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NIEZALEŻKY ORGAM DEMOKRATYCZNY 

Stresemann W roli protektora Manifestacja polsko-francuskiej 

mniejszości. 
Genewa, S.III 1929 r. 

W drodze między Berlinem a 

granicą szwajcarską we wtorek:5-go 

po południu przyniosły gazety nie- 

mieckie wiadomość, że dyskusja w 

sprawie mniejszości ma się rozpo- 

cząć tegoż dnia na poobiedniem po- 

siedzeniu Rady Ligi. Zmartwiło to 

nas—mego towarzysza podróży. kol. 

Mackiewicza i mnie—ponieważ nie 

mogliśmy żadną miarą wcześniej 

stanąć w Genewie, niż we środę 

7-go na kilka minut przed południem. 

Na nasze szczęście, już wieczorem 

okazało się, że p. Stresemann zwąt- 

pił w ostatniej chwili w doskonałość 

niektórych ustępów swej przygoto- 

wanej mowy, wskutek czego, aby 

mu dać czas na dokonanie popra- 

wek, przełożono odpowiedni punkt 

porządku dziennego na dzień na- 

stępny. 

Bez żadnego spóźnienia—częste- 

go w ostatnich dniach — przyjecha- 

liśmy do Genewy. Wprost z dworca, 

rezygnując z przyprowadzenia siebie 

do należytego zewnętrnego wyglą- 

du po 40-togodzinnej podróży—au- 

tem do „Pałacu Narodów". Karta 

wstępu zawczasu przygotowana dzię- 

ki uprzejmości p. Neymana, człon- 

ka Sekcji informacyjnej Sekretarjatu 

Ligi. Czas był najwyższy. Właśnie 

p. Stresemann zakończył swoje prze- 

mówienie po niemiecku. Tłómaczo- 

no je na francuski, potem na an- 
gielski. Zapobiegliwa delegacja nie- 

miecka rozdawała dziennikarzom 

odbitki, obejmujące !4 stron pisma 

maszynowego. Sala posiedzeń i ku- 

luary zatłoczone. Dziennikarzy jesz- 

cze więcej niż we wrześniu podczas 

obrad Zgromadzenia. Znać bardzo 

duże ożywienie i zainteresowanie. 
Jest sporo przedstawicieli prasy pol- 

skiej. Tłómaczenia zakończone, ogła- 

sza się przerwa do 4-ej popołudniu. 

Trzeba przestudjować tekst mowy 

Stresemanna. 

Jest to elaborat przygotowany 

i obmyślony dokładnie i pilnie, pra- 

gnie ująć problem mniejszości w du- 

chu zasad i celów Ligi, posługuje 

się właściwemi jej pojęciami i języ- 

kiem, uderza w struny uczuć ogól- 

no ludzkich, przestrzega przed po- 

głębianiem różnicy pomiędzy obie- 

tnicami a rzeczywistością. Zaczyna 
się od krytyki dotychczasowej dzia- 

łalności. Ligi w zakresie zagadnie- 

nia mniejszościowego, zaznacza roz- 

czarowanie wśród mniejszości, pod- 

kreśla stałość zobowiązań państwo- 

wych wobec nich oraz potrzebę ba- 

"dania przez Ligę sytuacji, w jakiej 
się znajdują mniejszości podlegają- 

ce jej opiece. Badanie to nie po- 

winno być rozumiane jako miesza- 

"nie się w sprawy wewnętrzne pań- 

stwa, jako działanie przeciwko ich 

integralności, lub popieranie ireden- 
ty. Tu robi p. Stressemann swój 
pierwszy gruby błąd, wypowiadając 

słowa: „coprawda, nie sądzę, aby 

nasz wiek miał stworzyć stan rzeczy 
wiecznie trwały. Jest to zresztą wy- 

rażnie zastrzeżone w pakcie Ligi. 

Lecz to nie należy do sprawy, któ- 

ra nas w tej chwili zajmuje". To 

wyraźne powołanie się na art. 19 

paktu żle przysłużyło się p. Strese- 

 mannowi, obudziło bowiem  nieuf- 

ność do intencyj, któremi się kieru- 
je, żądając większych gwarancyj dla 

praw mniejszości, przyśpieszenia 
procedury i szybszej jawności dla 

wpływających do Ligi skarg i pe- 

tycyj. 
* W dalszym ciągu mówca wypo- 
wiedział się kategorycznie przeciwko 
teorji, 2е traktaty mniejszościowe 

powinny prowadzić do stopniowej 

asymilacji mniejszości z większością 

każdego państwa. P. Stresemann 

| miał tu na myśli raport przedstawi- 
ciela Brazylji p. Mello Franco z dn. 
9.XII 1925 r., który zawiera ustęp 

następujący: „wydaje mi się, że ci 

którzy powołali do życia system 

ochrony praw mniejszości nie mieli 

na celu utworzenia w łonie pew- 

nych państw masy obywateli, uwa- 

żającej się za obcą nazawsze całe- 

mu organizmowi narodu; przeciwnie, 

chcieli oni stworzyć środki prawne, 
mogące zabezpieczyć ich wlašci- 

wości osobiste pod każdym wzglę- 

dem, a z drugiej strony przygoto- 

wać warunki do wytworzenia całko- 

witej jedności narodowej". Z. po- 

wodu tego ustępu raportu p. Mello 

Franco wynikło długotrwałe niepo- 

rozumienie, które dopiero teraz zo- 

stało usunięte. 

Rzecz ta wymaga osobnego о- 

mówienia. Narazie wystarczy powie” 

dzieć, że zwrot francuski „wniłć na- 

tienalo“ bynajmniej nie oznacza jed- | 

ności %arodewej, W języku francus- 

kim słowo „nattonaliić" nie oznacza, 

„narodowości lecz „przynależność 

państwową”. Oba te pojęcia są we 

Francji zidentyfikowane, przy zasto- 

sowaniu zaś ich do innych państw 

muszą być rozgraniczone. P. Mello 

Franco, jak również Chamberlain, 

który się z nim zupełnie zgodził 

wówczas, mieli na myśli nie asymi- 
lację narodową, lecz asymilację pań- 

stwową, to znaczy nie tylko formal- 

ne, mechaniczne, lecz organiczne, 

wewnętrzne zespolenie się mniej- 

szości naredowej z państwem, któ- 
rego większość ludności należy do 

innej narodowości. Rezultat dyskusji 

na temat zaatakowanego przez p. 

Stresemanna nieporozumienia był b. 

ciekawy, okazało się bowiem, że 

nawet p. Chamberlain bynajmniej 

nie uważa zasady narodowej za 

jedyną spójnię wewnętrzną jedno- 

stek z państwem. 

Wnioski p. Stresemanna zmie- 

rzały do tego, aby Rada |) przy- 

stąpiła do studjów nad zmianą pro- 

cedury, ustalonej dla skarg mniej- 

szości, 2) rozważyła środki nie- 

zbędne do wypełnienia jej obo- 

wiązków gwaranta praw mniejszości 

poza zakresem wypływających skarg, 

3) wyjaśniła zasady tych gwarancyj, 

które wzięła na siebie wobec mniej- 

szości. 

Nie ulega wątpliwości, że całe 

przemówienie Stresemanna było ob- 

liczone na efekt i rezonans ze- 

wnętrzny. 

Pryncypja mniejszościowe nie 

istniały dla niego zupełnie jeszcze 
w okresie wojny, lecz to mu nie 

przeszkadza brać Ra siebie roli pro- 

motora tych pryncypjów teraz, kiedy 

dać ona może dogodne dla Niemiec 

szanse polityczne. Wbrew pozorom 

i pomimo skrupulatnego trzymania 

się w słowach „ducha ligowego" 

intencje p. Stresemanna nie są 

konstruktywne. Jest w nich chęć 
wygrywania nacjonalizmu i ireden- 

tyzmu.w pierwszym rzędzie mniej- 

szości niemieckich, a dalej innych. 

Kiedy p. Chamberlain w swojej 

odpowiedzi parokrotnie użył wyra- 

żenia że „mniejszości powinny przy- 

chodzić do Ligi z czystemi rękami”, 

nie miał zapewne na myśli Strese- 

mańna, który choć występował w 

charakterze ich protektora, do mniej- 

szości narodowej nie należy i jest 

ministrem spraw zagranicznych pań- 

stwa, które zawsze bardzo czynnie 

i bezwzględnie hołdowało hasłu asy- 

milacji + dowej ludności nienie- 

mieckiiCZE.  *adem niemieckim. 
Lecz 1 asa Ste owej chwili wra- 

żenie, że”. 4 żądanie „czystości 

rąk* sformułował Chamberlain w 
czasie kiedy przysłuchiwał się dłu- 

gim patetycznym wywodom Strese- 

na temat rozczarowania 

mniejszości do dobrej woli Ligi oraz 

obowiązków, które wobec nich na 

członkach jej ciążą. 

manna 

Testis. 

przyjaźni. 
2 pobytu min. Zalestiage wa 

Francji. 

LYON, II. II. (Pat.) Wczoraj ra- 
no przybył tu p. minister spraw 
zagranicznych Zaleski z małżonką. 
Na dworcu powitali p. ministra 
między innymi p. ambasador Chła- 
powski z małżonką, burmistrz mia- 
sta Herriot, oraz przedstawiciele 
tutejszej kolonji polskiej. Po mszy 
świętej i kazaniu p. minister Zaleski 
złożył wieniec na pomniku miesz- 
kańców Lyonu, poległych za Oj- 
czyznę. Następnie w towarzystwie 
przedstawicieli władz miejscowych, 
prezesa i sekretarza komitetu tar- 
gów lyońskich p. minister zwiedził 
teren targów. W południe w wiel- 
kiej sali ratusza odbył się bankiet, 
w którym wzięło udział przeszło 
200 osób. 

Pan Herriot w przemówieniu 
swem podkreślił jednomyślne uczu- 
cia sympatji, jakie żywi ludność 
Lyonu dla Polski oraz w gorących 
słowach podziękował gościom pol- 
skim za przybycie, a specjalnie p. 
ministrowi Zaleskiemu. 

Po południu odbyła się w uni- 
wersytecie wielka manifestacja. Rek- 
tor Gheuzi powitał p. ministra Za- 
leskiego w charakterze przewodni- 
czącego miejscowej grupy stowarzy- 
szenia Amis de la Polognie. 

Po kilku przemówieniach zabrał 
głos p. minister Zaleski, który 
oświadczył, iż odwieczna przyjażń 
łącząca Polskę z Francją oparta jest 
nietylko na koniecznościach poli- 
tycznych — posiada ona głębsze 
jeszcze korzenie w duszach obu na- 
rodów. Jednym z istotnych czynni- 
ków polityki zagranicznej Polski 
było zawsze kultywowanie i wzmac- 
nianie sojuszu francusko-polskiego— 
najlepszej gwarancji bezpieczeństwa 
i pokoju europejskiego. Dzieło zbli- 
żenia francusko-polskiego uzupełnia 
się coraz intensywniejszym rozwo- 
jem stosunków ekonomicznych, któ- 
re niebawem wzmocnione będą 
przez nowy traktat handlowy, opar- 
ty na wzajemnem zaufaniu i umożli- 
wiający znaczne wzmnożenie wy- 
miany pomiędzy obu krajami. 

Wzrastające potrzeby Polski czy- 
nią rynek polski z dniem każdym 
coraz bardziej interesującym dla 
kraju, przywożącego swe produkty 
do Polski. Ponadto bogactwa natu- 
ralne Polski, eksploatowane w spo- 
sób coraz bardziej wydatny, winny 
zwrócić specjalną uwagę konsumen- 
ta francuskiego. Przemówienie swe 
zakończył p. minister zaproszeniem 
kupców i przemysłowców francus- 
kich do zwiedzenia wystawy po- 
znańskiej. A 

Następnie stowarzyszenie Allance 
Francaise wydało wielki bankiet, w 
czasie którego wygłoszono szereg 
mów. O północy pan minister Za- 
leski odjechał do kraju. 

Głód w lafiantach. 
Łotewski wice-minister komuni- 

kacji F. Kemp wystosował do wszyst- 
kich frakcyj latgalskich w sejmie 
raemorjał, w którym stwierdza, że 
w infiantach nastąpił głód. Z ogól- 
nej ilosci 550.000 mieszkańców In- 
flant czyli Latgalji, przeszło 400.000 
należy do stanu rolniczego, 70 proc. 
zaś rolników już obecnie dosłownie 
głoduje. Tak więc około 280.000 о- 
sób potrzebuje natychmiastowej po- 
mocy i przekarmienia, aż do nowe- 
ge urodzaju t. j. w ciągu czterech 
miesięcy. 

Rachując, że każdego mieszkań- 
ca, dotkniętego klęską nieurodzaju 
wypadnie obdzielić minimalnie sze- 
ściu kilogramami miesięcznie i li- 
cząc kilo mąki po 36 sant., trzeba 
będzie wydać w ciągu czterech 
miesięcy na akcję ratunkową prawie 
2 i pół miljona łatów, a biorąc pod 
uwagę rozmaite wydatki nieprzewi 
dziane należy wyasygnować okrągła 
sumę 3 miljonów łatów. 

  

  

Lwyżka cen mąki. 
W dniach ostatnich daje się” za- 

uważyć na rynku charakterystyczna 
zwyżka cen mąki, która dochodzi 
obecnie przeciętne do 37 i pół zł. 
za 100 kilo, podczas gdy jeszczedwa 
tygodnie temu obracała się w gra- 
nicach 84 — 85 zł. Wskutek tego 
przewidywać należy odpowiednią 
zwyżkę cen chleba. 

Ze względu na wagę ceny tego 
artykułu najpierwszej potrzeby, wła- 
dze administracyjne otrzymały od 
M-stwa Spr. Wewn. dyrektywę do 
śledzenia zmian cennika chlebowego 
i ewentualnej interwencji celem za- 
pobieżenia nadmiernym żądaniom w 
sprzedaży detalicznej. 

  

  

Dziś otwarcie 

daga p. „AKZKOWSNI 
Lokal komfortowo urządzony. Bufet zaopatrzony w pierw- 

szorzędne napoje i zakąski, Kuchnia pod zarządem mistrza 

kunsztu kulinarnego. Podczas Obiadów i Kolacyj przygrywać 

będzie pierwszorzędny KWINTET MUZYCZNY. 
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8 SALE. GABINETY. 

Din Bao T.BUNIMOWIC | 

obligacji 4/4 prem. pożyczki inwestycyjnej 
z r. 1928 

mającego się odbyć dnia 7-go kwietnia r. b. 786 
RZEKOSAT, LD PERZENKADOKA 

| wylosowania amortyzacyjnego 

  

Kryzys konferencji reparacyjnej. 
PARYŻ, II-III. (Pat.) W-g informacyj „Le Matin" z Genewy, komitet 

rzeczoznawców ma pozostawić rządom, których przedstawiciele zebrać się 
mają w połowie kwietnia, troskę ustalenia wysokości rocznych spłat 
niemieckich. 

