bogiem i Szatanem i w 
zapasach kosmicznych  ulegającego 
złemu. \ м 

Znanym już w Reducie chwytem 
inscenizacyjnym podzielono scenę na 
trzy części w tym tryptyku misteryj- 
nym, niejako kazano Judaszewi odby- 
wać sąd swój z dobremi i złemi si- 
łami. S 2 

Na drugiesa przedstawieniu w roli 

opętanej—nawróconej ukazała się p. 
Chmielewska-Perzanowska, reżyserka 
tej tragedji, podczas kiedy na premie- 
rze postać tę odtworzyła p. Kossocka. 
P. Perzanowską widziałem już jako 
nawróconą i nie wiem dlaczego nie 
odtwarzała tej postaci na * pierwszem 
przedstawieniu. 

Na zakończenie zachęcam wszyst- 
kich by zobaczyli niezapomnianą kre- 
ację Jaracza. W. P. 

DIE 

„Ust. Nr. 55, poz. 486), do bezzwłocznego 

' egzemplarzach wykazy takowych z podaniem 

9 
вс оо 

Od szeregu dni wre praca na Wilji. 
Celem uchronienia mostów i budowli 
znajdujących się nad samą wodą od 

Ё EE: 3 ewentualnego zniszczenia przez krę lo- 
Ry zaepeczoać opak Ropa dową, oddziały saperskie budują izbi- 
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia: 27 ce (zasłony z pali wbitych w dno). W 

grudnia 1924 r. (Dz. Ust. Nr. 115, poz. 1032), pobliżu mostu wojskowego na Zwie- 
wzgędnie które zostały zarejestrowane na po- rzyńcu, mostku na Wilence przy klubie 
dstawie rozporządzeń Ministra Skarbu z dn. . юр ой 22 lipca 1926 r. (Dz. Ust. Nr. 75, poz. 434), Szlacheckim, posterunku policji wod- 
z dnia 15 stycznia 1927 r. (Dz. Ust. Nr. 6 „nej i przystani saperskiej idzie gorącz- 
poz. 35) i z dnia 8 czerwca 1927 r. (Dz. -kowa praca. Usunięto lód przy pomocy 

OE P " min wybuchowych i przystąpiono do 
złożenia powyższych walorów w biurze Ko- ..„;;_ + ARE mitetu Likwidacyjnego w Warszawie, przy wbijania słupów. Przez cały dzień do 
ul. Leszno Nr. 5 w godzinach od 11 do 13, godz. 11 wieczór rozlegają się tu sło- 
lub > NA w AE aaa A R wa komendy oraz miarowy stuk „ba- 
ros. banków ziemskich, ul. Mickiewicza Nr. 8 by« wbijającej pale Ž nastaniem 
w gmachu Wileńskiego Banku Ziemskiego. zmroku prace prowadzone Są przy 

ównocześnie złożyć należy dowody * . * ‚ 
stwierdzające: \ świetle ogromnych reflektorów karbi- 

1) obywatelstwo = poc posia- dowych. 

dacza wzmiankowanych walorów, "Niezależnie od tego cała przestrzeń 
a a po PS od ul. Arsenalskiej aż po' więzienie rów, na rzecz którego zostały one zarejestro- : 2 х 

wane lub zabezpieczone. wojskowe ma być zupełnie oczyszczo- 
s mike O PORZ? Munas lodu aby z chwilą ruszenia kry nie 

punkcie «-gim, zwośnieni są posiadacze HL - otworzyły. się zatory. Ciężką tę prac 
stów zastawnych i obligacyj, które zostały >. DR a als a wa DA ki 
zarejestrowane na podstawie rozporządzenia WYKOnywują QZi perzy p 
Ministra Skarbu z dn. 8 czerwca 1927 r. SÓb, że rozrywają lód przy pomocy ła- 
(„Monitor Polski* z dn. 18 lutego 1929 r. Nr. dunków wybuchowych, a następnie 

40) termin dla składania wymienionych wa- specjalne oddziały na pontonach imitu- 
lorów przedłuża się do dnia 1 maja 1929 r. . Šu 

Zdaj się uwagę, iż nieuczynienie zadość jących prawdziwe łamacze lodu przy 
spychają je w dół powyższemu wezwaniu i niezłożenie wzmian- pomocy bosaków 

kowanych papierów w terminie do dnia 1 rzeki. Ciężka to praca, gdyż lód nie 
inaja 1929 r. może, w mygl ust 3 art. 10 daje sic tak łatwo rozbić na drobniej- rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej ааа ера SU: с 
z Aa 22 marca 132 8r. (Dz. ta Nr. sze kawałki i płynąc dużemi taflami 
38, poz. 377), pociągnąć za sobą uznanie na- tworzy zatory. ь 
leżności, przypadających z tytułu wymienio- Możolnym wysiłkom saperów przy- 
nych walorów, za wygasłe w stosunku do ojaqają się ciekawie przechodnie zwła- 
mienia wskazanych osób prawnych, znaj- ® $ 
dującego się na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Przy składaniu wyżej wskazanych walo- 
rów należy załączać sporządzone w trzech 5: P: odbędą się bezpłatne odczyty o wybo- 

rze zawodu. l)lnżyniera J. Czerniewskiego 
„O wyborze zawodu rolnika"; 2) inżyniera 
W. Niewodniczańskiego — „O wyborze za- 
wodu inżyniera". 

żę KOMUNIKATY 
— Bilety na uroczyste przedstawienie w 

dniu imienin Marszałka Piłsudskiego. Dowia- 
dujemy 'się:z Komitetu Wykonawczego Ob- 
chodu imienin Marszałka Piłsudskiego, że na 
przedstawienie uroczyste w Reducie we wto- 
rek 19 marca zostały zarezerwowane dla sze- 
fów cywilnych i wojskowych władz państwo- 
wych, duchowieństwa wszystkich wyznań, 
posłów i senatorów, prezesów _ organizacyj 
społecznych, naukowych, gospodarczych i 
innych Oraz członków Komitetu Obchodu 
miejsca w lożach i pierwszych 10 rzędach, 
parteru. Osoby życzące sobie nabyć karty 
wstępu proszone są o wykupywanie biletów 
tych do niedzieli dnia 17 marca włącznie w 
Orbisie, Mickiewicza 11 od godz. 9 do 16. 
Bilety niewykupione do tego czasu pójdą w 
ogólny obieg do sprzedaży. Druga górnia 

numerów oraz serji tych walorów i ich war- 
tości nominalnej. Wykazy te winny być spo- 
rządzone oddzielnie dla każdego Banku. 

Warszawa dnia 2 marca 1929 r. Przewod- 
niczący Komitetu Likwidacyjnego (—) W. 
Jakubowski. 

sprawach robotników zatrudnionych przy 
miejskich robotach kanalizacyjnych. Następ- 
nie przyjęty był dyrektor tut. Oddziału Ban- 
ku Gosp. Kraj. Szwykowski w sprawach To- 
warzystwa Przyjaciół Naroczy, prezes Okr. 
Urzędu Ziemskiego Łączyński w sprawach 
l Ak A Januszkiewicz i 

Radwańs i.w sprawach powiatów brasław- całkowicie zarezerwowana jest dla szerego- 
skiego i wileńsko-trockiego. ‘ wych armji, przysposobienia wojskowego i 

— Pobyt p. Wojewody w Warszawie. policji. > e 
We czwartek dnia 14 bm. p. wojewoda wi- *— Wileński Inspektorat Okręgowy Zakła- 
leński powrócił z Warszawy i obiął urzędo- du Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych 
wanie. Podczas pobytu w Warszawie p. w Warszawie, niniejszem podaje do wiado- 
Wojewo-a przewodniczył obradom sekcji mości że biuro Inspektoratu mieści się przy 
dekoncentracji Komisji dla usprawnienia ul. Piłsudskiego Nr. 29 telefon 1708. Interė- 
administracji państwowej, na których był santów przyjmuje się w godzinach następu- 
wygłoszony referat przez szefa biura praw- jących: wtorek, Środa, czwartek i piątek od 
niczego p. dyrektora Piętaka i nakreślony godziny 14 do 15 w sobotę od g. 9 do 14. 
został program dalszych prac sekcjis -Na* Inspektorat obejmuje województwo  Biało- 
stępnie p. Wojewoda przyjęty był przeż p. stockie, Nowogródzkie Poleskie i Wileńskie. 
Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra — Komitet Rodzicielski przy Żeńskiej 
Oświaty, Ministra Rolnictwa i Ministra Re- Szkole Zawodowej im. św. Józefa w Wilnie 
form Rolnych. organizuje w niedzielę dn. 17-go marca w 

