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Znów „ofiarmość* M, 0. P. Ru. Niewinny Kapłan przed sądem komunistów. 
Rozpoczęła się rozprawa przeciwko ks. prałatowi 

Skalskiemu, 
Wyjątkową aktywność przejawia w 

ostatnich czaszch MOPR. białoruski. 
Wydał on edezwę, wzywającą wszyst- 

kich robetuików całego świata do 

protestu przeciwko rozprawie <Hra- 
mady» jaka ma się odbyć w Wilnie. 
Odszwa jest prowekacyjaym doku 

mentem skierowanym przeciwko Pol- 
ce. Poniekąd kompromituje ona 

<Hramadę», gdyż wykazuje prawdzi- 

we jej oblicze, poniekąd zaś dowodzi, 

że i w Sowietach wiedzą o tem do- 

kładnie, że co de prawdziwych za: 

dań i celów «Hramady> nikt maj- 
mniejezej wątpliweści mieć nie może. 

Obecnie odbywa się w M ūzku 

zjaza MOPR'u. Posiedzenia oczywiście 

są tajne. O ile możemy się dowiedzieć, 

to tematem rozpraw ma tych konfe 
rencjach jest wyłącznie agitacja ko- 

munistyczna na terenie polskich Ziem 

Wschodnich. Centralny Komitet MO 
PR'u odczytał sprawozdanie ze zb.Ór* 
ki na cele... pomocy więźniom peli- 
tycznym w Polsce.  Wlešciwie, kon- 
kretniej, ma terenie Ziemi Wileńskiej, 
Nowogródzkiej, Grodzieńskiej. Ofiara- 

wano na ten cei jakeby 75 tysięcy 

rubli, Pokeźaa suma ma być dostar- 

czona na terytorjum Polski, Jakiemi 
drogami..? O tem się eczywiście w 

sprawozdaniu oficjalnem nie mówi. 
Czy ci więźdiowie coś z tego dostaną 
—też należy wątpić. Przeważnie sumy 
MOPR'u przeznaczane były nie na 

pomoc więźajom, mimo ich oficjal- 

mego przezaaczenia, ale na agitację 

komunistyczną. Spodziewajmy się za- 
tem przypływu «nowej gotówki». 

Ogólnie mówią, że ta wybitna 
aktywność Ill międzynarodówki spo- 
wodowana jest okresem wyborczym 

w Polsce. 

Kłopoty wewnętrzne 
Bolszewji. 

Powódź samogonki —Załamanie 
kooperacji. 

Kłopoty wewnętrzne Bolszewji są 
coraz poważniejsze. Starannie  ukry. 

wane niepowodzenia przed XV Zjez- 
dem Partyjnym, aby nie dodawać sił 
opozycji, wyłażą obecnie jak przysło- 
wiowe szydło z worka. Prasa sowiec- 

ka dawniej niesłychanie powściągliwa 

w omawianiu usterek z dziedziny sto- 

sunków wewnętrzaych, pisze teraz © 

nich szeroko, wzywając „partorgani- 

zacje do eriergicznej walki i pracy” z 

objawami espałości, biurokratyzmu i 
t. p. Malo to įedaak pomaga, bo oto 
nawet t. zw. «biedota» wiejska nie 
chce się organizować i odsuwa się 
od udziału w kooperatywach sowiec- 
kich. A przecież tk. zw. «biedniak» 
stanowić ma na wsi sowieckiej pod- 
stawę, na której ma sią oprzeć „bu- 
downictwo socjalistyczne". Wogóle 
mależy stwierdzić, że nadzieje pokła: 
dane na szeroki ruch spółdzielczy, 
który ma umocnić gosgodarczy ustrój 
sowiecki zawodzą. Chłopi nie śpie” 
szą się wpłacać składek, nie idą ku- 
powsć do kooperatyw sowieckich ani 
nie chcą im sprzedawać. „P.awda* 
otwarcie pisze, że największą prze- 
szkodą, czy to do wciągnięcia do ak- 
tywnej pracy w gospodarce sowiec- 
kiej biedniaka lub średniaka, czy też 
w przeprowadzeniu kamgsnij gospc- 
darczych ma wsi, jest trudność zor- 
ganizowania elementów  „biedniac- 

Sed wypływaja załamania I. ai Stąd wypływają załamania nie- 

Sanki Karapoaja tk. zw. „Chie- 

zagotowok* mimo intensywnej pro- 

Pagandy daje nikłe rezultaty. Niesly- 

chany wzrost potajemnego gorzelnic- 
twa jest plagą, z którą walka wobec 
znanego upodobania  rosyjskiego 
mużyka do „spirtnych napitków* jest 
niczmiernie utrudniona. Wystarczy 

Przytoczyć kilka cyfr oficjalnej staty- 
styki sowieckiej, aby wyrobić sobie 
Pojęcia o rozmiarach powodzi samoe- 
gonki, jaka zalewa Rosję. Prowizo- PE 
ryczne obliczenia wskazują, że w całej 
Regji użyto 40 do 50 miljonów plte 
dów zboża na samogonkę. W jedriej 

: %_цыш]і Tambowskiej podczas świąt 
otego Narodzenia zużyto” zgórą 1/2 

miljona pudów zboża. N. 