BERLIN, 11. IIl. (Pat).;Prasa berlińska uderza dziś w depeszach z Pa- 

ryżu na alarm z powodu kryzysu, jaki, miał się zarysować w obradach 

koferencji rzeczoanawców.—,Vossische Zeitun* podkresla, że po dzisiej- 
szem posiedzeniu delegat niemiecki dr. Sehacht opuścił Paryż, udając się 

do Berlina. 
„Vossische Ztg.* proytacza dalej informacje Sauerweina, zamieszczo- 

ne w „Matin*, a zapowiadające fiasco konferencji. — Sauerwein zapowia- 
da, że rzeczoznawcy pracować jeszcze będą około trzech tygodni, w tym 

czasie jednak będą mogli opracować najwyżej plan praktycznego prze- 

prowadzenia spłat reparacyjnych, natomiast najważniejsze sprawy, a mia- 

nowicie kwestja ustalenia całej sumy długu niemieckiego, jak również 

ilości i wysokosci rat rocznych pozostanie nierozwiązane. 

Polsko-francuski traktat handlowy. 

(Tel. od własnego korespondenta z Warszawy). 

W niedługim czasie rokowania o rewizję traktatu handlowego polsko- 

francuskiego, które toczą się w Paryżu od kilku tygodni, zostaną sfinali- 

zowane i nowy traktat handlowy zostanie podpisany. — Strona polska 

uzyskała w nowym traktacie zasadę największego uprzywilejowania, co 

niewątpliwie odbije się bardzo korzystnie na wzroście naszego eksportu 

do Francji. Eksport ten obejmie w pierwszym rzędzie masowe transporty 

środków żywności oraz większe niż dotychczas transporty drzewa. 

Starania polskie o kredyty. 

(Tel. od własnego korespondenta z Warszawy). 

Od kilku dni bawi w Paryżu specjalna delegacja w osobach b. mini- 

stra Meysztowicza, dyrektora Państw. Banku Roln. Staniszewskiego 

oraz przedstawicieli towarzystw kredytowych ziemskich, która prowadzi 

z grupą finansistów francuskich pertraktacje w sprawie uzyskania długo- 

terminowego kredytu rolnego w sprzedaży Francuzom długoterminowych 

listów zastawnych ziemskich. — W toku pertraktacyj wysunięto koncep- 

cję przyjęcia do grupy kapitalistów francuskich również kapitała ame- 

rykańskiego. 

Rmbssador sow. przy Watykanie? 

WIEDEŃ, 11-1II. (Pat.) Dzienniki wiedeńskie donoszą z Moskwy, że 

rząd sowiecki pragnie nawiązać stosunki dyplomatyczne z Watykanem 

i gotów jest zamianować ambasadora przy Watykanie. 

Trocki wypuszczony na woiność. 

BERLIN. 11.II1. (Pat). Prasa Kerlińska donosi, że pomiędzy Trockim 

a ambasadorem sowieckim w Konstantynopolu Surizem miało dojść do 

porozumienia, na mocy którego Trocki opuścił w niedzielę gmach konsu- 

latu sowieckiego w Konstantynopolu i zamieszkał w hotelu tureckim. 

Straż, która towarzyszyła Trockiemu, ma odjechać do Rosji. Trocki 

ma pozostać narazie w Konstantynopolu, oczekując odpowiedzi rządu 

niemieckiego. Trocki zwróci! się do rządu sowieckiego w sprawie udzie- 

lenia pozwolenia jego drugiemu synowi, znajdującemu się w Moskwie, 

na wyjazd do ojca. / 

Postulaity szkoline Serbo-Lužyczan. 
BERLIN, 1!-Ш. (Pat.) Organizacje kulturalne serbo-łużyczan wysłały 

memorjał do kanclerza Muellera, żądający wydania dla serbo-łużyczan 

takich samych rozporządzeń, regulujących sprawę szkolnictwa, jakie zo- 

stały wydane w kwestji szkolnictwa mniejszościowego polskiego i duń- 

skiego. Rząd pruski ma zamiar zaczekać na wyniki dotychczas już wy- 

danych dekretów mniejszościowych, a dopiero potem poweźmie decyzję 

co do wydania ewentualnej ustawy ramowej w sprawie szkolnictwa 
mniejszościowego dla całej Rzeszy. 

* 
ma 

Książe Walji regentem Anglji. 
BERLIN, 11.IIL. (Pat). „Voss. Ztg* donosi z Londynu, że gabinet an- 

gielski nosisię z planem ewentualnego powierzenia regencji tymczasowej, 

którą od czasu choroby króla sprawowała rada regencyjna, ks. Walji. 

Powodem tej zmiany jest z jednej strony żądanie lekarzy, aby król na 

przeciąg pół roku przynajmniej wstrzymał się od udziału w rządach, 

z drugiej — możliwość zmiany personalnej w łonie rady regencyjnej na 

skutek możliwego po wyborach ustąpienia premjera, będącego członkiem 

rady. 

Amanuliah znów górą? 
LONDYN, 1I.IIL. (Pat). Według doniesień spec. korespondenta „Chi- 

cago Tribune" w sytuacji politycznej Afganistanu nastąpił zwrot decydu- 

jący na korzyść Amanullaha. Amanullah na zeb.aniu szczepów afgańskich 

w Kandaharze złożył uroczystą przysięsę na święty płaszcz proroka. że 

zrzeka się wszelkich planów refusi.. orskich 1 przywróci siłą wyje 

Koranu. 

Mr. 59 (1404) 
  

DZIEŃ POLITYCZNY. 
Dnia ll b.m. w godzinach pope- 

łudniowych odbyło się pod przewo- 
dnictwem p. prezesa Rady Ministrów 
prof. K. Bartla posiedzenie Komitetu 
Ekonomicznego Ministrów, na któ- 
rem omawiane były bieżące sprawy 
gospodareze. 

® 

W dniu wczorajszym w godzi- 
nach popołudniowych przybył do 
gmachu Sejmu nowomianowany kie- 
rownik Ministerstwa Skarbu p. dr. 
Grodyński i złożył wizytę marszał- 
kom Sejmu i Senatu. 

NIE ZBT WOZZET NENA ERA Z RDA OCH RTP WTOCP ERY) 

Dziś plenarne posiedzenie Sejmu. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Dziś odbędzie się o godzinie 4 

popoł. posiedzenie plenarne Sejmu. 
Bardzo obszerny porządek dzienny 

zawiera między innemi ratyfikaeję 

protokółu moskiewskiego, 

Uchwalenie bndżetu przez Senat. 
(Tel. od wł, kor. z Warszawy). 

Senat uchwalił wczoraj budżet 
państwa na rok 1929/30.3Na wstępie 
marszałek Szymański oświadczył, że 
te części budżetu, do których. na 
komisji senackiej nie wniesiono žad- 
nych zmian, uważać będzie za przy- 
jęte w brzmieniu sejmowem. 

Przed przystąpieniem do głoso- 
wania nad poprawkami sen. Janu- 
szewski (Wyzwolenie) postawił wnio- 
sek o przyjęcie całego budżetu w 
brzmieniu sejmowem. Wniosek ten 
odrzucono 44 głosami przeciw 38. 

W budżecie; Ministerstwa Spraw 
Wojskowych 48 głosami przeciw 45 
odrzucono wniosek komisji senackiej 
e zmniejszenie pozycji na utrzyma- 
nie wojska o przeszło 7 miljonów 
oraz poprawkę o zwiększenie pod- 
róży służbowych i przesiedleń © 
przeszło | miljon. Wniosek komisji 
© zwiększenie funduszu dyspozycyj- 
nego ministra spraw wojskowych o 
1.990 tys. zł. odrzucono 48 głosami 
przeciw 46. 

'Tą samą większością odrzucono 
wniosek o zwiększenie pozycji „róż- 
ne". Zmobilizowana opozycja prze- 
ciwrządowa od P. P. S. do Endecji 
wraz z mniejszościami w ten de- 
monstracyjny, a wysoce szkodliwy 
dla państwa sposób, odpowiedziała 
na ostatnią mowę Pana Marszałka 
Piłsudskiego. Udało się jej zaledwie 
dwoma głosami większości przefor- 
sować zmniejszenie funduszu dyspo- 
zycyjnego. W budżecie Ministerstwa 
praw Wewnętrznych przywrócono 

natomiast fundusz dyspozycyjny w 
wysokości 6 miljonów. 

Wreszcie z ważniejszych popra- 
wek, poczynionych w budżecie przez 
Senat, przyjęto wniosek komisji do 
budżetu Ministerstwa Skarbu o 
zmniejszenie w dochodach nadzwy- 
czajnych dochodu z podatku mająt- 
kowego o 25 miljonów złotych. Po- 
nadto Senat przyjął szereg drob- 
nych poprawek do innych części 
budżetu. 

Nowy prezes Polskiej Akademji 
Umiejętności. 

Dn. 9 b. m. dokonany został na 
tajnem posiedzeniu członków Pol- 
skiej Akademji Umiejętności wybór 
nowego prezesa w miejsce prof. 
Jana Rozwadowskiego, który zgło- 
sił rezygnację z powodu złego sta- 
nu zdrowia. Prezesem wybrany zo- 
stał jednomyślnie dotychczasowy 
wiceprezes Akademji, prof. Kazi- 
mierz Kostanecki. Nowowybrany 
prezes Polskiej Akademji Umiejęt- 
ności jest profesorem anatomii opi- 
sowej na wydziale lekarskim U. J.; 
piastował on kilkakrotnie godność 
rektora Wszechnicy Jagiellońskiej, a 

|w latach wojennych był wiceprezy- 
dentem m. Krakowa. 

  

Kronika telegraficzna. 
== W katastrofie kelejowej, która nastą- 

piła pod Adebazar na skutek obsunięcia się 
skały na przejeżdżający właśnie pociąg, za- 
bitych zostało trzy osoby, zaś rany odniosło 13. 

= Obsunięcie się gruntu koło Lembang 
w Batawji spowodowało śmierć 17 ludzi. 
Jest też wiele rannych. Zniszczeniu uległo 
również wiele zabudowań i plantacyj ryżu i 
cukru. Równocześnie z tą katastrofą żywio- 
łową nastąpiły wylewy. 

<= Wybuchł pożar w Hang-Kong, który 
spowodował śmierć 9 osób. Szereg osób 
odniosło rany. Wiele osób, pragnąc ratować 
się, wyskakiwało z górnych pięter na ulicę. 

= Dyrektor lotnictwa Stanów Zjedno- 
czonych Young odłeciał wczoraj rano v g. 
8 min. 15 z lotniska Le B: urget do Berlina. 

= Król bułgarski Borys, przybył do 
Białogrodu odjeżdżając wkiótce do Buda- 
pesztu. 
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ŻYCIE GOSPODARCZE. 
Doroczny Sejmik Wileńskiego Oddziału Związku 

Spółdzielni Polskich. 

W ubiegłą niedzielę odbył się w 

sali Stowarzyszenia techników, Sej- 

mik Wileńskiego Oddziału Związku 

Spółdzielni Polskich. (Województwa . 
Wileńskie i Nowogródzkie). Repre- 

zentowanych były 41 spółdzielnia. 

Prócz tego przybyli na Sejmik, jako 

goście dość liczni reprezentanci wi- 

leńskich sfer gospodarczych i admi- 

mistracji państwowej. 

Po zagajeniu Sejmiku, odbyły się 

wybory  prezydjum, do _ którego 

weszli między innymi: p. Zawadzki 

(Prezes) p. Świętorzecka, p. Bochwic. 

Po odczytaniu protokółu z poprzed- 

niego Zjazdu i przyjęcia go przez 

Sejmik nastąpiło _ sprawozdanie 

Rady Związku Śpółdzielni z dzia- 

łalności oddziału wileńskiego w 

roku 1928. Pan Rakowski złożył 

dłuższe sprawozdanie o stanie spół- 

dzielni kredytowych, rolniczo-handlo- 

wych i innych. Dalej nastąpiło spra- 
wozdanie z działalności spółdzielni 
mleczarskich. 

Po sprawozdaniach, zamiast o- 

czekiwanej dyskusji nad nimi, na- 
stąpił referat p. Kuczewskiego „O 

znaczeniu rozwoju spółdzielni dla 

Ziem Wschodnich". Po referacie 

wywiązała się dyskusja nad prawoz- 

daniami. 
Przed wyczerpaniem przewidzia- 

nych punktów porządku dziennego, 

dokonano wyborów członków Rady 

na miejsce ustępujących i wyloso- 

wanych. Weszli do Rady pp.: l. Tur- 

ski, T. Szalewicz i J. Houwald. 
W dniu wczorajszym odbyło się 

zebranie wydziału mleczarskiego. 
Podajemy niżej wyjątki ze spra- 

wozdania ileńskiego Oddziału 

Związku Spółdzielni Polskich. 

W dniu 1.1 1928 r. należało do 
Zwiazku 53 spėldzielnie. W dniu 

- LI 1929 r. ilość ta wzrosła do 98, 
w tem: 
Spółdzielni kredytowych ‚ — 33 

3 rolniczo-hadłowych — 12 

Rody 25 P — a 

Spółdzielni mleczarskich . . — 40 

Województwo Wileńskie liczy 

81 spółdzielni, zaś Norogródzkie— 16. 

Spółdrielnie kredytowe: 

Przyrost spółdzielni kredytowych 

idzie w woj. wileńskiem, w woj. na- 

tomiast nowogródzkiem stan pozo- 

staje bez zmiany. Przyczyną tego 

większe uświadomienie ludności o 

korzyściach, jakie daje spółdziel- 
czość, w woj. zaś nowogródzkiem 

wogóle brak ludzi do pracy społecz- 
nej. 

Stan udziałowców w ciągu roku 

zwiększył się do liczby 17597 na dz. 

1.1 1928 r., czyli przyrost wynosi 

21,7 proc. 
Na spółdziełnię przeciętnie wy- 

pada po 550 udziałowców, zamiast 
482 na I.l 28 r. 
fy Kapitał udziałowy zwiększył się 

w ciągu roku o 29 proc. i stanowi 

z rezerwami na dz. 31/XII 28 r. su- 

mę zł. 1.027.284—czyli zł. 32.100 na 

spółdzielnię. Wkłady wzrosły o 17,8 

proc. do sumy zł. 1.074.929. Mały 

przyrost tłumaczy się tem, że wjed- 

nej ze spółdzielni w woj. nowo- 
gródzkiem w związku z reorganiza- 

cją tej spółdzielni wkłady były wy- 
płacane i zmniejszyły się z sumy 
146.000 do 60.000 zł., czyli zmniej- 

szenie stanowi 9,4 proc. całej sumy, 

ri A 

Od Zielonego Balonika 
do Mickiewicza. 

Il. 

Boy, powiedział sobie, że Mic- 
kiewicz wzniesiony na jednolitą bry- 
łę piedestału, sam tam skamieniał, 
zmartwiał, stał się dalekim, zimnym 
posągiem dla współczesnego społe- 
czeństwa i trzeba (Go sciągnąć na 
ziemię, wmięszać w plebs, ba, po- 

klepać po ramieniu, a wtedy Go na 
nowo pokochają, nie mglistą, ideal- 

ną miłością Monsanwatćzyków, ale 

jurną poufałością braterstwa. Hola! 

„To Pan ma omylone“, mówiąc kre- 
sową polszczyzną. (Kresow Zacho- 
dnich). 