. KOLEJOWA. Sali Śniadeckich USB o godz. 6-ej koncert 
— Nowy rozkład pociągów. Władze w. którym łaskawie biorą udział p. N. Sosno- 

kolejowe opracowują nowy rozkład pocią- wska i p. A. Potapowiczówna - Śpiew p. 
gów osobowych, który będzie dostosowa- Z. Lubowiczówna i p. A. Lipowik — forte- 
ny do miejscowych potrzeb w porze let- pian, p. A. Kisielewicz — deklamacja. 

niej. Poza mniejszemi zmianami znącz- , Całkowity dochód z koncertu przeznacza 
niejsza różnica będzie w odejściu pociągów Się na rzecz niezamożnych uczenie Szkoły Za- 
tuo Mołodeczna. wodowej im. św. Józefa. Bilety w cenie od 

— Kolejnictwo na wypadek powodzi 3 zł. do 30 gr. do nabycia w księgarni św. 

W celu zabezpieczenia linji i objektów ko- Wojciecha, a w dzień koncertu przy wejściu 
lejowych od klęski powodzi Dyrekcja Ko- do Sali. 
lejowa uruchomiła specjalne oddziały tech- “ ROŽNE 
niczne,j które będą wysłane na poszczegól- — Nowy wizytator szkół średnich. Wi- 
ne odcinki. Ponadto wyznaczono kilku zytatorem szkół średnich Wil. Kuratorjum 
obserwatorów, których zadaniem będzie Okręgu Szkolnego mianowany został p. W. 
badanie sytuacji na odcinkach zagrożonych* Kolendo. 
W celu zapobieżenia uszkodzeniu prowizo- — Sytuacja węglowa całkowicie opano- 
rycznych mostów. kolejowych już obecnie wana. Wobec całkowitego unormowania 
przystąpiono do wysadzanią wpobliżu tych sprawy transportu węgła kamiennego, na 
mostów lodów i budowy specjalnych? pali skutek zarządzenia Ministerstwa Komunika- 
zabezpieczających Jednocześnie władze ko- cji, Dyrekcja Kolejowa w Wilnie zaprzestała 
lejowe zgrupowały na stacjach położonych wydawania węgla ze swych zapasów dla 
wpobliżu£ miejscowości zagrożonych zna- potrzeb ludności i zakładów komunalnych. 
czne zapasy kamienia i piasku, które zała- — Walka powietrzna Publiczność przy- 

dowane do wagonów będą użyte do zasy- glądająca się wczoraj pracom saperów na 
pywania wyrw utworzonych przy rozlewie Wilji miała możność obserwowania rzadko 
rzek jako też dla tamowania zbytniego roz- zd”-saiącego się wypadku walki jastrzębia 
szerzenia się powodzi w wypadku gdywody z wroną Wygłodzony widać drapieżnik nie 
będą: zagrażały życiu ludzkiemu lub ma- mogąc upolować drobniejszej ofiary, 
jątkowi państwowemu. ‚ zaatakował wronę, która stawiała „dzielnie 

Oddziały miejskie oddane do pomocy opór. Jaki był rezultat tej walki na śmierć i 
władzom, a które mająwziąć udział w akcji życie niewiadomo, gdyż ptaki ukryły się w 
ratowniczej wyruszyły już z Wilna do przybrzeżnych drzewach. | : 
miejsc im wyznaczonych na prowincji.Ž р — Z z c SEA. 2 

stał zwolniony z więzienia były Sekretarz le- 
ZEBRANIA I ODCZYTY — wicy P.P.S. Y Wilnie Tarasów, którego are- 

— (0) Posiedzenie Okręgowej Ko- Sztowano w lutym 1928 r. podczas wyborów 

misji Ziemskiej w Wilnie. Jak się do- do Sejmu i Senatu. 
wiadujemy, najbliższe posiedzenie Okręgo- TEATR I MUZYKA. 
wej Komisji Ziemskiej w Wilnie odbędzie ż ь 
się w dniu 26 i 27 marca. — Teatr Polski (sala „Lutnia). Dziś 

— Z „Koła Prawników*. Dziś w lo- po cenach najniższych grana będzie odzna- 
kalu własnym (Zamkowa 11) odbędzie się Cczająca Się wybornym humorem krotochwi- 
dyskusja na temat „Ustawy Pana Prezyden= la na stosunki bolszewickie „Kwadratura 
ta o ustroju sądów powszechnych”. Refe-- Koła”. Jest to jeden z tych wieczorów w 
ruje Kol. M. Turło. Początek o godz. 8 pp. Teatrze polskim, gdzie bezustanku panuje 
wstęp wolny. humor i zabawą. ! LAT > 

Deroczne Walne Zgromadzenie — „Przedmieście* ;(„Periferie*). Nie- 
Członków Stowarzyszenia Kupców i Zmiernie ciekawą czeska sztuką Langera 
Przemysłowców Chrześcijan w Wilnie „Przedmieście*, której publiczność słucha 
odbędzie się w lokalu własnym (Baksztą 7) z zapartym oddechem, graną będzie jesz. 
w piątek 22 marca r. b. o godz. 7 30 w cze ROW I a FAKE 
ierwszym terminie z następującym P на raej 
kiša dziennym; Si włoskiej komedji paradoksów „Pochwała 

1) Zagajenie i wybór prezydjum. 2) Kradzieży”, będącej prawdziwą nowością 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Sto- repertuarową, gdyż Warszawa ujrzy ją do- 
warzyszenia w roku 1928. 3) Sprawozda- piero w AE miesiącu. : 
nie Średniej Szkoły Handlowej. 4) Sprawo- „Pochwała kradzieży ukaże się w re- 
zdanie Komisji Rewizyjnej. 5) Zatwierdże- żyserji K. Wyrwicz-Wichrowskiego, który 
nie budżetu na rok 1929. 6) Wybory do- Od dłuższego cząsu pracuje, aby wydobyć 
pełniające członków Zarządu. 7) Wybory Z niej wszystkie niezmiernię interesujące i 
Komisji Rewizyjnej. 8) Wybory członków dowcipne walory i intencje autora. - 
Sądu Rozjemczego. 9) Wolne wnioski. Koncert Wagnerowski w Teatrze 

Na mocy $ 27 statutu Stowarzyszenia Polskim. Wileńskie OO. Filhar- 
wolne wnioski członków Stowarzyszenia moniczne urządza w niedzielę 1 a og 
na walne zebranie, wiany być składane 5 m. 15 pn. koncert z udziałem wiłeńskiej 
przynajmniej na 7 dni przed zebraniem Za- Orkiestry symfonicznej pod. dyr. Adama 
lo, Jis jest obowiązany przedsta- Wyleżyńskiego. Koncert ten będzie poświę- 
wič je Zgr iu Walne > е 
оріп]ід. O NDNYJ Ryszarda Wagnera. W programie swoim 

— Zebranie Organizacyjne Aeroklu- Orkiestra wykona Uwerturę z Holendra Tu- 
bu Akademickiego. Dnia 15 b. m. odbę- łacza, fragmenty z op. „Špiewacy Norym- 
dzie się w lll-ej sali wykładowej U. S$. B. berscy*, Marsz żałobny ze „Zmierzchu Bo- 
drugie Zebranie Organizacyjne Aeroklubu gów*, „Idyllę Zygfryda”, Uwerturę „Faust“, 
Akademickiego Wilno z następującym po- „Śmierć Izoldy“ i t. d. Najlepsze te utwory 
rządkiem dziennym: Wagnera sądzić należy, przyczynią się do 