Kinematograf w Rosji. 
Przed rewolucją było w Rssji 

1,412 kin. Liczba ta wzrosła obecnie 
do 8,000, z których tylko 5 jest 
własnością prywatną. Reszta należy 

do różnych organ zacji, syndykatów, 
kcoperatyw i t. p. Większość kine- 
mafografów jest własnością Sowkina 
i Mezrabpomu. Wielka ilość kin 
umożliwia reniowanie słę filmów w 
samej Rosji. Podatki z kin są nade 
Zwyczaj małe i mają być jeszcze 
obniżone, ponieważ komisarjat finan 
sów wychodzi z założenia, że kine- 
matografy służą bardziej nauczaniu i 
wychowaniu niż zabawie. 

MOSKWA, 25 I PAT We wtorek dn. 24 b m. późnym wie- 
czorem przed wojskowem kolegjum najwyższego sądu Zwązku 

Sowietów rozpoc ęla się rozprawu ks. pralata Skalskiego, który 

został pociągnięty 
Prze -odn czy rozprawie Uriich 

do odpoviedzislności z art 54 k. k. sowietów. 
Obrad, toczą się przy drzuiach 

zamkniętych Oskarża stars y pomocnik prokuratora najwyższego 

sądu Zw, Sów Katanjan. Broni ks prałata członek moskiewsk ego 
kolegjum obrończego Karjatin Proces ks prałata Skalskiego po- 

przedzony był w prasie sowiec” *j zac ekłą kampanją przeciwko 

duchowieństwu poskemu w Z $ $ В wogóle. 
Między innemi 19 stycznia rb. ukazał sią w Izwiestach arty- 

kuł p. t. «Polskij szpion ks. Skelskj» w którym nejaki Morozow 
charaktery ue d 
w eństwa katolickiego 
i ieningrodzki przeciwko 

iałalność rzekomo antysowie 

w Zw. Sow. i 
"'sieżom katolickim z arcybiskupem 

ką całego ducho- 

przypon.inając procesy miński 

Cieplakiem na czeie. Ks ędzu Skalskiemu autor artykułu zarzuca 

agit cję przeciwko władz sowieckiej, organi o anie jawnej 

pagandy pro polskiej oraz okazywanie materjalaeį pcm cy 
pro- 

osob: 

nikom, których władze sowieckie uważ.ły za przedstawicieli pol 

skiego wywiacu. 

Я MOSKWA, 25. 1 PAT. Tass 
przesluchania ks. Skalskiego ten ostatni zazn=c:yl 

donos: W czasie wstępnego 
że jest oby: 

watelem Zw. Sow i że swą urzędo»ą d.iałąlność wykonywał staie 

ną Ukralnie. Na wnosek prokuratora Katanjana, sąc 
dołączyć do akt szereg dokumentów między innemi listy 

sąd postanowił 
ks. Fedu* 

kewicza do Fapieża oraz listy ks. arcyb skupa Cieplaka pisane z 

R:ymu, 
й i 

Wyjazd delegatów Polski do Moskwy. 
WARSZAWA, 251 (tel. wł, Słowa) Dziś t. zw. pociągiem bolsze 

wiekim odjechali do Moskwy Dyrekior Sokołowski i Naczelnik Hołówko. 

Na dworcu obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranieznych 

oraz. sekretarz i attache poselstwa sowieckiego. ; 

Dslegaci rządu pelskiego zabawią w Moskwie około 10 dni. Przed» 

miotem rokowań będzie sprawa (. zw. malego traktatu handlowego; który 

byłby wstępem czyli prowizorjum do normalnego traktatu. Należy dodać, 

że inicjatywa rokowań jest w dużym stopniu pewną zasługą obecnego po- 

sła sowieckiego w Warszawie. Podpisanie prowizorjum handlowego na- 

stąpi w Moskwie wówczas, jeżeli delegacja nasza spotka się z dobrą wolą 

rządu rosyjskiego. 

Aresztowanie pos. Szapielas 
W dniu dzisejszym aresztowany został w. Nowych-Swięcia- 

nach, b. poseł Niezależnej Partj. Chlopsk ej Szap el. Posła Szapiela 

odwiez ono do Wilna do węzienia na Łukiszkach. 
` Jak sę dowiadujemy. powodem aresztowania było śledztwo 

prowad:one « d dłużs:'ego czasu: w Sprawie zbrodniczego kontaktu 

utrzym,wanego przez posła "Szapiela z Mińsk em. 