Rozumie się, że inny cokolwiek 
musi być stosunek Polaków do Mic- 
kiewicza w wolnem państwie, niż w 
epoce niewoli, emigracji i w ucisku 
politycznym lub na obczyźnie. Wte- 
dy musiał być wieszcz tym słupem 
ognistym Izraela, ukazującym przej- 
ścia w odmętach topieli, był wodzem 
faktycznie, dzięki nadludzkim właś- 
ciwościom, nietylko gienjuszu poe- 
tyckiego, ale i sposobu w jaki życie 

swe ułożył. Nieczęsto się zdarza, 
by wolny duch natchnienia, miłości 
Ojczyzny, szukania swego Boga, ob- 
jawiał się poza twórczością literacką 
tak jawnie, bezwzględnie, kryształo- 
wo i ogniście w życiu. W pewnej 
chwili przestał pisać, ale to co czy- 
nił, było najwspanialszym poematem, 
zdolnym natchnąć innych, idących 
za nim poetów i zobaczyliśmy to u 
Wyspiańskiego. 

Nie znam epizodu w naszych dzie- 
jach porozbiorowych, któryby mię 
bardziej porywał i wzruszał, jak ten 
kiedy srebrnowłosy ów starzec, szedł 
z garścią rodaków z krainy włoskiej 
ku idealnej Ojczyżnie, przed siebie, 
bez liczenia się z czembądź, otoczo- 
ny wielbieniem spotykanych wiosek, 
i ludności włoskiej rozkochanej w 
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normalny więc wzrost wkładów wy- 

raża się w proc. 27,2, 
Na spółdzielnię wypada 33.591.54 

zł. ina każdego udziałowca zł.61.09, 
wobec zł. 30.405 na spółdzielnię na 
1.1 28 r. 

Zaciągnięte pożyczki i redyskon- 
to w bankach zwiększyły się tylko 
o 20 proc. okrągło w stosunku de 
stanu na dz. 1.1 28 r. 

Stosunek kapitałów własnych do 

obcych w porównaniu na początku 
i na koniec roku polepszył się na 
dobro spółdzielni. 

Stosunek na dz. 1.1 28r. wynosił 

jak 1:3,6; — na dz. 31.XII 28 r. wy- 

nosił jak 1:3,1, głównie z powodu 

zwiększenia się intensywniejszego 

kapitałów własnych, przyczem ka- 

pitały zebrane na miejscu stanowią 
57 proc. wydanych pożyczek. 

Zł. 3,697.070 — suma pożyczek 
udzielonych o 21 proc. większa w 
końcu roku niż na początku, biorąc 

pod uwagę stan pozostałości. 

Na spółdzielnię przypada wyda- 

nych pożyczek na 31.XII 28 r. zł. 

115.533, na udziałowca zł. 210. 

Biorąc zaś pod uwagę przeciętny 

ruch pożyczek oraz sumę przypada- 

jącą na | udziałowca można twier- 

dzić, że wydano pożyczek w ciągu 

roku na sumę około zł. 10.000.000— 
w ilości około 10.000. 

Pogotowie kasowe spółdzielni 

wynosiło na dz. 1.1 1928 г. 11,47/4 

na dzien 31.XII 1928 r. — 7,29/e 

czyli obniżyło się o 4,29/, co tłuma- 

czy się bardzo intensywnem ściąga- 

niem pożyczek udzielonych przez 

Bank Rolny przy ogólnem bardzo 

ciężkim stanie finansowym rolnictwo 

w naszym kraju z powodu nieuro- 

dzaju w Toku ubiegłym. Stan pogo- 

towia w miesiącach następnych 
roku bieżącego wzrósł o kilka pro- 

cent w miarę energiczniejszego ścią- 

gania pożyczek. 

Nieruchomości posiadają Bank w 

Nowogródku i Bank w Wilejce Bank 

w Duniłowiczach. 

Koszty handlowe w stosunku do 

kapitału obrotowego wynosiły na 

dz. 31.1 1928 г. — 7,17%/5 i na dz. 
31.XII 1928 r. — 5'/e- 

Streszczając powyższe porówna- 

nia stanów spółdzielni w dniu Il i 

31.XII 1928 r. należy stwierdzić że: 

Udziały rezerwy i liczba udzia- 

łowców wzrosły, wkłady zwiększyły 

się jak w liczbach procentowych 

tak i w absolutnych, natomiast dłu- 
gi wzrosły stosunkowo nieznacznie, 

jednak udzielone pożyczki zwiękzyły 

się bardzo wydajnie dzięki zwięk- 

kszeniu jak kapitałów własnych tak 

i wkładów. Koszty handlowe obni- 

żyły się bardzo znacznie i ogólna 

dochodowość spółdzielni wzrosła do 

80 proc. gdy w roku ubiegłym 
40 proc. ilości spółdzielni. 

Chociaż stosunek gotówki do 

wkładów uległ, obniżeniu na dz. 1.1. 
29 r., lecz został wywołany wyjąt- 
kowemi okolicznościami, natomiast 

niewykorzystane redyskonto jako 

rezerwa zwiększyło się poważnie. 

Stosunek udziałów i rezew 'pod- 
niosł się bardzo poważnie w stosun- 

ku do sumy bilansowej, stosunek 
długów zaciągnięty nie powiększył 
się w stosunku do sumy bilansowej 

idei Wolności, której jest On ka- 
płanem. Albo wyjazd do Konstan- 
tynopola?... Dziwić się tylko należy, . 
że więcej) ludzi, że nikt prawie, nie 
pokusił się o pisanie o tych czasach 
i zdarzeniach. To są chwile piękne- 
go jasnego jak słońce entuzjazmu, 
tego potrzebuje każdy naród, te 
sprawy, i takie momenty trzeba kłaść 
przed oczy tłumów, aż nadto żąd- 
nych innej „bydlęcej strawy*. Czy 
nie lepiej by „spożywały chleb anio- 
łów", choć czasami? 

| nie znaczy wcale, by rewizja 
naszego stosunku jako wolnego na- 
rodu do mistrza. co nam pomógł 

wytrzymać niewolę, miała koniecz- 
nie za sobą pociągać „tyrpanie Go 
i tarmoszenie za rękaw płaszcza”. 
Jeżeli Boy chce ściągnąć Mickiewi- 

cza z. pomnika, to jeszcze nie racja 
by robić z Jego posągu osełkę do 
ostrzenia swego dowcipu. A to wła- 
śnie czyni Boy-Żeleński i to jest 

wysoce niesmaczne i nie na miejscu. 
Wstęp do popularnego wydania, to 
nie deski kabaretu, kędy dowcipy o 
Mickiewiczu mogłyby wzbudzić nie- 
smak, ale szkodliwe być nie mogą, 
bo są rzeczą przelotnę. Taki zaś 
sposób ujmowania postaci autora 
Dziadów, przez autora Słówek, „w 
przedmowie" dla tłumów ukazuje 
wieszcza narodowego w oczach tłu- 

mów i innej postaci niż dotąd i ob- 
niża konieczne i potrzebne dla zdro- 
wia społecznego uwielbienie. Nie 

każdy; bardzo mało kto z Polaków 
potrafi jak Boy, drwić „cynicznie*, 
wzruszać się, żonglować koncepta- 
mi i uwielbiać zarazem, tego się 
Boy nauczył od Francuzów, Polacy 
albo—albo.—I dlatego cynizm polski 
jest najobrzydliwszy z wszystkich 
cynizmów na świecie. 

W jednem ma Boy zupełną słusz- 
ność, to gdy pisze o obrzydzaniu 
poezji wogóle, a ickiewicza w 
szczególności, przez szkołę. Oczy- 
wiście zaraz swe słuszne dowodze- 

` 
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Zjazd Zw. Pracy Społecznej Kobiet. 
W dniu 17 marca r. b. w niedzie- 

lę w sali Kasyna Ofiterskiego przy 

ulicy Mickiewicza rozpocznie swe 

obrady zjazd delegatek Związku 
Pracy Społecznej Kobiet wojewódz- 

twa wileńskiego i nowogródzkiego. 

 ODOZEDOTETEEPORE TCZEW CENE WRZECIONA 

(1.785.000 — 3.933.265).—2.148.217— 
4.911.750 — bardzo nieznacznie. 

Ogólny stan spółdzielni kredy- 

towych wykazuje wynik dodatni. 

KRONIKA KRAJOWA. 

— Piekarnictwo w Wilnie. Dele- 

gowana z ramienia ministerstwa 

spraw wewnętrznych komisja uda- 

ła się do Wilna w celu zapoznania 

się ze stanem piekarnictwa iz pro- 

jektem budowy spółdzielczej pie- 

karni tamtejszego cechu piekarzy, 

oraz piekarni miejskiej. Projekt bu- 

dowy piekarni mechanicznych w 

Wilnie przyczyni się do uzdrowie 

nia stanu piekarnictwa, które w 

chwili obecnej jest nader opłakane. 

Sfinansowanie powyższych” pie- 

karń zależy w głównej mierze o 

środków, jakiemi rozporządzają po- 

wyższe instytucje, Bank bowiem 

GospodarstwaKrajowego udziela kre- 

dytów tylko tym piekarniom, które 

mają dostatecznie zagwarantowane 

własne podstawy finansowe i odpo- 

wiednie gwarancje hipoteczne. 

Z CAŁEJ POLSKI 

— (Ceny masła i jaj. Związek 
spółdzielni mleczarskich i jajczar- 

skich Warszawa, Wilno, Lublin, 

Łódź—notuje w hurcie od dn. 4-go 

b. m., aż do odwołania: 

Masło mleczarniane | gat. 
zł. 6.40 —6.70 za kg. 

Masło mleczarniane II gat. 
zł. 6,— —6.30 za kg. 

Trudności zbycia masła polskie- 

go na rynkach zagranicznych—trwa- 

ją nadal, a to z powodu słabej i 

zniżkowej tendencji, jako też utrud- 

nionych transportów wskutek za- 

marznięcia Bałtyku. Powyższy stan 
wywołał także pogorszenie sytuacji 

na rynku wewnętrznym, wobec 
większej podaży. 

Jaja świeże. Wobec powrotnej 

fali mrozów i zawiei śnieżnych — 

dowozy masła nieregularne, wobec 

czego ceny hurt. dowolne w zależ- 

ności od chwilowej dostawy i zapo- 
trzebowania. (AROL). 

  

Giełda warszawska 2 dn. 11. Il. b. m. 

WALUTY | DEWIZY: 
Belaja  . 123,80—123,49 
Holandja . 357,20—356,30 
Londyn . 43,26'/2—43,16 

Nowy York + 8,90—8,88 
Paryż 34,83 —34,74 
Praga 26,.40!/,—26,34 
Szwajcarja 171,51—171,08 

Ostrowiec 46,67 — 46,55 

Marka niemiecka $ 211,57 

Papiery procentowe: Pożyczka inwesty- 

cyjna 114—113. Stabilizacyjna 92. Premjowa 

dolarowa 97.25 - 97.50—95,75. 5% konwer- 

syjna 67. 5% kolejowa 59. 6% dolarowa 85. 

10% kolejowa 102,50. 8% L. Z. Banku Go- 

spodarstwa Krajowego i Banku Rolnego, obli- 
gacje Banku Gospodarstwa Krajowego 94. 
Te same 7% — 83,25 1/,% ziemskie 49,50— 
49,75. 8% ziemskie 95,50. 5% Warsz. 52,50. 
8% Warsz. 70—69,75. 

Akcje: Bank Polski 175 — 174,50 — 
174,75." Związku Spółek Zarobkowych 85. 
Spiess 255. Cukier 43. Łazy 8. Nobel 21.50. 

Lilpop 36. Modrzejów  28,75—29,50—29,25. 
Ostrowiec 105—103—104. Starachowice 31— 

30,50—30,75. Haberbusch 232. 

nia zabija paradoksem: „szkoła po- 
winna karać za czytanie poetów — 
powinno się ich czytać ukradkiem". 
Boy był w szkołach wtedy, gdy sto- 

sunek nauczycieli do uczniów był 

o wiele gorszy niż dziś, w wolnem | 
państwie, przytem zapatruje się na 

te sprawy z tak specyficznego punk- 

tu widzenia, że z tem co niedawno 

napisał o kwalifikacjach nauczyciela, 

wkracza znów w dziedzinę patolo- 

gicznych „kurkiew”, któremi boję 

się że jest opanowany. Ale że dzi- 

siejsze toztrząsanie na drobną siecz- 

kę, robienie wykresów i uczuć bo- 
haterów, liczenie imion, kropek, ry- 
sowanie planów Soplicowa i t. p. 
chińszczyzny mogą obrzydzić na 

wieki Pana Tadeusza i wogóle ar- 
cydzieła poezji polskiej, to święta 

prawda. Trzeba temu jakoś zaradzić. 

Boy ubolewa w swem wstępie, 

że w epoce niewoli namnożyliśmy 

fetyszów i w ten sposób odsunęliś- 
my ich od siebie, powiada, że w ten 

sposób „odepchnięto (np.) nową pu- 

bliczność od Fredry"? Gdzie? Kiedy? 
Ile razy idzie Fredro w Warszawie, 

pełno, w Wilnie też, w Krakowie 
też. Amatorskie teątry grają z niego 

co mogą. Więc gdzie? 

Narzeka Boy na : „hagiografję” 

Polski i że się namnożyło za dużo 

świętych na niebie patrjotycznyc 

uwielbień: Kościuszko, książe Józef, 

Mickiewicz. Co do ks. Józefa, to nie 

przypominam sobie by, (prócz w 

książkach dla dzieci), jaki bądż au- 
tor pomijał pobożnem milczeniem 

jego hulaszcze życie w Warszawie, 
stosunki w WVaubanką, leniwą bez- 
czynność w Wiedniu i przyjmmowa- 
nie płacenia długów przez stryja, 0 
którym znów wiemy skąd pobierał... 
subwencje. Gdzież więc tu święty? 

Inna rzecz Kościuszko i Mickiewicz. 

A tych, tak, naród polski z tych dwóch 
Litwinów zrobił sobie bóstwa naro- 
dowe. Czy istotnie wolałby Żeleński 
by ich widziano tylko przez pryz- 

{ ' A 
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Proces Białoruskiej Włościańsko - Robotniczej Hromady. 
Przemówienia adw. Honigwilla i Ign. Ettingera 

Wczorajsze posiedzenie w pro- 

cesie Białoruskiej Włościańsko-Ro- 

botniczej Hromady wypełniły prze- 

mówienia obrończe adwokatów, 

przybyłych z Warszawy, a miano- 

wicie Honigwilla i Ignacego Ettin- 

gera. 

Mowa adw. Honigwilia. 

Panowie sędziowie—mówi obroń- 

ca—w r.1795 w czasie Wielkiej Re- 

wolucji francuskiej do rozpraw prze- 

ciwko * oskarżonym, stawianym 

przed konwentem, rada adwokatów 

paryskich wyznaczała do obrony 

jednego z adwokatów przez loso- 

wanie. Obrońca ten, rozpoczynając 

swą mowę, wygłaszał zwykłe zda- 

nie: „Przynoszę moją głowę... Moja 

głowa dla sądu apelacyjnego niema 

wprawdzie znaczenia, lecz chciał- 

bym. by Panowie Sędziowie wnik- 

nęli w moje myśli, moje uczucia. 