1) Sprawozdanie delegatów na 'Zjazd tego, że wszyscy miłośnicy muzyki pośpie- 
P. A. A. we Lwowie. 2) Zatwierdzenie szą tłumnie na ten koncert. Bilety w cenie 
statutu. 3) Sprawozdanie Zarządu Tymcza- Od 50 gr. do 5 zł. do nabycia w kasie Tez 
sowego i przedłożenie programu prac. 4) atru Polskiego, : 
Zapisy na członków. 5) Wybór władz i or- _ , Reduta na3Pohulance. „Judasz“. 
ganów. 6) Wolne wnioski. Początek zebra. Dziś po raz 4-ty — „Judasz* ze znakomitym 
nia o godz. 7-ej wiecz. * Jaraczem w postaci tytułowej. Pozątem 

s obsada premjerowa. Wa 
— Z Polskiego Tow. Eugenicznego. W Początek o godz. 20-ej. Bilety sprze- 

sobotę dnia 16 marca b. r. o Pak 1T-ej daje wcześniei biuro „Orbis* -- oraz o godz. 
wieczorem w sali Śniadeckich Uniwersytetu 17-ej kasa teątru. 

cony twórczości genjalnego kompozytora 

Przygofowania do powodzi 
szcza, że moment wybuchu jest wido- 
wiskiem niezwykle efektownem nie 
mówiąc już o samem przygotowaniu 
wybuchu, kiedy to saperzy uzbrojeni w 
długie nieprzemakalne buty brną po 
niepewnym lodzie, zapadając się miej- 
scami po kolana aby przebić otwór, 
wrzucić weń zapaloną już minę i ucie- 
kać co sił jaknajdalej od odłamków 
lodu. a 

Wszystkie te przygotowania zosta- 
ną niewątpliwie ukończone na czas, 
gdyż według przypuszczeń Wilja ruszy 
nie wcześniej niż za 8—10 dni i to 
tylko wówczas o ile nie będziemy mieli 
silniejszych przymrozków. Obecnie wo- 
da przybywa stale i podniosła się już 
o 55 cm. ponad poziom zwykły. 

Jak wynika z komunikatów nade- 
słanych z prowincji, śnieg leży jeszcze 
mocno i ostatnie dni niewielką przynio- 
sły zmianę. | 

Sądząc z tych wszystkich przygo- 
tawań uda się zabezpieczyć wspomnia- 
ne objekty, a i ludność zamieszkała nad 
Wilją, zostanie w czas wysiedlona, co 
odsunie niebezpieczeństwo. Główne 
kierownictwo akcji ratowniczej powie- 
rzone zostało mjr. E. Strumińskiemu 3 
p. sap. nad bezpieczeństwem zaś czu- 
wać będzie kierownik III komisarjatu 
pol. kom. Szmieloff. 

Dla łatwiejszego porozumiewania 
się z posterunkiem policji rzecznej 
przeprowadzone zostało podwójne po- 
łączenie telefoniczne. 

— Przedstawienie szkolne „Judasza* 
—odwołane. Zapowiedziane na dziś i ju- 
tro popołudniowe przedstawienia „Judasza* 
—nie odbędą się z powodu złego stanu 
zdrowia Stefana Jaracza i zostaną przeło- 
żone na 22 i 23 b. m,, t. j. piątek i sobotę 
przyszłego tygodnia. 

Bilety zakupione na dziś i jutro za- 
chowują ważność na 22 i 23 b. m.- ewen- 
tualnie biuro „Orbis*— zwraca pieniądze. 

— Patronat więZienny. Na dzieci wię- 
źniów w dniu 20 marca zostaną odegrani w 
Reducie „Przyjaciele* Fredry. Bilety można 
nabywać w cukierni Sztralla, Mickiewicza — 
róg Tatarskiej, 16 i 17 marca o godz. 18—21 
i 17 marca 11—13 i 17—21 oraz 19 i 20 
marca w „Orbisie”. 

— „Skąpiec". W sobotę dnia 16. 3. o g. 
6 pp. w sali gim. Lełewela staraniem Sodali- 
cji Marjańskiej tegoż gimnazjum zostanie o- 
degrany „„Skąpiec* komedja w 5 akt. Moliere 
w. wykonaniu uczenic gim. Orzeszkowej i 
uczniów gim. Lelewela. 

Wejście od 50 gr. 

WYPĄDKI I KRADZIEŻE 
— Kradzież palta. W. Gołyńskiemu 

(Szawelska 1) podczas jego bytności w 
mieszkaniu Szlezyngerą (Bankowa 1) skra- 
dziono p*lto wartości 500 złotych. 

Oszustwo wekslowe. Właściciel 
sklepu z galanterją Franciszek Frliczka 
(Sierakowskiego 36) powiadomił policję, że 
został oszukany przez pewnego osobnika, 
Który za pobrany towar wystawił weksle i 

checnie zbiegł nie uregulowawszy należ- 
naści. 

— Zatrzymanie przemytu. Na dwor- 
cu kolejowym policja ujęła Szlomę Mena- 
kera (Końska 1) przy którym ujawniono 
53 klg. sacharyny w krysztalu, pochodzą- 
cej z przemytu. 

— Usiłował rzucić się do Wiilji. 
Onegdaj wieczorek pełniący służbę na 
Zielonym moście policjant zauważył mę- 
żczyznę, który przechodząc przez most w 
pewnym momencie przystanął i nie widząc 
wpobliżu _ przechodniów, momentalnie 
wspiął się na poręcz z zamiarem rzucenia 
się do wody. W chwili gdy nieznajomy 
przechylał się na poręczy został zatrzyma 
ny przez policjanta i bez żadnych wstępów 
powędrował do komisarjatu. Niedoszłym 
samobójcą okazał się Bronisław Błażewicz 
(Subocz 30) który zeznał, że usiłował ode- 
brać sobie życie zniechęcony stosunkami 
rodzinnemi. 
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э 
Poleca na sezon wiosenny kapelusze 
i dziecięce ubranka w dużym wyborze. 

CENY NISKIE. 

Na srebrnym ekranie 
„Adjutant“ (kino „Heljos“). 

Miłość adjutanta jego Cesarskiej Mości 
do rewolucjonistki rosyjskiej i spowodowany 
nią przełom w psychice tej ostatniej — oto 
wątek zasadniczy filmu „Adjutant* inaczej: 
„Zamach na cara” 

Na tle różnic środowiskowych obu bo- 
haterów filmu zachodzi w toku akcji szereg 
groźnych nieraz komplikacyj, rzecz jednak 
kończy się ku ogólnemu zadowoleniu. 

Gra artystów, ze świetnym jak zawsze 
Możżuchinem na *czele, — dobra; poziom 
artystyczny zdjęć — wysoki; treść — zaj- 
mująca; nie dziw więc, że publiczność pcha 
się „drzwiamy i oknamy*! 

Efektownie odtworzone środowisko Ro- 
Sji przedwojennej (akcja toczy się w Peter- 
iburgu i na stacji pogranicznej Wierżboło- 
wo) wywołuje wzruszenie wśród zgromadzo- 
nych na sali Litwaków. A zresztą czyż tylko 
wśród nich!,. Miły Boże! toć to  niejedne- 
go z nas wspomnienia młodych lat z tym 
„Światem zaginionym* się łączą, a wszak 
zi do krat więziennych przyzwyczaić się mo- 
żna* — jak się wyraził w jednem ze swych 
dziel Żuławski. и 

Charakterystyczną osobliwością tego fil- 
mu jest to, żć zamiast idealizowania świata 
rewolucjonistów rosyjskich, jak to bywa za- 
zwyczaj w większości filmów z życia rosyj- 
skiego, zwłaszcza amerykańskiej produkcji, 
— mamy tu do czynienia z apoteozą caratu, 
uosobionego jakgdyby w tytanicznej sylwet- 
ce generała, a zarazem ministra Trepowa 
(car Mikołaj Il-gi prawie niewidoczny), na- 
tomiast spiskujący rewolucjoniści przedsta- 
wieni są jako pospolici zbrodniarze, których 
po wykryciu lokalu konspiracyjnego, wyła- 
puje żandarmerja. 