WEN RKEE AGZCZWE OWE OZAOOOBCZE WE TEOD A PR RE DZT WYD OO YTETOCKEZ Z 

Proces o zabojstwo kuratora okr, Lwowskiego 
ś. p. Stanisławą Sobińskiego. 

LWÓW, 25—|. PAT. Przed sądem 
przysięgłych we Lwowie rozpeczął 

się dziniaj proces o zabójstwo kura- 

tera O<ręgu Szkolnego Lwowskiego 

św. p. Stanisława Sobińskiego. Na 
ławie oskarżonych zasiadło szereg 

osób wśród których znajduje się 5 
kobiet, Wszyscy oskarżeni pochodzą 
ze sfer inteigencji. Są przeważnie 
studentami uniwersytetu. 

O wczesnej godzinie korytarze gą- 
du wypełniły sią tłumem ciekawych 
usiłujących dostać się na salę roz- 
praw, na którą jednak v stęp dozwo- 
lony jest jedynie za biletami. Silny 
oddział policji strzeże porządku. O 
godz. 9-tej rano zjawił się ma sali 

trybunał z sędzią okręgowym Anglel- 
skim jako przewodniczącym na czele 
oraz prokuratorem Laniewskim. Po 
wylosowaniu ławy przysięgłych i za* 

przysiętonych oraz pa załatwieniu 
SZ fermalności wstępnych, przy- 
stąpiono do odczytywania aktu oskar- 
żenia obejmującego 140 stron druku, 

Z pośród oskarżonych Wasylowi 
Atamaūczukowi i Iwanowi Werbickis- 
mu akt otkarienia zarzuca zbrodnię 
skrytobójczego morderstwa, |-kiej 
daouścili sig w dn. 19 października 
1926 r. we Lwowie na osobie kura: 
tora Okr, S k. Lwowskiego św. o. 
Stanisławie Sobińskim. Ponadto tak;ci 
dwaj jakoteż wszyscy inni oskarżeni 

są już te e zbrodnię zdrady głównej 
już to o szpiegostwo alby O obie te 
zbrodnie łącznie. Kilku oskarżonych 

zostaje jeszcze pod zarzutem innych 

zbrodni jak ukrywanie zbrodniarzy, 

zbrodnia gwałtu pubilcznego, oszczer. 
stwa i fałszywe zezaania „przed są- 
dem. я 

Akt oskarżenia stwierdza, że' mor: 
derstwo dokonane na św. p. Sobiń- 
skim było aktem politycznej donio- 
słości i teroru dokosznym Na 
rorystyczną, antypaństwową, 1 

ską organizację wojskową. , Organi: 
zacja od szeregu lat znaczyła swą: 
działalność szeregiem zamachów sa- 
botażowych ma objekty kelejowe i 
budynki policyjne, paleniem  zabudo- 
wań gospodarczych; (i zbiorów rol- 

nych, napadami rabunkowemi na ka 
sy rządowe i licznemi zamachami na 
rusinów przychylnych w stosunku do 
państwoweści pelskiej. Dalej upra- 
wiała organizacja ta szeroke rozgałę- 
zioną akcj szpiegowską na rzecz 
państw ościennych. Już w r. 1924 w 
mieszkaniu niejakiej Olgi Bassarabo- 
wej odkryła policja składnicę szpie* 

gowską wzmiankowanej organizacji 
Obaj oskarżeni 6 zaraordowanie kur, 
Sobińskiego byli czynnymi przedują- 
cemi członkami tej,erganizacji z łena 
której wyszedł ten mord, 2 

Kurator Sob'ński owego wieczora 
wracał wraz ze swoją małżonką z kie 
na do domu i tuż przed samym do" 
mem dwaj sprawcy znienacka Od- 

dali do niego dwa strzały rewolwe= 

rowe, które spowodowały natychasia- 
stową Śmierć, poczem sprawcy zbie- 
gli, kryjąc się w sąsiednich zaułkach, 
Przez dlugi czas nie udawało się po- 
lieji wpaść na trop sprawców aż osta- 
tecznie posługując się licznemi infor- 

macjami poufnemi, policja, wpadła na 
trop bezpośrednich sprawców. mor- 

derstwa, mianowicie  Atamańczuka 
i Werbickiego, Atamańczuk zorjen- 

towawszy się O €0 go policja 
podejrzewa usiłował zbiedz do Cze- 
chosłowacji, przekradając się jadnak 
górami zmylił drogę i w oddaleniu 
zaledwie kilka kiłemetrów od czecho* 
słowackiej granicy wpadł w ręce ao- 
steruakowych policji. 

Tak Atamafczuk jak i Werbicki 
zostali opoznani przez szofera Has- 
mana jako ei osobnicy, którzy w kty- 
tycznym czasie jechali autem w miej- 
sce czynu. Pozatem liczna zakwestjo- 
nowana przez policję korespondencja 
oraz dokumenty erganizacji popierają 
oskarżenie ich 0 zbrodnią morder- 
stwa Obaj oni wypierają się winy, 
wykazując swe alibi, które jednakże 
przez badanych świadków potwier- 
dzone nie zostały. . 

