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Walka o dobra * ECHA STOLICY 

kościelne izakony 
Paryż, 10 marca. 

Od paru już miesięcy żywo jest we” 

Francji dyskutowana sprawa dóbr ko- 

ścielnych i zakonów. Obalił się na niej 

poprzedni gabinet „jedności narodo- 

wej”. Czy się nie obali przypadkiem i 
obecny gabinet „zgody republikań- 
skiej"? O co właściwie w tej sprawie 
chodzi? 

Kiedy Francja zerwała jednostron- 

nie.stosunki z Watykanem i przeprowa- 

dziła w roku 1905 rozdział Kościoła od 
Państwa, wojująca masonerja sprėbo- 
wała zarazem podważyć jeden z czyn- 

ników siły Kościoła katolickiego, a mia 
nowicie jego hierarchję. Nie licząc się 
wcale z władzą biskupa i proboszcza, 
autorowie ustawy z 1905 roku przewi- 

dywali powołanie do życia specjalnych 
„Stowarzyszeń wyznaniowych (asso- 

tiations cułtuelies), które miały sobie 

powierzone „wykonywanie i utrzymy- 
wanie wyznania”. Tym to stowarzysze 

niom miały być przekazane dobra koś- 

cielne. Papież oczywiście owej ustawy 

nie uznał i zabronił katolikom francu- 

skim tworzenia „stowarzyszeń wyzna- 

niowych*. Katolicy francuscy z podzi- 

wu godną jednomyślnością Piusa X-go 
się usłuchali. 

Rząd irancuski, gdyby chciał być 
zgodny ze swą ustawą, powinienby wó- 
wczas póodbierać katolikom kościoły. 

Złąkł się jednak takiego kroku i dnia 
2 stycznia 1907 roku weszła w życie u- 
stawa pozostawiająca kościoły wier- 
nym; ale wszystkie inne dobra kościel- 

‘пе pozostawały prawnie bez właścicie- 
la. Na zasadzie ustawy z dnia 13 kwie- 
tnia: 1908.reku dobra te miały być prze. 
kazane departamentom, gminom i'świe 
ckim zakładom dobroczynności lub na- 
uczania. 

Było to właściwie wywłaszczenie 
Kościoła z dóbr, których wartość obli- 
czano wówczas na 400 miljonów fran- 

ków. Prawie wszystkie objekty mają 
już nowych właścicieli z 

niewielkiej liczby, przedstawiającej 

dziś wartość miljona franków... stabili- 
zowanych. I o ten drobiazg właśnie cho 
„zi. Rząd francuski postanowił te re- 
sztki odd. '/-ściołowi co ma duże zna 
czenie moralne i jesi jak gdyby uzna- 
niem poj'etnionegv vezprawia. 

Dobra mają oyć zwrócone stowarzy 
szeniom diecezjalnym, na jakie zgodził 
się Papież Pius XI w roku 1923, albo- 
wiem w każdej diecezji istnieje tylko 
jedno stowarzyszenie (a nie w każdej 
parafji, jak proponowano w roku 1905) 
na którego czele stoi biskup lub osoba 
przez niego mianowana (a więc hierar 
chja kościelna jest uszanowana). Ten 
nowy ustrój został uznany przez państ- 
wo francuskie na podstawie orzeczenia 
Rady Stani z 13 XII 1923 r. postanawia 
jącego że taka organizacja stowarzy- 
szeń diecezjalnych (associations dio- 
cćsaines) „zgodna jest z duchem u- 
stawy z roku 1905-g0“. 

Ustawa z 29 kwietnia 1926 roku 
pozwoliła nowym stowarzyszeniom 

przejąć majątek kościelny - nabyty już 
Po roku 1905 za pośrednictwem pod- 
stąwionych osób, a dekret z 10. lista- 
Pada 1927 r. zezwolił im na przejęcie 
zapisów i fundacyj. Zwrot resztki dóbr 
zabranych kościołowi w roku 1908 nie 
mógł się jednak odbyć drogą dekretu: 
na to trzeba ustawy. I w tym celu wsta- 
wił p. Poincare art. 70 do ustawy o bu- 
dżecie na rok 1929. Praca ustawodaw= 

„ cza izb francuskich jest bowiem tak po- 

wolna, że kiedy rządowi bardzo na ja- 

kiejś ustawie zależy, to niema innej ra- 
k jak przyczepić ją. do budżetu. 

Ale wstawił p. Poincare także art. 
71 dotyczący zakonów. I ta sprawa wy- 
maga krótkiego omówienia. 

Dnia 1-go lipca 1901 roku weszła 
w życie ustawa o stowarzyszeniach 
znosząca wszystkie zakony na terenie 
Francji z wyjątkiem tych, które już 
posiadały przez Parlament udzielone 

‚ zezwolenia. Dwa tylko zakony znajdo- 
wały się w tej sytuacji: Braciszkowie 

Szkół Chrześcijańskich i Assompcejoni- 
ści. Wszystkie inne zakony przestały 

wyjątkiem 

— 

Trzecie czyfanie usfawy 0 Zgrc- 

madzeniach. 

WARSZAWA, 15.Ill. PAT. Komi- 
sja konstytucyjna pod przewodnictwem 
posła Czapińskiego przeprowadziła 
trzecie czytanie projektu ustawy o 
zgromadzeniach, przyjmując projekt 
w brzmieniu uchwalonem w drugiem 
czytaniu, z drobnemi jedynie popraw- 
kami. Referentem na plenum wybrano 
posła Czapińskiego. Najbliższe posie- 
dzenie komisji konstytucyjnej Sejmu 
odbędzie się w nadchodzącą środę o 
godzinie 10 min. 30. -Na porządku 
dziennym między innemi wniosek B. 
B. w sprawie kontynuowania prac ko- 
misji konstytucyjnej także po zamknię- 
ciu sesji Sejmu. 

Pensje kawalerów orderu „Wirfu- 
sti Milifari“. 

Urzędy skarbowe otrzymały pole- 
cenie rozpoczęcia wypłacania od dnia 
15 b. m. kawalerom „Virtuti Militari“ 
'pensyj za rok bieżący. 

Tylko na budowę mieszkań. 

Min. Spraw Wewn. przypomniało 
samorządom, że zgodnie z powzięte- 
mi w tej mierze decyzjami, w roku 
bieżącym kredyty budowiane zaciąga- 
ne w Banku Gospodarstwa Krajowe- 
go muszą być wyłącznie przeznaczo- 
ne na budowę mieszkań. Nie wolno 
ich przeznaczać na inne budowle, na- 
wet o ile to pośrednio wpłynie na 
opróżnienie lokali mieszkalnych. 

  

ZA | PRZEGIW. 

Zboksnwany Neptun czyli rewa- 
lizacja angloo-amerykańską | 

     

  
Rywalizacja anglo-amerykańska zaryso- 

wuje się ostatniemi czasy coraz wyraźniej. 
Nie wynika jednak z tego, że ma ona już w 
najbliższym czasie doprowadzić do jakiegoś 
światowego konfliktu. Tylko bolszewicy, dla 
których wojna i walka jest żywiołem, w któ- 
rym czują się doskonale, w każdym przeja- 
wie rywalizacji anglo-amerykańskiej, czy to 
na tle panowania na morzu, czy też na tle 
wpływów politycznych w Europie lub Azji, 
widzą zbliżającą się burzę wojenną, żywiąc 
nadzieje na blaskach tej rzekomej wojny że 
zdołają upiec swoją komunistyczną pieczeń. 

Dyskusja w senacie amerykańskim w 
sprawie programu zbrojeń i projektu konwen- 
cji międzynarodowej, dotyczącej neutralności 
państw trzecich w razie zatargu "zbrojnego 
dała astmpt prasie sowieckiej do rysunku 
wyobrażającego angłelskiego Neptuna uderzo 
nego pięścią marynarza amerykańskiego. 

istnieć legalnie. Nadomiar złego, dnia 

7 lipca 1904 roku weszła w życie usta- 
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Dstwanie chadeków ma Litwie, | 
Z Kowna donoszą: Wybitni człon- 

kowie stronnictwa ch. d. Karwialis fi 
Tumenas,—zmuszeni zostali do porzu- 

cenia swych stanowisk rządowych. 

Karwialis był członkiem rady  mini- 

sterstwa skarbu. Dr. Tumenas zaj- 

mował również w kontroli państwa i 

banku ziemskim wysokie stanowisko. 

Według dodatkowych iniormacyj 
ustąpić ma również b. minister spraw 
wewnętrznych, obecnie  juryskonsuł 

ministerstwa rolnictwa Endziułajtis. 
Tego rodzaju rugi wysokich urzęd- 

ników komentowane są jako daleko 

idące represje w stosunku do chrze- 

Ścijańskiej demokracji i wywołały w 

Kownie wielkie poruszenie. 

Qdroczenie kwestji tranzytu przez 
Litwę. 

Z Kowna donoszą: Korespondent 
„Lietuvos Aidas" komunikuje z Ge: 
newy, że prezesem komisji komunika- 
cyjnej i tranzytowej Ligi Narodów, 
która przystępuje do pracy 15 marca 
został mianowańy Włoch Inigalia. Ko- 
misja ma do rozważenia szereg kwe- 
styj i kwestja komunikacii między Li- 
twą a Polską, na porządku dziennym 
figuruje pod Nr 17. Możliwam jest, 
że kwestja ta zostanie przekazana pod- 
komisji, której wypadnie złożyć spra- 

* 

wozdanie plenum komisji w 1930 r. . 
Wszelkie kwestje polityczne są wyeli- 
minowane z prac komisji. й 

Sprawa o zamach W Tanrogach 
Sąd wojenny wyznaczył: na 22-g0 

kwietnia rozważenie sprawy 0 zamach 
przeciwpaństwowy. w Taurogach, w 
której zamieszanych jest przeszło 100. 
osób. jak wiadomo, zamach ten od- - - 
był się we wrześniu 1927 r. Część 
osób, zamieszanych w ' zamachu 
zbiegła, przeciwko zaś niektórym spra- 
wa została umorzona. W ten sposób 
na ławie oskarżonych zasiądzie 58 
osób. Sprawa będzie się torzyla w 
Szawlach. Rozważy ją specjal.a sesja 
sądu wojennego. Sprawa potrwa kilku - 
tygodni. 

Two zbliżenia | Jitewsko-niemieckiogo 
Z Królewca donoszą, iż założono tu 

niemiecko-litewskie T-wo celem wzmoc- 
nienia stosunków przyjaznych między Litwą 
a Niemcami i rozwoju „kulturalnej i gospo- 
darczej współpracy. 

Liczba protestowanych weksli. 
„__ Biuletyn statystyczny za luty poda e ilość weksli protestowanych w ciągu r. ub. 

Od stycznia do maja włącznie liczba 
weksli protestowanych uległa nieznacznym wahaniom, od czerwca zaś datuje się przy- 
rost tych weksli i liczbą ich zwiększa się z miesiącą na miesiąc. Gay w czerwcu 
stanowiła ona 6,574 na sumę 2.110.423 lit, 
\ „Grudniu doszła do 14,699 na sumę 
4,394,956 lit. W' grudniu 1927 r. liczbą 
protestowanych weksli* stanowiła 7.585 ny 
sumę 2502.699 lit, w grudniu 1926 r. 8133 
na sumę 3,738.343 lit. 

Dezerter 1 Polski 
Z Kowna donoszą, jakoby na te- 

rytorjum litewskie miał przejść w peł- 
nym rynsztunku żołnierz KOP,u Her. 
hardt Bonimerster. Miał on. oświad- 
czyć, że zmusiło go do tego złe ob. 
chodzenie, ciężkie warunki służby i 
złe jedzenie, 

wiście, że nie. Nikt narażie a tem nie 
mówił. A nawet p. Poincare przedłożył 

wa odbierająca zakonnikom prawo na-” Izbie w grudniu 1922 roku projekty pię 
uczania (z wyjątkiem oczywiście Fre- 
res des Ecoles Chretiennes mających 

prawo nauczać w seminarjach i na u- 

niwersytetach katolickich). 

Zakony francuskie usadowily się 
wówczas poza granicami kraju; ich sze 

regi malały, bo dopływ nowych sił za- 

czął się kurczyć: szkoła bezwyznanio- 
wa (istniejąca od roku 1882-go), oraz 
antykatolickie ustawodawstwo były te- 

go powodem. Ale z chwilą wybuchu 
wojny każdy z zakonników w wieku 

obowiązku służby wojskowej otrzy- 

mał wezwanie mobilizacyjne: nie za- 

kony ale wszyscy zakonnicy wrócili do 

Francji. 

Czyż można było po wojnie zmuszać 

ich do ponownego wygnania? Oczywi- 

ciu ustaw nadających statut legalny 
pięciu zakohom misjonarskim. Specjal- 
nie przecież ich nie bronił, nie nalegał 
aż przyszły „lewe* wybory z 11 maja 
1924 roku. 

Kartel lewicy naturalnie ani słyszeć 
nie chciał o zatwierdzeniu misjonarzy; 
groził nawet wyrzuceniem zakonników 
„bezprawnie* na terytorjum  francus- 
kiem przebywających. Powstała wów- 
czas Liga Zakonników Byłych Wojsko- 
wych i przez usta O. Doncoeur'a, Jezu- 
ity, powiedziała p. Herriot'owi: „,Do- 
browolriie nie wyjedziemy!” 

Zląki się Kartel użycia siły, a zre- 
sztą wybuchł w roku 1926 kryzys fi- 
nansów francuskich, który zmusił par- 
tje do zawieszenia broni. W atmosferze 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A. Łasżuk 
BIENIAKONIE — Butet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot". 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. i 
KLECK — Sklep „Jednošė“ į 
LiDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiega. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pel. Macierzy Szkolrrej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch'”. 
ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — uł. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

is 
str. 2-ej i 3-ej 40 groszy. Ža tekstem 15 groszy. Komunikaty 

oraz madesłane milimetr 50 6 Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji 0 25 proc. dro- 
żej. Zagraniczne 50% drożej. 
miejsca. Terminy druku mogą 

  

Separatystyczne tendencje Prus Wschodnich 
BERLIN, 15 III. Pat. W dniu dzisiejszym ukazał się pierwszy numer 

nowego dziennika „Welt am Morgen". Dziennik ten o charakterze radykal- 
no-lewicowym pozostaje pod kierunkiem politycznie niezawisłego socjalisty 
Jerzego Ledebura. W pierwszym numerze na naczelnem miejscu „Welt am 
Morgen* przynosi w sensacyjną formę ujęty artykuł, zatytułowany: „Prusy 
Wschodnie chcą się oderwać od Niemiec". W artykule tym twierdzi dzien- 
nik, że koła nacjonalistyczne Prus Wschodnich przygotowują pod kierun- 
kiem wielkich agrarjuszy akcję, zmierzającą do oderwania Prus Wschodnich 
i do utworzenia przynajmniej na tym terenie dyktatury. Akcja ta ma pozo- 
stawać w związku z walkami wewnętrznemi w Prusach Wschodnich o roz- 
dział dorocznych subwencyj 15 milj. i przyznanej obecnie subwencji jedno- 
razowej 200. milj. mk. na podtrzymanie gospodarcze Prus Wschodnich. 
Tendencje separatystyczne mają pozostawać w Ścisłym kontakcie z tenden- 
cjami faszystowsko-nacjonalistycznemi i obozem hugenbergowskim. 

Komisja rumuńsko-sowiecka 
MOSKWA. 15.3. Pat. Agencja Tass podaje na podstawie informacyj 

„z kół miarodajnych, że podniesienia prasy zagranicznej o tem, iż komisja 
sowiecko-rumuńska ma oficjalnie omawiać sprawę wznowienia stosunków 
gospodarczych pomiędzy Sowietami a Rumunją, nie odpowiadają rzeczy- 
wistości. W kompetencji tej komisji mieszanej leży jedynie regulowanie 
konfliktów, które mogą powstać w związku z żeglugą na Dniestrze, 

Spór Brazylji z Paragwajem 
BUENOS AIRES. 15.3. Pat. W związku z wczorajszą depeszą z 

Bsuncion o zbrojnym konflikcie pomiędzy Brazylją a Paragwajem Reuter 
wyjaśnia, że przyczyną zaatakowania garnizonu wyspy Margarita przez 
żołnierzy brazylijskich jest spór o posiadanie tej wyspy, przyczem Brazylja 
utrzymuje, iż Paragwaj zajął ją nielegalnie. Wyspa Margarita znajduje. się 
w dorzeczu Paragwajskiem. 

Krwawe sądy w Meksyku. 
, MEKSYK, 15 Ill. PAT. 4 oficerów wojsk powstańczych gen. Aguirre zostało, па 

mocy wyroku sądu pólowego, rozstrzelanych w Vera Cruz. 21 innych olicerów ska- 
zano na więzienie. Gen. Aguirre ukrywa się w górach Tehuantepec, oczekując „na 
"sposobność opuszczenia kraju. Skądinąd główna kwatera wojsk powstańczych donosi, 
że wojska związkowe poniosły klęskę wpobliżu Higueras, gdzie powstańcy wzięli do 
niewoli 280 żołnierzy oraz wielką ilość bronia 

Prezydent Coolidge sprzeniewierzył się fradycji 
",_ Niesłychana skrupulatność prez. Coolidge'a. 