Ilustracja muzyczna obrazu staranna. 

„Rajski ogrod“ (kino „Polonja“). 

Jest to swobodna inscenizacja kinowa, 
sztuki scenicznej o tejże nazwie, którą rok 
temu czy parę oglądaliśmy w wileńskiej „Lu- 
tni* z Piaskowską w roli tytułowej. Koniec 
sztuki został nieco zmieniońy, celem bardziej 
pełnego „happy end“ niż to ma miejsce w 
oryginale. | 

Całą niemal swą wartość film ten ame- 
rykańskiej wytwórni „United Artistes" za- 
wdzięcza kreującej rolę bohaterki — marzą- 
cego o karjerze artystycznej dziewczątka 
wiedeńskiego — Corinne Griffith — znako- 
mitej „gwiezdzie* kinowej, a przytem roz- 
kosznej stuprocentowej kobietce. Pozatem — 
jest tu sporo humoru i szereg ładnych zdjęć. 

Alia. 

  

  

  

  

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Józef Relidzyński: „Powrót z tam- 

tego świata”. Opowiadania. Str. 310. War- 
szawa. Dom Książki Polskiej. 1928. 

— Jim Poker: „Wyspa węży*. Powieść: 
Warszawa. Tow. Wyd. Rój. 1928. 

— Rider Haggard: „Zemsta Maiwy* 
Powieść egzotyczna. Przełożył W. Zechen- 
ter. Warszawa. Tow. Wyd. Rój. 1928. 

— Mr. F. K. Bytomski: „Praktyczny 
Podręcznik  Laboratoryjny*. Str. 267. 
Warszawa. J. Czerwiński. 1928. 

Jest to nowy podręcznik laboratoryjny 
czyli zbiór przepisów do wytwarzania środ- 
ków leczniczych. Wydanie z r. 1925-go jest 
już całkowicie wyczerpane. 

— Jakób Wassermann: „Dziecię Euro- 
py”, czyli „Kacper Hauser". Powieść. 
Str. 337. Opracował L. Belmont. Warsza- 
wa. Instytut. Wyd. Renaissance. 1928. 

Najdojrzałsze z dzieł wielkiego powie- 
ściopisarza niemieckiego. Ukazało się w 
1908-ym. Teza o wielkiej bezradności na- 
wet największych filozofów oraz ludzi naj- 
bardziej, zdawałoby się, znających życie, 
wobec niewinaości duszy ludzkiej, dziecięcej 
duszy, jest przez Wassermana rozwinięta i 
rozwiązana Świetnie. 

— Knut Hamsun: „Misterja“. Tom 
59 Biblioteki * Laureatów Nobla. Poznań. 
Wydawnictwo Polskie. 1928. 

Powieść niepokojąca, paradoksalna 
Bohaterem jej jest fantasta, neurastenik, 
krańcowy indywidualista, w czynach nieob- 
liczalay. „Misterja* Hamsuna (z r. 1882-g0) 
są potężnym piotestem przeciwko dogma- 
tyce 'współczesnego ustroju społecznego, 
przeciwko  małości i bezsensowi życia 
współczesnego. Bohater jest jakoby w jed- 
nei osobie i Don Kiszotem i Hamletem. 
„Misterja* były swojego czasu jednym z 
programowych utworów belletrystycznych 
epoki nietcheaenizmu, nadczłowieczeństwa. 

— Barbara Halina Zielińska: „Legen- 
da „Pierwsza* i „Druga* Stanisława 
Wyspiańskiego". Str. 187. Warszawa. Dom 
Książki Polskiej. 1928. 

— jerzy Brzęczkowski: 
gendy*. Powieść. Str. 239. 
Tow. Wyd. Rój. 1928. 

Jest to ciąg dalszy powieści „Walka z 
własnem ciałem, która wywołała sensa-- 
cyjne polemiki. Autor rozporządza nie- 
wątpliwym talentem pisarskim a śmiało- 
ści — mu nie braknie. 

— Leo Belmont: „Przeznaczenie*. 
Powieść filmowa. Str. 320.4Warszawa. Tow. 
Wyd. Rój. 1928, 
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SPORT. 
o S strzelec- 

e. 

„Ludzie Le- 
Warszawa. 

Celem uczczenia imienin Marszalka J6- 
zefa Pilsudskiego w dniu 19 marca b. r. o 
godzinie 16-tej Okr. Ośrodek_W. F. Wilno 
na strzelnicy własnej (ogród Bernardyński) 
organizuje międzykiubowe drużynowe za- 
wody strzeleckie z broni małokalibrowej 
na dystansie 50 mtr. й 

Sktad zespołu: trzech strzelców. Amu- 
nicja własna lub zakupiona na miejscu za- 
wodów w cenie o 50 proc. taniej: 

Powyższe zawody odbywać się będą 
rok rocznie © nagrodę przechodnią ufun- 
dowaną przez Okr. Ośrodek W. F. Pierw- 
szą rozgrywka w roku bieżącym. 

Zgłoszenia przyjmuje Okr. Ośrodek W. 
„F. (Ludwisarska 4) do dnia 10 III. r. b. 

  

Lisf do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W dn. 5 lutego r. b. została umieszczo- 
na w redagowanem przez Szanownego Pana 
pismie notatka, że rzekomo zostałem areszto- 
wany 'przez władzę śledczą. Z powodu nie- 
obecności w Wilnie nie miałem możności 
dotychczas zaprzeczyć powyższej notatce. 
Obecnie kategorycznie stwierdzam, że ani 
aresztowany ani nawet wzywany w żadnej 
sprawie nie byłem. 

Jednocześnie podaję do wiadomości, że 
w związku z kursującemi pogłoskami o za- 
targach pomiędzy rnną a adwokatem Pawłem 
Andrejewym na tle materjalnem i wekslowem 
złożyłem celem wyświetlenia rzeczy zażalenie 
do Rady Adwokackiej w Wilnie, skutkiem 
którego Rada Adwokacka postanowiła 
wszcząć postępowanie dyscyplinarne prze- 
ciwko adw. P. Andrejewowi, komunikując 
jednocześnie treść mego zażalenia i wyjaśnie- 
nia p. Andrejewa Urzędowi Prokuratorskie- 
mit. 

Łączę etc. 

Apolios Sołłohub. 

RADJO. 
Piątek, dnia 15 marca 1929 r. 

11.56 — 12.10 Tr. z Warszawy, Sy, 
czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w Kra- 
kowie, oraz komunikat meteorologiczny: 
16.00—16.20: Odczytanie programu  dzien- 
nego, repertuar teatralno-kinowy i chwilka 
litewska. 16.20 — 16,35: Kursjęzyka włoskie- 
go. 16.45 17.00: Audycja dlą dzieci z cy- 
klu „Chóry szkolne przed mikrofonem*. 
17.00— 17.25: Muzyka z płyt gramofono- 
wych. 17.35—17,50: Odczyt z działu „Ziemia 
Wileńska". 17,50 -- 18.45: Recital wiolon- 
czelowy. 18.45—19,10: Skrzynka pocztowa. 
19.10—19.30: Tr. z W-wy: Odczyt: „kligjena 
i Medycyna*. 19.35 - 20.00: „Muzyka z płyt 
gramofonowych, orąz odczytanie programu 
dziennego na dzień następny, komunikaty 
i sygnał czasu z Warsz. 20.00—20.15: Tr. z 
W-wy: Pogadanka muzyczna. 20.15 —22.00: 
Tr. z Warszawy: (Koncert symfoniczny. Po 
koncercie komunikaty: P. A. T., policyjny, 
sportowy i inne oraz „Spacer detektorowy 
po Europie” (retransm. stacyj zagranicz- 
nych). 