Proces, który toczył się w ub. ro» 
ku w Krakowie przegiwko Włodzimie- 
rze Pisezyūskieį i jej 36 ciu towarzy- 
szom © szpiegowstwo dostarczył sze: 
regu dowodów rzeczowych uzasad- 
niających winę oskarżonych w obec- 
nym  precesie, Z pośród dalszych 
oskarżonych mależy pednieść działal- 
ność narzeczonej lwana Werbickiego 
Aleksandry Janickiej jakoteż narzeczo- 
nej Atamańczuka, Janiny Korolkowej 
oraz brata Werbickiego Michała, Są 
to wszystko członkowie rzeczonej or- 
ganizacji, z których każdy pełnił 
przydzielone sobie funkeje już też 
szpiegowskie już też propagandowe. 

Akt oskarżenia powołuje do roz- 
prawy około 50:ciu świadków i wno- 
si o odczytanie całego szerego doku- 
mentów, korespondencji treści anty- 
państwowej i t. d. Rozprawa potrwa 
prawdopodobnie 4 tygodnie, 
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Rokowania handlowe z Sowietami. 
Wyjazd delegatów polskich do 

Meskwy w celu rozpoczęcia roko: 

wań handlowych z Sowietami jest 

ważnym faktem w maszej polityce za- 
granicznej, trzeba bowiem pamiętać, 

że polityka nasza, stale dążąca do 

nawiązania normalnych stosunków z 

sąsiadami, w odniesieniu do Z.S.S.R. 

napotykała ma przeszkody ze strony 

Moskwy, gdy chodziło o załatwienia 
tak ważnej kwestji, jak ujęcie ste- 

sunków handlowych w ramy traktatu. 
Na kilkakrotne propozycje Polski 
rozpoczęcia bszpeśrednich rozmów o 

traktat handlowy Moskwa czyniła 
najrozmaitsze utrudnienia, przeciąga- 

jąc załatwienie, tej doniosłej dla obu 

państw sprawy. Sowiety wysuwały 
zwykle na pierwszy plan konieczność 
zawarcia paktu © nieagresji a do- 
piero potem godziły się na rozpo- 
częcie rozmów o traktat handlowy. 

Ten punkt widzenia polityki Z S.S.R. 
uległ w ostatnich czasach zmianie. 
Czemu to należy przypisać? 

Cały szereg czynników złożył się 
na zmianę polityki zagranicznej So- 
wietów, której zasadniczą cechą, jeże” 

li chodzi o najbliższych sąsiadów, 
był. fakt pozostawienia otwartej 
kwestji stosunków z tymi sąsiadami, 

których polityka sowiecka nie mogła 

wciągnąć w orbitą swoich wpływów. 
llustruje to doskonale przykład 
Łotwy z jednej strony, Pólski i Ru- 
munji z drugiej, 

W. pierwszym wypadku Sowiety 
wobec  wprzągnięcia w pewnym 

stopniu do swego rydwanu Łotwy 
Litwy uregulowały z temi państwami 

swoje stosunki sąsiedzkie, zawierając 
traktaty o nieagresji, handlowe, umo- 
wy kemunikacyjne i t p.; w drugim 

ograniczyły się jedynie do najnie- 
zbędniejszych umów, jak umowa ko- 
lejowa z Polską, bez czego był by 

nie do pomyślenia normalny ruch ko- 
lejewy z Zachodem. 

Rok 1927 dia polityki zagranicznej 
Sowietów był rokiem klęski. Niepo- 
wedzenia w Chinach, gdzie z takim 
nakładem energji usiłowały wzniecić 
pożar rewolucji i w ten sposób za- 

szachować największego swego prze- 
ciwnika — Anglję, zerwanie stosua- 
ków z Londynem, naprężenie z Fraa- 

cją, po znanej historji z ambasado- 

rem Rakowskim oraz oziębienie w 

Berlinie pod wpływem  Anglji—po- 
stawiło Sowiety w stanie pewnej 
izelacji. В 

lzolacia ta daja się silnie odczu- 

wać w Moskwie, zwłaszcza gdy cho- 
dzi o stosunki ekonomiczne. Nadzieje 
na otrzymanie kredytów zagranicznych 

są żadne, a bez tego przemysł so- 
wiecki nie može się dźwignąć. (Próby 

uzyskania pożyczki zagranicznej we 

Francji, pod pozorem rzekomej spłaty 
długów, zawiodły. Niepomyślny ten 

stan potęguje się jeszcze komplikacja- 

mi wewnętrznewi, jak wzrost elemen- 

tów kapitalistycznych i nastrojów opo= 
zycyjnych па wsi sowieckiej, walka 
w łonie samej parti komunistycznej 