Po tym wstępie mówca opowia- 

da historję powstania Hromady; za- 

znacza, że tuż prżed likwidacją krą- 

żyły już wersje o mającej nastąpić 

likwidacji i siłą rzeczy, najniższe 

władze policyjne, widząc popyt na 

wiadomości o Hromadzie, starały się 

o ile możności, zbierać je w sensie 

ujemnym dla Hromady. 'Tem się 

tłomaczy, że wszystkie te wiadomo- 

ści są wyolbrzymione, przekręcone 

lub zgoła zmyślone. 

Następnie adw. H. mówi o dzia- 

łalności Hromady na terenie Sejmu, 

o walce między Hromadą a KPZB, 

o duszę chłopa białoruskiego, o pra- 

cach konfidentów policji, którzy nie 

wahali się nawet przed prowokacją, 

byleby tylko zdyskredytować orga- 

nizację. Powyższe mówca obrazuje 

całym szeregiem przykładów i za- 

znacza, że większość świadków o- 

skarżenia, to albo konfidenci, albo 

wywiadowcy policji politycznej. 

Przechodząc do właściwej obrony, 

mec. Honigwill najpierw polemizuje 

z zeznaniami świadków, obciążają- 

w 

Dziewiąty dzień rozpraw. 

cych podsądnego Bursewicza i zbija 

ich usiłowania zmierzające do wpo” 

jenia w sąd przekonania, że Burse- 

wicz należał do KPZB, że rozrzuca 
odezwy o treści antypaństwowej- 

Oskarżony Okińczyc miał prze” 

syłać nielegalną literaturę do jedne- 

go z garnizonów wojskowych, jak 

to zeznał kom. Nowakowski, jest to 

jednak nieprawdą. ` 

Dalej w stosunku do bronionego 

przez siebie osk. Poddubika, adw. 
H. stwierdza, že juž w r. 1924 byl 
on oskaržony o naleženie do KPZB 
jednakže zostal uniewinniony i do- 
wodzi, že tak jak poprzednio, tak 
i teraz Poddubik oskaržony jest nie- 
slusznie. * 

Co do pods. Balickiego, to wpraw- 
wdzie kandydowal on do rady 

m. Grodna, z listy „Jednošci Robot- 

niczo-Chlopskiej“ i w tym, czasie 

został aresztowany, nie dowodzi to 
jeszcze, by należał do KPZB. 

Kończąc swe przemówienie, adw. 

Honigwill mówi: P. prokurator, wy- 
głaszając oskarżenie przytoczył prze- 
mówienie Bismarka, który powie- 

dział, że Polacy — to naród roman- 

tyków. Otóż termin ten tłomaczyć 
należy nienawiścią Bismarka do Po- 

laków. Zrodził się on na podłożu 

poziomego realizmu niemieckiego. 

Obecnie okazało się, że romahtyzm 

polski zatryumfował, zaś realizm 

niemiecki poniósł porażkę. Właśnie 

tu na ziemiach wschodnich, tych 

ziemiach, które wydały największego 

romantyka, narodziła się wielka 

skrzydlata modlitwa „...o wielką woj- 

nę ludów błagamy Cię Panie!" 
Niech więc wynik sądu apela- 

cyjnego będzie tą kojącą dłonią, 

która się położy na rozdrganych 

sercach ludu białoruskiego. 

Obrona adw. Ettingera. 
Z kolei zabiera głos adw. Ignacy 

Ettinger, obrońca podsądnych: Jachi- 
mowicza, Suszkiewicza, Draguna, 

INŻYNIER 

WŁADYSŁAW IŻYCKI-HERMAN 

Kota, Kołpaka, Potapczuka, Giełdy, 
Siniaka, Jefimowa, Marczyka, Niki- - 
forowskiego i Łabunki. 

Pierwszą część swego przemó- 
wienia adw. Ettinger poświęca wy- 
tknięciu błędów proceduralnych, 
wynikłych ze złego przeprowadze- 
nia śledztwa. 

Wspomina o procesie autono- 
mistów alzackich w Strasburgu, to- 
czącym się w r. ub.. gdzie wyrok 
sądu był niesłychanie łagodny, gdyż 
najgłówniejsi oskarżeni skazani zo- 
stali zaledwie po | roku więzienia, 

podczas gdy wyrok w niniejszej 
sprawie zapadły opiewa na [2 lat 
ciężkiego więzienia. 

Krytykując następnie wywody 
prokuratora, mówca oświadcza, że 
prokurator prześlizgnął się przez akt 
oskarżenia. 

Dalej obrońca polemizuje z wy- 
wodami podprokuratora, co do za- 
stosowania do oskarżonych art. 102 
K. K., a następnie odpowiada na pę- 
szczególne zarzuty stawiane oskarżo- 
nym, a odnosząc się do masowości, 
akcji szpiegowskiej, działalności de- 
strukcyjnej w wojsku i t. p. : 

Przewodniczący w ciągu przemó- 
wienia adw. Ett. trzykrotnie zwra- 
cał mu uwagę na zbyt ostry i zło- 
śliwy ton i inwektywy pod adresem 
prokuratora. 

Po przeprowadzeniu właściwej 
obrony podsądnych, z których ra- 
mienia występuje, prosi o całkowite 
uniewinienie wszystkich jego klijen- 
tów. 

Posiedzenie zamknięto o godzi- 
nie 4 min. 10. 

Dalszy ciąg przemówień obroń- 
czych dziś o godz. 9. min. 30 rano. 

Ka—er. 

i ° $ ; DOM-willa į 
s parterowy, murowany, skanalizowany, 
в ziemi pół dzies., do sprzedania, ž 
B  Kolonja Wileńska 7, Marja Jasus 

Kurator Synodu Wileńskiego Ewangelicko - Reformowanego 
po ciężkich cierpieniach zasnął w Bogu dnia 10 marca 1929 r. przeżywszy lat 72. 

Eksportacja zwłok z 

gelicko-Reformowanego о 
domu žaloby, ulica Zawalna 22, do Košciola Ewan. 

dbyła się dnia 11 marca 1929 r.o godzinie 4-ej wiecz- 

Nabożeństwo żałobne i pogrzeb na cmentarz Ewangelicko-Reformowany odbę- 

dzie się dnia 12 marca 1929 roku o godzinie 11 rano. : 

O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych pogrążeni w głę- 

bokim smutku 
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mat Zielonego Balonika i piosenek 
Boy'a? Powołuje się Boy na krytykę 
francuską, że tam, powiada, „nie 

darują genjuszom żadnej słabostki", 

ujawnią ją zaraz. A cóż to za argu- 

ment? Czy mamy czuć wedle re- 
cepty fransuskiej: w innej jesteśmy, 
a zwłaszcza byliśmy sytuacji poli- 

tycznej, a więc w innym stosunku 

uczuciowym do naszych wielkości, 

inne są nasze natury, a wreszcie 

Francuzi mają w traktowaniu tych 

rzeczy umiar, którego Polakom brak. 

Pisze też Boy o „braku potrzeby 

utrwalania prawdy" (u nas). ©О Jezu, 

a cóż to jest Prawda wogóle, a w 

szczególności prawda o życiu wiel- 

kich ludzi? Widzimy to najlepiej na 

cytowanym proteście ' p. Goreckiej, 

która trudno, musiała zaprzeczyć 

ględzeniu jakiejś imości Kamierow- 

skiej), co to po jednej wizycie u 

Mickiewiczów, bzdury o nich wy 

pisywała w 30 lat potem. Czy by 

Boy tego samego nie zrobił gdyby 

wyczytał głupie anegdoty o p. Źe- 

leńskim, twórcy Goplany ojcu swo” 

im? P. Gorecka zrobiła to zresztą z 

wielkim taktem i spokojem, nie 

użyła wcale słów patetycznych „ka- 

lanie pamięci poety", tylko nazwa- 
ła to „roztargnieniem nie do prze- 
baczenia"*, ośmieszać jej postępek 
zupełnie słuszny, to właśnie jest 
przeszkoda w utrwalaniu prawdy. 
Boy pisze o przemianie Gustawa w 
Konrada i kładzie ten moment na 
Drezno, w czasie pisania Ill części 
Dziadów, a nie. w celi Bazyljanów. 
Dlaczego nie chcieć widzieć, że ta- 
kie załamywania się, przemiany, 
wzloty i przerzucania się ze szczytu 

na szczyt zdarzają się w życiu wiel- 
kich ludzi nie raz, ale tyle razy, ile 
coś wielkiego nimi wstrząśnie. Gu- 

staw i Konrad, nie raz się mijają w 
duszy Mickiewicza i bój z sobą to* 
czą. Przecież na mniejszą skalę do- 

znają tego i mniejsi ludzie. Bardzo 

natomiast słuszne i piękne są uwa- 

gi Boya o tem, że poemat pisany 

po strasznej klęsce Warszawy, prze- 

nosi centralny punkt uczuć narodo- 

wych do Wilna, do celi Bazyljanów... 
Wobec klęski Polski, wieszcz litew- 

ski, który do Warszawy nie wyru- 

szył, bo czekał wezwania Litwy, 

głosu z Litwy, z, Wilna, woła: „I my 

cierpieliśmy, i my z Ojczyzną by- 
liśmy jedno, mad Wisłą złamano 

oręż polski, nad Wilją łamano ducha 

polskiego narodu. Któraż męka jest 

większa? Która owocniejsza?" 

Niezupełnie trafnie, w któtkich 

zresztą słowach rzuca Boy charak- 

terystykę emigracji paryskiej. Nie 
same tetės brulės, mie sami fatalni 
blondyni grasowali po ulicach Pary” 
ża w czamarach, kłócąc się na Ta" 
ranne, wyjeżdżając do swych depo, 
lub rozprawiając o kolumnach du" 
chów i sprawie, A Hotel Lambert i 

jego polityka, beznadziejna może, 
ale realna, konsekwentna i facjo- 
nalna, której ks. Czartoryscy i 7а> 
mojski poświęcali czas, mienie i swo- 
ich ludzi. Tak, Towiański był ko- 

niecznością, i kto wie czy, mimo 

wszystko, nie ocalił Mickiewicza, w 
chwili zupełnej rozterki, niszcząc w 

Nim jedne wartości, ale rabując in- 

ne. Najlepszy dowód, że gdy na- 

dejdzie rok 48 i dzieje się coś, co 

sprawę polską może z beznadziej- 

ności wytwać, wyrywa się i Mickie- 

wicz z bezwładu mistycznych za” 
myślań się (w których zresztą był 
najmniej bierny z „braci”*) i rzuca 
się w ogień walki, staje na Trybunie 
Ludów za Miljony! 

Nie rażą Boya „blužnierstwa“ 

J. N. Millera, bo widzi w tem na- 

miętność, która dowodzi żywego za” 

interesowania się przedmiotem: „więc & 

lepsi blużniercy niż pielgrzymi do 

Krypty". To nie jest przeciwstawie- 

nie, czy lepsi bluźniercy, czy wiel- 
biciele? A to pytanie—każdy chyba 

powie, że nie potrzeba mu obelg 
rzucanych na ukochaną osobę, by 

ala о ro,     

Konsystorz Wileński Ewangolicko-Reformowany i Kolegjum Kuratorów.   
RETYBRKOTNK KODA TPA AAZCOGC AEO BROWAR ACGZRADA 

\ 
się dowiedzieć o stopniu miłości dla 

niej. Mógł J. N. Miller wypisywać 
w swem mieście Łodzi, co mu się 

tam wydawało o rzeczach, o któ- 

rych pojęcia nie ma. Od tego niko” 

go „nie rozboli... głowa"—tylko wy* 

dawcy, powierzając takiemu ko- 

mentatorowi podręcznik dla klas 
V i VI mniejszości w Polsce, spadli... 
na głowę... o to tylko chodzi. 

Jakże trudno z tym Boyem 
„mędrcem i blużniercą"! Tu napisze 
coś nieznośnie ordynarnego, z knaj” 
py, a poten znów tak pięknie o 

anu Tadeuszu, o swej miłości do 
miłości Mickiewicza „miłości serca, 
zmysłów „duszy, namiętnej, bluż* 

nierskiej, zuchwalej“. On wprowa” 
dził pierwszy kobietę w literaturę 
polską, on jednym skokiem Tytana 
spełnił zadanie pokoleń, on z języ- 
ka spętanego, zależnego od obcych 
wpływów zrobił najcudniejsze na- 

rzędzie harmonji dla ucha, najwnik- 

liwszą spowiedź uczuć, najsilniejsze, 

na światy i na wieki świadectwo © 
nas. „O cóż za niesamowitość tego 

człowieka, która wraz przyciąga i 

odpycha, budzi uwielbienie i niena- 

wiści. On jest największy cud, jakiego 
kiedykolwiek było świadkiem życie 
polskie... On sprawił że długoletnia 
"Biblja polskości zaczyna się od słów: 
Litwo, Ojczyzno moja... 

. To wszystko pisze ten Boy, też 
niesamowity na swój sposób, mę- 
drzec faun, modli się pod figurą a 
djabla ma za skórą... Ale bestja 
czuje Mickiewicza i nie tak jak się 
Go czuło w cichem mieszkaniu p. M. 
Góreckiej, czy p-wa Władysławów 
w Paryżu, nie tak jak my, tutaj, w 
murach Uniwersytetu, czy na Karo- 
linkach i w Markuciach lub nad 
witezią; ale... czuje. Niechże mu 

przebaczy bluż- „Ojczyzna moja" 
nierstwa. Amen. 
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Nr 59 (1404) 

W dniu 8 b. m. odbyło się w 
Mołodecznie posiedzenie Sejmiku, 
ma którem oprócz budżetu na rok 
1929/30 rozpatrywano cały szereg 

- spraw bieżących. 
Po zagajeniu obrad przez prze- 

 wodniczącego p. o. starosty moło” 

deczańskiego — p. Żórawskiego, 
który w przemówieniu podkreślił 

|| trudną swoją rolę na terenie powia* 

    

  

| tu mołodeczańskiego — specjalnie 

| w okresie budżetowym — jako cza” 

/  gowo delegowany do pełnienia o- 

   
    

   

    

bowiązków starosty, przystąpiono 
do odczytania sprawozdania z dzia” 

- łalności Wydziału Powiatowego za 
/ okres ubiegły. 

Sprawozdanie: to przyjęto bez 
głębszej dyskusji, tembardziej, iż 

tak poprzedni starosta, jak i sekre- 
| tarz wydziału powiatowego zostali 
/ w międzyczasie zwolnieni z zajmo- 

| wanych stanowisk. 