„, WASZYNGTON, 15 III. PAT. Prezydent Coolidge opuścił Biały Dom w sposób 
dotychczas niepraktykowany. Tradycyjnym zwyczajem ustępujący prezydent uczestniczy 
w uroczystościach zaprzysiężenia swego następcy, poczem odwozi go do Białego 
Domu i bierze udział w oficjalnem śniadaniu, Tymczasem Coolidge natychmiast po 
zaprzysiężeniu Hoovera opuścił Kapitol i udał się wprost na dworzec kolejowy, skąd 
odjechał do swego rodzinnego miasteczka Nordhampton w stanie Massachussetss. 
Jak słychać, prezydent Coolidge z właściwą sobie skrupulatnością załatwiał do ostat- 

- niej chwili sprawy urzędowe, podpisał wszystkie akta i nie zostawił swemu zastępcy 
ani jednej sprawy bieżącej niezałatwionej. 

"Półtora miljona hezrohotnych w Niemczech. 
BERLIN, 15 III. PAT. „Berliner Tageblatt* donosi, że rzeczoznawcy w kwestjach społecznych w Niemczech liczą się z tem, że przeciętna liczba bezrobotnych w Niem- 

* czech wynosi około półtora miljona bezrobotnych. 

rylke Japonia nie ratyfikowała... 
WASZYNGTON, 15 3. Pat. Nadeszła tu wiadomość, że nacjonalistycz- 

ny rząd chiński ratyfikował pakt Kelloga. Wobec tego z pośród 15 państw, 
pierwszych sygnatarjuszy paktu, Japonja jest jedynem państwem, które nie 
zawiadomiło jeszcze o ratyfikacji paktu Kelloga. 

„Książę Jorku w Berlinie 
BERLIN, 15 3. Pat. W Berlinie bawił dziś w przejeździe młodszy. syn 

króla angielskiego książę Jorku, który udaje się do stolicy 'Norwegji Oslo 
celem wzięcia udziału w uroczystościach weselnych w norweskim domu 
królewskim. : i. 

Sfan zdrowia Marszałka Foch'a 
PARYZ, 15.111. PAT. Stan zdrowia marszałka Focha, który w ostat: 

nich dniach uległ pogorszeniu, poprawił się nieznacznie. 

Pożar bocarno | 
GENEWA. 15.3. Pat. W lasach, położonych na północ od Locarna, zna- 

ne miejscowości szwajcarskiej, w której odbyło się przed rokiem podpisanie 
układu o gwarancjach pokoju i bezpieczeństwa, wybuchł we Środę po połud- 
niu olbrzymi pożar, który wczoraj wieczorem szalał jeszcze w całej pełni. Ca- 
ła ludność Locarna i pobliskich wiosek bierze udział w akcji ratunkowej. Inne 
wioski zagrożone są przez pożar. 

Groźna powódź 
4 tys. mieszkańcom grozi śmierć. 

MONYGOMERY, 15 3. Pat. Gubernator stanu rozesłał w dniu wezoraj- 
szym drogą radjową wezwanie o udzielenie natychmiastowej pomocy miastecz- 
ku Elba, liczącemu 4 tys. mieszkańców, które zostało zalane w następstwie wy- 
iewu rzeki Pea. Gubernator oświadcza w tem wezwaniu, że wszyscy mieszkań- 
cy poniosą śmierć, o ile pomoc nie nadejdzie w ciągu 0—8 godzin. Jak słychać 
w niektórych miejscach woda dochodzi do 5 metrów wysokoćci. 

  

  

' zgłoszony przedwczoraj 

jedności republikańskiej zredagowany 

został przez Ministerstwa Spraw Zagra 

nicznych 'art. 71 ustawy finansowej na 

r. 1929, przewidujący zalegalizowanie 
pięciu zakonów misjonarskich. 

Dnia 4 października 1928 roku owe 

artykuły 70 i 71 uchwaliła komisja bu- 

dżetowa, ale nazajutrz prasa radykalna 

wszczęła wielki alarm, że podstępnie i 
cichaczem rewiduje się „nienaruszalne“ 

ustawy Świeckie! Na radzie ministrów 

z 16 października zaatakował owe ar- 

tykuły p. Herriot, wobec czego p. Poin- 

care ustąpił w sprawie zakonów i dnia 

2 listopada rada ministrów przyjęła no- 
wą redakcję art. 71-go o wiele mniej 
zadawalniającą z punktu widzenia kato 

lickiego. « 

I to radykałom nie wystarczyło: od- 

wołali swych przedstawicieli z gabine- 

tu, wobec czego p. Poincare podał się 
do dymisji 6 listopada. Dnia 11 listo- 
pada odbudował swój gabinet bez ra- 
dykałów, ale — aby nie opóźniać uch- 
walenia budżetu — odłożył artykuły 70 
i 71 do ustawy o kredytach dodatko- 
wych. 

Ta ustawa w chwili obecnej znaj- 
duje się pod obradami Izby Posłów. 
Artykuły 70 i 71 zostały rozszerzone 
(bo chodzi teraz o legalizację nie pię- 
ciu, 'a dziewięciu zakonów misjonar- 
skich) i nosiły w ustawie o kredytach 
dodatkowych numerację 33-43. I tym 
razem lewica postanowiła nie dopu ścić 
do ich uchwalenia. Ale p. Poincare po- 
stawi kwestję zaufania i albo upadnie, 
albo artykuły przejdą. Naszem zdaniem 
p. Poincare wygra, ale bardzo małą 
większością. 

Kazimierz Smogorzewski. 

głoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

OBRADY SEJMU 
WARSZAWA, 15-III. PAT. Na wstępie 

marszałek oświadczył, że otrzymał pismo od 
marszałka Senatu, iż Senat odrzucił projekt 
ustawy o odroczeniu wejścia w życie rozpo- 
rządzenia Prezydenta o ustroju sądów po- 
wszechnych. — Marszałek uważa sprawę za 
bezprzedmiotową wobec wejścia w życie 
rozporządzenia o ustroju sądów powszech- 
nych i sprawę do komisji już nie odsyła. 

Następnie Izba załatwiła cały szereg 
spraw bieżących. Między innemi odesłano do 
komisji na pierwszem czytaniu projekt usta- 
wy o zwolnieniu polskich kolei państwowych 
od wpłaty do skarbu nadwyżki dochodów, 
przewidzianej w ustawie skarbowej za okres 
1928—29 r. oraz w Sprawie zwrotu sum 
wpłaconych na poczet tej nadwyżki. — Pos. 
Stolarski (Wyzwolenie) zdawał sprawę Ż 
wniosku w sprawie fałszerstwa masła, wy- 
wożonego z Polski zagranicę i przedłożył re- 
zolucję komisji rolnej, wzywając rząd do 
wniesienia projektu ustawy o standaryzacji 
wywozu masła zagranicę, a do ego czasu 
by nadzorował wywóz masła. — lzba przy- 
jęła rezolucję komisji. Po referacie $os. Zie- 
lińskiego (B.B.) przyjęto w drugłem i trze- 
ciem czytaniu projekt ustawy o wsi kościu- 
szkowskiej. — Następnie przyjęto wnioski 
komisji regulaminowej o zawieszenie postę- 
powania karno-sądowego przeciwko posłom 
Nowickiemu i Piotrowskiemu (P.P.S.). — 
Pozostałe punkty porządku dziennego spadły 
z porządku. 

Izba uchwaliła nagłość wniosku w spra- 
wie położenia gospodarczego kraju i koniecz- 
ności przedsięwzięcia środków zaradczych.— 
Wniosek odesłano do komisji budżetowej. — 
Następnie przyjęto nagłość wniosku, dotyczą- 
cego wezwania prezesa Najwyższej lzby 
Kontroli o udzielenie informacyj w sprawie 
przekroczenia budżtetu za rok bieżący. — Da- 
lej przyjęto nagłość wniosku w sprawie zajść 
w  Zabczu. — Również przyjęto nagłość 
wniosku w sprawie gwałtu dokonanego na 
osobie posła Dreckiego. — Pos. Zahidnyj 
(Ukr.) wobec skreślenia przez marszałka kil- 
ku ustępów o znaczeniu politycznem 2 jego 
przemówienia wygłoszonego na jednem z 
posiedzeń Sejmu zgłasza wniosek o wyraże- 
nie votum nieufności dla marszałka.— Mar- 
szałek w związku z tem wygłosił dłuższe 
przemówienie, w którem z wielkim naciskiem 
zaznaczył, iż wolność trybuny sejmowej mu- 
si być rzeczywistą wolnością obywatelską, — 
a nie może być nadużywaniem wolności oraz 
wywoływać na zewnątrz uczucia, że w par- 
lamencie niema opanowania się. W końcu 
marszałek zaznacza, iż zawsze stać będzie 
na stanowisku godności państwa. — Przeto 
nigdy z większym spokojem nie przyjmie vo- 
tum nieufności, jak właśnie w tej sprawie. 

Następne posiedzenie w dniu 20 b. m.—— 
Na porządku dziennym na pierwszym pun- 
kcie wniosek o wyrażenie votum nieufności 

"dla marszałka Sejmu. Dalej głosowanie nad 
rezojucją do ustawy skarbowej, . następnie 
wniosek klubów lewicy w sprawie zmiany 
konstytucji, sprawa pożyczki wewnętrznej w 
kwocie 100 miljonów złotych w złocie, wre- 
szcie wniosek o pociągnięcie do odpowie- 
dzialności byłego ministra Czechowicza przed 
Trybunałem Stanu. 

Wyjaśnienie 
min. Miedzińskiego 
WARSZAWA, 15-III. PAT. W dniu dzi. 

siejszym p. minister poczt i telegrafów Bo- 
gusław Miedziński zaprosił przedstawicieli 
klubu sprawozdawców parlamentarnych, wo- 
bec których złożył oświadczenie, w którem 
odpowiadał na zarzuty. 

Pozwoliłem sobie zaprosić panów, aby 
im udzielić pewnych wyjaśnień, z uwagi na 

wniosek w Sejmie 
wniosek. 

Dn. 23 lutego na moje zarządzenie dy- 
rektor departamentu pierwszego powołał 
komisję ministerjalną dla zbadania działalno- 
ści C. B. B. Po kilku dniach pracy komisji 
otrzymałem rezultat dostateczny, dowodzący 
faktu przekroczeń kompetencyj i pewnej sa- 
mowoli, wskutek czego 26 lutego przyjąłem 
do wiadomości dymisję p. Ruszczewskiego. 
Jeden ze stawianych zarzutów dotyczy wy- 
górowanego honorarjum majora Miszewskie- 
go w kwocie 11 tys. złotych za model gipso- 
wy centralnego gmachu telegrafów wi tełefo- 
nów. Jest to praca, która trwała cztery mie- 
siące. Zarzuca się dalej, że tenże mjr. Mi- 
szewski otrzymał 30 tys. zł. honorarjum za 
orła na budynku pocztowym w Gdyni. Tym- 
czasem nie chodzi tu o samo godło państwo- 
we, lecz o wykonanie całego portału z pia- 
skowca. Najniższa oferta firmy gdańskiej wy- 
nosiła 56 tys. zł. Zarzut, iż biuro zakupiło 
pewne materjały, których nie było na placu 
budowy, tłumaczy się tem, iż teren, na któ- 
rym ma się wznieść gmach jest rozkopany 
i niema miejsca na zwiezienie całego zaku- 
pionego materjału. W toku badań stwierdzi- 
łem, йе pieniądze były wydatkowane bez za- 
twierdzenia. Skutkiem tego dnia 12 marca 
uczyniłem doniesienie karne przeciw p. Ru- 
szczewskiemu do prokuratora Sądu Apelacyj- 
nego. Na drugi dzień po mym kroku repre- 
syjnym ukazał się dość oryginalny wniosek 
Weźcie i Stronnictwa Chłopskiego.. Żą- 
da on, aby w ciągu 5 dni można było zba- 
dać całokształt mego resortu, podczas, kiedy 
„panowie, którzy wchodzą w skład komisji 
ministerjalnej i badają też kwestję budowni- 
ctwa od 23 lutego, do dziś nie są jeszcze 
gotowi ze swem zadaniem. 
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ECHA KRAJOWE 
Krwawy samosąd nad złodziejami 

NIEŚWIEŻ, 15 III. (tel. wł. „Słowa*) Przed kilku dniami wieś Domatkowi- 
cze gm. Kleckiej była widownią krwawego samosądu. Mianowicie do stodoły, 
stanowiącej własność braci Bazylego I Pawła Poleszczuków wślizgnęli się: brat 
wyżej wymienionych Piotr Poleszczuk i Abramowicz Antoni, usiłując ukraść 
stamtąd zboże. Złodziei zauważył Bazyli Poleszczuk, zaalarmował brata i wraz 
ż mim rzucili się z siekierami i w rezultacie Piotr Poleszczuk otrzymał Śmier- 
telną ranę w głowę, Abramowicza zaś w stanie ciężkim odwiezioao do Szpita- 
la. bazylim i Pawłem Poleszczukiem zajęła się policja. 

Różanka naśladuje Szczuczyn 
SZCZUCZYN, 15. tll. (Tel. wł. Słowa). W ślad za Szczuczynem, który zamierza 

przeprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu naterenie swojej gminy, poszła Rada gminy 
Różanki, uchwalając wniosek fiprzeprowadzenia głosowania ludności w celu wypo- 

" wiedzenia się w tej sprawie. 

Aresztowanie sekwesirafora w Sfołpcach 
STOŁPCE, 15. ill. (Tel. wł. Słowa). Przed kilku dniami, na skutek doniesienia 

Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stołpcach, został aresztowany i oddanyį do dyspo- 
„zycji sędziego śledczego sekwestrator sezonowy Kazimierz Drozdowicz pod zarzutem 
defraudacji na szkodę Skarbu Państwa. 

ь 

Sowiefy zabiegają o zwrot samolofu 
NIEŚWIEŻ, dn. 15 marca (Tel. wt. Słowa). Przed kilku dniami sowiecki przedsta- 

wiciel do komisji zatargów granicznych zwrócił się do Starosty z prośbą o danie od- 
powiedzi, czy na terenie pow. Nieświeskiego nie wylądował samolot . sowiecki. Po 
sprawdzeniu okazało się, iż faktycznie w dniu 13 b. m. samolot sowiecki wylądował 
ną terenie pow. Stolińskiego. Aparat nieuszkodzony został przez włądze zabezpieczo* 
ny, obsada zaś przewieziona do Warszawy. 

Szczuczyn będzie przemianowany na powiai. 
SZCZUCZYN, 15 III. (tel. wł. „Słowa*) Jak się dowiadujemy, w naj- 

bliższych dniach ekspozytura szczuczzńska powlatu Lidzkiego ma być prze- 
mianowaną na samodzielny powiat. 

Duży pożar w N-Wilejce. 
Wczoraj w nocy w N.-Wilejce przy ul. Wileńskiej wybuchł pożar w posesji Fia- 

rasimowicza. RE 
- Ogień podsycany dużym wiatrem objął po chwili cały dom tak, że wszelka 

akcja ratownicza okazała się wobec tego bezsilną. W fmomencie gdy płomienie po- 
częły zagrkżać sąsiednim budowlom zaałarmowano wileńską straż ogniową z prośbą 
o natychmiastowe przybycie na ratunek. jednak w ostatniej chwili wobec stopniowego 
lokalizowania ognia własnemi siłami wileńską straż ogniową z wyjazdem wstrzymano, 
Pożar trwał kilka godzin i zniszczył całą posesję i część sąsiedniej. Straty stąd wy* 
nikłeżsą znaczne, lecz narazie nie ustalone. Wypadków z ludźmi podczas akcji rato- 

  

wniczej na szczęście nie było. 

Przygofowania do powodzi w 
„woj. Ńowagródzkiem 

NOWOGRODEK, dn. 15 "marca, 
(tel. wł. („„Słowa”). W związku z akcją 
przeciwpowodziową na terenie woje- 
wództwa Nowogródzkiego już obecnie 
przystąpiono do prac przygotowaw- 
czych. t. zn. obrąbuje się Iód dooko- 
ła jarzm i izbic mostowych. Zarządzo- 
no -przygotowanie niezbędnego sprzę- 
tu ratowniczego i roboczego, a mia- 
nowicie przy każdym zagrożonym 
objekcie przygotowano drągi, siekiery, 
latarnie i t. d., i t. d. Ustalone zosta- 
ły na okres spodziewanego pochodu 
kry dyżury nocne i dzienne, do po- 
mocy w tem zostały powołane orga- 
nizacje przysposobienia wojskowego, 
straży pożarnej i t. d. Doświadczenia 
z lat ubiegłych wskazują, iż szereg 
mostów budzi większe obawy, a więc 
dla ich ratowania przygotowane są 
techniczne oddziały wojskowe z nie- 
zbędnym zapasem materjałów wybu- 
chowych, zorganizowaną została już 
służba łączności pomiędzy pogoto- 
wiem znajdującym się na zagrożonych 
mostach, następnie wydano specjalne 
zarządzenia, zwracając się do ludno- 
Ści, iż obowiązkiem każdego mieszkań- 
ca, gdy zauważy, iż przy moście lub 
mostku nie dokonywują się przygo- 
towań zabezpieczających, zawiadomić 
o tem najbliższego sołtysa lub urząd 
gminny, a ten zaś telefonicznie mel- 
duje do starosty i zarządów  drogo- 
wych. Obserwacja z łat poprzednich 
daje nam podstawę do pewnych przy- 
puszczeń, co do terminu ruszenia lo: 
dów na terenie województwa. W r.b. 
głębokie przemarznięcie rzek, bo się- 
gające miejscami powyżej metra, każe 
przypuszczać, że lód nie ruszy wcześ- 
niej jak zwykle, a więc w okresie od 
25 marca do 1 kwietnia t. j. w okre- 
sie świąt. ‚ 

Najbardziej zagrożonemi mostami 
są: na Niemnie—w Mikolajewie dłu- 
gości 307 mtr., w Szczorszach 215 
mtr., w Zbojsku 301 mtr., w Bielicy 
256 mtr., w Stołpcach. Dalej zagro- 
żone są mosty na Serweczy w Czy- 

  

rynie i Barczowcu, następnie na Szcza- 
rze—w Byteniu i Wielkiej Woli, na 
Mołczadce w Nowosiołku. Następnie 
najbardziej zagrożone wsie i osiedla 
Są: wieś Poniemunie, Koladzin, Gnie- 
sice, Kupisk, cała gmina /Lubcz i 
miasteczko Lubcz i Delatycze—to w 
pow. Nowogródzkim. W drugim rzę- 
dzie w powiecie Baranowickim wsie: 
Dreki, Siedziuszki, Darewo, Łobuzy, 
Nahorne, Zagórze, Chociarz i Locisz: 
ki, miasteczko i gm. Lachowicze, Bro- 
dy i Podłoziany. Ze wszystkich zarzą- 
dzeń władz wynika, że wyczerpująco 
i ze wszystkimi szczegółami opraco- 
wały plan akcji przeciwpowodziowej 
i los mostów na naszych rzekach za- 
leżny będzie od sprężystości kierow- 
ników akcji, jak również od naležy- 
tego ‚ współdziałania  organizacyj i 
miejscowej ludności, w interesie której 
w pierwszym rzędzie jest, aby uchro- 
nić tak kosztowne i z takim  wysil- 
kiem wzniesione urządzenia mostowe. 
Przytem podkreślić trzeba, że wszyst- 
kie prawie mosty na Niemnie zostały 
dopiero w ostatnich latach zbudo- 
wane. 