z opozycją, gdyż wydalenie Treckie- 
z Moskwy całkowicie opozycji 

nie likwiduje, oraz poważne rozdźwię- 

ki w grupie rządzącej Stalina, gdzie 

ścierają się trzy kierunki: prawicowy 
reprezentowany przez Kalinina i Ry- 
kowa, robotnicy na czele z Tomskim 
wypowiadający się za współpracą z 

drugą Międzynarodówką i trzeci. na- 
rodowo:komunistyczny, reprezentowany 

przez Ugłanowa, do którego skła- 

nia się obecny wiełkorządca , Stalin. 
Wyłuszczone wyżej okoliczności 

doprowadziły kierowników polityki s0- 

włeckiej do konieczności poddania re: 
wizji dotychczasowej polityki zagra- 
nicznej i oto właśnie wystosowanie 
propozycji do Polski © rozpoczęcie 
rokowań handlowych jest pierwszym 

objawem tej zmiany. Jest to poważny 

zwrot i jak słychać rychłe ma nastą- 
pić jeszcze kilka posunięć dyplomacji 
sowieckiej, które będą świadczyły, że 

Meskwa zaniechała dawnych swych 

meted i taktyki i pragnie istotnie sto- 

sunki swe z sąsiadami unormować. 

Następnym takim zwrotem w polityce 

Z.S.S.R. ma być podobne pacyfikacja 
stosunków z Rumunją. W jakiej na- 
stąpi ona formie, o tem trudno mówić, 
gdyż jak wiadomo punktem o który 

rezbijały - się stosunki rumuńsko-se- 
wieckie jest Besarabja, do. której So- 

wiety roszczą pretensję, 
Podjęcie rokowań handlowych przez 

Motkwę, aczkolwiek jest krokiem na- 
przód, nie powinno przesłaniać nam 

tej oddawna stwierdzonej doświadcze- 
niem prawdy, że Sowiety nie są zbyt 

lojalnym kontrahentem i stąd wy- 
pływa kenieczność maksymalnej о- 

strożneści, Wiemy przecież, jak So* 
wiety wykorzystywały nie jedno- 
krotnie Swe placówki handlowe dla 
prowadzenia wywrotowej propagandy 
komunistycznej, a i cały szereg faktów 
z ostatnich kilku tygodni bynajmniej 
nie wykazuje tej bezwzględnej lojal- 

ności sąsiedzkiej, jaka pswinna ceėho- 

wać pzństwo, które przez usta swych 
odpowiedzialnych polityków śle za- 
pewnienia o chęci utrzymania dobro- 

sąsiedzkich stosunków. Dość przy» 
pomnieć prowokacyjne  stanewisko 

Sowietów w sprawie polsko-litewskie 
oraz  antypolską propagandę pro- 

wadzoną ma terenie Z. S. S. R. przez 
instytucje cieszące się poparciem 
rządu sowieckiego, jak Mopr który 
wydał odezwę z powodu procesu 
Hremady i t. p. 

Faktów tego rodzaju można przy- 
toczyć bardzo w ele, temniemniej jed- 

nak tfzeba przyznać, że rozpoczęcie 

rokowań handlowych jest jednym z 

realnych etapów na drodze ugtunto- 

wywania współżycia sąsiedzkiego po- 

między Polską a Rosją. Sz. 

ASTA NES OT e E RODE 

Jak aresztowano komunistę 
Marty. 

PARYŻ, 23 1. PAT. Deputowany 
komunistyczny Marty, który miał ode 
siedzieć karę więzienia i poszukiwany 
przez policję, został aresztowany w 
następujących ekolicznościach: Dwaj 

policjanci, którzy dokonywali ebjazdu 
nocnego na rowerach w Boulogne 
zauważyli w bramie jednej fabryki 

dwuch osobników, którzy odmówili 
ekazania dokumentów. W czasie prze- 
prowadzania zatrzymanych do komi- 
sarjatu, jeden z nich, który posiadał 
rewolwer, pokazał legitymację wysta" 
wioną na imię deput. Marty, prote 
stując przeciwko aresztowaniu Dru 
gi, którego tożsamości nie stwierdzo= 

no, został zatrzymany do dyspozycji 

sądu, Pierwszego, który wyligitymo- 
wał się jako Marty, zamknięto w 
więzieniu La Sante. 

Brak towarów na rynkach 
sowieckich. 

„Ekonomiczeskaja Żzń* podaje, w 
jednyms z swoich ostatnich numerów, 
stan rynków sowieckich w grudniu i 

na początku stycznia. Podkreśla 
fakt, że pomimo wszystkich peczynio- 
mych zarządzeń brak towarów nie 
zmniejsza się, przeciwnie, nawet wzras- 
ta. Na wsiach okazuje się madmiar 
pieniędzy, dzięki czemu powstaje po: 
pyt na wyroby przemysłowe, które 
dotychcząc miały odbyt tylko w mia- 
stach. Z powodu ograniczeń handlu 
prywatuego, koncentruje się handel 
w. rękach kooperatyw, które jedako- 
wož nie'mogą sprostać swemu za 
daniu, eo pogarsza jeszcze sytuację 
na rynkach, W miastach zaś ©dczu- 
wa się stale brak żywności. Dziennik 
kończy swój artykuł kenkluzją, że 
niema widoków na poprawę sytuacji. 