1 
A 

  

   

Jeśli chodzi o budżet drogowy, 
to wykonany on został z, powodu 
późnych wpływów zaledwie w 62 

-- proc. W tej wysokości wykonany zos” 
/ tał zresztą i cały budżet z r. 1928-9 
/ do chwili obecnej i większe zmia* 

my przed zakończeniem bieżącego 
  

  

4, roku budżetowego nie są przewidy- 
ane, 
Nadmienić jedynie wypada, iż 

po stronie wydatków wyrozchodo* 
wano o 20.000 zł. więcej, aniżeli 

| wynosiły wpływy w tym czasie. 
_ Mówcy jednogłośnie stwierdzili, iż 

“| budžet z roku 1928-9 był nierealny 
- ito było głównym powodem, iż nie 

można było wykonać go w całej 
| pełni. 
| Krytykując budżet na rok 1928-9 
' jeden z mówców wskazał dla cha- 
|, rakterystyki, iż w dziale VII „Kul- 

/ tura i sztuka” figuruje pozycja, z 
- działem tym bodaj najmniej mają- 

ca wspólnego, a mianowicie: „dla 

|, patronatu więzennego w Wilejce — 
_ 300 zł." co wprowadziło wszystkich 

' obecnych w doskonały humor. Kwo- 
° %а ta przeniesiona została obecnie 
- ma inny dział. 
i Z kolei przystąpiono do zrefero- 
| wania poprawionego dodatkowego 

- budżetu na rok 1928-9, gdyż uchwa- 

"lony w maju roku ubiegłego dodat- 
|  kowy budżet był całkowicie niere- 
- alny i w dodatku od maja r. ub. do 
|, chwili obecnej nie został przedło- 

| żony władzom zwierzchnim do zat- 
-_ wierdzenia. 

   
   

  

  

   

   

      

administracja ogólna . 
spłata dłagów. - Gru 

* drogi i place publiczne . 
oświata |. || 

    

  

+WIEŚCI i OBRAZKI Z KRAJU. 
Posiedzenie budżetowe Šeimika Mołodoczańskiego. 

Ostatni fakt daje pełną możność 
poprawienia tegoż budżetu bez 
większych trudności. Po zreferowa- 
niu poprawek przyjęto dodatkowy 
budżet w całości. Budżet ten prze” 
widuje tak w wydatkach, jak i w 
przychodach zwyczajnych i nadzwy- 
czajnych ogólną sumę 136.008.88 zł. 
z czego wydatki i przychody zwy- 
czajne stanowią sumę zł. 55.363.93. 

Że i ten budżet nie jest jednak 
całkowicie realny, świadczą pozycje, 
co do których z góry poczynione 
zostały zastrzeżenia, iż nie zostaną 
one pokryte. Stanowisko pana prze 
wodniczącego wydaje się nam w 
tym wypadku o tyle dziwnem, że 
jeśli chodzi o wykonanie przez Sej- 
mik przyjętych na siebie .zobowią* 
zań — to winne one być — jeśli 
już nie przedewszystkiem, to przy- 
najmniej wogóle pokryte. W  jed- 
nym z konkretnych wypadków, a 
m. odnośnie pozycji dła Związku 
Kółek i Org. Roln. z Wil. gdzie fi- 
guruje kwota zł. 3.000 z tytułu u- 
trzymani wspólnego agronoma po- 
wiatowego w roku ubiegłym, to zo” 
bowiązanie to winno być zdaniem 
naszem bezwzględnie uregulowane. 
Zw. Kółek i Org. Roln. z. Wil. wy- 
płacił bowiem całą należność agro- 
noma na skutek zapewnienia po- 
przedniego starosty, iż kwota ta 
wypłacona zostanie z pierwszych 
wpływów pieniężnych. Narazie zaś 
organizacji społecznej na tak dot“ 
kliwą stratę, twierdząc iż organiza- 
cja ta nie zginie, jeśli do tej pory 
nie zginęła, jest conajmniej nie na 
miejscu. Władze nadzorcze winny 
zwrócić uwagę na ten fakt i nie do” 
puścić do tego rodzaju traktowania 
spraw, Oraz nadwyrężania opinii 
Sejmiku. 

Z kolei przystąpiono do rozpa- 
trzenia budżetu na rok 1929-30. 
Budżet ten przedstawia. się nastę” 
pnjąco: 

WYDATKI: 

a) zwyczajne 301.650.30 zł. 
b) nadzwyczajna. 141.237.63 zł. 

Razem zł. 442.887.93 _ 

DOCHODY: 

a) zwyczajne 
b) nadzwyczajne . 

  

  

406.228 43 zł. 
36.659.50 zl. 

"442.887.93 

  

Razem 21. | 

A. WYDATKI ZWYCZAJNE. 

. zł, 76,820.99 

(w tem na oświatę pozaszkolną preliminowano 8.000.— 
i jako stypendja dla młodzieży zakładów 

  

ogólnokształcących kwotę 3.400.—) 
pokultira sztuka С. ПНа аее аее в он 2.800.— 

(w tem na wycieczkę dzieci szkolnych na. 
Powsz. Wystawę Krajową do Poznania 1.500.—) 
SRO OUDECZKO 0004 Woo wa WEW a 33.848.84 
w tem do dyspozycji Pow. Kom.P.W.i W.F. 5.000.—) 
opiekk opołeczna A. 0 DU a ou dl ZAS 30.700.— 
(w tem na Stację Opieki n. Matką i Dz. 3.000— 
na utrzymanie Sierocińca w Rakowie 24.000.— 
na akcję dożywiania dzieci szkolnych 1.500.—) 
popieranie rolnictwa i weterynarja Sd ao 48.658.— 
(w tem: a) na oświatę rolniczą . . . _8.290.— 

b) napopieranie gospod.wiejskich 28.470.— " 
с) па ме!егупаг)е - 11.898.—) 

„ XI popieranie przemyslu i handlu . i aa B 2.300.— 
13 (utrzymanie warsztatu tkackiego w Molo- 

% decznie) 
||| || „ XII bezpieczeństwo publiczne . RDA 15.066.64 

|| „ Xll-aświadczenia na rzecz innych zw. komunalnych . 400.— 
+ XIII różne S auks aa o ‚ я 2.026.39 
У 

@ В. WYDATKI NADZWYCZAJNE. 

°„ V dregi i place publiczne . LS лЕ ОЕч 141.237.63 
ti (w tem: a) na budowę drogi wojew. Kraš- 

: ne—Rajówka. . . . . . 30.190.— 
b) na budowę dróg powiatowych 58.927.56 
c) na budowę dojazdów i mostów 

na drodze powiatowej Moło- 
deczno—llja 36.301.37 

ZE d) na zakup równacza motoro- 
a wego „Bitwarden*—lI rata 15.818.70) 
"TN 
36 С. DOCHODY ZWYCZAJNE. 

iał Il przedsiębiorstwa komunalne (czysty zysk z drukarni 
i betoniarni) S GW dakų i S a i S 8.000.— 

„III subwencje i dotacje . TA A Наоя 31.259.13 
„ IV zwroty . POWY PORAZ WU ONE CEC, 24.401.93 

„ VI opłaty za korzystanie z urządzeń i zakła- 
dów dobra publicznego (w tem opłata za 
dzieci w Sierocińcu w Rakowie 21.000.—) . 25.269.— 

||| „ VII dopłaty (opłaty specjalne). A 144.327.72 
1» VIII udział w podatkach państwowych. . . 24.463.33 
|. „ IX dodatki do podatków państwowych . 135.070.16 

„ X podatki samoistne. ZLA 13.410.21 
„ XI Różne =, 2 26.95 

D. DOCHODY NADZWYCZAJNE. 

„ VI podatki inwestycyjne . ia 36.659.50 
(Dokończenie nastąpi). 

GŁĘBOKIE. aby wydział powiatowy w Dziśnie 

 — Drzewa przydrożne. Minister- 
' stwo spraw wewnętrznych zwróciło 

wagę, iż w powiecie dzisnieńskim 
drogi sąobsńdzone wątłemi drzewa- 
mi, nie odpowiadającemi tamtejszej 

lebie. Przyczyną tego jest, zdaniem 
iejscowego starosty, brak odpo- 
iednich sadzonek. Że względu na 
owyższe, ministerstwo zwróciło się 
towarzystw ogrodniczych z proś- 

bio złożenie ofert na szczepy, od- 
iadające warunkom gleby i kli- 
powiatu dziśnieńskiego, tak, 

mógł sprowadzić odpowiednią ilość 
drzewek. 

POSTAWY. 
— Walne zebranie spółdzielni „Wy- 

goda* odbyło się w dniu 5 marca 
r. b. zebranie, było dość burzliwe 
ze względu na nieoględną gospodar- 
kę kierownictwa. 

Dokonano nowych wyborów do 
rady nadzorczej, a z czystego nie- 
dużego zysku przeznaczono 500 zł. 
na cele kulturalno-oświatowe, co na- 
leży podnieść z uznaniem. 

YKOUER вК 

Wiadomości z Kowna. 
wywiad z min. Zaleskim. 

Korespondent „Liet. Aidas“ 

zyskał w Genewie wywiad u mi- 

nistra Zaleskiego, który kategorycz- 

nie zaprzeczył istnieniu ogłoszone- 

go w „Liet. Aidas" traktatu polsko- 

rumuńskiego. 
Redakcja „Liet. Aidas" 

ciła od siebie komentarz do tego 

wywiadu, w którym oświadcza, że 

nie ma powodu nie wierzyć zapew- 

nieniom ministra Zaleskiego, wyra- 

ża przytem jednak przypuszczenie, 

że traktat mógł być podpisany wy- 

łącznie przez przedstawicieli szta- 

bów generalnych bez udziału i wia- 

domości ministerstwa spraw (zagra- 

nicznych. 

Wobac 'lęski nieuródzaju. 

W związku 
niem gospodarczem w  powiatac 
dotkniętych nieurodzajem; rząd li- 
tewski powziął , postanowienie po- 
czynienia wielkich ulg płatnikom 
podatków w pomienionych powia- 
tach. Ulżenie ciężaru podatkowego 
będzie polegało na tem, iż płatnicy 
będą mogli spłacić podatki ratami 
w ciągu kilku lat. 

fu- 

zamieś- 

z ostrem przesile- 

Podróż estońskiego ministra 
spraw zagranicznych. 

„Elta* donosi, że estoński mini- 
ster spraw zagranicznych Lattik w 
początku bieżącego tygodnia udaje 
się zagranicę. Między innemi od- 
wiedzi on Berlin, gdzie odbędzie 
narady w sprawie stosunków nie- 
miecko-estońskich. W drodze pow- 
rotnej Lattik, celem wymiany zdań 
w bieżących kwestjach politycznych 
z rządem litewskim, zatrzyma się 
również w kownie. 

Litwa a Łotwa. 

Prasa niemiecka podaje, że Lit- 
wa wyraziła zgodę na przyłączenie 
się do podpisania protokułu Litwi- 
nowa. Podpisanie ma nastąpić jesz- 
cze w ciągu bieżącego tygodnia. 

——— 57. = „o а— D————— 

JAN B . готоопдгк 
Чвр!еПойзКа 8, telefon 908, przyjmuje oć gods. 9-6 
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+. Społeczeństwo miejscowe wiąże 
z nową radą nadzorczą duże na- 
dzieje na poprawę stosunków. 

— Na drodze do normalizacji sto- 
sunków. Po ostatnich wyborach wój- 
ta w gminie Wołkołackiej, gdzie 
wybrano wójtem p. Jermakowicza 
dotychczasowego wójta z nominacji, 
niema już mianowanych wójtów w 
powiecie postawskim. 

Jest to pierwszy wypadek od 
czasu odzyskania niepodległości, że 
w powiecie postawskim niema już 
wójta z nominacji. Dowodzi to, że 
stosunki w powiecie pod względem 
administracyjnym weszły na tory 
normalne. 

INDURA. 

— Strzał przez okno. We wsi 
Piesle, gminy Indurskiej, powiatu 
Grodzieńskiego, nieznany sprawca 
dał strzał rewolwerowy do mieszka- 
nia Lepszuka Adama przez okno, 
przy którem siedział Józef Awino- 
wicz, Kula chybiła, nie raniąc niko- 
go. O spowodowanie strzału, celem 
zabójstwa Awinowicza, podejrzani 
są mieszkańcy wsi Piesle, bracia 
Stanisław i Jozef Kuszelowie, którzy 
z Awinowiczem mieli zatargi na tle 
majątkowem. 

BARANOWICZE. 

— Wybory burmistrza. W zwią- 
zku ze zbliżającemi się wyborami 
do Magistratu w mieście rozpoczę- 
ły się już rozmówki na temat kto 
będzie przyszłym burmistrzem. Wy- 
mieniają jako kandydatów: obecne 
go burmistrza p. Dembińskiego, 
niejakiego p. Modlińskiego — za- 
stępcę burmistrza z r. 1925, Dziew- 
czopolskiego, b. nadleśniczego, no i 
podobno p. Terajewicz nie miałby 
nic przeciw temu, aby zasiąść na 
stolcu prezydentowskim. 

Poszczególne frakcje przyszłej 
Rady narazie prowadzą rozmowy o 
burmistrzu tylko w swoim gronie, 
tak że trudno dziś jeszcze określić, 
który z kandydatów zyska najwię“ 
ksze poparcie. 

KRAŚNE n/USZĄ. 
Walne zgromadzenia członków 

banku społdzieiczego. W dniu 24 b.m. 
o godzinie 14-tej odbędzie się walne 
zgromadzenie członków  spółdziel- 
czego banku ludowego w Kraśnem 
n/Uszą. 

Z POGRANICZA. 

— Przyłapanie przemytu. W rejo- 
nie Filipowa patrol K. O P-u, lus- 
trując odcinek graniczny natrafił na 
kiłku przemytników, którzy usiło- 
wali przeszmuglować do Polski więk- 
szy transport spirytusu oraz 48 kigr. 
tytoniu. Dzięki panującym ciemno- 
ściom przemytnikom udało się zbiec. 
W ręce żołnierzy K. O. P-u wpadł 
cały przemyt wraz z koniem i sa- 
niami. 

h szawy. W dniu wczorajszym 
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KRONIKA 
  

Dziś: Grzegorza W. 

Wtorek Jutro: Krystyny 

12 Wschód słońca—g. 6 m. 22. 

Marca Zachód 5 9. 18 m. 8.       
Spostrzeženia Zakladu Meteorologicznego 

U. S$. B. z dnia 11/1 —1929 roku. 

Ciśnienie l 
średnie w 767 
milimetrach | 

Temperatura 
šrednia į —19C 

Opady w 
milimetrach 

Wiatr 
przeważający 

į Cisza 

Uwagi: pogodnie. 

Minimum: — 20° С. 

Maximum: — 8'C. 
| Tendencja barometr.: Wzrost ciśnienia. 

URZĘDOWA 

— Wyjazd p. wojewody do War- 
p. W0- 

jewoda wileński Władysław Racz- 
kiewicz wyjechał do Warszawy na 
posiedzenie sekcji dekoncentracji 
komisji do usprawnienia administra- 
cji państwowej. 

— Przyjęcia u p. wojewody Racz- 
kiewicza, W poniedziałek dnia 11-g0 
b. m. p. wojewoda wileński Włady- 
sław Raczkiewicz przyjął prezesa 
Syndykatu Dziennikarzy wileńskich 
p. Czesława Jankowskiego, który po 
powrocie do zdrowia złożył p. woje- 
wodzie wizytę. Następnie przyjęty 
był przez p. wojewodę nowomiano- 
wany inspektor okręgowy Zakładu 
Ubezpieczeń Pracowników Umysło- 
wych Włodzimierz  Arciemonowicz, 
który obejmując nową placówkę w 
Wilnie przedstawił się p. wojewodzie. 