GIEŁDA: WARSZAWSKA 
14 marca 1929 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Belgja 123.80 12411 123,49 
Kopenhaga 237,75 238,35 231,15 
Londyn 43,29 43,39,5 43,18 

Nowy-Yurk 8,90 8.92 8.88 

Paryž 3484 34.93 34.75, 
Praga 26,41 26.47  26.34,5 
Szwajcarja 171,52,5 171.95 171.10,5 

Włochy 46,76 46,88 46,64 
Marka niem. 211.61— 

| WĘGIEL i koks 
į wagonowo oraz tonnowo 

M. DEULb, w Wilnie 

Jagiellońska 3/6 tel. 811 

Skład: Polski Lloyd, Słowac- 

kiego 27, tel. 14-46. 
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a Dział A dodatkowy. | : : Od dnia 15 do 19 marca 1929 г. fpp' melodramat w 8 aktach. „|. 326. V. A. „Akselrod i Szwarc — spółka”. R trwania Miejski Ninezatograf włącznie będą wyświetlane filmy: „Nieznany OICIEC W rolach głównych: Reginald 
ы ‚ spółki nieograniczony. Ё OPO Kultaralno-Oświatowy Denny, czarująca „Miss Hollywood“ Barbara Kent i mała „owiazdeczka* Jana La Verne. Reżyse- -— Sai 5 E Firma S asa ais SALA MIEJSKA rował Fred Nad po: Gan ATU, O groteska w.2 aktach. Kasa 

Bo Rejestru Handlowego Sadu Okregowego w Wilnie weig- „Epsztejn Zelik-Nochem“. Przedmiot: Stefa 'ński tartak parowy s. choinki © | Sźniie od EE kapo a koko pl KB SEE GEE 1 0X ba 
gnięto następujące wpisy: 

w dniu 5-Il 1929 roku. 

oraz skup i sprzedaż różnych materjałów leśnych. Siedziba 
przedsiębiorstwa została przeniesiona na ul. Słowackiego 28, w 
  

  

® 

| 

Wilnie. 2940-—VI 
9574. |. A. „Coch Ajzik* w Świrze, pow. Święciańskim, 

sklep bakalejny, mąki i zboża. Firma istnieje od 1926 roku. 
Właściciel Coch Ajzik, zam. tamże. 2934—VI 

„9575. I. A. „Cwejgorn Hirsz-Lejba'* w Konstantynowie, 
gm. Świrskiej, pow. Święciańskim, sklep bakałejny, galanteryj- 
ny i wyrobów tytuniowych. Firma istnieje -od 1893 roku. Wła- 
ściciel Cwejgorn Hirsz-Lejba, zam. tamże. 2935—VI 

9576 I. A. „Czarnocki *Morduch'* w Swirze, pow. Świę-- 
ciańskim, sklep bławatny i obuwia. Firma istnieje od 1926 roku. 
Właściciel Czarnocki Morduch, zam. tamże. 2936—VI 

Dział B. dodatkowy w dniu 31-1. 1929 r. 
T1. IV. B. „Spółka Akcyjna Browaru i innych przedsię- 

biorstw przemysłowych E. Lipski**. Na członka zarządu zamiast 
Juljusza Szeflera powołano Włodzimierza Lipskiego, zam. przy 
ul. Popławskiej 31, i na kandydata na członka zarządu zamiast 
Włodzimierza Lipskiego powoiano |juljusza Szeflera. 2937—VI 

307. II. B. „Związek właścicieli tartaków w Wilnie". 
Zgłoszone likwidację spółki. Na likwi datora powołano Wigdo- 

ra. Szybowskiego, zam. w Wilnie, przy ul. Piłsudskiego, 24—1. 
2938—VI 

Dział B. w dniu 5-1 1929 r. dodatkowy. 
410. Il. B. „ŻELAZO-STAL — spółka z ograniczoną O0d- 

powiedzialnością*. Udzielono łącznej prokury Józefowi Mejteso- 
wi, zam. w Wilnie, przy ul. Sadowej, 4—3 z wyjątkiem pokwi- 
towań z odbioru korespondencji, niezawierającej zobowiązań, 
oraz pokwitowań z odbioru korespondencji pocztowej, telegra- 
ficznej zwykłej, poleconej, wartościowej, pieniężnej i z odbioru 

przesyłek, dokumentów i towarów z kolei, żeglugi, komór cel- 

nych i od osób prywatnych, które to pokwitowania podpisuje 

pod stemplem firmowym i wydaje Józef Mejtes mag aie: 

w dniu 23-1 1929 r. dodatkowy. х 
58. III. B. „Dom Handlowy F. Mieszkowski — spółka Z 

ograniczoną odpowiedzialnością w Wilnie". Zgłoszono likwida- 

cje spółki. Na likwidatora powołano Jana Mieszkowskiego, zam. 

w Wilnie, przy ul. Zygmuntowskiej 22. 2973—VI 

86. XII. B. „Wileński Dom Towarowo-Przemysłowy Bra- 

cia jabłkowscy — snółka akcyjna”. Udzielono łącznej prokury 
Mieczyslawowi Gierczyńskiemu, zam. w Wilnie, przy ul. Mic- 

kiewicza 18 z prawem podpisywania w imieniu spółki łącznie 

z jednym członkiem zarządu lub z jednym z prokurentów. 

X 2974—VI 

Kino-Teatr > 
Niezrównany 
Mistrz Ekranu 

. Dziś! Superfilm kinematografji światowej! Obraz, który poruszył świat! 

Iwan MOZŻUCHIN oraz przepiękna CARMEN BONI w czarującym duecie miłości, 
rozgrywającym się ńa tle cudownych białych nocy p. t. „HELIOS“ 

Wileńska 38. „ADIUTANT 
(ZAMACH NA CARA). Bez przechwał największy szlagier sezonu 
1929 r. Film, o którym mówić będzie całe Wilno! Uprasza się Sz. 
Publiczność o przybycie na początek seansów o g. 4, 6, 8i 10.1>. 

  

KINO-TEATR 

„POLORIA” 
Mickiewicza 22. 

Dziś 6-ty przebojowy film z grupy wielkich gwiazd ekranu wytwórni „UNITED ARTISTS* p ь- 

„RAJSKI OGRÓD 
Sn salonowo-erotyczny 

roli Ww i 
CORINNE GRIFFITH. Rzecz dzieje się współ- 

komedjodramat 
wdzięku i głównej: pełna uro y 

cześnie w Wiecniu, Budapeszcie i w Monte Carlo. Przepych wystawy. Poczatek o godz. 4, 6, 8 i 10.25 

  

kino „Piecadiliy” 
bzisi HARRY FEEL w śwej najnowszej i najsensacyjniejszej kreacji jako bohater wielkiego dramatu 

| salonowego 
| w 12 akt. p. t. 

  

i 46  Oszałamiaj ir niebezpi fistw . boh, ie „Sfałszowane Miljardy”. wsród meśtjącezo napięcie | miko moonatsrakich 

  

  

  

WIELKA 42. | Zażarta walka z międzynarodową bandą fałszerzy banknotów Film, który bierze, wzrusza, porywa, Zacie- 
kawia, intryguje, zajmuje, bawi i rozśmiesza... Ceny nie podwyższone. 

Dziś! Wszechświatówej sławy arcydzieło DUMASA! Najnowsz: 
Kino- “ film FREDA  NIBLO. jubileuszowa kreacją trow LYA DE PU T Ti 
T-atr „Wanda Potężny salonowo erotyczny dramat w 12 

Wielka 30. „TROSKI SZATANA: akt. Role główne kreują znakomita artyst- 
ka LYA DE PUTTI, amant ADOLPHE 
MENJOU i RIC RDO CORTEZ. 
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INowy model Oaklanda 
| “Cosmopolitan Six“ 

ww mespelna szešč sekund zmienia 
szybkość od 16 do 40 

kilometrów 

Six” już od pierwszego rzutu oka 
uderza niezwykłą czystością linji, 
począwszy od karoserji a kończąc 
na rysunku chłodnicy. Naogół sa- 
mochód ten robi wrażenie skon- 
centrowanej potęgi i szybkości. 