Polityka nowego senatu 
Gdańska 

GDAŃSK. 251 PAT. Na temat 
polityki nowego senalu gdańskiego 

wygłosił przemówianie niemiecki lie 

bėrsiny newo-wybrany senator Sie- 
benfreund, Zaznaczył on, Ż3 nowy 

senat dążyć będzie do tego, aby mt- 
gące się w przyszłości wyłonić kwest- 
je sporne między Gdańskiem a Pol- 
ską były, o ile możności regulowane 
w drodze bezpośrednich rokowzń. 

Naogół można przypuszczać, że po- 
lityka nowego senatu gdańskiego 
pójdzie w kierunku zgody wobec 

Polski i nie będzie dążyć jak polity- 

ka senatu poprzedniego do wytwa- 

rzania jaknajwiększej ilości kwestyj 
sdornych. 
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Uchwały Rady Ministrów 

WARSZAWA, 251 (tel wł Słowaj 
Rada Ministrów. na posiedzeniu 
wczorajszem mod przewodnictwem 
vice-premjera Bo-rtla uchwaliła wya- 
sygnować,350,000 na bndowę nowe- 
go gmachu S:jmowego. Rada Mie 
nistrów pozatem przyjęła projekt Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej w sprawie 
rozwiązania Komisji Ankietowej w 
dniu 10 lutego b. r. Dalej uchwalo- 
no projekt dekretu Prezydenta a 
zmanie niektórych przepisów dęty 
czących ustroju Najwyższego Trybu- 
nału oraz projekt dekretu o areszcie 
domowym. Ten ostatni projekt prze” 
widuje, że sąd może wydzč wyrok i 
orzec odbycie „kary w mieszkaniu 
własnem, jeżeli kara aresztu nie wy- 
nosi węcej niż siedem dni, W czasie 
tym nie wolno ani opuszczać miesz- 
kania, ani przyjmować odwiedzin i 
moóże być zarządzony dozór pol'- 
cyjny. 

Wyjazd Metropolity ks, Sapie. 
hy do Rzymu 

KRAKÓW, '251. PAT. - Metrópa- 
lita krakowski ks. Szpicha udał się 
w dn. 24 b. m. do Rzymu, gdzie za- 
bawi do końca lutego. 

Pogrzeb Ś. p. Zdzisława Mo. 
rawskiego 

KRAKÓW, 251 PAT. W. dniu 
wczorajszym odbył się pogrzeb Św. 
p- Zdzisława Morawskiego, b. mini“ 
stra dla Galicji. Przy katafalku w 
kaplicy cmentarnej odprawił modły 
ks. metropelita Sapieha: Nad grobemą 
przemawiał b, namiestnik Galicji Leon 
Piniński, W pogrzebie optócz redzi- 
ny wzięli udział iiczni przedstawiciele 
świata maukowego, akademii umie- 
m władz i miasta oraz liczne 
umy. 

Posiedzenie Rady Głównej 
Naprawy Ustroju Rolnego. : 

WARSZAWA, 25 | PAT. Da. 30 
b. m. prd grzewodnictwem pm. minie 
stra Reform Rolnych prof. Witolda 
Staniewicza odbędzie się e godz, 10 
rano w gmachu M-stwa Reform Rol- 
nych posiedzenie inauguracyjne Głó- 
wnej Rady Naprawy Ustroju Roluego. 
P. Minister Staniewicz etworzył. po- 
siedzenie Rady przedstawiając ogólnie 
rvs całokształtu działalności Mestwa 
R:form Rolnych, poczem p. naczel 
nik Wolifiski zteferuje szczegółowo 
sprawę stosunków agrarnych w Pol- 
śce, a dyr. inż. Kasiński — działal- 
nošė Urzędów Ziemskich w okresie 
od 1918 do 1927 r. włącznie. Na- 
stęnuie p. min. Staniewicz przedstawi 
program prac na najbliższy okres. 
Do Rady Głównej Naprawy Ustroju 
Rolnego p. minister powołał szereg 
przedstawicieli spełeczeństwa, wybit- 
nych znawców stosunków agrarnych. 

Jubileūsz prof, Briiknera. 

BERLIN, 25. |. Pat. Dziś o godz. 
5.tej po południu w. salonach pol- 
skiego poselstwa w Berlinie odbyła 
się uroczystość jubileuszowa ku czci 
profesora Aleksandra B iicknera, któ- 
ry w roku bież. obchodzi 50-lecie 
pracy naukowej. Z Krakowa przybyli 
na tę uroczystość profesorowie Uni- 
wersytetu Jegiellońskiego  Chrzanow- 
ski, Kot oraz dr. Muszyński dyrektor 
Krakowskiej S-ki Wydawn. 