Powiat WILEŃSKO-TROCKI. 

— Z posiedzenia wydziału powiatowego 
sejmiku Wileńsko - Trockiego. Dnia 11 marca 
pod przewodnictwem starosty Wileńsko, - 
Trockiego p. Radwańskiego, odbyło się po- 
siedzenie wydziału powiatowego sejmiku Wi- 
leńsko - Trockiego. * 

Na posiedzeniu tem m. in. zalatwiono 
sprawy następujące: 1) uchwalono prolon- 
gować na 2 lata udzineloną w roku 1928 
spółdzielni rolniczo - handlowej w Wilnie 
gwarancję kredytową w sumie 75000 zł. na 
prowadzenie akcji lniarskiej, 2 )prezprowa- 
dzono repartycje kredytów w wysokości 100 
tys. zł. na pomoc siewną w powiecie po- 
między organizacjami rolniczemi w Wilnie, 
Wornianach, Solecznikach i Rudziszkach; 3) 
zarządzono rozpoczęcie akcji pokazowego ży 
wienia krów, 4) wydano szereg zarządzeń, 
zmuszających do uporządkowania gospodar- 

ki szpitala .sejmikowego w Trokach, 5) о-. 
statecznie ustalono punkty sanitarno - le- 
karskie w powiecie. Punkty te znajdować się 
będą w Trokach, Olkienikach, Mejszagołe, 
Niemenczynie, Turgielach, Wornianach, Po- 
dbrzeziu i Szumsku, 6) opracowano regu- 
lamin dla punktowych lekarzy subsydjowa- 
nych oraz taksy opłat ambulatoryjnych i szpi- 
talnych, 7) wybrano komisję oświaty poza- 
szkolnej w powiecie z 6 osób. 

du Imienin Marszałka. Na posiedzeniu prezy- 
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Areszfowania komunistów na Litwie 
RYGA, i15.II11 PAT. Do „Rigasche Rundschau* donoszą z 

Kowna, że w ostatnich czasach w różnych miastach litewskich 
przeprowadzono szereg aresztowań w organizacjach komuni- 
stycznych. Licznych aresztowań dokonać miano w Szawlach i 
Kiejdanach. U wszystkich aresztowanych znaleziono znaczną 
ilość proklamacyj komunistycznych. W Kiejdanach aresztowano 
niejaką Paszkauską, u której we fryzurze policja znalazła instruk- 
cje Kominternu. 

Sprawa dekoncenfcacji. 
WARSZAWA, 15-III. PAT. W tych dniach odbyło się w Prezydjum Rady Mini- 

strów pod przewodnictwem wojewody wileńskiego p. Władysława Raczkiewicza posie- 
dzenie sekcji do spraw dekoncentracji przy komisji dla usprawnienia administracji pu- 
blicznej. Na posiedzeniu tem szef biura prawnego prezesa Rady Ministrów Piętak wy- 
głosił referat o dekoncentracji w zakresie uchwały Rady Ministrów. Urzędująca przy 
Prezydjum Rady Ministrów komisja dla usprawnienia administracji publicznej delego- 
wała do Berlina oraz innych miejscowości na terenie Rzeszy niemieckiej p. Czarneckie- 
go, naczelnika wydziału w Min. Reform Rolnych i p. Stosyka, urzędnika Min. Spraw 
Wewnętrznych współpracujących z komisją w celu praktycznego zapoznania się z t. zw. 
nową niemiecką manipulacją kancelaryjną systemu Hausmanna, stosowaną w niektórych 
niemieckich urzędach i instytucjach publicznych, oraz w celu zakupienia interesującej 
komisję fachowej literatury. 

Katasiiofa kolejowa pod Gdańskiem 
GDANSK. 15.3. Pat. Z dyrekcji P. K. P. w Gdańsku komunikują: Dziś 

nad ranem o godz. 2 m. 5 parowóz pociągu Nr.- 601 Warszawa-Gdańsk przeje- 
chat na st. Kl :.nowo na linji Warszawa —Urudziądz - Gdańsk sygnał wjazdowy 
i najechał na stojący na stacji pociąg towaro y Nr. 673, przyczem 4 wagony 
pociągu wykoleiły się. Parowóz został znacznie uszkodzony. Tor kolejowy zo- 
stał zatarasowany na kilka godzin. Ruch wstrzymano do godz. 6 m. 40. Pocią- 
gi Nr.Nr. 601 i 602 doznały opóźnienia, Wypadku w ludziach nie było 
żadnego. 

Wisła ruszyła 
KRAKOW, 15.II1. PAT. Na górnej Wiśle i dopływach zaczęło się pę- 

kanie lodów. Wisła na przestrzeni 36 klm uwolniła się już od lodów. 
Sytuacji w chwili obecnej nie budzi obaw ze względu na sprzyjające wa- 
runki atmosferyczne. 

Proces przeciwko podprokuraforowi $. 0. w Poznaniu 
POZNAŃ, 15 3. Pat. Z kół. miarodajnych otrzymaliśmy następujące zawia- 

domienie: Prokurator Sądu Okręgowego w Poznaniu postawił wczoraj wniosek 
© wytoczenie podprokuratorowi Sądu Okręgowego w Poznaniu Mieczysławowi 
Dembeckiemu Śledztwa wstępnego w Sprawie Sprzeniewierzenia w urzędzie 
kwot depozytowych, łącznie w sumie około 39 tysięcy złotych. Na wniosek pro 
kuratora, sędzia Śledczy zarządził aresztowanie podprokuratora Dembeckiego, 
którego zawieszono w urzędowaniu. Śledztwo w toku. 

Kiera przemyfnicza w Krakowie. 
KRAKÓW, 15 3. Pat. Organy straży celnej przeprowadziły onegdaj 

rewizję w wielkiej hurtowni żelaza w Krakowie celem zbadania pochodze- 
nia niektórych materjałów. Rewizja dała niespodziewany wynik, gdyż stwier- 
dzono, że większość towarów pochodzi z Niemiec i została przemvcona do 
Krakowa przez Austrję i Czechosłowację. Wartość przemyconych towarów. 
wynosi 150 tys. zł. Ze względu na toczące się Śledztwo, szczegóły nadu- 
żyć trzymane są w tajemnicy. { 

Zuchwale włamanie się do miejskiej kasy 
| oszczędności. : 

KRAKÓW, 15 3. Pat. W nocy z 13 na 14 bm. włamano się do miej- 
skiej kasy Oozzczędnościowej w Nowym Sączu, gdzie, po rozbiciu kasy ognio- 
trwałej, skradziono gotówkę 14.386 zł., 234 dolary i 1493 koron czeskich. 
Sprawcy pracowali w rękawiczkach, nie pozostawiając na miejscu jakichkol- 
„wiek Śladów. 

40000 polskich robofników do Niemiec 
„ BERLIN, 15.VIII. PAT. Rada państwa Rzeszy na plenarnem posiedze: 

niu przyjęła wniosek ministra rolnictwa, domagający się dopuszczenia do- 
datkowego 40 tys. kontyngentu polskich robotników sezonowych do prac 
rolnych już z dniem 1 kwietnia z uwagi na spóźniony w tym roku termin 
rozpoczęcia robót polnych. Jak wiadomo, w myśl rozporządzenia minister- 
stwa, kontyngent ten miał być dopuszczony dopiero w drugiej, połowie 
kwietnia. 
ia AU RAA IAR ST I L A A NIO REACTOR I T PC DATA OSI 

Następne posiedzenie odbędzie 
marca. Г 

— Zakonczenie roku szkolnego w szko- 
łe rolniczej w Bukiszkach. W dn. 15 i 16 mar 
ca odbędą się egzamina i rozdawanie ;świa- ze wszystkich sfer tut. społeczeństwa. 
dectw uczniom w sejmikowej szkole ,rolni- 
czej w Bukiszkach. 

się 21-go 

PODBRODZIE p. święciański 

Pomoc najbiedniejszym i Komitet Obcho- 

djum magistratu w dniu 9 marca rb. uchwa- 

Duniłowiczach został zawiązany Gminny Ko-61493 
mitet Obchodu Imienin Marszałka Józefa Pił-93175 96854 101912 158996. 
sudskiego pod przewodnictwem wójta Gminy 
Nikodema Stabrowskiego przy udziale osób38031 14914 23037 27752 28577 32752 35616 

godze Duniłowickiej. Po nabożeństwie zosta-41090 59013 50459 56001 
nie przed lokalem PMS wygłoszone przemó-73601 
wienie przez p. Szutowicza naucz. tut. Szkoł. 9134 90058 90146 93276 98633 124076 
Powsz. a następnie w lokalu PMS. akademja156681 158348 167365 170681. 

lono wyasygnować 300 zł. dla zakupu arty- 
kułów i rozdania takowych dia najbiedniej- 
szej ludności m. Podbrodzia bezpłatnie. Po- 
nadto prezydujm magistratu przeznaczyło 
5000 zł. na kapitał obrotowy do zakupu spo- 
żywczych produktów po cenie hurtowej i 
sprzedaży takowych po cenie kosztu nieza- 
możnym mieszkańcom miasta Podbrodzie, by 
przeto przyjść tejże ludności z pomocą. w 
zaopatrywaniu się w niezbędne produkta po 
cenfe tanszej. : 

Jednocześnie z tem Komitet  Obchodu 
Imienin Marszałka Piłsudskiego rozwinął wiel 
ką akcję w dniu Uroczystości Imienin przyjść 
także biednej ludności z pomocą przez rozda- 
nie zapomogi w naturze i gotówce. м 

J. M. 

DUNILOWICZE p. Postawski 

— Program Obchodu Imienin Marsz. J. sie agencję pocztową Moryno, w pow. No-171007 171619 172827 172779 172817 173236 
Piłsudskiego. W dniu 12 marca 1929 r. w 

w czasie której zostaną odśpiewane okolicz- 

"M 
Lo się dzieje w angłelskiej rodzinie królewskiej 

Stan zdrowia króla nie budzi na: 
razie żadnych obaw. Stała poprawa 
jest widoczna acz nader powolna; król 
już wstaje z łóżka i robi parę kro- 
ków po pokoju, doktorzy nie pozwa- 
lają na większe spacery bo oceniają, 
że siły monarchy. są jeszcze zbyt nikłe. 
Pogoda w Bognor, podobnie jak i w 
całej Anglji jest obrzydliwa— dotkliwe 
zimno, wiatry i szarugi, to też o leże- 

  

Król Jerzy V — na krótko przed chorobą. 

niu na dworze nie może być mowy. 
Królowa mieszka stale w Londy- 

nie ale odwiedza często męża w 
Bognor. Podróże te nie są wcale amba- 
rasujące i mało kto o nich wie. Kró- 
lowa każe poprostu swemu adjutan- 
towi zadzwonić na dworzec z zapys 
taniem kiedy odchodzi pierwszy po- 
ciąg w danym kierunku i poprosić by 
doczepiono jej wagon. I bez żadnych 
Świt, w towarzystwie conajwyżej słu- 
žącej i adjutanta udaję się o  ozna- 
czonej porze na kolej by po paru 
godzinach stanąć w Bognor. 

Książe Walji i książe Yorku prze: 

L kis TEE 

Wygrane loterji państwowej 
W ósmym dniu ciągnienia państwowej 

loterii padły następujące wygrane: 
150,000 wygrał Nr. 85708. 
25,000 wygrał Nr. 134483, 
15.000 wygrał Nr. 128330. : 
Po 10,000 wygrały N ry: 8921 37755 

139331. 
Po 5,000 zł. wygrały N-ry: 7891 84113. 

_PO 3,000 zł. wygrały N-rv: 51020 51180 
53162 118580 120189 126432 
140736 158066. 

Po 2,000 zł. wygrały N-ry: 815 6899 
20181 33222 37378 46407 48800 55998 59805 

74057 83163 88615 88747 

Po 1.000 zł. wvgrały N-ry: 4163 4448 

45455 55245 77919 78319 80622 88380 96384 
Komitet ułożył program uroczystości, na101740 102999 117925 122445 129013 131811 

którą ma się złożyć uroczyste nabożeństwo139311 155506 156750 158285 165733 
w kościele parafjalnym, cerkwi prawosławnej 
w Ożunach pod Duniłowiczami, oraz w syna-19732 22940 23934 33025 40930 

169686 
Po 600 zł. wygrały N-ry 605 15840 

40977 
66079 70265 

77142 81574 86528 86568 86781 

Po 500 zł. wygrały N-rv: 27731, 742 

bywają również w Londynie. Książe 
Walji ma bardzo dużo pracy, gdyż 
spełnia wszystkie funkcje ojca. Pełno- 
mocnictwa jego są jak dotąd skrom- į 
nych rozmiarów, Oficjalnie cała wła- 
dza Spoczywa nadal w ręku Jerzego 
V. Obecnie zbliża się termin otwarcia 
parlamentu. Zachodzi pytanie kto do- 
kona tego uroczystego aktu? Król 
może wyznaczyć swym zastępcą, jak 
to już miewało miejsce, premjera lub 
któregoś z ministrów, może również 
specjalnym reskryptem upoważnić do 
tego syna. Ale to wymaga większych 
formalności: książe Walji musiałby 
KE uznany na czas dłuższy na- 

estnikiem króla. 
Lekarze stwierdzają, iż pacjent ich 

przed paru miesiącami, względnie na- 
wet rokiem stanowczo nie może się 
zajmować sprawami  państwowemi, 
wobec tego udzielenie księciu  Walji 
obszernych pełnomocnictw zdaje się 
być nieodzowną koniecznością. D.P. 

  

fabryka drednantów założona przez 
więźnia. 

Amerykanina James'a  Sandersa 
Skazano na 21 lat więzienia, musiał 
wiele przeskrobać, skoro zaaplikowa- 
no mu aż taką karę. Otóż pomysło- 
wy Sanders po paru latach wpadł na 
doskonały pomysł fabrykowania mi- 
niaturowych wojennych statków. Jego 
modele były tak wiernem odbiciem 
autentycznych, tak misternie i zgrabnie 
wykonane, iż wystawione na dorocz- 
nej wystawie prac więźniów z Phila- 
delphji, (w którem to mieście odbywa 
Sanders swą karę) wzbudziły zachwyt 
powszechny i zostały w lot rozku- 
pione. : » 

Sanders począł klecić nowe mode- 
le, nabywcy wydzierali je sobie for- 
malnie. Rodzina Sandersa założyła 
specjalny sklep, w którym sprzedawa- 
no tylko miniaturowe drednauty wy- 
rabiane przez więźniów philadelphij- 
skich. Bo Sanders zmobilizował wszy- 
stkich swych towarzyszy, nauczył swej 
sztuki i w ten sposób produkowano 
na wielką skalę. 

Jednak jeszcze na zbyt małą, Pół- 
ki sklepowe były stale puste: naj- 
mniejsze, Średnie i ogromne modele 
były kupowane z równą skwapliwoś- 
cią, lista zamówień wyciągnęła się w 
długą kolejkę. : 

Byli więźniowie zgłosili się tłumnie 
do więzienia, prosząc by pozwolono 
im przesiedzieć w jego murach parę 
tygodni, podczas których nauczyliby | 
się od Sandersa umiejętnego robienia 
tych kunsztownych modeli. Odmówio- 
no im stanowczo. Wówczas złożyli oni 
petycję, podpisaną przez paruset by- 
łych więźni,w której proszą o wy- 
puszczenie Sandersa na wolność, gdyż 
tylko pod jego kierownictwem fabryka 
ma szanse rozwoju i możność zatrud- 
nienia większej ilości robotników. 

Ze swej strony Sanders zobowią- 
zał się, w razie odzyskania wolności, 
nie przyjmować innych pracowników 
jak eks-więżniów. Dając im popłatny 
fach w rękę uchroniłby ich tem samem 
od powrotu na drogę występku. 