P. wojewoda przyjął następnie p. 
posła Jana Piłsudskiego, a następ- 
nie delegację złożoną z posła Wła- 
dysława Kamińskiego (z ramienia 
Kółek Rolniczych), Stanisława Do- 
bosza (z ramienia zw. naucz. szk. 
powszechnych) i p. Józefa Mało- 
wieskiego (z ramienia zw. młodzie- 
ży wiejskiej). Delegacja ta była up. 
wojewody w sprawach powołania do 
so związku organizacyj społecz 
nych. 

Dalej przyjęta była delegacja Zw. 
22 Polskich złożona z p. Fe- 
liksa Zawadzkiego i p. p. Kieniew- 
skiego i Rakowskiego w związku 
z sejmikiem tych spółdzielni, który 
odbył się w dniu 10-go b. m. w 
Wilnie, wreszcie przyjęci byli pre- 
zes Czerwonego Krzyża Uniechow- 
ski oraz starosta powiatu dziśnień- 
skiego Marjan Jankowski w spra- 
wach tego powiatu. 

MIEJSKA 

— Posiedzenie Rady Miejskiej, Naj» 
bliższe posiedzenie Rady Miejskiej 
wyznaczone zostało na dzień 21 b. 
m. Porządek dzienny nie został jesz- 
cze opracowany. 

— Jak prosperuje kinematograf 
miejski. W miesiącu ubiegłym kasa 
miejskiego kinematografu kułtural- 
no-oświatowego sprzedała ogółem 
58,615 biletów, co zasiliło fundusze 
miasta o 30.180 zł. 

Niezależnie od powyższego kie- 
rownictwo kinematografu udzieliło 
w omawianym czasie 8.071 bezpłat- 
nych wejść, z czego korzystały szko- 
ły, ochrony, wojsko i wycieczki, 

— Budżet miasta Wilna. Praca 
nad opracowywaniem  preliminarza 
budżetowego miasta na rok 1929/80 
zostały definitywnie zakończone. — 
Budżet zamyka się cyfrą 16.578.648 
złotych. 

W nowym budżecie wydatki 
zwyczajne wynoszą — 9.442.200 zł., 
nadzwyczajne — 7.186,448 zł. 

Dział dochodów zwyczajnych wy- 
nosi — 10.549.516 zł; dochodów nad- 
zwyczajnych 6.029 128 zł. 

W ostatnich dniach marea bud- 
żet wpłynie pod obrady Rady Miej- 
skiej. 

— Przenosiny w magistracie, W 
najbliższym czasie sekcja techniczna 
magistrątu przeniesiona zostanie do 
świeżo  odremontowanego lokalu 
mieszczącego się w oficynie. Opróż- 
niony przez sekcję techniezną lokal 
zajęty zostanie przez sekcję zdrowia 
magistratu. Ё 

— Wybory dyrektora i wice-dy- 
rektora komunalnej kasy oszczędności 
m. Wilna. Na ostatnio odbytem po- 
siedzenia Rady komunalnej kasy 
oszczędności m. Wilna dokonane z0- 
stały wybory dyrektora, którym z0- 
stał bucha ter Banku Towarzystw 
Spółdzielczych p. Illipicz. Na wice- 
dyrektora Banku Związku Kupców 
Żydowskich i Bankn Drobnych Han- 
dlowców inž. Frieda. Działalność 
swoją komunalna kasa oszczędnoś- 
ciowa zamierza rozpocząć z dniem 
15 b. m. 

— Nows jezdnie. W łonie magis- 
tratu m, Wilna toczy się obecnie 

ożywiona dyskusja oraz prowadzone 

są prace nad wyborem typu jezdni 

dla miasta. Jak się dowiadujemy, 
roboty nad wprowadzeniem w Wil- 

nie nowych jezdni, podjęte zostaną 

w roku 1930. Rok bieżący zużyty 

zostanie na prace wstępne i upo- 

rządkowanie bruków. Jeszcze w je- 
sieni b. r. projektuje się wylanie 
asfaltem ul. Ostrobramskiej na od- 
cinku od mostu kolejowego do Ostrej 
Bramy. ° 

— Likwidacja domów publicznych 
na ul. Tatarskiej. Na skutek zarzą- 
dzenia starosty grodzkiego zlikwido- 
wane zostały na ul. Tatarskiej, — 
mieszczące się tam domy publiczne. 

ADMINISTRACYJNA 

— Urzędnicze t aktowanie spraw 
studenckich przez władze administra- 
cyjne. W wyniku konferencji w mi- 
nisterstwie Spraw Wewnętrznych 
wydany będzie w najbliższym cza- 
sie okólnik ministerstwa w sprawie 
postępowania  karno-administracyj- 
nego w stosunku do studentów szkół 
wyższych, który zawiera dyrektywy 
dla władz administracyjnych spe- 
cjalnie względnego załatwiania ta- 
kich spraw. . 

SPRAWY SZKOLNE 

— Praca lekarzy szkolnych. W u- 
biegły piątek pod przewodnictwem 
pos. d-ra Brokowskiego odbyła się w 
lokalu wydziału szkolnego magistra- 
tu konferencja lekarzy szkół ро- 
wszechnych. W konferencji wzięli 
również udział lekarze szkół żydow- 
skich prywatnych powszechnych, 
którym magistrat udziela świadczeń 
rzeczowych. Zastanawiano się nad 
pracami przygotowawczemi w kie- 
runku organizacji kolonji i półkolo- 
nji letnich. 

W bieżącym roku kalendarzo- 
wym a przyszłym budżetowym ma- 
gistrat przewiduje wysłanie na pół- 
kolonje letnie 400 dzieci chrzešcijan- 
śkich i 180 żydowskich, na kołonję 
zaś 250 dzieci chrześcijańskich i 80 
Żydowskich. W związku z powyż- 
szem lekarze żydowscy zajmą się w 
najbliższem czasie kwalifikowaniem 
dzieci na kolonje i półkolonje letnie. 

— Sprawa kolonij letnich dla dziat- 
wy szkolnej. Onegdaj edbyło się po- 
siedzenie lekarzy szkół powszech- 
nych, na którem omawiano sprawę 
tegorocznych kolonij łetnich dla dzie- 
ci. Na posiedziedzeniu zdecydowa- 
no, by już obecnie lekarze roztoczy- 
li nad dziatwę obserwacji w szko- 
łach w cela stwierdzenia, które 
dziecko najbardziej potrzebuje po- 
bytu na wsi. Po przeprowadzeniu 
obserwacyj lekarze sporządzą odpo- 
wiednie spisy i preedstawią je ma- 
gistratowi, który wzorem lat ubie- 
głych, będzie ponosił koszta na u- 
rządzenie kilka kolonij i pėlkolonij 
letnich. 

— Nowy wizytator. Minister о- 
świecenia publicznego Świtalski po- 
wierzył obowiązki wizytatora w Ku- 
ratorjum wileńskiem p. Władysła- 
wowi Kolędzie. 

SPRAWY AKADEMICKIE 

— Wybory do Bratniej Pomocy 
Akademickiej. Dziś dnia 12-go b. m. 
o godzinie 6 min. 30 odbędą się w 
Auli Śniadeckich w gmachu U. S.B. 
wybory do Zarządu Bratniej Pomo- 
cy Akademickiej przy U. S. B. 

Uczestniczyć w wyborach mogą 
tylko studenci, którzy będą się mo- 
gli wykazać opłaconą ligitymacją za 
trymestr drugi. 

SPRAWY ROBOTNICZE 
— Stan bezrobocia. Podług osta- 

tnich danych statystycznych — stan 
bezrobocia na terenie Wilna przed- 
stawia się w cyfrach następujących: 
robotników metalowych — 231; bu- 
dowlanych — 647; innych wykwa- 
lifikowanych — 948; niewykwalifi- 
kowanych — 1939; robotnikėw rol- 
nych — 61 i pracowników umysło- 
wych — 649. 

Razem zarejestrowano: 4,469 bez- 
robotnych, w tej liczbie mężczyzn— 
3.886 i kobiet — 1.118. 

W stosunku do tygodnia poprze- 
dniego bezrobocie zwiększyło się za- 
ledwie o kilka osób. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 
— Nieudany wiec „Bundu*. W u- 

biegłą sobotę wieczorem przy ulicy 
Nowogródzkiej w sali „Makabbi* od- 
był się wiec polityczny zwołany 
przez frakcję „Bundu*. Przybyli na 
wiec komuniści usiłowali pokrzyżo- 
wać plany organizatorów. Kilku 
mówców komunistycznych usiłowa- 
ło wystąpić z przemówieniem, w 
międzyczasie rozrzucono antypań- 
stwowe odezwy komunistyczne. Za- 
alarciowana policja aresztowała jed- 
nego z kolporterów. 

ZEBRANIA i ODCZYTY 

— Koło nauk społeczno-gospodar- 
czych w Ognisku. W dniu 12-go0 b. 
m. o godz. 18-ej wlokalu „Ogniska* 
przy ul. Kolejowej Ne 19 na dysku- 
syjnem zebraniu członków inż, Ost- 
rowski wygłosi referat p. t.: „Cha- 
rakter gospodarczy Polski*. 
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— Wil. T-wa lekarskiego. We šro- 
dę dnia 18-go b. m. o godz. 8-ei od- 
będzie się w lokalu własnym (Zam- 
kowa 24) po walnem nadzwyczaj- 
nem posiedzeniu administracyjnem 
posiedzenie naukowe. 

NADESŁANE 
— Otwarcie szkoły mechaników lot- 

niczych. Zarząd komitetu wojewódz- 
kiego wileńskiego L. O. P. P. poda- 
je do wiadomości, że dnia 15 kwiet- 
nia otwarta zostaje druga cywilna 
szkoła mechaników lotniczych L. O. 
P. P. we Lwowie. 

Kurs trwać będzie 18 miesięcy, 
absolwentom szkoły obowiązkowa 
służba wojskowa zostaje skróconą 
do 12 miesięcy. 

Bliższych informacji udziela oraz 
pEyiDaje zapisy kandydatów biuro 
omitetu wojewódzkiego wileńskiego 

L. O. P. P, ul. Zawalna N 1 co 
dziennie w godzinach urzędowych 
do dnia 80.III b. r. Po tym terminie 
żadne podania przyjmowane nie będą. 

RÓŻNE 

— Kino „Piccadilly* otwarie i 
fankcjonuje jak poprzednio, 

— Organizowanie się miejskiego 
K-tu Floty Narodowej. W celu skute- 
cznego poparcia, tworzącej się Że- 
glagi polskiej podjęte zostały prace 
nad zorganizowaniem miejskiego 
Komitetu Floty Narodowej. 

Komitet będzie się składał z wy- 
bitnych przedstawicieli miasta pod 
przewodnictwem p. prezydenta Fo- 
lejewskiego. 

TEATR i MUZYKA. 
REDUTA (na Pohulance). 

— „Judasz“. Dziš premjera tragedji Ka- 
zimierza Przerwy - Tetmajera p. t. „Judasz“. 
Trudną i ciekawą postać bohatera kreuje 
niezrównany mistrz — Stefan Jaracz, który 
zalicza tę postać do swoich najświetniejszych 
kreacji. Będzie to zarazem ostatnia spo- 
sobność podziwiania znakomitego artysty, 
gdyż postacią „Judasza" zamyka on cykł 
swych występów w Reducie. 

Postać „Szalonej* odtworzy J. Kossocka. 
Pozatem w przedstawieniu bierze udział pe|- 
ny Zespół Reduty. 

— Jutro — „Judasz*. 

  

Uroczyste przedstawienie w Reducie 
w dniu 19 marca. 

Jak komunikuje komitet obchodu imie- 
nin p. Marszałka Piłsudskiego przedstawi- 
ciele organizacyj, związków, instytucyj i t. d. 
mogą już od dnia dzisiejszego, lecz najdalej 
do soboty dnia 16 bm. włącznie zamawiać i 
nabywać w biurze „Orbis*, Mickiewicza 11, 
od 9 do 16:ej bilety na uroczysty wieczór, 
który się odbędzie w Reducie w dniu imie- 
nim Marszałka, t. jj. we wtorek 19 marca. 
Program jest następujący: Hymn państwowy, 
okolicznościowe przemówienie, premjera sty- 
lowej komedji Aleksandra Fredry p.t. „Przy- 
jaciele" w wykonaniu zespołu: Reduty. Pa 
upływie wyżej wymienionego terminu t. j. w 
niedzielę 17 marca i w dni następne sprze- 
daż biletów dla szerszej publiczności również 
w „Orbisie“ od 9 do 16-ej. 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia*). 
— „Przedmieście*. Dziś pó raz drugi 

grana będzie świetna sztuka Langera „Przed- 
mieście", 

RADJO. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 456 mtr. Sygnał: Kukułka. 

WTOREK, dn. 5 marca 

11.56—12.10. Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, komunikaty, hejnał z wię 
Merjackiej w Krakowie oraz komunikńt 
meteorologiczny. 1510—15.35. Odczyt dia 
maturzystów. 16.00 — 16.20: 7 Odczytar e 
programu dziennego, chwilka litewska i r=- 
pertuar teatrów i kin. 16.20 — 16.35: Ku 4 
języka włoskiego — lekcja 34. 16.35—17.0%. 
Audycja dla dzieci. 17.00—17.25. Odczyt z 
działu „Sport i wychowanie fizyczne* p. t. 
„Łozanna i Locarno". 17.25—17,50. „Roślin- 
ność i źwierzęta Polski w epoce lodowej*— 

odczyt. 17.50—1810. Muzyka. 18.10—18.35. 
„O pani dla pani—pogadanka. 18.35—18.50. 
Recytacja poetycka utworów Krasickiego i 
Lemeńskiego. 18.50—19.10. Muzyka. 19.10- 
19.20. Odczytanie programu na środę i ko- 
munikaty. 19.20—22.00. Transmisja 2 Kato- 
wic: opera „Monon“ Massenet'a. Po trans- 
misji komunikaty: P.A. T., policyjny, sporto- 
wy i inne, oraz „Spacer detektorowy pe 
Europie”. 

KINA i FILMY. 

Rewja Filmowa Nr. 2-8. 
  

Ukazał się niedawno w Wilnie następny 
numer tego pisma, o którem w swoim cza- 
sie pisaliśmy. Jest podwójnej objętości i 
zawiera interesujący materjał treściowy i ilu- 
stracyjny. Z artykułów zwracają uwage: 
„Wspomnienie* (A. Pobėy), „Kinemetograf“ 
(Sław). „Charlie Chaplin“ (Zuza), „Fotomon- 
tarz“ (Senk) i inne. Doskonaly jest wiersz 
„Kino“ A. Vath'a, bardzo żywy. bardze 
ekspresyjny, zdradzający niepośledni talent 
autora, jakoteż znaczne opanowanie formy 
poetyckiej przez tegoż. 

Na wileńskim bruku. 
-- Nagły zgon. W hotelu Szla- 

checkim zmarł nagle rolnik z po- 
wiatu nowogródzkiego Albin Tera. 
dewicz lat 55. Powodem śmierci był 
anewryzm Serca. 