Kurs kontrolerów sanitarnych 

WARSZAWA, 251. PAT. W dn. 
15 lutego r. b. upływa ostateczny 
termin zgłaszania kandydatów ma 
4.miesigczny kurė dla kontrolerów 
sanitarnych, który rozsocznie sią w 
Państwowej Szkole Hygjeny dnią 1 
marca r. b, Na pozostałą ilość miejsc 
zgłoszenia przyjmuje sekretarjat Pafi- 
stwowej Szkoły Hygjeny, Warszawa 
ul. Chocimska Nr. 24, Kandydaci na 
kura zał, „ooaać świadectwo 

onczema 4-tej klasy gimnazjalne, 
lub. Vil oddziału szkoły | aaa Go 
Pierwszeństwg będą miały osoby pra- 
cujące w urzędach sanitarnych rządo- 
wych lub samorządowych na stanc- 
wiskach  dozorców sanitarnych lub 
kontrolerów sanitarnych, dezynfekte- 
rów oraz konirolerów targowych. 

DOKTORZY 

Bujalski, Obiezierski i Waszkiewicz 
lokują paložnice i chore «z cierpieniami 

kobiecemi w Zakładzie Położniczym 
211—1 ul. W. Pohułanka Nr 31. 

  

  

Kto zbiera MARK! POCZTOWĘ DLA 
MISJI niech się zwróci do mnie, za 
wybrane marki daję kilkakrotnie 
wiekszą ich ilość, za ciekawsze okazy 
100 i więcej sztuk za jedną. Mickie- 
wicza 42 m. 11 w niedzieje i święta | 
między 11 a 1 oraz telefonicznie 794
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‚ Ma szachownicy wyborczej, 
f Posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej. 
Na komunistycznej liście Nr. 13 ujawniono fałszywe podpisy. 

WARSZAWA. 25.1 (żel wł. Słowa). Państwowa Komisja Wyborcza 
pod przewodnictwem p. Cara obradowała dziś w dalszym ciągu nad pra- 
womocnością zgłoszonych list państwowych. Przy lście Nr. 13 (Jedność 
Robotniczo-Chłopska) generalay komisarz„uczynił zarzut, iż na liście znaj- 
duje się szereg sfałszowanych podpisów i zaproponował unieważnienie 
listy. Komisja decyzję odroczyła aż do chwili, kiedy będzie można stwier= 
dzić ilość fłszywych :podpisów. 

Zarówno przy tej liście, jak i przy liście nr. 16 (Lewica PPS) pełno- 
mocnik listy p. Downarowicz uczynił zarzut, że obie nazwy wprowadzają 
w błąd wyborców. P. Downarowicz uważa, że Jedność Robotniczo- Chłop: 
ska jest poprostu partją komunistyczną, a lewica P, P, S. czemś zgoła 
nieczerganizowanem Komisja wszystkiemi głosami przeciw głosowi swego 
członka Pużaka (P.P.S,) aprobowała nazwy godane przy zgłoszeniu. 

Komisja przystąpiła do rozpatrzenia listy nr. 18 (Blok Maiejszości 
Narodowych). Z powodu wątpliwości jakie się wyłoniły zawezwano pełno- 
mocnika tej listy p. Grynbauma na posiedzenie. 

Lista Nr. 35. 

WARSZAWA, 25! (tel wł. Słowa). Wczoraj w ostatniej chwili 
złożono w Państwowej Komisji Wyborczej juszcze jedną listę kandydatów 
de Sejmu, Poznańskiego Klubu Pracy którą, oznaczono Nr. 35, į 

Wojewoda Borkowski nie ustępuje, 
WARSZAWA, 25 |. (tel wł.Słowa). 

Z kół urzędowych dementują wiade: 
mość jakoby w zwązku z rozbiciem 
się bloku współpracy z rządem, który 
mis! powstać z inicjatywy Wojewody 
Dunin hr. Borkowskiego, wojewoda 

Gen. Sikorski 
Pisma prewincjonalae podają cie- 

kawą wiadomość, że polskie ugrupo- 
wania polityczne o charakterze cen* 
trowym, proponowały jenerałowi Si- 
korskiemu czołowe miejsce na swoich 
listach wyberczych, Jenerał Sikorski 

Borkowski miał ustąpić. We Lwowie 
w chwili obecnej bawi Dyrektor De- 
partamentu Politycznego MSW p.Świ- 
talski, który odbywa tam ważne na- 
rady związane z sytuacją wyborczą, 

nie kandyduje. 
wszakże propozycje wszelkie w tym 
kierunku mu czynione kategorycznie 
odrzucił, pragnąc obecaie nadal po- 
święcić się jedynie pracy wojskowej, 
zdala stojąc od polityki czynnej. 