Wszystko przemawia za tem, że 
władze zwolnią Sandersa, bussines 
jest tak szanowany w Stanach... Ok. , 

  

nościowe pieśnie wygłoszone deklamacje oraz4825 5021 5410“ 5611 7288 8077 10626 
odczyt p. t. ,Legjony'* z przezroczami. 10923 129251 14261 14497 21914 23962 

Dla dziatwy szkolnej, wieczorem tego dnia24612 25472 25641 27259 27417 28998 29180 
zostaną zorganizowane zabawy i różne gry30464 31487 32260 32504 33115 33966 35225 
połączone ze špiewami i deklamacjami, jak-35442 36240 37413 40797 46565 46699 46778 
również zostanie wygłoszony odczyt „Legjo-52662 53260 55506 59638 63470 64470 64788 
ny* z temi sanremi przezroczami. 64923 69404 73536 76734 78586 79429 80764 

Godnem podkreślenia jest fakt, że Rada%1811 81956 83090 86112 86459 87124 87248 
Gminna na swojem posiedzeniu w dniu 1187324 89651 
marca postanowiła nadać Panu Marszałkowi92554 91285 97574 99852 100428 102343 
Józefowi Piłsudskiemu honorowe obywatel-104714 105178 105751 — 105977 106035 
stwo Gminy Duniłowickiej uznając tem samem 109499 109596 113547 114232 115999 116965 
Jego zasługi dla odrodzonej Ojczyzny. 

A. N. 128882 130109 133457 135013 136056 136844 
136826 136848 138621 139684 139789 140285 

    91624 91626 92000 924426 DRA 

117450 118745 120238 120375 120704 127714 į 

— Zwiniecie agencji pocztowej. Zawia- 
damia się, że z dniem 10 kwietnia br. zwija 

wogródzkim. D.P.T. 

MORYNO pow. Nowogr.141550 141558 141616 143112 143634 143037 
145008 145964 147130 147867 149776 150301 
151701 152136 152724 156037 157030 157589 
159273 159326 159704 163203 167570 170358 

173335. i 172336 

+ Clou sezonu!!! | 

„. Lllas Jmnerial " 
„Jłezana 

” 

    

MARCEL PROUST 
„Je suis I'oeuvre qui est 

ėn moi“. 
M. Proust. 

Przez czterdzieści lat wiódł Mojżesz 
lud swój do Ziemi Obiecanej, lud sze- 
mrzący i gniewny, śmiertelnie znużony 
pustynią bez końca. Lecz nad gwiazda- 
mi był Bóg, czuwający nad Izraelem i 
Wodzem jego. Raz po raz oglądana 
znak nieomylny obecności Jehowy. To 
ze skały trysnęła woda, to sypała się z 
nieba manna. Mojżesz wiódł Lud Wy- 
brany przez pustynię — przez cztet- 
dzieści lat go wiódł — z jehową jakby 
społem. 

Lecz w niewiele co dłuższem życiu 
Marcelego Prousta nie było śladu Pana 
Boga, któryby czuwał na pustynną de- 
zolacją tego żywota, którego treść sia- 
nowiły, zmieniające się kolejno 1 bez- 
pośrednio po sobie: rozkosz i cierpie- 
nie. W życiu Marcelego Prousta — po- 
wiada jego najprzenikliwszy biograf i 
admirator p. Leon Pierre-Quint — nie 
objawił się Bóg ani razu. Panowało w 
niem wyłącznie i niepodzielnie pożąda- 
nie, panowała żądza... le dėsir, 
qui est uneternel mirage.. 
co wiekuistem jest złudzeniem. 

Urodzony w Paryżu, synem był 
uczonego lekarza Francuza, profesora 
Adrjana Proust'a. Matka jego była Ży- 
dówką, z domu Weil. Otrzymał wycho- 

wanie ściśle katolickie — co jednak 
najmniejszego nie wywarło wpływu na 
jest ustrój duchowy. (Mówiąc nawia- 
sem matka Montaigne'a była też Ży- 
dówką). Kształcił się w Paryżu, do któ- 
rego „złotej młodzieży należał jeżeli 
nie z urodzenia, to z zamożności wcale 
znacznej. To też wyrazić się wolno, że 
młodość spędził włócząc się po pary- 
skich salonach, obracając się w najwy- 
tworniejszych i najbardziej arystokra- 
tycznych sferach najlepszega paryskie- 
go towarzystwa, tak zwanego beau 
monde'u, którego też był znawcą 
niedoścignionym. Po' śmierci Ojca 
(1903) i matki (1905), coraz bardziej 
prześladowany uporczywem niezdro- 
wiem (przez całe zresztą życie kwękał 
i cherlał), usunął się zupełnie w domio- 
we zacisze, zerwał ze światem; pędził 
żywot iście pustelniczy, aczkolwiek 
otoczony wyszukanym komfortem. 

Tak przeżył, jak eremita, bez mała 
Jat dwadzieścia, lata majbujniejszego 
rózkwitu wielkiego pisarskiego talentu.. 
lata sławy... Aż go piekielna astma, 
wywołująca straszne» paroksyzmy — 
powaliła. 

Proust nawpół-żywy w paryskiej 
swojej pustelni —Heine w swojej ,„Ma- 
tratzengruit'', też paryskiej, jakżeby 
nie mieli stawać razem w pamięci? 

In meine dunkle Zelle dringt 
Kein Sonnenstrahl, kėin Hofinungs- 

\ * schimmer; | 
Ich weiss — nur mit der Kirch- 

hofsgruft 

* 

Zostało po nim, po Proust'cie, kil- 
ka książek i stos rękopisów. Około tej 
spuścizny wre nieustający spór o to 
czy Proust byłe xcusez du peu! 
— gėnjuszem. 

Nie szafujmy zbyt hojnie „genjal- 
nošcią“. Wystarczy jeśli się przyzna, 
Proust'owi tytuł niepospolitej miary pi- 
sarza. Nawet jego styl jest świethy, 

pomimo, że barokowym jest tak 
często, że Proust jest w stanie taki 
np. urodzić frazes: Je pensai qu'il ćtait 
čonvenable de solliciter de lui ma 
prćsentation A madame de Vaugoubert, 
avant celle au prince dont je comptais 
ne lui parler gu ensuite“. („Sodome et 
Gomorrhe“ II. 23. Wyd. 34. 1922). 

Wielu zraził do czytania Proust'a 
właśnie jego styl — rzekomo ciężki i 
zawiły. Niewątpliwie, trzeba się po- 
czątkowo — przebijać, jak przez gę- 
stwinę /ale przywyknąć łatwo do tej 
nie to „gęstości* lecz esencjonalności, 
Czyta się wolno. Lecz ileż zato jest tre- 
ści w każdym Prousta frazesie! Niema 
dziwu, że i on sam pisał wolno, -wy- 
pracowując każde zdanie, napełniając 
je wciąż i napełniając treścią — po 
brzegi. To też t. zw. „wody niema.w 
prozie Prousta ani kropelki; niema jed- 
nego „liszniego* przymiotnika, zbęd- 
nego określenia, jednego zbytecznego 
podkreślenia, nie ma nigdzie nadmiaru. 

Pomimo całego swego ogromnego 
modernizmu. w treści, jest Pro- 

Vertauch. ich dies fatale Zimmer.ust pod względem pisarskiej, aby się 

tak wyrazić, manjery szałenie zbliżo- 
ny do wielkich autorów francuskich 
XVlll-go wieku. Gdy się czyta jego 
książkę, ma się wrażenie obcowania z 
wielkim jakimś epigonem np. Jana Ja- 
kóba Rousseau. jest w książkach Pro- 
ust'a typ prozy niesłychanie przypomi- 
nający narację a la „Nowa Heloiza* 
lub opowieści Woltera. 

I ta może właściwość nie dopuszcza 
Prousta do. popularności wśród szer- 
szych kół teraźniejszej publi- 
czności czytającej. My, współcześni, 
nie gustujemy już w s tylu wielkich 
klasyków z przedednia Rewolucji Fran- 
cuskiej. Aczkolwiek wciąż jeszcze np. 
słuchamy, nawet z żywą przyjemnoś- 
cią po koncertach: Haydna, lub Mozar- 
ta... Prawda, że słuchanie egzekwówa- 
nej przez orkiestrę jakiejś Symfonji Oks 
iordskiej Haydna lub nawet któregoś 
z Koncertów Królewskich Couperin“a 
nie jest i o połowę tak fatygujące jak 
czytanie Prousta. 

To nie „Claudine a I'ćcole*, ani na- 
wet „Madame Bovary“; nawet'o wiele 
"wiecej „nužace“  (dla teražniejszego 
czytelnika) niž jakiš „„Pėre Goriot“ Bal : 
zac'a,-a juž, nie daį Bože, „Lėlia“ albo 
„Consuelo“ pani Sand. ж 

Czyliž to są powiešci owe Pousta 
książki o dziwacznych tytułach: „Du 
cótć de chez Swann' albo „A 
Fombredes jeunes fllesen 
ideur, (dibo „Le /Cókć” Ge GH“ 
ermantes'? Czy to powieści w sci- 

szący ogólny tytuł „A la recher- 
che du temps perdu'*). Nie. 
To są właściwie obrazy óbycza- 
j owe. Dobyte z samej głębi społecz- 
nego życia. Soczyste, o mocnym kolo- 
rycie. Pełne nieżliczonej ilości figur, 
po większej części portretowanych. 

Po śmierci Prousta, wydano z po- 
zostałych po nim rękopisów dwa tomy 

a pozostaje do wydania — a może już 
wydano? — rzecz zatytułowaną przez 
Prousta „Le temps, rneGrolve, 
tworzącą dwa tomy. 

Sporo tego... bardzo sporo na tak 
krótkie życie, Wszystko to jednak, ja- 
ko cykl lub suita, jako. „gmach*, roz- 
planowany, jak widać, przez Prousta 
od fundamentów do dołu. („W poszu- 
kiwaniu straconego czasu“ aż do „Cza 
su odnalezionego”), wszystko to, cha- 
otyczne i fragmentarne, wydawane w 
miarę powstawania to tego to tamtego 
obrazu, to tej to owej „części — pano- 
ramy. Nie łatwo połapać. się w. cało- 
kształcie dzieła Prousta. ya 

/To też wielu irytuje. Brną, brną na- 
przód... wreszcie zabrńąwszy w istny 
labirynt, biorą się za głowę — i Ci 
skają książką na stół lub o ścianę po- 

  

*) Nie bier zmy w rachubę pierwszej 
książki Prousta „Les plaisirs et les įeux“, 
która ukazała Się w 1896-tym. Mowa o se- 
rji całej, której pierwsza część wyszła w 1913 
tym a której ostatnia („Albertine disparue'* 
ukazała się jako dzieło pośmiertne Prousta 

słem znaczeniu cały ten jego cykl no-w 1925-tym'. 

pryzmat indywidualności 

przysięgając, że nie tkną jej więcej. 
Przybyszewski stworzył określenie 

„naga dusza* — lecz dopiero Proust 
dał rzeczywisty, no, i grozą przejmują- 
cy wizerunek nagiej duszy na- 
szego współczesnego społeczeństwa „a 
przynajmniej ogromnej jego połaci zwa 
nej popularnie śmietanką tak zwanego 

łby, towarzystwa. 
trzeciej części „Sodome et Gomorrhe' + Przesadził? Zgęścił nadmiernie bar- 

wy? Goya, Hogart wyzierają często ze 
scen i wizerunków Prousta? Znajdzie 
się w nich i groteskowość niepohamo- 
wana i ekscentryczność ,,sama dla sie- 
bie" i prawda przepuszczona — рггей 

psychicznej 
fantastyka i dziwaka? Owszem, jest i 
jedno i drugie i trzecie, ale — bardziej 
niż czyjekolwiek trzeba czytać pisma 
Pfousta cum grano salis. | 
przedewszystkiem: bez irytowania się! 
Sam: Marcel Proust jest, wspaniałym do 
„kumentem czasów, które przeżywamy. 
Co pomoże irytować się, walić przy czy 
taniu pięścią w stół albo w samą ksią- 
%kę? Proust jest — bo jest. Tak jest 
(wielkie” słowo, wielka "naprawdę 
rzecz!) jak'są — bo są! — te „nie- 
bywałe*; te; „niepojęte, te „rozpaczli- 
we“ i nieubłagalne chłody iście pod- 
biegunowe, co formalnem ni-stąd=ni-zo, 
wąd zamroziły Europę. 
„Fakty dokonane mają nietylko swoją 

wymowę, mają też i moc. Nie należy 
zazdrościć temu kto się z nią nie liczy. 

* 
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Dowiedzieliśmy się, że Prezydjum Wal- 

nego Zgromadzenia Członków Stow. Bratnia 

Pomoc P. M. A. U. S. B. przedłożyło ma- 
gnificencji ks. rektorowi i Prześwietnemu Se- 
natowi te wszystkie motywy, jakie zakomu- 
nikowali prezydjum wnioskodawcy. 

Należy poinformować szerszy ogół, po- 

nieważ mocno zaniepokojona opinja akade- 

micka domaga się tych właśnie motywów. 

Poczucie prawne młodzieży akademickiej za- 

rządzeniem p. kuratora jest urażone i dlate- 

go też uważamy za swój obowiązek moralny 

sine ira et studio przedstawić tok prawnicze- 
go rozumowania młodzieży. 

Przed przystąpieniem do wyborów Wal- 

|ne Zgromadzenie uchwaliło wniosek o desy- 

|gnację na stanowisko prezesa Stowarzysze- 

|nia od dnia 31 lipca 1929 r. kol. Henryka 
Dembińskiego, dotychczasowego vice-preze- 
> ogólnego, który to w dniu 31 lipca r. b. 

| uzyskuje pełnoletniość. W związku z tem 

<ANalne Zgromadzenie poleciło vice-prezesowi 
ogólnemu pełnienie obowiązków prezesa do 

| dnia 31 lipca 1929 r. Przez desygnację wnio- 

| skodawcy rozumieli wybór z terminem odra- 

czającym, formalnie więc prezesem Stow. 

„Bratnia Pomoc”, jako osoby prawnej jest 

vice-prezes ogólny kol. Zygmunt Kowalski, 

który odpowiada wszystkim wymogom sta- 

tutu i do dnia 31 lipca 1929 r. ponosi wszel- 

kie skutki cywilno-prawne w granicach sta- 

tutu za akty prawne i działalność Stowarzy- 

szenia. ` ` 

Wniosek o desygnację dopełnia wyboru 

prezesa z terminem odraczającym do 31 lipca 

1929 r., a więc akt wyborczy realizuje się 

dnia 31 lipca r. b., w którym to dniu kol. H. 

Dembiński posiada już wszystkie warunki, 

wymagane przez statut, a zatem sprzeczności 

ze statutem niema. Wysuwaną wątpliwość 
czy prawnym jest wybór z terminem  odra- 

czającym, da Się usunąć następująco: Pod- 

stawą unieważnienia wyborów był paragrai 

13 fit. B. i uwaga do $ 21 statutu. $ 13, — 

aczkolwiek nasuwają się tu różne możliwości 

interpretacyjne, nie zabrania wyboru z termi- 

nem odraczającym, gdyż brzmi następująco: 

„Każdy członek zwyczajny ma prawo wybie- 

ralności do „władz Stowarzyszenia”, o ile 

jest osobą pełnoletnią”, Natomiast treść uwa- 

gi-do $ 21 logicznie wyraźnie dopuszcza mo- 

Żliwość wyboru z terminem  odraczającym, 

bo ,W myśl obowiązujących przepisów pra- 

wnych członkami zarządu mogą być jedynie 

osoby pełnoletnie", a więc $ ten nic nie mó- 

wi o tem, żeby pełnoletniość była warunkiem 

wyborów. Zgodnie z tym $ członkiem zarzą- 

du nie może być osoba niepełnoletnia, nato- 

mia.t może być wybrany niepełnoletni, który 

wejdzie w skład zarządu z chwilą upełnolet- 

nienia. Nasuwa się pytanie, czy może ktoś 

być wybrany na członka zarządu, nie wcho- 

dząc odrazu z chwilą wyboru do zarządu, 

czyli z terminem odraczającym? ||| 

"Na to pytanie należy odpowiedzieć twier- 

dząco, gdyż tego wymaga konieczność Ży- 

ciowa, i nie jest to sprzeczne ze statutem. 

Np. członek zarządu (w danym wypadku 

prezes) przed objęciem urzędowania może: 

zachorować,, być powołanym na krótko-ter- 

minowe ćwiczenia do wojska i t. d. jasnem 

wówczas jest, że przez ten czas obowiązki 

jego pełni prawny zastępca — vice-prezes 

ogólny, on zaś obejmie urzędowanie z chwilą 

usunięcia przeszkody (w obchodzącym nas, 

ypadku z chwilą dojścia do pełnoletniości). 

ednocześnie można się powołać na prece- 

dens z marca 1927 r. kiedy to zebranie wal- 

ne desygnowało na prezesa od lipca 1927 r. 

kol. wice-prezesa. 
Widzimy, iż konieczność życiowa prze- 

mawia za możliwością wyboru z terminem 

odraczającym i statut również nie wymaga, 

by prezes objął urzędowanie natychmiast po 

wyborze. już z tego więc względu jest dla 

nas miarodajny Ś 21, ale też można uzasa- 

dnić to ze względów prawniczych. Miaro- 

dajność $ 21 (uwaga do tego $-u) opiera 

się na podstawfe zbadania motywów, które 

kierowały prawodawcą, bo to decyduje w 

wypadku rozbieżności, a taka zachodzi mię- 

dzy $ 13-ym lit. b. a uwagą do $ 21-go. 

Prawodawcy w obu wypadkach chodziło o 

umożliwienie nadania Stowarzyszeniu „Bra- 

tnia Pomoc“ charakteru osoby prawnej, a to 

ze względu na administrację majątkiem. Na- 

tąmiast nie chodziło wcale prawodawcy, aże- 

by z pełnoletniości uczynić warunek wybieral 

ności, stąd też $ 13 lit. b. jest nieszcześliwą 
redakcją rozmijającą się z istotną intencją 

prawodawcy. Ź tych też względów wniosek 
o desygnację jest wcale niesprzeczny ze sta- 
tutem, a przeciwnie logicznie w statucie do- 
puszczalny. 