— Przejechaanie. Na ul. Zawal- 
nej przez przejeżdżający wóz zostaia 
przejecnhana Jadwiga Midynowaka. 

Budowa wałów ochronnych webec groźby powodzi. 
W wileńskiej dyrekcji kolejowej prowadzone są obecnie intensywne 

prace nad skoordynowaniem akcji na wypadek powodzi wiosennej. 

Między innemi jak się dowiadujemy, poszczególne gminy, na terenie 

których przebiega tor kolejowy zagrożony przez powodź, otrzymały po- 

lecenie budowania specjalnych wałów ochronnych. które mają zabezpie- 

czyć tor oraz objekty kolejowe przed skutkami spodziewanej powodzi. 

Nasuwa się jedynie wątpliwość, jak sobie da radę ludność z tem 

trudnem zadaniem wobec tego, że ziemia jest przemarznięta przeszło na 

metr głębokości i żeby ją poruszyć nie tylko łopatą, lecz nawet kilofem— 

potrzeba wpierw ją odegrzeć za pomocą rozkładania wielkich ognisk 
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Wyrok w procesie 40-tu komunistėow 
operujących na terenie pow. brasławskiego. 

Po pięciodniowej rozprawie, to- 
czącej się w wileńskim sądzie okrę- 
gowym przy drzwiach zamkniętych 
przeciwko 40 oskarżonym z art. 102 
cz. |., oraz w stosunku do Chany 
Goldszteinówny i z art. 448 k. k. 
zapadł wyrok, mocą którego za 
udział w okresie od 1926 r. do maja 
1927 r. na terenie pow. brasławskie- 
go w spisku p. n. „Komunistyczna 

Partja Zachodniej Białorusi, zawią- 
zanym w celu obalenia istniejącego 
w Polsce ustroju państwowego i 
społecznego oraz oderwania woje- 
wództw wschodnich. Skazano: na 
zamknięcie w ciężkiem więzieniu: 
Altera Szulmana 1. 32 i Chanę Gold- 
szteinównę, |. 19—po 8 lat. 

Dymitra Woronowa |. 34, Kužmę 
Zanina |. 20, Antoniego Žurowskie- 

go L. 38, Ignacego Maciuka, Mena- 
chema Bałanowa |. 19 i Tarasa So- 
łowjewa |. 24 — po 6 lat. 

Efroima Amdura, Jankiela Biela- 
ka, Konstantego Grykina i Karola 
Zyzmana—po 5 lat. 

Mejera Feldmana |. 19, Konstan- 
tego Żygałkę 1. 39, Jana Maciuka 
1. 38, Aleksandra Janusza, |. 29, Ja- 
na Ciunela I. 25, Hindę Gliksma- 
nównę, l. 18 i Matronę Bałapkinów- 

nę, l. 20 — po | roku 6 miesięcy. 
Wszystkim _ niepełnolotnim, a 

mianowicie: Goldszteinównie, Gli- 
komanównie, Janowi _ Bałapkinowi, 

Men. Balanowowi, J. Bielakowi, Ro- 
gowi i Feldmanowi na mocy amne- 
stji zmniejszono wymiar kary o po- 
łowę; zaś wszystkim skazanym za- 
liczono na poczet kary odbyty a- 
reszt prewencyjny. 

Prócz tego Chanę Goldszteinównę 
za użycie jako autentycznego do- 
wodu osobistego podrobionego na 
imię Racheli Zigman skazano po 
zastosowaniu amnestji na 6 miesięcy 
więzienia. 

Pozostałych podsądnych w licz- 
bie 18 sąd uniewinnił. Ka-er. 

Komuniści dziśnieńscy przed 8ą- 

KURZ JE R 

wodniczącego, Brzozowskiego i Ja” 
cewicza przystąpił do rozpoznawa- 
mia sprawy przeciwko grupie komu” 
mistów oskarżonych o należenie od 
1926 do lutego 1928 r. na terenie 
pow. dziśnieńskiego do spisku p. n. 
„Komunistyczna Partja Zach. Bieło- 
rusi“. 

Na lawach oskaržonych zasiedli: 
Bazyli Skėrko, Andrzej Pleskaczew- 
ski, Stanisław Jarkowicz, Włodzi- 
mierz Żukowski, Bazyli i Michał 
Szarabejkowie, Kazimierz Leszczyń- 
ski, Arkadjusz Atrachimowicz, Ale- 
ksander Gajgiel, Antoni, Dymitr, 
Jerzy i Szymon Redzkowie, Jam 
'Talaronek, Aleksander Juchniewicz, 
Hilary i Jakob  Krupscy, Stefan 
Michmiel, Ignacy Hużonek, Stefan 
Dubina, Jan Saulicz, Jan Trus, Ma- 
ciej Koziel vel Kužniecow, Wlodzi- 
mierz Kołłątaj, Ignacy i Mikołaj Zie- 
waliczowie, Jan Kuchta i Miłał Ju- 
rewicz. : 

W obronie podsądnych, z któ” 
rych wszyscy są bialorusinami i 
przeważnie gospodarzami wiejski” 

mi występują adwokaci: Petruse- 
wicz, Kulikowski, Neumann, Czerni- 

chow, Rudnicki, Olechnowicz, Su- 

Ww IL EN SK I 

Inwalida z psem - opiekunem. 
Ostatnio na ulicachf*naszego miasta 

często mużna się spotkać z ociemniałym, 
którego prowadzi pies przewodnik. Publicz* 
ność nie zwraca na tę parę dostatecznej 
uwagi i zamiast ułatwić nieszczęśliwemu 
człowiekowi poruszanie się, potrącają go, 
nadeptują psu na nogi it. d., a ociemniałym 
jest inwalida wojenny, który otrzymał psa- 
przewodnika od władz państwowych. Istnieje 
bowiem w Bydgoszczy prowadzona przez 
tamtejszy Związek Inwalidów stacja specja|- 
nej tresury psów na przewodników dla o- 
ciemniałych inwalidów wojennych. Otrzy- 
mujący psa-prewodnika inwalida bywa wy- 
syłany do Bydgoszczy i przechodzi tam 4-0 
tygodniowy kurs podczas, którego wytreso- 
wany uprzednio pies-przewodnik przyzwy- 
czaja się do swego nowego pana, ten zaś 
otrzymuje dokładne instrukcje, jak się ma 
ze swym towarzyszem obchodzić. 

I nasz wileński ociemniały inwalida wv- 
słany był przez wydział opieki urzędu wo-- 
jewódzkiego na koszt rządu do Bydgoszczy, 
W drodze z Wilna do Bydgoszczy opiekował 
się ociemniałym specjalny deleleqat. W 
drodze powrotnej ociemniały inwalida miał 
już za jedynego opiekuna psa przewodnika. 

Pies ma na obroży odznaki Czerwonego 
Krzyża. 

Niech więc na przyszłość przechodnie 
będą bardziej uważni. 

3 YJ YRAREZTNSCECIOWZISOZOCIKO ZANO AIKZI 

drażliwe natury politycznej szcze” 

wiatowy. 

Podczas przyjęcia m Anastazji 
Bejnarowiczówny 
59) pomiędzy gośćmi 
ka w trakcie, której zostali 

Masakra na przyjęciu. 

(Gedyminowska 
wynikła bój- 

pora- 

Sprawcę poranienia Henryka 
nowskiego (Żorawia 9) aresztowano, 

Aresztowanie przemytniezki, 
Na dworcu kolejow. aresztowano 

Nr 59 (1404) 

Zjazd zwolenników B. B. W. z R. w Postawach. 
POSTAWY, 11.3 (Zel, wł.), W dniu 10 b. m. odbył się zjazd przed- 

stawicieli ludności m. Postaw, wójtów i działaczy gminnyc 
przy udziale starosty Niedzwiedzkiego. Silna zamieć śnieżna uniemożliwiła 
wielu działaczom z gmin odleglejszych przyjazd na to zebranie. Pomime 
to było obecnych przeszło 250 osób. Poseł B. B. W. z R. dr. Stefam 
Brokowski w dłuższem przemówieniu scharakteryzował Sejm obecny 
i jego prace i spopularyzował projekt naprawy Konstytucji, wniesiony 
przez klub B. B. W. z R. Dalej o taktyce stronnictw opozycyjnych 
i działalneści Bezpartyjnego Bloku mówił p. Fr. Krasicki sekretarz po- 

Po zakończeniu dyskusji zgromadzeni jednomyślnie przyjęli 
rezolucje, aprobując całkowicie projekt B. B. zmiany Konstytucji i do- 
magając się najrychlejszego wprowadzenia go w życie; uchwalili wyrazić 
podziękowanie wileńskiej i nowogródzkiej grupie regjonalnej za inicjatywę 
i przyśpieszenie pomocy rządu dla ludności terenów ebjętych nieuro- 
zajem oraz uznanie dla rządu za tę pomoc, która wymaga jednak szer- 

szych rozmiarów i szybszej realizacji. 
Wieczorem odbyło się zebranie członków Powiatowej Rady B, B. 

na którem przedstawiono posłowi drowi Brokowskiemu szereg postulatów, 
mających doniosłe znaczenie dla ludności powiatu, z prośbą o interwencję 
Bloku u czynników rządowych. 

Zda- 

z powiatu 

  

     

   

   
   
   
   
   

    
   
    

    

  

    
    

  

    Marję Pietraszewską (Antokol 6), przy 
której znaleziono 23 klg. sacharyny, 
ogólnej wartości 5.060 zł. 

Silne lotnictwo to potęśa państwał 
и zzz, 

    

    

  

nieni Adam Szuezkowski (Sottamska 
16), Konstanty Maiulewics (Tartaki 
7), Jóżef Komar (Lipawa 19). Cięż- 
ko rannego nożem w pleey Lucz- 
kowskiego odwieziono do szpitala. 

góły sprawy, rozpoznawać proces 
przy drzwiach zamkniętych. 

Rozprawy toczyć się będą 4—5 
dni. 

kiennicka, Zar, Silberbach, Zawadz- 
ka i Zaks. 

Oskarżenie wnosi p. wice proku- 
rator R. Rauze. 

Sąd postanowił, 

Jana Bałapkina |. 19, Szymona 
Roga, I. 20i Jana Piotrowskiego 
1. 34 — po 4 lata. 

Na zamknięcie w więzieniu, za- 
mieniającem dom poprawy skazano: 

п НЕНЕ 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5. 

dem okręgowym. 
Wczoraj I-szy wydział karny są- 

du okręgowego w składzie p. p. sę” 
dziów: Cz. Sienkiewicza, jako prze- 

1929 r. włącznie będzie 
wyświetiany film: TALIZMAŃ ŻYCIA Dramat w lO-eiu aktach. Rzecz dzieje się w Pale- 

stynie podczas wyprawy krzyżowej po ucieczce Robi Hooda sę Angiji. W rolach głównyeh; POW E de 
= a_a 

la MOTTE, WALLĄCE BEERY I GEORG S.EGMAN, Kasa czynna © „Nieznany ojciec JB 

godz 3 m. 30. Początek seansów od g. 4. Następny program: 

  

zej względu na Ka—er. 

  

(Rycerz Śpiącege Lamparta). Da!- i и 
и; eiag Eówekó "asa p. t. „Robin Hood ' Od dnia 11 do 14 maroa 

i : Dzieržawy 
majatków i folwarków 
załatwiamy na dogod- 
nyek warunkach. 776-1 

  

DRZEWKA i KRZEWY owocowe 

Kino „HELIOS* 
WILEŃSKA 38. 

lwan MOZŻUCHIN 

DZIŚ Uroczysta Premjeral Superfilm kinematografji Światowej! 

Obraz, który poruszył świat! Niezrównany Mistrz Ekranu 

р. 

eraz przepiękna CARMEN BONI w czarującym duecie 
miłości, rozgrywający się na tle cudnych białychnocy 

t „AUDJUTANT.. 
Bez przechwał największy szlagier sezonu 1929 r. Film, o którym mówić będzie całe Wilno! Uprasza się Sz. 

Pnbliczność o przybycie na początek seansów o g. 4, 6. 8 i 10.15. 

Kino | 
Mickiewicza 22. 

Rajski Ogród 

  Honorowe bilety nieważne. 

Dziś 6-ty przebojowy film z grupy „Wielkich Gwiazd Ekranu! 

Wytwórni „United Artists" p. t. 

pełna wdzięku 
i urody 

Pikantny salonowo-erotyezny komedjodramat. W roli głównej: 

Cerinne Griffith. 
Rźeez dzieje się współcześnie w Wiedniu, Budapeszcie i w 

Monte Carlo. Przepych wystawy, Początek o g. 4, 6, 8 i 10.25. 

  

KINO: р 2 osnuty na tle detroni- 

° эр * Dziš ostatni dzien! k 0W 67 ES į 4 D U BARY zacji jednego z monar 
chów europejskich 

| W roli głównej szampańska kge A огав Dakas francus zwany „królem amantów* bohater filmu 

„ Moulin Rouge“ JEAN BRADIN. Oszałamiający przepych wystawy. 

Wielka 42. Szał i rozpasanie daneingów paryskich. Przegląd PAS k toalet. Nad program: MISS POLONJA 

5 ю POLONIA Początek o godzinie 19-ej, 

KINO Dziśl Najgłośniejsza sensacja świata! Film, jakiege nie było i jaki prędke nie zostanie stworzony. Dziśl 

Zł d ® o B d d epos wschodu w 10akt. W roli głównej naj- 

ięk: ty- LUX (Złodziej z Bagdadu 4:5 DAUGLAS PŁIRBANKS 
Mickiewicza 11. | Przeendne widoki wschodu! Niewidziana wystawa! Genjałna gra! Frapująca treść! Dla młodzieży dozwolone. 
  

Kino Kołejowe 

OGNISKO 
(obok dworca 

kolejowego). 

W rolach głównych 

„KINO-TEATR 

ZAIKIDKIO” 
Miekiewicza 9. 

Dziś i dni następnych! 
Wielca tragedja wśród 
śnieżnych szczytów Alp 

Poczatek o godzinie 5-ej popołudniu. 

Od dziś do 18-go b. m. włącznie mistrzynia w zawieraniu 

małżeństwa a la minute urocza, pełna wdzięku i powabu 

Ta.. która odmówić nie może. 
Oprócz słynnej LEE PARRY bierze udział znany ulubiony GUSTAW FROELICH. 

igo SYM, Mary KiD, 

LER 

Sprawozdanie 
z imprez urządzanych w dniu 26/1 i 2—6/Il r. b. przez Centralę Opiek 

Rodzicielskich Śr. Zakładów Naukowych w Wilnie. 

I) Bal na rzecz bursy: 
Przychód brutto . . . . . 
Rozchód: wynajęcie sali, orkiestry i inne drobne wydatki , “i 

Cesarski Strzelec 
Werner Pitschan i 

W niedziele i święta o 4-ei popołudniu. 

ostatnia pieśń 
pożogi wojennej 
w 10 aktach. 