"I jedno 1 i 
bezsprzecznie słynny sześcio cylin- 
«rowy sześcdziesięciokonny silnik, 
dający 3,000 obrotów na minutę. 
jego niebywała elastyczność daje 
nioźność w niespełna sześć sekund 
przejścia od 16 do 40 kilometrów 
na godzinę. Cichość chodu zapew- 
niają kauczukowe podkłady. Trwa- 
łość 
wzmocniony wał rozrządczy, który 
waży 36.8 kilograma; sprawność 
działania — nowy i udoskonalony 
karburator. Nowy zaś i ulepszony 
mechanizm kierownicy przyczynia 
się do ułatwienia kontroli 1 kiero- 
wania we wszelkich warunkach 
drogowych i 
Hamulce na cztery koła posłuszne 
nawet 

  

7 ; nogi dają zupełną gwarancję bez- 
pieczeństwa. 

na 80 ZMĘ Specjalną uwagę zwracają nie- 
zwykle sprężyste resory. Karoserja 

AJNOWSZY model Oaklanda 
na rok 1929 “Cosmopolitan 

wolnie 
kierowcy. 

i drugie gwarantuje 

i wytrzymałość specjalnie 

zumieniu 

wyboru 

ruchu ulicznego. 

nieznacznemu dotknięciu 

      

  

  

  

O 

nionym zastępcą General Motors, 
niewątpliwie 

jest arcydziełem Fishera, zachwyca 
óko doborem kolorów, wygodą i 
przestronnością siedzeń, oraz do- 

ie przesuwanem siedzeniem 

Dzięki niewyczerpanym zasobom 
technicznym General Motors "New 
Cosmopolitan Six”, jako owoc 
długoletniej pracy i doświadczeń 
najsłynniejszych inżynierów i kon- 
struktorów amerykańskich, po za- 
stosowaniu wszystkich najbardziej R 
współczesnych ulepszeń doby obec- 
nej, łatwy do prowadzenia, szybki, 
wygodny, zajmuje bezsprzecznie 
pierwsze miejsce wsród samocho- 
dów na rok 1929. 

Kto raz usiadł przy kierownicy 
tej nadzwyczajnej maszyny w poro- 

z najblizszym upoważ- 

nie będzie szukał 
wśród innych wozów. 

Wyrób General Motors. 

Upoważnione Zastępstwo 

»AUTO-GARAŻE*<, JAN SOBECKI, 
Wilno, Wileńska 26, tel. 4-51. 

Przekształcenie "Convertible 
Compć” Oaklanda z otwartego 
na zamknięte jest dzielem sed- 
nej chwili 

“New 

Cosmopolitan Six“ 

akland 
GENERAL MOTORS W« POLSCE, WARSZAWA 
  

  

W. WILIAMS. 

9 TAJNY KURJER 
Powieść historyczna. 

Tłomaczenie z angielskiego 
  

Wszystkie myśli Hektora, cała jego 

wola wytężona była ku temu, by 

przyciągnąć spojrzenie dziewczyny ku 

sobie, by spotkać się z jej wzrokiem, 

ale właśnie w chwili, gdy zdawało mu 

się, że już się to stanie, żandarm trą- 

cił ją w plecy, nakazując, by patrzała 
na sędziów. |, 

Prezes sądu rozpoczął badanie pod- 

sądnych, zadając im krótkie, jednako- 

we prawie pytania. Głos jego dzwię- 

czał monotonnie i leniwie. 

— Cornais Jean - Baptiste, 

zwrócił się on do korpulentnego kup- 

ca, spekulującego na zbożu, — czy 

przyznajesz się do winy przeciwko do- 

bru i bezpieczestwu ludu. 

— Na śmierć! ma gilotynę!'* Zary- 

czał niecierpliwy tłum, ale przewodni- 

czący podniósł rękę i tłum zamilkł. 

— Obywatelu przewodniczący, — 

zaczął oskarżony, wyciągając ku niemu 

drżącą dłoń z jakimś dokumentem, — 
muszę wyjaśnić Sądowi, że... 

— Odpowiadaj , na py tanie! — 
rozległ się ostry rozkaz sędziego. 

— Mogę dowieść przez świadków, 

ŻE, 
— Oskarżony oznajmia — „nie'*— 

przerwał mu chłodny głos. — Następ- 

ny! Kobieta, Regnout Wiktorja, czy 

przyznaje się do winy, czy należała do 

spisku przeciw Rewolucji, organizowa- 

nego przez szpiega Charpentiera, przy- 

słanego przez krwiożerczego Pitta, a 

wspólnika Extroma? ч 4 

Spekulant wciąż jeszcze usiłował 

wytłomaczyć się i jęki jego rozlegały 

się po całej sali, zagłuszając odpowiedź 

Zuzy, to też Hektor domyślił się tylko, 

że usta jej poruszyły się, by zaprzeczyć 

oskarżeniu. 

Oskarżyciel Publiczny wstał z miej- 
"sca i rzekł: 

— Gotów jestem przyznać, że ko- 
bieta nazwiskiem Regnout została oszu 
kana przez fałszerza dokumentów Char 
pentiera, który udawał przyjaciela jej 
męża, komisarza Republiki w Kopen- 
hadze! Obywatele sędziowie powinni 
zwrócić na to uwagę, gdyż jest to 0- 
koliczność łagodząca! 

  

— Uwólnić ją! — wrzasnął tłum, 
— uwolnić tę piękność!'* — zaczęto 
klaskać entuzjastycznie. 

Milczcie! Następny... — zimny 
obojętny głos wywoływał kolejno naz- 
wiska oskarżonych. Hektor zrozumiał, 
że Zuza będzie uniewińnniona. Widocz- 
nie, wiedziała już o tem naprzód i dla- 
tego zachowywała się tak spokojnie, 
przyjaciele jej i stosunki z dygnitarza- 
mi rewolucyjnymi, uratowały ją. Może 
mogłaby uratować Lison, gdyby chcia- 
ła? Z bijącem gwałtownie sercem, spo- 
głądał Hektor na ławę oskarżonych. 

Lison siedziała zakrywając twarz rę 
kami. Wyraźnie widział jej długie szczu 
płe palcy i bliznę czerwoną na ręku od 
oparzenia. Przed paru dfiami oparzy- 
ła się, gotując herbatę, a gdy Hektor - 
wrócił usiłowała ukryć przed nim ranę, 
Jecz on zauważył ją natychmiast i opa- 
trzył starannie, zawiązując ostatnią chu 
stką, jaką posiadał. 

Przewodniczący sądu znów zadał to 
samo pytanie staremu, głuchemu ogro- 
dnikowi Zuzy. Głuchy starzec kilka ra- 
zy prosił o powtórzenie pytania, po- 
czem tępem spojrzeniem obrzucił sę- 
dziego, tłum i nagle krzyknął ochryp- 
nięty .m głosem: „Niech żyje król! . 

Publiczność oszalała z wściekłości, 
zerwała się z ławek i runęła ku oskar- 
żonemu, chcąc złamać barjerę i rozszar- 
pać starca. Ale głos przewodniczącego 
zapanował nad zgiełkiem. 

„— Następny! — rozkazał spokoj- 
nie — kobieta Ludwika Malle. 

Przesycony tem widowiskiem tłum nie 
zwracał już prawie uwagi na to, co się 
działo przed sądem. Sąsiad Hektora wy 
jął z chustki cebulę i kawał chleba i 
zaczął jeść, popijając winem z butelki, 

Czy przyznajesz się do zmowy 
ze szpiegiem Charpentierem i wspólni- 
kiem jego? 

Przewodniczący bawił się niedbale 
czerwoną wstęgą na piersi, spoglądając 
na młodą dziewczynę. 

— Nie! 
Głos jej brzmiał twardo, nie drgnął 

nawet. 
Przewodniczący zdjął kapelusz i 0- 

tarł ręką spotniałe czoło. Wśród ci- 
szy, która zapanowała, nagle rozległ się 
tętent pędzącego konia, który zatrzy- 
mał się przed bramą. r 

— Świadkow obrony nie bedzie. 
— oznajmił przewodniczący sądu. — 
Głos zabierze Oskarżyciel Publiczny. 