Przęchodząc do sprawy zakwestjonowa- 
nia wszystkich pozostałych wyborów i ich 
unieważnienia, zaznaczyć trzeba, że stanow- 

<zo nie możną zgodzić się z decyzjągPana 
Kuratora, a to ze względów następujących: 

Aczkolwiek przepisy o wyborze zarządu 
są umieszczone w jednym S-ie 21, to jednak 
z brzmienia tego $-u wynika, że wybory pre- 
zesą, każdego Z vice-prezesów oraz człon- 
ków i zastępców zarządu stanowią odrębne 
akty prawne. Ё 

Tekst & 21 brzmi: „Wybór prezesa i 
dwuch vice-prezesów odbywa się poszcze- 
gólnie drogą głosowania jawnego", A więc 
zachodzą tu cztery, odrębne zupełnie od sie- 
bie niezależne, akty wyborcze: 1) wybór 

prezesa, 2) wybór pitrwszego vice-prezesa, 
3) wybór drugiego wice-prezesa, 4) wybór 

femat unieważnienia 
wyborów do władz Bratniej Pomocy 

członków zarządu (rzeczyyistygh i zastęp- 
ców razem). Odrębność aktów prawnych 
uwidacznia się z okoliczności, towarzyszą- 
cych każdemu z nich poszczególnie, a miano- 
wicie: a) osobne zgłaszanie kandydatur, b) 
osobne zamknięcie listy kandydatów, c) oso- 
bne stwłerdzenie zgody kandydata, @) 050- 
bny akt głosowania i e) osobne ogłoszenie 
wyniku wyborów. Jednocześnie zauważyć 
należy, że odrębnym jest także sposób gło- 
sowania: ną prezesa i vice-prezesa — jaw- 
nie, na pozostałych członków zarządu — taj- 
nie. 

Tembardziej trudno zrozumieć, dłaczego 
mają być unieważnione wybory komisji re- 
wizyjnej, gdyż przepisy o wyborze komisji 
rewizyjnej zawarte są nawet w osobnym S-e 
($ 32). Pozatem komisja rewizyjna jest zu- 
pełnie odrębnym organem kontrolującym za- 
rząd, a stąd stanowczo wybory zarządu i 
komisji rewizyjnej nie mogą stanowić jedne- 
go aktu wyborczego. 

Trzeba zaznaczyć, że skoro p. kurator 
prof. Komarnicki, poseł na Sejm, na podsta- 
wie statutu, uchwalonego w marcu roku 1927 
a zatwierdzonego w marcu 1928, unieważnił 
obecne wybory, to konsekwencja wymaga- 
łaby unieważnienia dotychczasowego zarzą- 
du i wszystkich jego aktów prawnych i za- 
rządzeń, gdyż w skład ostatniego zarządu 
wchodził jako sekretarz generalny, następnie 
vice-prezes ogólny kol. Henryk Dembiński, 
ten sam, który został desygnowany na wal- 
nem zgromadzeniu z dnia 12—13-1I 1929 r. 
na stanowisko prezesa od dnia 31-VII r. b. 
Dalej, również trzeba zaznaczyć, że p. kura- 
tor, powierzając dotychczasowemu zarządo- 
wi pełnienie obowiązków nawet teraz, nie 
unieważnił wyboru kol. Henryka Dembińskie- 
go z roku ub. 1928, a który to wybór jest 
dokonany niewątpliwie z naruszeniem $ 13 
lit. b. oraz uwagi $ 21 statutu, do czego 
miał prawo na podstawie $ 36. 

Zresztą musimy stwierdzić, iż cąła ta 
kwestja unieważnienia jest niczem innem 
tylko kazuistyką prawną, którą można roz- 
wiązać na korzyść jednej lub drugiej strony. 
Jedno nas dziwi — oto litera prawa, . którą 
zresztą systematycznie od 2-ch lat obchodzo- 
no stała się punktem zaczepienia, pod pła- 
szczykiem praworządności, rozpoczęto kam- 
panję o przywrócenie wszechwładztwa Mło- 
dzieży Wszechpolskiej. Chodzi w istocie rze- 
czy O zwołanie nadzwyczajnego zebrania 
Bratniej Pomocy, gdzieby można zadokumen- 
tować odrestaurowane siły polityczne jedne- 
go odłamu młodzieży akademickiej. 

Faktem jednak niezbitym jest i pozosta- 
nie to, że wbrew «.demagogji wszechpolskiej 
młodzież akademicka głosując za kandydatu- 
rą kol. H. Dembińskiego dowodnie wykazała, 
że obsadzenie zarządu Bratniej Pomocy po- 
winno być nie kwestją zaufania do takiej lub 
innej koterji partyjnej ale kwestją czysto 
osobistych kwalifikacyj. Śmiało możemy po-- 
wiedzieć, iż dla środowiska wileńskiego nad- 
chodzi okres nowej jutrzni , wielkiej ponad- 
partyjnej Rzeczypospolitej Akademickiej. 

Młodzież zaczyna myśleć szerszemi ka- 
tegorjami niż interes partji i jeżeli przez sa- 
nację rozumiemy uzdrowienie życia, to isto- 
tnie rozpoczyna się na Uniwersytecie wileń- 
skim okres wielkiej Sanacji, a Wszechpoła- 
kom można tylko zacytować z Alpuhary: 

Już w gruzach łeżą Maurów posady 
Naród ich dźwiga żelazem 
Bronią się jeszcze twierdze Grenady 
Ale w Grenadzie zaraza. * 

Tym, co przegrali... 
We wtorek 12 bm. odbyło się Walne Ze- 

branie Stowarzyszenia Bratnia Pomoc Pol- 
skiej Młodzieży Ak. USB. We wszystkich 
dziennikach ukazały się sprawozdania z te- 
go zebrania. Między innemi zainteresował nas 
artykuł umieszczony we wczorajszym nume- 
rze „Dziennika Wileńskiego". Właściwie wy- 
żej wzmiankowany artykuł należałoby pomi- 
nąć wymownem milczeniem. Ale ponieważ 
czytało go wielu akademików poruszonych 
jego stronniczością, może nie szkodziłoby 
uwydatnić niescisłości (zważcie co za kur- 
tuacja naszych określeń) tego artykułu. 

Co mamy prostować? Zbyt tego jest wie- 
le, byśmy zwracali na wszystko uwagę. Mo- 
że raczej należy wszystko  zigno- 
rować? Takbyśmy mogli postąpić, gdyby 
nie zarzucono ugrupowaniu, które przeszło, 
partyjności. No, garnek garnkowi przygania 
itd. i t.d. Z kolei spytamy czy nie jest naj- 
gorszem partyjnictwem nazywanie ugrupowa 
nia dążącego do uzdrowienia stosunków aka- 
demickich „ugrupowaniem sanacyjno - lewi- 
cowem. Wśród kandydatur tego ugrupowa- 
nia były m. in. kandydatury Odrodzenia, So- 

dalicjj Marjańsktej i Kół Naukowych. Na 
przewodniczącego zaś Komisji Rewizyjnej 
wybrano kol. Korwin - Kurkowskiego (K! 
Batorja) z przeciwnego obozu. Czyż w tem 
można znależć, „lewicowo - sanacyjną par- 
tyjność*?! 3 я A 

Mniejsza o działalność ustępującego za- 
rządu — nie chcemy go kompromitować. 
Zarząd otrzymał absolutorjum, więc niech bę 
dzie zadowolony. W pewnej chwili zebra- 
nia Młodzież Wszechpolska zdołała przepro- 
wadzić wniosek o przerwanie dyskusji nad 
sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej. Wniosek 
przeszedł, mimo iż Młodzież Wszechpolska 
miała mniejszość. Czem to wytłumaczyć? 

Proust nie jest popularny. Daleko 
mu nawet do tego. Lecz w kołach i ko- 

łeczkach wyjątkowo wrażliwych kone- 
serów literackich, dokoła których gru- 
puje się — jak zwykle — certum 
quantum  notorycznych snobów, 
zaczyna już kiełkować  najautentycz- 

niejszy kult Prousta. Nie omylę się mo- 
że przewidując, że patrzeć tyłko jak ów 
kult (obecnie tylko „kapliczkowy'”) 
zrówna się z „zataczającym dziś coraz 
szersze kręgi" kultem Stendhała albo 
Balzac'a. 

Owóż, dochodzi już do tego, że 
można się „zgądzać* z Proustem lub 
nie zgadać, można gustować w tem, 
<o pisze, a przedewszystkiem jak pisze, 

lub nieznosić i jego manjery, i jego spo- 
sobu patrzenia na świat i ludzi ale — 

znać Prousta jakoś już wypada. | 
Nie chciałbym, broń Boże, zaraz już 

na poczekaniu wszczynać dyskusji. Te- 

dy własne zdanie — z którem musia- 

łem zdradzić się mimowoli gdym tylko 

Proństa wymienił — chowam głęboko 

w zanadrze. Niech wpierw a Prouście 
coś powie Leon Pierre-Quint uchodzą- 
cy za najlepszego znawcę życia i dzieł 
Prousta. Książka jego ukazała się w 
Paryżu w 1925 i tegoż roku miała dwa- 
naście wydań. Tytuł jej „Marcel Pro- 
ust. Sa vie, son oeuvre“. Zarzucają jej 
autorowi zbytnie zachwycanie się Pro- 
ustem. Tego wrażenia nie mam. Jeżeli 
zaś i jest spora doza podkreślania stron 
dodatnich, to rewanżuje hojnie tę wła- 
ściwość niezmiernie lotne ujmowanie 

wielu niepochwytności, których u Pro- 
usta nie brak. 
‚ A zresztą, — nam przecie chodzi 
jedynie o pochwycenie głównych linij 
zarówno fizycznego jak duchowego wi- 
zerunku. Tylko to, a więcej nic. Więcej 
przecie miejsca nie może zająć w ga- 
zecie — nawet Proust! 

Od dziecka słabowity — jak była 
już o tem mowa — ukończywszy li- 
ceum Condorceta, nie czekając na ter- 
min obowiązujący, wstąpił do wojska 6 

jako wolontarjusz, w 18-tym roku życia 
Ojciec nigdy go zrozumieć nie mógł 

Jak się już rzekło, tył to uczony medyk, 
zawołany higienista. On'to, dr. Andejan 

Proust jest przecie „wynalazcą* kordo- 
nów sanitarnych na wypadek epidemii. 

I pomyśleć tylko, że syn rodzony słyn- 

nego higienisty będzie prowadził ży- 
cie  majbardziej niehigienicz- 
ne, na jakie tylko zdobyć się może 
istota ludzka! Że, gdy się zamknie w 

swej pustelni, nie dopuści aby kiedy- 
kolwiek okna otworzono w pokoju 
gdzie dzień cały spędza...  przepra- 

szam... gdzie w dzień spi a przez noc 

całą czuwa. 
Uczęszczając do Sorbony na kurs 

prawa i nauk politycznych zetknął się 

Proust z bergsonizmem, który 
wywarł na niego ogromny wpływ. Wol- 
no wyrazić się, że całą psychologię ber 

gsońską sam Proust wyeksperymento- 
wał na sobie i przeżył. 

zj 
(D-GN.) 

Chyba tylko znudzeniem sali ostatniemi prze- 
mówieniami obrońców ustępującego zarzą- 
du. Przedstawiciele partyjnego obozu prze- 
brali miarę — zaczęli czynić zarzuty przewod 
niczącemu komisji Rewizyjnej kol. Skorce 
(kol. Marjan Kowalski). Ale pamiętajmy, że 
pod wywodami kol. Skorki podpisała się bez 
zastrzeżeń cała komisja Rewizyjna, że dane 
zaczerpnął referent z protokółów komisji, a 
nie „wyciągnął ich z kątów", jak niefortun- 
nie się wyraził kol. Kłoniecki. I czy nie jest 
twierdzenie o stronniczości kol. Skorki, któ- 
rą zamieścił „Dziennik Wileński", twierdze- 
niem ryzykownem, aż nazbyt ryzykownem 
(i nazbyt gołosłownem), skoro ani jeden 
głos nie sprzeciwił się następującemu zgło- 
szortemu wnioskowi: „Zebranie Walne zwa- 
żywszy na objektywne wypełnienie swych 
obowiązków przez Komisję Rewizyjną, wy- 

raża jej gorące podziękowanie". Wniosek 
ten przeszedł przez aklamację i to w chwi- 
li gdy na sali była cała Młodzież* Wszech- 
polska. 

Prawdopodobnie recenzent „Dziennika Wi 
lenskiego“ nie jest akademikiem, albo nie 
był na zebraniu. 

Objektywne wyjaśnienia  przewodnicza- 
cego Komisji Rewizyjnej były już materjałem 
faktycznym dla oświadczenia kol. Bohdzie- 
wicza, które uważa „Dziennik* za „теро- 
parte faktami*. Niewątpliwie zyskałyby one 
jeszcze bardziej na argumentacji, gdyby nie 
została przerwana dyskusja nad sprawozda- 
niem Komisji Rewiz. Kolegi Dembińskiego nie 
Dotrzebujemy bronić. Przeprowadzenie jego 
kandydatury jest wystarczającym dowodem 
zaufania członków Brat. Pom. do nowo-obra- 
nego prezesa. 

Ale przeciwnicy listy fachowej nie zawa- 
hali się włożyć w usta kol. Zabiełskiego słów, 
których ten nie wypowiedział. Kol. Zabielski 
nie powoływał się na prof. Bossowskiego, w 
twierdzeniu „iż zgodnie z jego opinją nawet 
poseł na sejm może być niepełnoletni". Tego 
rodzaju metody walki wchodzą już w dzie- 
dziny etyki i muszą być bezwzględnie po- 
tępiane. 

Jest pewn e, że odnieśliśmy nietylko zwy- 
cięstwo liczby, lecz także zwycięstwo mo- 
ralte — to każdy myślący akademik zrozu- 
miał, że trzeba zerwać z ludźmi, którzy do 
Rzeczypospolitej Akademickiej wnoszą jedy- 
nie zacietrzewienie partyjne i własną ciasną 
politykę. 

W. Tolinek. 

Przed decyzją Senatu 0.5.8. w sprawie 
mnieważnionych wyborów Ar. Pomocy. 

Jak się dowiadujemy, na wczoraj: 
szem posiedzeniu Senatu U.S.B. roz- 
ważana była Sprawa unieważnienia 
wyborów do Zarządu Br. Pomocy na 
ostatniem Walnem Zgromadzeniu. W 
sferach akademickich dużo się onegdaj 
mówiło o zażaleniu, złożonem przez 
prezydjum Walnego Zgromadzenia na 
skutek żadań wnioskodawców z kol. 
Józefem Święcickim na czele. Podczas 
wczorajszych obrad Senat definitywnie 
tej sprawy nie załatwił; dziś odbedzie 
się posiedzenie Senatu, na którem 
ostatecznie zostanie ona załatwiona. 
Nie mogliśmy się dowiedzieć, w ja- 
kim kierunku pójdzie dęcyzja Senatu, 

WBZELOWOO 

Syfuacja na Wilji 
hez zmian 

Sytuacja lodowa na Wilji i jej do- 
pływach, mimo cieplejszych dni, nie 
uległa jeszcze poważnym zmianom. W 
wielu miejscach woda ukazała się na 
powierzchni lodu, jednak lody nie ru- 
szają. Grubość lodu jest znaczna, co 
każe przypuszczać, że ruszy on jesz- 
cze nie prędko. Jak się dowiadujemy, 

  

Moment wybuchu miny założonej przez 
saperów. 

grubość lodu na małych rzeczkach 
doszła do takich rozmiarów, że niema 
zupełnie wody. Odbije się to fatal- 
nie na stan rybostanu. Za przeciąg 
wczorajszego dnia stan wody na Wilji 
nie podniósł sie w porównaniu do 
ostatnich dni tj. 55 cm. ponad poziom 
normalny. Prace nad zabezpieczeniem 
budowli i mostów, trwają nadal. Od- 
działy saperów pracują w pocie czo- 
ła, budując izbite i wysadzając lód 
minami. 

Początek powodzi tj. ruszenia lo- 
dów w górze Wilji sygnalizowany bę- 
dzie drogą telefoniczna. W chwili, gdy 
sztab powodziowy otrzyma wiadomość 
o ruszeniu lodów, na miejsce ewen- 
tualnych zatorów wysłane zostaną 
natychmiast patrole, Których obowią- 
zkiem będzie dopilnować ewakuacji 
ludności z zagrożonych miejsc. 

Brzegi oświetlane będą reflektora- 
m karbidowemi oraz pochodniami. 

  

KRO 
SOBOTA | й 
16 Das Wschód sł. g. 5 m. 34 

_ Abrahama | Zach. sł. o g. 17 m. 20 
jutro 

Męki Pańsk.| 

meteorołogiczne Zakładu 
Meteorologii U. S. B. 
z ema 15 IL 4629 1 

Ciśnienie } 758 
średnie w e | 

Temperatura ! 305 
średnia = 

Opad za do. | л 
bę M. m. | 

Wisi: i 

przeważający 7 Śł70cny 

Uwagi:  Półpocnn .rno. 

Minimum za dobęe- 5 

Maximum na dohę IE 

Wzrost ciśnienia 

KOŚCIELNA. 

— Codzienne nauki lity  wileń- 
skiego w Katedrze. Od początku Wielkiego 
Postu codzień o g. 6 zrana”].E. ks. arcybi- 
skup metropolita odprawia mszę św. w ka- 
plicy św. Kazimierza. Codziennie też arcypa- 
sterz wygłasza nauki na tematy perykop Le- 
kcyj i Ewangelij ze mszy  wielkopostnych. 
Każda msza Ściąga do kaplicy liczny zastęp 
osób, pomimo wczesnej pory i ostrej zimy. 