Księżna MARKINSKAJA 
— Ceny miejse zwykłe. 

występuje w 10 akt, pełnym pikan- 
terjii brawurowego Rumoru filmie 

Życie zakulisowe dzisiejszych, 
modnych małżeństw, zawiera- 
nych : od znakiem... charlestona 

PARRY 

ООДЕГОЕЛ 
piss 4 mies. już kurty- 

„zowany i doberman suka 
2 lata doskonale treso- 

  

Czysty zysk 

II) Bazar Karnawałowy na rzecz Kolonji Letnich: 
Przychód brutto 
Rozchód: na urządzenie kiosków, orkiestra, światło, służba, artyści i in- 

ne drobne wydatki. . . 

Ogółem otrzymano czystego zysku 3722 zł. 98 gr., za co Zarząd Centrali Opiek 
Rodzicielskich poczuwa się do obowiązku złożyć serdeczne podziękowanie wszystkim 
Paniom i Panom, którzy przyjmowali czynny udział w organizacji wyżej wskazanych 

równ'eż Firmom, które brały udział w Bazarze, w szczególności P. Dyrek- 
torowi Deszowi za bezinteresowne udzielenie lokalu „Br. Jabłkowskich* na Bazar, a ca- 
imprzez, jak 

jabłonie, gruszy, śliwy, czereśnie, wiśnie, 

agrest, porzeczki, maliny oraz ozdobne 
Zaaklimatyzowane, wyhodowane na miejscu w szkółkach. 

polecają na se- 
zon wiosenny Nowy, wielki dobry УНО 

Wilno, Zawalna 6, m. 2 przystępne. 

  

SZUKAMY 
poważnych i zdolnych zastępców, colem wprewa- 

dzenia w Polsce nowego a zagranieą z kolesałnem 
powodzeniem zastesowanego systemu oszozędno- 
ściowego — począwszy od 20-te groszowej czień- 
nej wkładki — przyczem oszczędzającemu dajemy 
bespłatnie, oszczędnościową ozdobną skarbonkę. 

OFIARUJERY 
stałą i pewną pesadę, znaczne możliwości za- 

robkowania. W rachubę wchodzą jedynie poważ- 
ne zgłoszenia. 

POWSZECHNY ZAKŁAD KREDYTOWY 
Lwów, plac Marjacki 6—7. 150-4 

    

Každy technik | 
czyta i oglasza swoją firmę 

„Katomńat townynnia 
letników Posti w Wit”. 

Prenumerata: rocznie — 12 zł. 

„półrocznie — 6 „ 

kwartalnie — 3 „“ 

Nr. pojedyńczy — 1 złoty. i 
|| 

| Redakcja — Wilno, ul. Wileńska 33, tel. 75. | 

Administracja — Wilno, ulica św. Jańska 1. | 
  

640-8 

Szkółki Mazelowskie przy Kolonji Wileńskiej 
Ceny 

BA 

Przetarg. 
Wileński Urząd Wojewódzki (Okręgowa Dyrek- 

eja Robót Publicznych) ogłasza piśmienny przetarg 
ofertowy na wykończenie gmachów Sądu Grodz- 
kiego 1 areszta w Święcianach. 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 marea 1920 
reku o godzinie 12-ej w Okręgowej Dyrekcji Robót 
Publicznych w Wilnie, przy ul. Magdaleny 2, po- 
kój Nr 78 Piśmienne oferty winne być złożone w 
tymże dniu do godziay 9 1 pół w kancolarji Oddzia- 
łu Budewlanego Dyrekcji pokój Nr. 92 łącznie z 
pokwitowaniem Rasy Skarbowej na wpłacone wad- 
jum przetargowe w wysokości 40/, zaoferowanej 
sumy. W ofercie winien być podany minimalny 
termin, w którym firma podejmuje się wykonać 
ebjętą niniejszym przetargiem robotą, 

Ogólne wurunki przetargu i ślepy kosztorys 
otrzymać można w Dyrekcji Robót Publicznych w 
Wilnie, pokój Nr. 78 za zwrotem kosztów wykona- 
nia. Tam również można godziennie od godziny 
12-ej do 13-6j przejrzeć ogólne i teehniczne warun- 
ki wykonania robót przea przedsiębiorców, projekt 
robót, projekt umowy oraz ogólne przepisy Min. 
Rob. Publ. e przetargach, które dla oferenta są 
obowiązujące Urząd Wojewódzki zastrzega sobie 
prawo dowolnego wyboru oferenta uzależniająe to 
od fachowych i finansowych zdolności przedsię- 
biorstwa, oraz prawo zredukowania ilości robót lub 
nawet zupełnego ich zaniechania. 

Za wojewodę 155—1 
Dyrektor Inżynier (—) St. Siła-Nowicki. 

Przetarg. 
Wileński Urząd Wojewódzki (Okręgowa Dyrek- 

cja Robót Publieznych) ogłasza pismienny prze- 
targ ofertowy na wykończenie gmachu Starostwa 
w Brasławiu, 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 marea 1929 
roku o godzinie ]2-ej w Okręgowej Dyrekcji Robót 
Publicznych w Wilnie przy ul. Magdaleny 2, pokój 
Nr. 78. Piśmienne oferty winne być złożone w 
tymże dniu do godziny 9 i pół w kancelarji Od- 
działu Budowlanego Dyrekeji pokój Nr. 92 łącznie 
z pokwitowaniem Kasy Skarbowej na wpłacone 
wadjum przetargowe w wysokości 40/, zaoferowanej 
sumy:       

  

  

Czysty zysk . . . 

łemu Społeczeństwu Za materjalne poparcie. 

751 

2889 zł. 40 gr. wana do sprzedania | : : 
871 20 Koszary 1-ej Brygady | || Drukarnia „Znicz““. ———  ТееЮл 3-40.) 

2 ». (Kalwaryjska) bud.4 m.1 | | 
2018 zł. 30 gr. Telatycki. TAM UROCE NON ZAS: ' 

TI RASA 

3926 21. 33 gr. WARZYWNE 

wasz, KWIATOWE 
1704 zł, 78 gr. I GOSPODARSKIE 

  

Śląski Urząd Wojewódzki — Wydział Robót Pu- 

blicznych — rozpisuje niniejszem 

Konkurs 

  

ZARZĄD. 

- Ogłoszenie. 
Każda inteligientna, o przyzwoi- 

tym wyglądzie osoba w wieku śred- 

    

Z PIERWSZORZĘDNYCH PLANTACYJ 
KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH, 
O NAJWYŻSZEJ SILE KIEŁKOWANIA 

POLECA: 

ОЫЕ МЕО Aki ie 
Łwów, ul. Rutowskiego 3. 

"" "CENNIKI SZCZEGÓŁOWEĘWYSYŁAM NA ŻĄDANIE. 
680- 

SAN SE ASTA 

  

W ofercie winien być podany minimalny ter- 
min, w którym firma podejmuje się wykonać obję- 
tą niniejszym przetargiem robotę. Ogólne warunki 
przetargu I ślepy kosztorys otrzymać można w 
Okręgowej Dyrekeji Robót Publicznych w Wilnie 
pokój Nr. 78, za zwrotem kosztów wykonania, 

"Tam również można codziennie od godziny 12 
do 13 przejrzeć ogólne i techniczne warunki wyko- 
nania robót przez przedsiębiorców. projekt robót, 
projekt umowy oraz ogólne przepisy Ministerstwa 
Robót Publicznych o przetargach, które dla oferen- 
ta są obowiązujące. "Urząd Wojewódzki zastrzega 
sobie, prawo wyboru oferenta, uzależniając to od 

fachowych i finansowych zdolności przedsiębiorstwa 
oraz prawo zredukowania ilości robót lub nawet 

zupełnego ich zaniechania. 

Za wojewodę 753-1 
Dyrektor Inżynier (—) St. Siła-Nowicki. 

Przetarg. 
Dnia 20. III. 29 r. godzina 10 odbę- 

dzie się w Rej. Int. Wilno (Legionów 2) 
nieograniczony przetarg na wydzierżawie- 
nie piekarni wojskowej i wypiek chleba 
dla garnizonu Nowo-Wilejka na czas 6-u 

  

Wilsńekie Biure 
| Komisowo Mandlewe 
Miekiewicza 21, tel 152 

LEGE] 
DGKTÓR MEDYCYNY 

A. GYMBLER 
CHOROBY WENERY- 

CZNE i SKÓRNE 
Elektroterapja, Diater 
mia, Słońce górskie, 

: Sollux. 425 

Mickiewicza 12 
róg. Tatarskiej. 

Przyjmuje 9 — 2 i 5— T. 

DOKTOR 

D. Zeldowicz 
choroby weneryczne, SY- 
filis, narząców  moezo- 
wych, od 9—i, od 5—8 

wiecz, 
  

Kobieta-Lekarz 

DL. ZeldoKiCZOWA 
kobiece, weneryczne, Da- 
rządów moezow, od 12—2 

1 о4 4 — 6 
Mickiewioza 24. 

W. Zdr. Nr 182. 

DOKTÓR 

BLUMOWICZ 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skórne. , 

Wielka 21. 
04 9 — 1 1 2 — 8. 
(Telef. 921). 629 

Ūr.Kenigsberg 
CHOROBY  WENERYCZ- 

ui 
024 

    

| 
| 

| 

NE, SKÓRNE i analizyle- | 
karskię. Przyjmuje 9-12 

1 4-8, 2996 

Mickiewicza 4 
tel. 1680. М. 2. Р. 73 

EERUBDBEDNEŁBE 

Akuszerki 8 
BEDACEHOBNARSEEDNI| 

Akuszerka 

Маг КТ 
przyjmuje od 9 rane 
do 7% w. ul. Miekie- 
wicza 30 m. 4. W. Zdr. 
Nr. 8098. 529 
BEEDODGAEOJNEFIG 

  

E INFORMATOR g 
E GRODZIENSKI 
BOGDAOAAGEŁAGSAAG 

M. Miszewska | 
LEKARZ - DENTYSTA 

przyjmuje od g. 9 do if | 
1 od 4 do 6-ej. 

Grodno, ul. Kołożańska 8- 

ua plany budowy Sanatorjum w Istobnej (Śląsk 
€ieszyński) z terminem nadsyłania prac na dzień 

30 kwietnia b. r. godzina 14-ta do Wydziału Robót 

Publicznych (pokój Nr 21). 

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

L nagroda zł. 15.000.— 

= a 149 w, 10.000— 

И LiL A 1 

p Za 0 25. AOS 

Program, warunki konkursu oraz plan warštwi- 
eowy terenu można otrzymać — jak długo zapas 

starczy — w Wydziale Robót Publicznych, który 
udziela informaecyj w tej sprawie w godzinach u- 

nim (do lat 40) może znależć pewny 
zarobek (pensja stała i prowizja) w 
Firmie „Electrolux“. 727—1 

Zgłaszać się do biura „Electrolux“ — 
Wilno, Zamkowa 2. od godz. 10—12 pp. 
w dniach 11, 12, 13 i 14 marca 1929r. 

  

  

- Gotówkę * 
w każdej walucie lo- 
kujemy najdogodniej. 

Dom H.-K. „ZACHĘTA“. 
Mickiewicza 1, tel. 9-05 
      

  

SPA и 

    

  

PIERWSZORZĘDNY ZAKŁAD 

L. KULIKOWSKIEGO, 

       

KRAWIECKI 

DRENOWANIE: 
pól, łąk, ogrodów, bu- 
dynków i zabagnionych 

obszarów. 

MELJORACJA ŁĄK: 
nawodnienia, edwodnionia 
i wskazówki uprawy łąk 

ZAKLADAN E: 
Gospodarstw Rybnych. 

Poważne referencje Z wy- 
konanych robót. 

CENY DOSTĘPNE. 
Adres: 

w Biurze Grabowskiego 
64 

SOLIDNIEž 
lokujemy gotówkę w 
każdej walucie pod 

mocne gwarancje. 

Wileėskio Biuro 
Kemisowo-Handlowe 

Miekiewicza 21, tel. 152 

23602402502:0055 

KAWIARNIA & 
„KROLEWIANKA“ 
Wline, Królewska 9 

  

miesięcy. 
Bliższych informacyj zasięgnąć można 

w Rej. Int. Wilno oraz w kwatermistrzost- 
wie 85 p. p. w N. Wilejce. 

S 
    

  

MIÓD 
PSZCZELNY 
z kwiatów lipy i różnych, 
znakomity jako środek 
leczniczy prawdziwy pod 
gwarancją, w beczułkach: 
5 kg. 18 zł, 10 kg. 34 
zł., 20 kg. 62 zł. Podol- 
ski lipcowy 5 kg. 16 zł., 

     
m PIANINA | 

EGNEBOSSNFAEEEEA d sia. Ranės 1 

ZGUBY & rasi I strojenie. UL | 
HARAEGERCAEBOOEA e wodą 24 1 2 

Ligubioną stow wada U 
ną przez В. K.U. Wilno, 
na im. Wineentego Misie- 
wieza, r. 1896, unieważnia 
się. 

Wdowa 
średnich lat poszukuje 

Zakąski zimne i go- 

  

   
     

      

    

‚ rzędowych. na 10 kg. 19.60 zł., 20 kg, jana ksiązkę woj. posady służącej przycho- || 

л ao ZAGAROWIKI KS WIELKA 13. ala owiana © ph 2 6 lora Uooaólką 1 Zgubioną akową * wyd. Asano]. przy, dobrej ZE 
nž. „p. vu IS ti 1 „K.U. Li "m, # 5., 

Naczelnik Wydziału Robót Publicznych. WIELKI WYBÓR MATERJAŁÓW, UBRANIA GOTOWE I NA OBSTALUNEK, Li ! Ы k iR Abonament EK EE ec „Bidas To088, dainie.. OBR a э 

Katovice, dnia 21 lutego 1929 r. TREE: Ws L LS iii liai i ai i li ii Ь I OTSKĄLRZOCZNĄ Žny zi 32, „dabinotyć.$ czta Denysów. 557 kiewieza, unieważnia się. Łobejko. 551 — 

# 
  

wiecz. we wtorki i piątki. Rękopisów Redakoja nie zwraca, Dyrektor wyd. przyj” 
REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Ji a 3. Tel. 99, Czynne od —3 agiallońsk goda. 1, tel. 3—40. ь 

4 6— 
muje od 12—2 o Lei rog 

Naczelny radakter przyjmnje od 2—3 ae kapela 
oszenia o o od 9—3 i Ra Konto czekowe P.K.O. 30. Porekaraia — Jańska 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoczeniem do domu lab przosyiką pocztową Zagranicą 7 sł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy tekstem—40 gr, w iekńcie |, II str—30 ge., M, IV, V, V 36 gr, za tekstem—16 gr. kronika reki -xomumi= 

kit katy—1.00 sl. ze wiersz redakcyjny, ogłoszenia miesskaniowe—i0 gr. £ s: De cem dolicza się: za ogłoszenia cyłrowe i tabeleryczne—50* z zastrzeżeniem miejsca—24"/, drożej, w numerach ulodsielny-H i a śrożij, zagranicane— ak R 2 

= hej, samicjocowe—25"/, drożej. pośsukujących pracy 80% mił. ooedlny R gu. Ublad ogłosteń 6-cio łamowy, se tekstem 10-mio os Administracja zastrpo”” <br" prowe miany temzina reż: ugi ama w Grodnie: Bankowa 2 2 
  

  

  

  Rami 87 adpywieć: laj ś6zei Jurkiewia | „A 
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