Usiadł i z wyraźnem zmęczeniem roz 
parł się wygodnie w fotelu. 

W sali było tak duszno i parno, że 
trudno było oddychać. Pot kroplami 
spływał z czoła Hektora, zalewając mu 
oczy, koszula na nim była zupełnie mo- 
kra, a mimo to ręce miał lodowate, a 
ciałem jego wstrząsał dreszcz. Fouquier 
był odwrócony w stronę sędziów, a stał 
bokiem do podsądnych. Mówił bez prze 
jęcia, bez przekonania: takie mowy He 
ktor słyszał już nieraz. 

Wreszcie skończyła się mowa, Prze 
wodniczący dodał kilka słów, sekre- 
tarz zanotował coś i wstał, by czytać. 

Sąsiad Hektora przechylił butelkę 
do ust i mruknął: „za twoje zdrowie!'* 

Sędziowie wstali od stołu. Z ław о- 
skarżonych rozległy się jęki i krzyki. 
Spekulant wyrywał się  žandarmowi, 
krzycząc histerycznie, jakby chcąc w 
ten sposób dowieść swej niewinności. 
Zapanował bezład w sali. Na znak sę- 
dziów, żandarmi zaczęli oskarżonych 
wypychać za drzwi. Gdy nadeszła kolej 

Lison była ostatnią z podsądnych. Lison, dziewczyna wstała, odwróciła się 

_. Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witołd Woydyłło. 
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Z Persji powróciwszy, pro- В 
wadzę jeszcze tylko do 23-111 1929 r., B 
ostatnie POŚPIESZNE LEKCJE wy- 
robu dywanów oryginalnych perskich B 
na które zostaną przyjęte panie i 
panowie. By dać możność każdemu 
wzięcia udziału w tak szlachetnych i 
pięknych pracach, których w Polsce 
przemysł stwarzamy, całość kursu 
tydzień po 4 godziny dziennie tylko 
10 złotych. Wpisy na kursa pośpie- 
szne kończą się 16 b. m. Wpisy oraz 
informacje Lotne Kursa Dywanów 
Karola Litwinowicza, Wilno, ul. Wielką 
56 m. 3. Zaznaczam że 23 b. m. 
wyjezdżam do Małopolski w celu pro* 
waazenia dalszych Kursów, przeto 

jakursa w Wilnie są ostatnie. — 
Ё з е оз mm ww mw 

= 

Perimuttera Ulframaryna 
jest bezwzględnie najlepszą i naj- 
wydatniejszą farbą do bielizny i ce- 
lów malarskich. Odznaczona na wy- 
stawach w Brukseli i Medjolanie 

złotemi medalami 
Biura Fabryki Ch. Perlmuttera, 

Lwów, Słoneczna 20. 
Wszędzie do nabycia. 

  

leńska 33 m. sumaznazuaszzawa 54 

  

Dbajcie o swoje zdrowie! 
SZW A: O SRA ZIOŁA* & 
z marką „Kogut* są stosowane przy ® 
horobach _ ZOŁĄDKA, ZEK, 
BSTRUKCJI i KAMIENI ŻÓŁCIO 
YCH. „SZWAJCARSKIE GORZKIE 
JOLA“ są naturalnym łagodnym 
rodkiem  przeczyszczającym, uła 
wiającym funkcję ORGANÓW TRA: 
WIENIA i działającym  przeciwk 

OTYŁOŚCI. LLSS—0 

Skład w Wilnie, Zarzecze 30—7.: š 
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ku Hektorowi i uśmiechnęła się. Oczy 
jej byty pelne odwagi i jasnošci, ale nie 
bylo w nich nadziei. \ 

Ostatni podsądny zniknął za drzwia 
mi. Hektor z jękiem zakrył twarz ręka- 
mi. Wszystko skończone! Głowy spad- 
ną dziś jeszcze, tylko Zuza została już 
zawczasu uratowana, dzięki wstawie- 
nnictwu „litościwego* Oskarżyciela Pu 
blicznego.Wszyscy pozostali byli nie- 
odwołalnie zgubieni. Nie było wypad- 
ku, że Trybunał uniewinnił kogoś, bez 
wmieszania się w to kogoś z wybitnych 
patrjotów. 

Żaden z nich nie stanie w obronie 
Lison! Hektor zrozumiał, że obecnie nie 
pozostawało mu nie innego, jak odpro- 
wadzić ją na giłotynę i pożegnać w o- 
statniej chwili życia. Potem może już 
nadejść i dla niego chwiła stanowcza... 

Ach, gdyby Zuza zechciała dopo- 
móc! Koniecznie trzeba się z nią roz- 
mówić! Błysnęła mu nagła myśl! Trze- 
ba ją złapać, zanim wyjdzie stąd. Hek- 
tor uchwycił się tego słabego promy-* 
ka nadziei, mimo że było on tak bardzo 

nikły: wszakże Couthon żądał śmierci 

tej dziewczyny, 4 wola jego była tutaj 

prawem. A zresztą tak mało pozostało 

czasu na ratunek. Czy Zuza zdąży coś 

przedsięwziąć? A jeśli odmówi? Hek- 
tor pamiętał dobrze, z jakim strachem 
mówiła mu kiedyś o gilotnyie. A jeśli 
i Zuzy nie uniewinnią? 

Sędziowie znów powrócili do sali. 
Przewodniczący i dwaj sędziowie roz- 
mawiali przez chwilę o czemś, poczem 
wszyscy zajęli swe miejsca. Sekretarz 
odebrał od sędziów całą plikę papie- 
rów i oddał ją Przewodniczącemu. Ten 
z kolei przejrzał je niedbale i dał znak. 
Małe drzwiczki otworzyły się po raz 
drugi i żandarmi wprowadzili oskar- 
żonych. : 

Oskarżeni 'szłi w milczeniu, twarze 
ich były blade i ściągnięte nerwowym 
skurczem. Lison usiadła i oczyma szu- 

d i i i DSŻCY 
į Sklad mebli, wyrobow stolarskich i tapierskich 

В. ŁOKUCIEWSKI 
uprzejmie zawiadamia Sz. Klientelę, że skład mebli zostanie 

przeniesiony z dniem 19 marca b. r. 

z ul. Mickiewicza 42 na Wileńską Nr 23 
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DOKTOR 
L. GINSBERG 

choroby  wenerycine 
syfilis i skórne. Wil- 
no, ul. Wileńska 3, te- 
lefon 567. Przyjmuje 
od 8 д0 11044 do8. 

BWAWAWE gp „(SZER A 

AkuszerkaSmialowska 

į LEKARZE į V 
BAWAWA 

  
  

DOKTOR zgod Kosme- 
czńy usuwa zmar- D.ZELDOWIÓZ | Szy; biegi, k 

chor. weneryczne, | łupież, brodawki, ku-. 
syłiiiss; narządów | rzajki, wypadanie wło- 
moczowych, od 9 | sów. Mickiewicza 46. 
—1, od 5—8 wiecz. | m. 6. l 

Kobieta-Lekarz DAINŲ E CSI GI SSE ; I 

Di. zeidowiczowa | B pgsąpy! 
KOBIECE, WENE- | @ S B 
RYCZNE, NARZĄ- | uszawnzzzmsacznue 
DOW MOCZOW. 
od 12--2i od 4—,| Ekonoma . 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

W. Zdr. Nr. 152 
DOKTOR 

Rawryłkiewiczowa 
przyjmuje od 11—12 
i od 5—6. Choroby 
skórne, leczenie wło- 
sów, operacje kosme- 
tyczne i kosmetyka 
lekarska. wo: i- 

z długoletnią prakty- 
ką rekomenduję. W. 
Pohulanką 19. Br. 
Chądzyński.  €g6—0 
  

  

Rsystentka 

tu Iekarsko - denty- 
stycznego. Oferty do 
adm. „Słowa* dla le- 
karza. —, 

RZ     

Dr. @. WOLFSOŃ 
weneryczne, moczo- 
płciowe i skórne, ul. 
Wileńska 7, tel. 1067. 