— Rekolekcje. Zarząd Koła Wileńskiego 
Stow. Chrz. Narod. Naucz. Szkół Powsz. w 
porożumieniu z Kurją Metropolitalną podaje 
do wiadomości ogółu nauczycielstwa, iż re- 
kolekcje nauczycielskie rozpoczną się w so- 
botę dnia. 23 b. m. o godz. 6 p p. w ko- 
ściele Dobroczynności, ul. Wileńska 23. 

— święcenia w Seminarjum Archidiece- 
zjalnem. Dn. 10-III 1929 r. w Katedrze przy- 
jał z rąk J.E.X. Abpa metropolity święcenia 
egzorcysty i akolity Nikodem Zarzecki. Wczo 
raj, 15-1ll przyjęli w kościele św. Jerzego 
tonzurę z rąk |.E.X. Abpa, a dziś 16-1Il o g. 

rano, przyjmują w Katedrze Święcenia 
ostrjarjecha i lektora 1) Budnik Stanisław, 
2) Citkowski Ignacy, 3) Frydrykiewicz Adolf 
Jan, 4) Gawrychowski Bofesław, 5) Herma- 
nowski Antoni, 6) Jankowski Czesław-Fran- 
ciszek, 7) Juchniewicz Wacław, 8) Judycki 
Wiktor, 9) Kacperek Leoncjusz, 10) Lubecki 
Aleksander, 11) Matulewicz Paweł, 12) 
Obrembski Józef, 13) Olechno Józef, 14 Po- 
piół Łukasz, 15) Rotkiewicz Alfons, 16) Ju- 
reko Juljan. 

Poczem bezpośrednio J.E.X. Abp. metro- 
polita udzieli święceń subdjakonatu: Niko- 
demowi Zarzeckiemu, Bolesławowi Gramzo- 
wi, Antoniemu Manturzykowi, Janowi Ru- 
dzińskiemu, Adamowi Wojciechowskiemu, i 
Giedyminowi Pileckiemu. 

. Wszyscy wyżej wymienieni alumni Se- 
minarjum Archidiecezialnego są słuchaczami 
Wydziału Teologicznego U.S.B. 

: URZĘDOWA 
— Audjencje u p. Wojewody. W dniu 

wczorajszym wojewoda Raczkiewicz przyjął 
na audjencji prezydenta miasta p. Folejew- 
spp w bieżących sprawach gospodarczych 
m. Wilna, pułk. dypl. Ludwika Bociańskiego 
dowódcę 86 pułku strzelców mińskich z Mo- 
łodeczna, sto złożył na ręce p. Wojewody 
pamiątkowy album wydany z okazji 10-lecia 
pułku, prof. Wł. Zawadzkiego, prezesa sekcji 
gospodarczej Komitetu Regjonalnego w spra- 

Tendencja barometryczna 

NIKA 
wach tej sekcji oraz inżynierów Słuczanow- 
skiego i Parfinowa w sprawach działalności 
kinematografu kolejowego w Nowo-Wilejce. 

— Wojewódzkie wydziały aprowizacyj- 
ne. Z rozporządzenia Min. Spraw Wewnę- 
trznych tworzorić są obecnie przy wojewódz- 
twach wydziały aprowizacyjne, których za- 
daniem będzie nadzór nad miejskiemi przed- 
siębiorstwami aprowizacyjnemi. Ponadto wy- 
działy te uprawnione będą do wydawania 
ogólnych zarządzeń gospodarczych w dzie- 
dzinie aprowizacji, zajmować się będą zaopa- 
trzeniem ludności w zboże, mąkę chłeb oraz 
rozpatrywać sprawy chłodni, rzeźni, targo- 
wisk i t. p. W zakres działalności wydziałów 
wejdzie też sprawa wałki z lichwą w związku 
z wyznaczeniem cen i zabezpieczeniem po- 
daży przedmiotów powszechnego użytku. 

— Podziękowanie za precyzyjne urzędo- 
wanie. Wojewoda wileński Władysław Racz- 
kiewicz w towarzystwie naczelnika wydziału 
wojskowego wiłeńskiego Urzędu Wojewódz- 
kiego Stefana Wiśniewskiego udał się w dniu 
15 b. m. do Starostwa Grodzkiego gdzie od- 
był konferencję w sprawach ogólnych z p. 
starostą grodzkim Iszorą, a następńie w obec- 
ności p. starosty złożył podziękowanie p. Po- 
dziunasowi, referentowi wojskowemu Staro- 
stwa Grodzkiego za precyzyjne i dokładne 
prowadzenie spraw tego referatu jako też re- 
feratu Mob. 

— Nominacje w Sądownictwie. Postano- 
wieniem Pana Prezydenta Rzplitej sędzia Są- 
du Okręgowego w Wilnie p. Aleksander Jo- 
dzewicz mianowany został sędzią Sądu Ape- 
lacyjnego w Wilnie. Sędzia śledczy w Krzy- 
wiczach p. Tadeusz Bartoszewicz mianowa- 
ny został wiceprokuratorem Sądu Okręgowe- 
go w Nowogródku. 

MIEJSKA 

— Posiedzenie miejskiej komisji finanso- 
wej. W poniedziałek, dnia 18 marca, odbędzie 
się posiedzenie miejskiej komisji finansowej 
z następującym porządkiem dziennym: 1) 
sprawa przeniesienia kredytów w budżecie 
1928—29 r.; 2) sprawa podatku od nierucho- 
mości na rok 1929—30; 3) zmiana statutu 
podatku od widowisk; 4) sprawa zryczałto- 
wania podatku hotelowego; 5) sprawa. wy- 
płacania specjalnego dodatku  kierownikom 
szkół powszechnych oraz  nauczycielstwu 
szkół powszechnych; 6) projekt preliminarza 
budżetowego m. Wilna na rok 1929—30, 

— (0) Narady w Magistracie. W następ- 
nym tygodniu odbędzie się w Magistracie 
szereg narad. W dniu 18 marca odbędzie się 
zebranię dyskusyjne w sprawie tramwajów, 
19-go narada w sprawie ustalenia typu sa- 
mochodów i 22-go marca narada dla omó- 
wienia wytycznych stosowania typu nowo- 
czesnych jezdni na terenie m. Wilna. 

— (0) Zmechanizowanie rachunko- 
wości na elektrowni mi: jskiej. Rąchunko- 
wość elektrowni miejskiej ma być zmecha- 
nizowana przez wprowadzenie maszyn An* 
drema i Elliot gFischera podług *systemu 
Kina. W celu zaznajomienia się z  maszy- 
nową rachunkowością został wydelegowa- 
ny do Warszawy kierownik działu rąchun- 
kowości na elektrowni miejskiej p. Rew- 
kowski. 

— (0) Udział miasta w P. W. K. 
Magistrat postanowił wziąć czynny udział 
w P. W. K. Będzie zbudow ny własny kiosk 
w którym wystawi modele z gipsu elektro" 
wni miejskiej i nowowybudowanych szkół 
powszechnych, model połączeń ogrodów 
miejskich, wykazy statystyczne, wykresy, 
fotografje, film o Wilnie i t. d. 

— (0) Budowa szaletów. Na wiosnę 
rh. Magistrat przystąpi do budowy szale- 
tów na placach Katedralnym i Łukiskim. 
W  szaletach będą urządzone poczekalnie 
dlą pasażerów autobusowych. 

  

Obchód Imienin Marszałka Józela Piłsudskiego 
w Wilnie 

Poranki dla wojska w niedzielę. 

Niedziela najbliższa poświęcona będzie 
obchodom imienin Pana Marszałka w puł- 
kach wileńskich. W godzinach porannych od- 
będą się w salach teatru Reduta, w Sali Miej- 
skiej, w salach Heljosu, Polonji, w Ognisku 
Kolejowem i t. d. uroczyste poranki dla żoł- 
nierzy załogi wileńskiej. W porankach tych 
uczestniczyć będą orkiestry wojskowe, wy- 
głoszone będą odczyty i t. p. Ponadto odbę- 
dą się pogadanki w poszczególnych oddzia- 
łach wojskowych. 

Gapstrzyk w poniedziałek. 

Wszystkie orkiestry wojskowe stacjono- 
wanych w Wilnie pułków wezmą w pełnym 
składzie udział w capstrzyku, który rozpocz- 
nie się w poniedziałek, o godz. 18 min. 45. 

Nabożeństwa w dniu imienin. 

O godz. 9 min. 30 rano J. E. ks. arcybi- 
skup metropolita Jałbrzykowski celebrować 
będzie w Bazylice sołenne nabożeństwo w 
obecności przedstawicieli władz. 

W czasie od godz. 10 do 12 odbędą się 
nabożeństwa w świątyniach wszysikich wy- 
znań. 

Defilada. 

O godz. 10 m. 30 odbędzie się defilada 
na ulicy Mickiewicza. Defiladę prowadzić bę- 
dzie dowódca piechoty dywizyjnej I-eį Dy- 
wizji Piechoty pułkownik Stachiewicz. w de- 
filadzie wezmą udział wszystkie pułki garni- - 
zonu, Policja Państwowa i przysposobienie 
wojskowe. 

Akademja, przedstawienia i raut. 

O godz. 12-ej min. 30 odbędzie się w 
Auli Kolumnowej Uniwersytetu Stefana Ba- 
torego uroczysta akademia. 

Równocześnie o godz. 12 min. 30 urzą- 
dzona będzie w Sali Miejskiej zabawa dla 
dzieci, a o godz. 14-ej w Teatrze Polskim po- 
pularne przedstawienie dla dzieci z młod- 
szych oddziałów szkół powszechnych. O tej 
samej godzinie w Kinie Miejskiem popular- 
ne przedstawienie. > 

O godz. 20-eį min. 15 rozpocznie się w 
sali Teatru Reduta na Pohulance uroczysty 
wieczór połączony z premjerą „Przyjaciele“ 
Aleksandra Fredry, 

O godz. 22-ej min. 15 rozpocznie się w 
pałacu Reprezentacyjnym raut a w Teatrze 
Polskim uroczyste przedstawienie „Ułanów 
księcia Józefa". 

  

  

Dziś wyrok w procesie „Hramady” 
Dziś o godz. 9 m. 30 ogłoszony zostanie wyrok Sądu Apelacyjnego 

w procesie „Hramady*. Niewątpliwie 
zapełni się po brzegi, kogóż bowiem 
przywódców „Hramady* i ich najbliższych pomocników. 
wyrok, zależeć będzie od tego, czy Sąd Apelacyjny stanie na 

sala posiedzeń Sądu Apelacyjnego 
nie interesuje, jaki będzie dalszy los 

Jaki będzie ten 
stanowisku 

art. 102 K. K. Odrzucenie tego artykułu, co zresztą mało jest prawdopo- 
dobne, zmuszałoby do przyznania znacznie  łagodniejszych 
uprawniało do zastosowania amnestii. 

Szosa Wilno—Święciany—Widze 
Roboty przygotowawcze do budowy szosy Wilno— Święciany— Widze 

są już na ukończeniu. Intensywna zwózka 
przerwami przez 

kamienia, trwająca z małemi 
ałą zimę pozwoliła na zgromadzenie 5 tysięcy metrów 

kamienia różnych rodzajów potrzebnych podczas budowy. 

— (0) Na wypadek powodzi. Na wczo- 
rajszem posiedzeniu * Magistrat postanowil 
wyasygnować 5000 zł. na wydatki związane 
z przygotowaniami na wypadek powodzi. 

UNIWERSYTECKA 
— Z Uniwersytetu. W sobotę dnia 16 bm 

o godzinie 13-ej w Auli kolumnowej Uni- 
wersytetu odbędą się promocje na doktora 
wszechnauk lekarskich następujących osób: 
Włostowskiego Józefa, Dugowskiego Abra- 
ma, Kontryma Konstantego, Frydmana Jakó- 
ba, Tanenbauma Dawida. 

— Prof. J. Lande przeniesiony do Kra- 
kowa. Dowiadujemy się, profesor nadzwy- 
czajny Uniwersytetu Stefana Batorego p. fe- 
rzy Lande mianowany został profesorem 
nadzwyczajnym teorji i filozofji prawa na 
wydziale prawa i administracji Uniw. Jagie- 
llońskiego w Krakowie. 

AKADEMICKA. ^ 
— Apelacja młodzieży akademickiej. W 

związku z unieważnieniem wyborów władz 
S. B. w Wilnie przez kuratora posła na Sejm 
prof. Komarnickiego nasuwa się cały szereg. 
uwag prawniczych. Tembardziej należy je 
podać do ogólnej wiadomości, gdyż młodzież 
akademicka, której poczucie prawne zostało 
urażone decyzją kuratora, odwołała się 
RA prezydjum walnego zgromadzenia do 
Senatu U. S. B. * 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Walne zebranie T-wa Miłośników jez. 
Narocz. Odbyło się onegdaj walne zebranie 
T-wa Miłośników jez. Narocz. Przewodnicžą- 
cy obradom, honorowy członek T-wa p. wo- 
jewoda Raczkiewicz udziela głosu prezesowi 
T-wa dyr. Szwykowskiemu, który składa 
sprawozdanie zarządu. T-wo liczy obecnie 
125 członków, a ma na celu szerzenie zami- 
łowania do jeziora Narocz i sąsiednich jezior, 
popieranie badań naukowych pod względem 
krajoznawczym, fizjograficznym, hydrogra- 
ficznym etc, popieranie budowy  letnisk w 
okolicy jezior, rozwoju ruchu turystycznego, 
żeglugi i sportów wodnych na jeziorach. Dla 
osiagnięcia tych zadań T-wo przystąpiło do 
budowy własnego schroniska na brzegu je- 
ziora Narocz i doprowadziło budowę pod dach 

W końcu prezes Szwykowski przedsta- 
wił projekt preliminarza budżetowego za rok 
1929 i program działalności na najbliższą 
przyszłość. Po wysłuchaniu sprawozdania 
zarządu p. prezes |. Malecki odczytał proto- 
kuł komisji rewizyjnej, poczem walne zebra- 
nie udzieliło zarządowi absolutorjum. Na- 
stępnie odbyły się wybory trzech członków 
zarządu i 5 członków komisji rewizyjnej. Do 
zarządu zostali jednogłośnie wybrani p. p. L. 
Szwykowski, kurator Pogorzelski i insp. Pra- 
szałowicz a na zastępcę p. S. Basiński. Do 
komisji rewizyjnej p. p. dyrektor Białas, Bo- 
chwic i prezes Staszewski, a na zastępców 
p. p. naczelnik Hryhorowicz i dr. Kozłowski. 
W końcu na wniosek zarządu walne zebra- 
nie jednogłośnie uchwaliło mianować p. Ada- 
ma Piotrowskiego członkiem honorowym To- 
warzystwa za zasługi położone przy budo- 
wie schroniska. 

— Rosyjskie Zjednoczenie Ludowe. Dn. 
13 b. m. w lokalu „Domu Rosyjskiego” (Mi- 
ckiewicza 22) odbyło się ogólne zebranie 
członków Rosyjskiego Zjednoczenia Ludowe- 

go w Wilnie, które podczas wyborów do Sej- 

mu i Senatu wystawiło listę Nr. 20. 
Na zebraniu było tylko 37 osób, wobec 

czego wybor zarządu odroczono do następ- 
nego zebrania. Ą - 

Na walny zjazd członków Ros. Zjedno- 
czenia Ludowego. który odbędzie się w dn. 
31 b. m. we Włodzimierzu na Wołyniu, dele- 
gowano syna arcybiskupa kowieńskiego 

Eleuterjusza G. Bogojawleńskiego. 
— Z T-wa Historycznego. Dnia 17 b. m. 

w niedzielę o godz. 12-ej w południe odbę- 
dzie się w lokalu Seminarjum Historycznego 
posiedzenie Oddziału Towarzystwa History- 
cznego. 

porządek dzienny: 1. prof. Jan Oko: Ko- 
munikaty; a) Nieznany rękopis „Bukolik” 
Wirgiljusza. b) Rękopis „Zabaw Leśnych" 
Sarbiewskiego — świeżo odnaleziony. 2. prof. 
F. Bossowskiego odczyt p. t. „Znaczenie na- 
pisów klinowych dla historji prawa starożyt- 
nego". й 

— Z Tow. Otolaryngologicznego. Dnia 
17 b. m. o godz. 10 m. 30 odbędzie się w 

Klinice Otolaryngologicznej na Antokolu po- 
siedzenie naukowe sekcji wileńskiej Polskie- 
go Tow. Otolaryngologicznego ż następują- 
cym porządkiem dziennym: 1) odczytanie 
protokułu z poprzedniego posiedzenia. 2) Po- 
kaz chorych. 3) Referat prof. Szmurły 0 
skrzywieniach przegrody nosowej. 

— Odczyt. W sali Ogniska Kolejowego 
w Wilnie, przy ul. Kolejowej Nr. 19 w nie- 
dzielę 17 marca r. b. o godzinie 18 profesor 
gimnazjum A. Mickiewicza, Zygmunt Hry- 
niewicz, wygłosi odczyt na: temat: „„Natural- 
ne bogactwo Polski, a wystawa krajowa w 
Poznaniu. 

KOMUNIKATY 
— Wileńskie T-wo Artystów Plastyków 

podaje do wiadomości artystów-malarzy i 
rzeźbiarzy, którzy zgłosili swe prace na Wv- 
stawę Poznańską, oraz tych, którzy dla róż- 
nych powodów zadeklarować swych prac nie 

LXUI Środa biteracka 
W ostatnią środę literacką zebrało się 

w murach po-bernardyńskich przeszło 30 о- 
sób, zwabionych zapowiedzią dyskusji na te- 
mat dwóch powieści Kaden-Bandrowskiego z 
cyklu „Czarne Skrzydła”. 

P. Hulewicz zagaił dyskusję, wypowiada- 
jąc swój pogląd: na twórczość literacką Ka- 
dena — analizując wszystkie jego dzieła, 
począwszy od „Łuku i Barcza* apotezujących 
walki legjonowe, przechodząc cudowne utwo- 
ry osnute na tle wspomnień dziecięcych 
„Miasto mojej matki* i „W cieniu zapomnia- 
nej olszynki”, aż do ostatniego wielkiego wy- 
siłku stworzenia prawdy życia górniczego w 
Zagłębiu Dąbrowskiem. Prelegent starał się 
uzasadnić i wytłómaczyć zarzucany pisarzo- 
wi pesymizm i lubowanie się w ciemnych bar 
wach, i podniósł wielkie walory twórczości 
Kadena. Prof. Pigoń stojąc na odmiennem 
stanowisku, zarzucał Kadenowi brak wiary w 
człowieka i zbyt wielki sentymentalizm poią- 
czony ze zdolnością rozłzawiania się, Le no- 
: uważa prof. za zohydzanie polskiege 10b0- 
tnika. P. Stanisław Węsławski, podkreślił za- 
sadniczą różnicę między prawdą fotografi- 
czną, a prawdą artystyczną, gorąco broniąc 
praw twórczości. Mecenas W. uważa że mia- 
та wartości „„Tadeusza* i „Lenory' jest bez- 
względna śmiałość z jaką autor sięgnął w tę 
dziedzinę naszej rzeczywistości, pokazując 
prawdy nieraz może nawet przykre i bolesne. 
Najujemniej o „Czarnych Skrzydłach* wyrazili 
się: p. Cywińska, p.. Jesipowicz i dr. St. Cy- 
wiński, między innemi argumentami przyta- 
czali i ten że znają ży cie polskich górni- 
ków w Westfalji i na Górnym Śląsku, i wszę 
dzie spotykali jednostki szlachetne i dodat- 
nie typy, jakich u Kadena prawie zupełnie 
niema. 

Z tymi krytykami polemizowali: prof, Pi- 
goń, który przyznaje Kadenowi wybitne wa- 
lory artystyczne, p. Węsławski i p. W. Do- 

  

  

baczewska i p. Hulewicz, stwierdzając ze sam - 
charakter prasowych polemik i dyskusyj jak 
dzisiejsza, dowodzi, jak żywotne problemy 
poruszył Kaden i jak umiejętnie zatargał su 
mienfem społeczeństwa. 

Dyskusja trwała przeszło do jedenastej i 
stała na wysokim poziomie, wznosząc się po- 
nad kategorje partyjno - polityczne. 

Na następną środę jest zapowiedziana nie- 
łada atrakcja, ma bowiem przyjechać zna- 
komity profesor Tadeusz Zieliński. 

» Z. K. 

o i a RESZTE 

zdążyli, że prace swe mają dostarczyć do ło- 
kalu Szkoły Wil. T-wa Art. Plast. — Św. 
Anny 7, 27 i 28 marca r. b. od godz. 8 @0 
13 i od 17 do 19. Jako jury z ramienia Dy- 
rekcji Wystawy Poznańskiej występuje Za- 
rząd Wil. T-wa Artystów Plastyków. 

— Zarząd Związku Drobnych Kupców 
Chrześcijan m. Wilna przypomina o przyśpie- 
szeniu wyznaczonej przez p. starostę grodz- 
kiego rejestracji wszelkiej mąki pszennej, 
która znajdowała się w sklepach spożyw- 
czych i innych w dniu 11 b. m., gdyż osta- 
teczny termin rejestracji upływa dnia 16 mar- 
ca b. r. В 

Za niewykonanie przewidziana 
mąka może być skonfiskowana. 

— Zjazd Związku Pracy Społecznej Ko- 
biet odbędzie się w Wilnie, w- niedzielę dnia 
17 marca 1929 roku o godz. 12-ej w sali Ka- 
syna Oficerskiego, Mickiewicza 13. Karty 
wstępu wydaje Sekretarjat, Magdaleny Nr. 2 
pokój Nr. 18. Nabożeństwo w niedzielę dnia 
17 b. m. o godz. 10 w kościele Bonifrartów. 

RÓŻNE 
— Sprawa dokształcania młodocianych. 

W myśl obowiązujących przepisów, młodo- 
ciani zatrudnieni w przemyśle, rzemiośle i 
handlu na terytorjum m. Wilna obowiązani 
są do uczęszczania do dokształcających szkół 
zawodowych i powinni posiadać książeczkę 
obecności, w której zarząd szkoły oznacza 
obecność młodocianego na nauce. 

, Pracodawca obowiązany jęst sprawdzać 
książeczkę obecności. Wobec tego, że inspe- 
ktorat pracy otrzymał informację, że mło- 
dzież nie stosuje się do tego obowiązku przy- 
pomina, że nieposiadanie świadectwa o ukoń- 
czeniu nauki w szkole dokształcającej unie- 
możliwi wyzwolenie na czeladnika, a prócz 
tego pociągnie za sobą karę grzywny lub 
aresztu. 

— Gololedž. Szybki pochód odwilży, 
która w przeciągu dwuch dni zdążyła rozto- 
pić śnteg i zepsuć sannę, zatamowany został 
wczoraj przymrozkiem. Wytworzyła się go- 
łoledź, a przynajmniej coś w tym rodzaju, 
utrudniając w znacznej mierze ruch kołowo- 
sankowy. 

1EATR I MUZYKA 

— Teatr Polski. „Przedmieście*. Jutro 
na jedno tylko przedstawienie wraca na re- 

pertuar najnowsza sztuka Langera „Przedmie 
ście”, której publiczność słucha z najwyższem 
zaciekawieniem. Sztuka mimo 14 obrazów 
kończy się przed 11-tą. 

—„Dobrze skrojony frak*. Ulegając proś- 
bom licznych widzów, „Dobrze skrojony frak* 
grany będzie raz jeszcze na przedstawieniu 

kara i 

kar oraz | 

'
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wieczornem, jutro w niedzielę o godz. 8.30 
po cenach najniższych, t.j. od 20 gr. do 2 zł. 
50 gr. 

> Jutrzejsza popołudniówka. Jutro, w nie 
dzielę o godz. 3-ej pp. — „Kwadratura koła 
grana będzie po raz ostatni w sezonie. Ceny 
do 2 zł. 50 gr. 

— jutrzejszy koncert Wagnerowski w Te 
atrze Polskim. Wileńskie Towarzystwo Filha- 
«moniczne organizuje w niedzielę 17 bm. 
wielki koncert orkiestry symfonicznej pod 
dyr. Adama Wyleżyńskiego, poświęcony twór 
czości Ryszarda Wagnera. W programie U- 
wertura z „Holendra Tułacza”, „Śmierć Izo- 
Idy", fragmenty z op. „Spiewacy Norymber- 
scy', Marsz żałobny ze „Zmierzchu Bogów* 
i td. Szczegóły w programach. 

Bilety na ten interesujący koncert — do 
nabycia w kasie Teatru Polskiego. -Początek 
o godz. 5.15 p. 

; — Premjera poniedziałkowa. W ponie- 
działek po raz pierwszy grana będzie włoska 
komedja ,Pochwała kradzieży”, która odbiega 
od szablonu twórczości współczesnej i stano- 
wi poniekąd rewelację. „Pochwała kradzie- 
ży” jest fyjątkowo zajmującą i pełną para- 
doksów, współczesną komedją; wprowadza 
ja na scenę Teatru Polskiego K. Wyrwicz - 
Wichrowski. 

— Reduta na Pohulance. „Judasz*. Dziś, 
po raz 5-ty tragedja K. Tetmajera, Judasz" 
ze Stefanem Jaraczem — niezrównanym od- 
twórcą postaci tytułowej. rozatem obsada 
premjerowa. 

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

— Przedstawienie szkolne „Judasza* — 
odwołane. Zapowiedziane na dziś przedsta- 

ienie szkolne „Judasza nie odbędzie się i 
; 22 i 23 b. m. t. j. 

 t dnia. 
/'ażność, ewen- 

tualnie biuro „Orbis* zwraca pieniądze. 
— „Adwokat i róże”. W niedzielę po po- 

ludniu komedja J. Szaniawskiego p. t. „Ad- 
wokat i róże ze Stefanem Jaraczem w po- 

   

   

„staci tytułowej w Orbiste. 
— Zapowiedź Reduty. Najbliższą nowo- 

ścią Zespołu Reduty będzie stylowa komedja 
Al. hr. Fredry p. t. „Przyjaciele". 

Premjera w przyszłym tygodniu. 
— Patronat więzienny. Dziś, w Reducie 

o godz. 20-ej będą odegrani „Przyjaciele* 
Fredry na dzieci więźniów. Pozostałe bilety 
można nabywać w „Orbisie”. 

— W sali Ogniska Kolejowego w Wil- 
nie przy ul. Kolejowej Nr. 19 w sobotę i 
niedzielę t. j. 16 i 17 marca r. b. o godzinie 

19 m. 30 odegrana będzie komedja w 3-ch 
aktach Grzymały-Siedleckiego „Spadkobier- 
cy* w wykonaniu zespołu dramatycznego 
„Ogniska“ pod reżyserją art. Reduty. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Kto dokonywał kradzieży u Nisz” 

kowskicgo. W wyniku dalszego docho- 
dzenia w sprawie zdemaskowania Spraw- 
ców kradzieży w hotelu Niszkowskiego o 
czem donosiliśmy przed kilku dniami nastą- 
pił zasadniczy zwrot. Okazało się miano- 
wicie, że sprawczyni tych kradz eży Kata- 
tarzyna Kulaniec mając osobiste porachun- 
ki z portjerem tego hotelu Szymańczukiem 
umyślnie oskarżyła go o współudział w 
kradzieżach, chcąc w ten sposób jak twier- 
dzi Szymanczuk wywrzeć na nim swą zem- 
stę Szymanczuka obecnie z aresztu zwol- 
niono. Epilog tej sprawy rozegra się nie 
ządługo w Sądzie. 

— Ofiary bójki. Na ulicy Końskiej 
podczas bójki pomiędzy wyrostkami został 
uderzony nożem w plecy 12 letni uczeń 
Judel Aronowicz (Zamkowa 15). Sprawca 
poranienia zdołał zbiec tak że tożsamość 
jego nie została ustalona. Rannego po na- 
łożeniu opatrunku oddano pod opiekę ro- 
dzinie. 

— Złodzieje przemytnicy. Władzom 
K. O.P. udało się ujawnić duży skład zło- 
dziejski, mieszczący się w Suwałkach na 
peryferjach miasta. W trakcie dochodzenia 
okazało się, że do skłądu zwożono rzeczy 
pochodzące z kradzieży ze wszystkich po- 
bliskich miast a następnie przetransporto- 
wywano zagranicę. Podczas rewizji ujaw- 
niono znaczne zapasy jedwabiu, biżuterji i 
t d. W związku z tem aresztowano kilka 
osób a w tej liczbie i „kierownika* składu 
niejakiego Żychowskiego. 

— Bójka na noże w szkole żydowskiej. 
W dniu wczorajszym w szkole Żydowskiej 
„Szulkult“ wybuchł  niesłychany skandal. 
Pomiędzy uczniami rozpoczęła się bójka na 
noże, podczas której jeden został ciężko ran- 
ny nożem w plecy. Wezwane pogotowie 
udzieliło pierwszej pomocy. 

— Samolot litewski koło Niemenczyna. 
Na linji granicznej w pobliżu Niemenczyna 
zauważono samolot litewski, który po doko- 
naniu dłuższych obserwacyj odleciał wgłąb 
terytorjum litewskiego. 

Gd ste dy 

RADJO. 
Sobota dnia 16 marca 1919 r. 

11.56 — 12.10: Tr. z Warszawy. Sygnał 
cząsu, hejnał z Wieży Marjackiej w Kra- 
kowie, oraz komunikat meteorologiczny. 
15.00 — 16.00: Muzyka z płyt gramofono- 
wych. 16.00 — 16.20: Odczytanie programu 
dziennego, repertuar teatralno kinowy i 
chwilka litewska. 16.20 — 16.35: Komunikat 
Zw. Kół. i Org. Roln. z. Wileńskiej. 16.35 
—17.00: „Feljeton Wesoły”. 17.00 — 17.25: 
Tr. z W-wy: Odczyt p. t. „Z życia wyrazów; 
zamieranie starych i powstanie nowych*. 
17.25 — 17.50: Tr. z W-wy: „Z dziejów i 
przeżyć narodów". 17.50 — 18.50: Tr. z 
W-wy: Audycja dla dzieci. 18.50 19.10: 
Czytanka aktualna. 19.10- -19.35: Odczyt z 
działu „Wychowanie narodowe*. 19 35 — 
20.00: Odczytanie programu na dzień na- 
stępny, komunikaty i sygnał czasu z War- 
szawy. 20.00 — 22.00: Transmisja operetki 
„Noc w Wenecji”. 22.00—22 30: Tr.z W-wy: 
Komunikaty: P. A. T., policyjny, sportowy 
iinne, oraz muzyka taneczna. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
15 marca 1929 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sp'r Kunro 

Funty angielskie 43,24 43,35 43.13 

Belgja 123.81 124.12 123,50 

Londyn 43,27,5 43,38 43,17 

Nowy-York 8,90 8.92 8.88 

Paryż 34,82 34.91 34.73, 

Praga 26,41 26.47 26.34,5 

Szwajcarja 171,52,5 171.95 171.10 

Stokholm 238,24 238,84 231,64 

wiedeń 125,23 125.59 124,97 

Berlin w obrotach nieoficjalnych 211,57. — 
EKT EITI TT

T 

KONKURS. ; 
Wileński Urząd Wojewódzki ogłasza ni- 

niejszem konkurs na objęcie z dniem 1 kwie- 

tnia 1929 r. dwóch stanowisk (ewentualnie 
trzech) lekarzy — internistów Państwowej 

Pomocy Lekarskiej dla funkcjonarjuszy pań- 

stwowych i członków ich rodzin w m. Wilnie. 

O warunkach można dowiedzieć się w 

Urzędzie Wojewódzkim w godz. 12—14 w 

wydziale Zdrowia Publicznego. (Wielka 51). 

Podania przyjmowane będą do dnia 22 

miarca r. b. włącznie. 
Do podania należy załączyć życiorys 
dowody sq/ecjalizacji. 

PA Ża Wojewodę, dr. RUDZIŃSKI 
Naczelnik Wydziału. 

  
W ŻADNEJ może gałęzi prze- 

4YV mysłu hasło wiecznego pos- 
tępu nie daje się tak bardzo wy- 
raźnie zauważyć, jak w dziedzinie 
techniki automobilowej. Ostatni 
model Chevrolet, jako świetny 
rezultat nieustannej dążności Ge- 
ńeral Motors do doskonalenia swej 
produkcji, jest realizacją najśmiel- 
szych zamierzeń konstrukcyjnych. 
j/Wydajny, a oszczędny motor 

zapewnia szybką i pewną jazdę. 
Elegancka i przestronna karoserja 
gwarantuje wygodę. Specjalnie 
wzmocnione podwozie, hamulce 
na cztery kolia i udoskonalona kie- 

rownica przyczyniają się do zupeł- 
nego bezpieczeństwa 1 łatwości 
kierowania przy wszelkich warun- 
kach drogowych. 

Jako całość, Chevrolet posiada 
zalety i wygląd najbardziej luksu- 
sowej i drogiej maszyny przy za- 
dziwiająco niskiej cenie. 

Dość ująć w ręce kierownicę 
tego samochodu, ażeby nie szukać 
innej marki. Wyrób General Motors 

Upewaznione Zastępstwo 
»AUTO:GARAŻE«, JAN SOBECKI, 

Wilno, Wileńsza 26, tel. 4-51. 
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CHEVROLET 
GENERAL MOTORS W, POLSC 
  

  

  

TAJNY KURJER 
Powieść historyczna. 

Tłomaczenie z angielskiego 
  

-_ W. ponurym „pokoju dla świad- 
ków'', który od dnia wydania ostatniej 
ustawy o sądach rewolucyjnych nie był 
zajęty przez nikogo, Zuza i Hektor mo- 
gli porozumieć się spokojnie. Łzy bły- 
szczały w jej oczach, gdy zwróciła się 
ku niemu, wyciągając serdecznie obie 
ręce na powitanie. 

— (, — szepnęła cicho,—co się 

z tobą stało! Musiałeś strasznie cier- 
pieć! 

—- Zuzo! — jęknął Hektor, — dro- 
ga moja, ratuj! Za godzinę kobieta, któ- 

"rą kocham umrze! 
Cofnęła się, ręką mimowoli przyci- 

snęła wzburzone serce. 
— O Boże, to ta dziewczyna, któ- 

rą sądzono za mną! Twarz jej wydała 
mi się znajomą. Ależ naturalnie, to ta 
sama dziewczynka, którą widzieliśmy 

złośliwy wykrzywił jej piękne usta, 
wzruszyła ramionami, — a której wów- 
czas nie kochałeś! 

— Sam o tem wówczas nie wiedzia 
łem, przysięgam ci! Ta dziewczyna jest 
dła mnie teraz droższa niż życie wła- 
sne. Jeśli ona umrze, nie przeżyję jej. 
Śmierci się nie obawiam, ale muszę ją 
uratować. Za cenę własnego życia, pra- 
gnę ją wyrwać katom, muszę ją urato- 
wać, muszę... 

Obywatelka 
twarz pobladłą. 

— Zjakiej racji mam ratować two- 
ja kochankę? rzekła marszcząc brwi. 