pozzukuie PRACY: 
praktykantki  biu- 

rowej, w sklepie, pie- 
lęgniarki, lub t. p. 
Pewien czas mogę 

    

  
  

— LLIS pracować bezpłatnie., | © brej ; glebie, 
Wiadomość w Biurze | lokujemy gotówkę | obszaru około 150 

EBIT Reklamowem,  Gar-| w každej walucie | ha, zabudowanie 
barska 1. —o| pod. mocne gwa- į kompletne. Rzeka 

LEKARZE DENYSCI „ „rancje „ !| na miejscu. Sprze- 
Wil. Biuro Komi- | damy natychmiast 

Ochmistrzyni | sowo - Handlowe, |: dogodnie 
L 1 rządczyni mle-, ką? 21, lai R ss 

czarni przyjmę posa- I tel. 152. _ 9101 - 1 ' |] Mickiewiczą › 
Lekarz-Dentysta dę. Ukończyłam szko- tel. 9-05. о, 

MARYA łę gospodarczą w pąnia 29-gó marca r о УЕ 
Ożyńska:Smolska Chiliczkach. Oferty: Bb o vodz. 11-6) ФБ З НЕО 
Choroby jamy ustnej. Wilno, Konarskiego odbędzie Się na skła- 8 
Płombowanie iusuwa 38--8, E. Rusieckiej. dach towarowych S. UBY 
nie zębów bez bólu. Or0l=zA. C. Hartwig w|m gausaus ausra m was 
Porcelanowe i złote „ Stefańska 29 sprzedaż й 
korony. Sztuczne zę- ' Z licytacji zastawio- 7 gubiony weksel na 
by. Wojskowym, u- Potrzebny _ nych w Banku Związ- 4/, Sumę 200 zł., in 
rzędnikom i uczącym buchalter  bilansista.ku Spółek Zarobko- blanco, z wysta” 

Zgłaszać się do. Biura 
Rachunkowego 8. 
Gąsiorowskiej, Wilno, 
Mickiewicza 8. 

się zniżka. Ofiarna 4 
1 5. Przyjmuje: od 
8—1i od 4 -7. 

Wydz. Zdr. Nr. 3 

kała Hektora. Chciała się do niego uś- 
miechnąć, lecz nie mogła. 

—-Sąd odpowiada twierdząco na 
wszystkie punkty podanych mu zagad- 
nień i uznaje winnymi wszystkich oskar 
żonych, z wyjątkiem trzech osób, w 
stosunku do których... 

Przewodniczący czytał wyrok sto-. 
jąc. Chłodnym, ostrym głosem skando- 
wał każde słowo. 

„„Nadine Marcele i Malle Ludwika, 
—zakończył listę skazańców — którym 
zostało dowiedzione, że popełnili zdra- 
dę stanu, Trybunał Rewolucyjny ska- 
zał ich na śmierć. 

Chór krzyków, jęków i przekleństw 
podniósł się z ławy podsądnych, odpo- 
wiadały mu entuzjastyczne okrzyki i 
klaskanie z drugiej strony batjery. Pu- 

bliczność była zadowolona. 
— Oskaržona, Regnot . Wiktorja i 

jej służący Polidore z żoną, Martą zo- 
stali uniewinnieni bowiem sąd uznał, że 
wyżej wymieniona kobieta Regnot zo- 
stała oszukana przez szpiega Charpen- 
tiera a służba została również oszuka- 
na. Litościwy ten wyrok nie obejmuje 
jednak trzeciego służącego, którego sąd 
uważa za niebezpiecznego agitatora i 
zwolennika starego systemu rządów. 

Ostry głos zamilkł. Wyrok został 
odczytany. Przewodniczący. zniknął za 
niskiemi drzwiami. Sala zadudniła i za- 
grzmiała od kroków i okrzyków. Pu- 
bliczność potrącając się i śpiesząc pcha 
ła się ku wyjściu, jak skazańcy będą 
wsiadać na wózki, które odwiozą je na 
gilotynę. ; 

Żandarmi tymczasem wyprowadzali 
swe ofiary na dziedziniec, gdzie czeka- 
li już dobosze, których bębnienie miało 
im towarzyszyć w tej ostatniej podróży. 

'Hektor rozpychał się łokciami wal- 
cząc z niosącą ga fałą, by móc dotrzeć 
do barjery, dzielącą go od Lison. Z 
wdziękiem i prostotą, które podżiwiał 
w niej zawsze, zwróciła ku niemu głów- 
kę: Twarzyczka jej była śmiertelnie bla 

potrzebna do gabine- nuamanezaczswzma 

—z naczyń kamionkowych unieważnia się. 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileūskie“ Kwaszelna 23. 

o o a m 

Mieszkanie į 
4 lub 5 pokojowe poszukuję od za- 

į | 
raz ze wszelkiemi wygodami (łazien- 

img |. M —3 р "acha ei URE SRA A WRZE m 

kait. p.) w śródmieściu lub na 
Zwierzyńcu (pożądane z ogrodem). 
Oferty składać do adm. „Słowa*, 

    

Czopki he- nį“ (Zz kogutkiem) 
moroidalne „Varito) ak bėl; Į 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

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

  

Zakład w Wielucianach 
į poczta Nowa Wilejka poszukuje 

g Nauczycieja - ogrodnika 
Wymagane kwalifikacje ukończenia 
wyższego lub _ średniego zakładu 
naukowego. Wynagrodzenie zależnie 

2 umowy. + A 9£81— 2 um . al . 

— — 
Dzieržawy 

majątków i fol-. 
warków załatwia- 
my na dogodnych 

„, warunkach 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. 6201-00 

RÓŻĄE 
jąwadze Sz. Pań. 
Chrzescijanka 

przyjmuje do roboty 

Mereżki "2: nowe. ° 
MOStÓWA 25-15, ZN 

MAĄAJĄTEK 0 do-% 
Solidnie 

"
2
 

    
  

wych przez D. H.-P.wienia Stefana Jak 
Świt w/m i niewyku- SZtasa, zam. przy uł. pionych 5-ciu skrzyń Wiwulskiego 12 — 5, 

e он 
1 

da, a usta gdy wyszeptała iego imię, 
drżały. Uśmiechnęła się blado, lecz na* 
gle łzy zaczęły płynąć z jej błękitnych 
oczu. Żandarm popchnął ją ku wyjściu 
Spuściła głowę, zakryła twarz rękami i 
wyszła.   

Obywatelce Regnot kazano pozostać 
na miejscu, dopóki skazańcy nie odja” 
dą. Stała w kącie sali, w towarzystwič 
swego „kamerdynera i Marty, oparta 
o barjerę. Ostatni żandarm wyprować 
dził ostatniego. skazańca. Zuza .skiero* 
wała się ku wyjściu. Hektor podszedł 
do barjery i zawołał cicho: | 

— Zuzo! 

Odwróciła się szybko i przez chwić 
lę wpatrywała się ze zdumieniem w br 
datą, nieumytą twarz obcego mężczy” 
ny. Spojrzenie jej spoczęła na podaf“ 
tem jego ubraniu, wynędzniałej postać 
gorączkowo pałających oczach... Z p 
korą i poddaniem się losowi, czek: 
Hektor okrzyku przerażenia, który gi 
miał zdradzić... W najlepszym razi 
mógł czekać tylko tego, że Zuza wzrt 
szy ramionami i odejdzie, udając, Ż 
go nie poznaje. W tej chwili podszeć” 
do niej jakiś starszy mężczyzna. ! 

— No, ślicznotko! — zawołał szc? 
rze, — serdecznie winszuję!.. i 

— Przyjacielu — przerwała ru p 
bko Zuza — jest tutaj pewien biedai Ji 
mój wielki przyjaciel, chce ze mną pó 
rozmawiać sam na sam. Czy niema 7 
taj pokoju, gdziebym mogła go prz n 
jąć? 

— Ależ oczywiście! — odparł 24 
pytany. — Pokój dla świadków jej M 
pusty. Nikt tam nie zagląda. Chodźm z 
Ja pokażę drogę! F 
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