W rozpaczy Hektor runął przed nią 
na kolana. 

— Przysięgam, że się mylisz! To 
nieprawda! Ja nie wiem nawet czy ona 
mnie kocha. Trzy tygodnie spędziliś- 
my razem ukrywaliśmy się, znosiliš- 
my głód i ńiepokój... Sama widzisz, bo 
mój wygłąd świadczy o tem, jak cięż- 
kiem było nasze życie! I ja, — głos 
jego załamał się, — ja nie mogę dopu- 

Regnot odwróciła 

Objął jej stopy błagalnym gestem. 
— Błagam cię pomóż mi! Znasz Fa 

uquiera: pójdź do niego i powiedz, że 
oddasz mnie w ich ręce, ja z radością 
pójdę na śmierć, jeśli wypuszczą to 
biedne dziewczę. On z radością zgodzi 
się, bo pała zemstą do mnie! Zuzo, 
pójdź _ do Fouquiera! Błagam cię! 

Patrzała na niego dziwnemi, zamy- 
ślonemi oczyma, zwolna potarła dłonią 
białe czoło... pochyliła się i objęła go. . 

— Nie mam wielkiej nadziei, — 
szepnęła, — ale postaram się. Nie mo- 
žna nic zgóry wiedzieć! Biedny mój 
chłopak, biedny mały! й 

Serdecznie przytuliła swą twarzycz- 
kę do jego czoła, gładząc czarne wło- 
sy. Hektor stanął przed nią, zakrywając 
rękami wzruszoną twarz. Ostatnia iskra 
nadziei gasła w nim. Jeżeli ona mu od- 
mówi, to sam pójdzie do Fouquiera! Je- 
Śli nie można jej uratować, to przynaj- 
mniej postara się zginąć z nią razem... 

— Spróbuję, zrobię wszystko, co 
będzie w mojej mocy, — rzekła sta- 

Miejski: Kiiematograi 
Kulturalno-Ošwiatowy 

SALA MIEJSKA 
ul. OQtrobr'"ska 3. 

Od dnia 15 de 19 marca 1929 r. 
włącznie będą wyświetlane filmy: 
Denny, czarująca „Miss Hollywood“ Barbara Kent i mała „wiazdeczką* jana La Verne. 
rował Fred Newmeyer. Nad program: „„GOGO ŁAPIE ZŁODZIEI" groteska w 2 aktach. Kasa 
czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. W gniu 19 marca r. b. początek płatnych 
seansów od g. 6 ej. Następny program: „PRAWO SZPADY i KRWI*. 

„Nieznany ojciec" melodramat w 8 aktach. 
W rolach głównych: Reginald 

Reżyse- 

  

Kino-Teatr е 
Niezrównany 

« IMistrz Ekranu HELIOS „ 

_Wileńska 38. „ADIUTANT: 

Iwan MOZŽUCHIN 
Dzisl Superfilm kinematografji światowej! Obraz, ktory pcruszyt Swiail 

oraz przepiękna CĄRMEN BONI w czarującym duecie miłośgi, 
rozgrywającym się na 

(ZAMACH NA CARA). Bez przechwał największy szlagier sezonu 
1929 r. Film, o którym mówić będzie całe Wilno! Upriszą się Sz. 
Publiczność o przybycie na początek seansów o z. 4, 6, Ri 10.15. 

tle cudownych białych nocy p. t. 

  

KINO-TEATR 

„POLONIA” 
Mickiewicza 22. 

w 
CORI 

Pikantny salonowo-erotyczny 
roli 

Dziś 6-ty przebojowy т & grupy wielkich gwiazd ekranu wytw6rni „UNITED ARTISTS“ p. t. 

„RAJSKI OGRÓD: 
cześnie w Wieaniu, Budapeszcie i w Monte Carlo. Przepych wystawv. Poczatek o godz. 4, 6, © i 10.25. 

komedjodramat, 
głównej: pełna wdzięku i urody 

NNE GRIFFITH. Rzecz dziej się współ- 

  

Kino „Piccadilly | 
WIELKA 42. 

salonowego 
Dziś! HARRY PEEL w swej najnowszej i 

wiżakę gt „Siałszowane Miliardy 
į Zažarta walka z międzynarodową bandą fałszerzy banknotów Film, który bierze, wzrusza, porywa, zacie- 
kawia, intryguje, zajmuje, bawi i rozśmiesza... Ceny nie podwyższone. 

najsensacyjniejszej kreacji jako bohater wielkiego dramatu 
66 Oszałamiający wir niebezpieczeństw bohaterskich 

wsród nieustającego napięcia i miljona niespodzianek. , 

    

  

Kino- film 
T-atr 

FREDA 
7 

Banda” „Raila 
Wielka 30. 

Dziś! Wszechświatówej sławy arcydzieło DUMASA! Najnowszy 
i uroczej NIBLO. jubileuszowa kreacja 

„TROSKI SZATANA 
  

  

dostarcza po najkorzystniejszych 

STOCZNIA GDAŃSKA,   

$TOCZNIA GDAŃSKA 

prądnice prądu 

dogodniejszych warunkach. 

wzgl. jej sklady STOCZNIA GDAŃSKA Warsza- 
wa Jasna 11 m. 5. Tel. 99-18. 

Sz. Rudomiński, WILNO, Zawalna 28. 

Dr. POPILSKI 
cboroby skórne i we- 
neryczrie. Przyjmuje 
od godz. 10 40 11 04 

  

  

SILNIKI 5--7 p.p. W.Pohulan- 

i ka 2, róg Zawalnej 
trójfazowe |gis- WZ. 
SILNIKI DOKTÓR 

prądu stałego 

BLUMOWICZ 
Choroby weneryczne, 

stałego syfilis i skórne. 

Przetworniki 
Od 9 118 8 
(Telef. 921). 

zana 
7 AKOSZERKI a 

cenach i na naj- 

0855—0   
  

------------н 
m 

a Z Persji powrūciwszy, pro- g 
wadzę jeszcze tylko do 23-II1 1929 r., 
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. Wielka 
56 m 3. Zaznaczam że 23 m. 
wyjezdżam do Małopolski w celu pro 
wadzenia dalszych Kursów, przeto 
kursa w Wilnie są ostatnie — 
LAA AA ЧЕ (НО 1 НН 
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Mieszkanie 
4 lub 5 pokojowe poszukuję od za- 
raz ze wszelkiemi wygodami (łazien- || 
kait. p.) w śródmieściu lub na 
Zwierzyńcu (pożądane z ogrodem). | 
Oferty składać do adm. „Słowa*, 

ns J. M. -3 xl 
BRA BATE RANK IEA VRK RES | 

  

  

Czopki he- “ (z kogutkiemj 
moroidalne „Varital usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

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

WEZ ZY WJ TASER | 

liw. ! Wszechstronna praktyka 
aga i duże doświadczenie 

techniczne umożliwiają nam podanie 
do ogólnej wiadomości wszystkich : 

POSIADACZY 557
% 

į łonadających 
į się do užytku“ radjoodbiornikėw, že 

aparaty te do odbioru tak ciekawych 
progra- R AD 10 mogą obecnie 
mów tanim kosztem 

przerobić w naszych warsztatach na 
nowoczesne aparaty 

DAJĄCE ODBIÓR 

selektywny, czysty i głośny. 
Wileńskie Biuro Radjotechniczne 

WILRADJO | 

o ósmej godzinie, przyjdź pod kościół 
św. Rocha, przyślę ci tam odpowiedź! 
A tymczasem zdobądź się na odwagę! 

Podała mu rękę. Pochwycił jej dłoń 
i gorącemi przylnął ustami. Chciał dzię- 
kować jej lecz słowa uwięzły mu w gar 
dle. Gwałtownym ruchem Zuza obję- 

ła go, pocałowała w usta i szybko wy- 
biegła, zostawiając go samego w po- 

koju. 

Przed bramą Conciergerie, pod roz- 
„palonem do białości niebem, tłoczyli 
się ludzie. Cienka barjera oddzielała 
tłum od wózków „wdowy”, stojących 
długim rzędem przed bramą. Tłum był 
niezwykle wzburzony. Dziwne niepra- 
wdopodobne wieści krążyły szeptem 
podawane z ust do ust. 

Mówiono, że jednego z deputowa- 
nych zabito w Konwencie, mówiono, że 
obywatel Robespierre został uwięzio- 
ny i poddany pod sąd. Rada Komuny 
całą dobę już. obradowała. Długie sze- 

kinszerkaSmiałowska 
oraz Gabinet Kosme- 

   ją LEKARZE poz, ies: vas. 
łupież, brodawki, ku-. 

EAWA WAG os wYPRARIIE Re 
sów. Mickiewicza 46. 

DOKTOR m. 6. 

D.ZELDOWICZ 
chor. weneryczne, 
zylilis, narządów 

—1, od 

  

  

ł POSADY Ę 

Rsystentka 
potrzebna do gabine- 
tu |lekarsko - denty- 
stycznego- Oferty do 
adm. „Stowa“ dla le- 

Kobieta-Lekarz 

Br. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12-21 0d 4-6, 

    

ul. Mickiewicza 24, ; karza. o 
tel. 277. 29 

"W. Zdr. Ne. 182 
Ochmistrzyni 

DOKTOR lub rządczyni  mle- 
czarni przyjmę posa- 

fawryłkiewiczowa dę. Ukończyłam szko- 
przyjmuje od 11—12 zę gospodarczą w 

Choroby Chiliczkach. i od 5—6. 5 
skórne, leczenie wło- Wilno, toć 
sów, operacje kosme- 38 g, E, Rusieckiej. tyczne i RASA оРО1 - с 
lekarska. Wilno, Wi- 

    leńska 33 m. 1. 

EIA ÓW „Potrzebny 
: buchalter  bilansista. 

Dr. ©. WOLFSDŃ Zgłaszać się do Biura 
weneryczne, moczo- Rachunkowego 5. 
płciowe i skórne, ul. Gąsiorowskiej, Wilno, 
Wileńska 7, tel. 1067. Mickiewicza 8. 0901-1 

  LUIS | na na 

', DOKTOR OTRZEBNY  eko- 
Ъ. GINSBERG nom, kawaler 

choroby weneryczne 7?* miesięcznie — Z 
syfilis i skórne. Wil utrzymaniem, familij- 

i ny 15 pd. zboża, Kar- 
ag ug tofle, utrzymanie kro- 

wy, oczta Soły, od 8 do 1iod4 do8. Sv ka Nr 7. r 

Jr Hanusowicz 
dynator Szpitala sam gaggmas muza 

Sawicz, choroby skór- a ч 
ne, weneryczne, _go- 
dziny przyjęć 5—7 pp. š LOKALE i 

Zamkowa 7—1 Le- ammo mo 
czenie światłem: Sol- SiE 
lux, lampa Bacha POR się miesz- 
(sztuczne słońce gór- K kania od 3 do 5 
skie)i elektrycznością pokoi Z kuchnią i 

(diatermia). _ 0815 Ogrodem do wyłącz- 
TC ” — — пейо żyd zk 

licach retu, Zwie- 
Dokfór-Medycyny rzyńca i  Antokolą. 
A. BYMBLER Pośrednictwo  wyłą- 

choroby skórne, we. CZone. Uprasza się o 
neryczne moczo- podanie 
RE PA] R: 

i ‘ойсе rskie SCM: 
Glatermja. Śollux. Nr 16 m. I, 
Mickiewicza 12, rog wiecka. 2 

rozwiniętemi sztandarami, z muzyką... 
Oficerowie z trójkolorowemi kokardami 
pędzili, co koń wyskoczy, niosąc rozka- 

zy. ' 
Nad miastem wżnosił się niespokojny 

pomruk tłumów, ginąc w niewzruszo- 
nym błękicie nieba. Opowiadano sobie 
z przerażeniem, że przedmieścia pow- 
stały i ruszyły na stolicę. A, słowom 
tym wtorował złowróżbny odgłos bę- 

. bnów. Tłum rósł z każdą chwilą, bar- 
jery zaczęły trzeszczeć pod naporem 
zdenerwowanych widzów, oczekują- 
cych niecierpliwie ukazania się żandar- 
mów ze skazańcami. 

Hektor nie mógł oderwać oczu od 
zamkniętych drzwi więzienia, był jak 
urzeczony. Z największym trudem uda- 
ło mu się przedostać do pierwszego 

a 

Н 

odanie = warunkow į IĮ 1821 Wilno, druk я 
piśmiennie pod adre- Zawadzkiego. Oferty | łokujemy pod moc- 

Wilno, Zawalna proszę zyłaszać pod, ne zabezpieczenie 
Grabo- adresem: Zakład Ana- 

LYA DE PUTTI 
Potężny salonowo-erotyczny dramat w 12 
akt. Role główne kreują znakomita artyst- 
ka LYA DE PUTTI, amant ADOLPHE 
MENJOU i RIC  RDO CORTEZ. 

limrożenie Maść „MKULUL“ 455 

ckiego zapobiega Od- 
mražaniu się koficzyn i goi ranki, p0-Z 

je od odmrożenia. Sprzedają 
apteki i składy. . 8916 —0 — EZ Z 

HEMOROIDY 
aw ŁAPALĄ 
ROCCA › 
A I 2 

        

      

   

B WŁ ū S ó W wypadanie, łupież, 
B * 8 łysienie usuwa 

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

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

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

Mieszkanie D 0M, dresniany 
# о 2 mieszka- 

2 pokojowe z kuch-| niach, placu prze- 
nią do  wynajęcia.j szło 1.000 metrów 
Skopówka 5. —,| Sprzedamy zaraz 

za dolarów 
D. H. K, „Zachęta“ 

  

Pensjonat Mickiewicza 1, 
CYWIŃSKIEJ poleca! tel: 9-05. —o | 
pokoje, obiady | dla SEEB E СЛ С НОИ 
przychodzących. Be- 
nedyktynska 2 m. 5, 
telef. 1703. — 

AWWAWAW T Solidnie : 
okujemy gotówkę 

KUPNO | SPRZEDAŹ w każdej walucie 

WAWAWAW 
pod mocne gwa- 

rancje 
Wil. Biuro Komi- 

1.500 dolarów | 
folwark pod Wil- 

sowo - Handiowe, 
Mickiewicza 21, 

- į tel. 152. _9I0[-0 
nem przy samej | —77 
stacji kolejowej. ; wadze Sz. Pan. 
Pa „Pieszo Mchrzescijanka 
D. H.-K. „Zachęta* |Mereżki sami 

Mickiewicza U 

I tel..9-05. _ve01—0._ Mostowa 25—15. L 

Kids, To Šai ł <= 
majątków, fol- 

warków, ośrod- Doskona у 
ków, domów i willi { DZIERŽAWA 
zalatwiamy dogod- | dużego majątku o 
nie bez kosztów 4 PSzennej ziemi 

zaraz do wzięcia 

Wil. Biuro Komi- į D. H.-K. „Zachęta“ 
sowo - Handlowe, |: Mickiewicza L 

Mickiewic/- 21, į: tel. 9-05. 6101—0 

tel. 152. : 

‚ Г АСНОФО _ 2 į Powóż gumach PRZEPISUJEMY | 

wstępnych   
uprzężą w b. dobry: stanie okazyjnie do| NA MASZYNACH 
sprzedania. Metropo-| Wil. Biuro Komi- 

sowo - Handlowe, ltałna 1, od godz. 
10 ej do t-ej. —l] Mickiewicza 21, 

tel. 152. _ 516-0 

Pleniqize ; 

  

upię dzieło Bojanu- 
sa pod tytułem: 

Anatomen _ testudinis | 
Europeae Tom | 1819 

    

о 

u osób solidnych 
tomii Porów. U. $.| D. H.-K. „Zaci ęta” 

— 
m
s
 

kB 

2 E, WARSZAWA > „ Wilno, Mickiewicza 23. 0GB Tatarskiej 9-2 5—8. В. м Wilnie, Zakre-| Mickiewicza | 

zę = E 25 |] W.Z.P 43. towa 15. -ol tel. 9-05. o 

: w. WILIAMS. przy kościele św. Rocha, — uśmiech ścić do tego, by ona umarła, Zuzo... _ nowczo Zuza. — Posłuchaj! Wieczorem regi wojsk ciągnęły się wzdłuż ulic, z cznie poruszał ustami, mrucząc: „zaraz 
otworzą drzwi. Trzeba liczyć. Będzie 
czterdzieście cztery osoby, a nie czter- 
dziešcie pigč!“ 

Nareszcie z za drzwi doleciał do nich 
hałas, niewyraźny pomruk... ttum za- 

marł. * 
Wyprowadzono skazańców. Gło- 

śno rozlegały się uderzenia butów o 
bruk dziedzińca. Scisk zrobił się jesz- 
cze większy. Ktoś pochwycił Hektora 
za rękaw. Niecierpliwie wyrwał się, ale 
znów poczuł czyjąś rękę. Z wściekłoś- 
cią odwrócił się i ujrzał za sobą zna- 
jomą smagłą twarz. 

— Obywatelu, — rzekł młodzieniec 
ze zjadliwym uśmiechem, — zdaje mi 
się, że podczas ostatniego naszego spot 
kania, obiecałeś się ze mną zobaćzyć, 
ale nie stawiłeś się! : 

rzędu widzów. Całe ciało jego byto 
zbolałe i bezsilne, nawet myśli sprawia, 
ły mu ból fizyczny. Bezmyślnie tępym 
wzrokiem patrzał przed siebie, zapomi- 
nając, gdzie jest i co go czeka. Serce 
uparcie wierzyło w jakiś cud. Bezdźwię 

łaska 
wawy 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. Druks-nia „Wydawni Ctwo Wileńskie'* Kwaszelna 23 
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