Niepowodzenia p. Bobka, 
" WARSZAWA (żel. wł. Słowa). B. 

poseł P. S. L. Piasta, p. Bobek 
wbrew opinji tego stronnictwa wszedł 
w porozumienie z Blokiem Współ: 
racy z Rządem ma Górnym S ąsku. 

zątkowo według (obietnic sfer kie- 
rujących pos. Bobek miał otrzymać 
pierwsze miejsce na liście blokowej. 
Póź siej jedaak okazało się, że dla p. 
Bobka może być , zarezerwowane 

tylko miejsce czwarte, gdy jednak 
przyszło do konkretnego zestawienia 
listy państwowej, wojewoda Grażyń- 
ski zażądał aby kandydatura p. Bobka 
zaakceptowana była przez tamtejsze 
organizacje Piasta. Onegdaj odbyło 
się zebranie tej organizacji, ma któ- 
rem kandydatura przepadła, a na 

lego miejsce wysunięto kandydaturę 
p. Buli. 

Lista senacka bloku Ch D, Piast, 

WARSZAWA (żel. wł. Słowa). 
Zgłoszoną listę senacką bloku kato- 
lickiego (Ch. D. Piast Nr. 25) rozpo- 
czynają nazwiska; ks: Jan Albrecht, 
redaktor Lgon Marchlewsai, mec, Jan- 

czewski, Wiktor Kulerski, Grzegorz 
Czyżewski, Andrzej  Sredaiawski, 
Leon Borówka, Afons „Edmann i 
Andrzej Maj. 

NARUTRZEKIESER 

Nowa lista litewska. $ 

Część Litwinów z pow, Swięciań- 
skiszo niezadowolona z wycofania się 
Wyborczego Komitetu litewskiego 
od udziału w wyborach postanowiła 
wystawić samodziełaą lis'ę litewską 
na okręg Swięciański. Według ich 

obliczeń otrzymają oni jeden mandat. 

Przy sposobności zaznaczyć mależy 
że ludność litewska pow. Swięciań: 
skiego jest oburzona faktem wycofa- 
nia sig od wyberów i domaga się od 
swych działaczy przystąpienia do 
akcji wyborczej, 

Przez szkło powiększające. 

Czytamy w „Robotniku* następu: 
łące sprawozdanie z wieców zorgani- 

zowanych przez PPS. w Wilnie i Na- 
wo:W 'lejce. 

<W RA kina <Helios> odbył się wiec 
PPS, zgromadził około !500 osób. Wiele 

osób odeszło, nie mogąc się dostać na salę, 

wskutek przepełnienia. Przemawiali tow.towś 

dr. Dobrzański, Stążowski i Kuran, wśród 
ego entuzjazmu: 

aa sca ruchu zobowi, 
ukrywający się pod szyldem «lewicy PPS» 
przybyli tłumnie, w celu rozbicia wiecu, ale 

dzielna postawa naszej mificji odebrała ;war- 
chołom chęć do awantur. К 

Tegoż dnia odbył się w Nowo-Wilejce 
wiec PPS, przy udziale około 1000 osób. 
Przemawiali tow.tow: burmistrz Nowo:Wi- 
lejki, Ołdakowski oraz Urbach z Wilna. 

1500 osób, 1000 esób czy nie 
zadużo tych uczestników. Może re- 
dakcja Robotnika zechce zdradzić ta- 
jemnicę obiiczeń,bo my tu na miej- 
scu ani „tłumów”, ani entuzjazmu 
dostrzec nie potrafiliśmy. 

Rozłam w Wyzwoienia w Święciańskim. 

Na terenie pow. "Święciańskiego 
od dłuższego czasu nurtujące anta- 

gonizmy wawnątrz tego ugrupowania 

wybuchły z nową siłą i spowodowały 
rozłam „Wyzwolenia*. Cały szereg 
działaczy tego stronnictwa z gminy 

KRONIKA WYBORCZA 

— Sprostowanie. W wczor ajsze 

wiadomości o liście senackiej Bez 
partyjnego Bloku Współpracy z Rzą- 
dem wkradła się pomyłka, a miano- 

wicie na siódmym miejscu soi nie. 

p. Jan Szymański profesor U. S. B. 
a p.Juljan S ymaūski. 

— Zebranie Informscyjne członków 
Stowarzyszenia Urzędników  Państwo- 
wych. Zarząd SUP wzywa swych członków 
do przybycia na zebranie informacyjne 

  

O francuskiej Legji Ho- 
norowej, 

° — Od średniowiecznych zakonów ry- 
cerskich, od strojów i odznak, które- 
mi się szczycili ich członkowie, bio- 
rą początek dzisiejsze ordery. Zacha- 
wała się takie z tych czasów organi- 
zacja władz orderowych (kapitula, 
wielki mistrz, wielki kanclerz i t.p.). 
Zwolennicy całkowitej demokracji są 
zasadn'czo przeciwnikami orderów 
widząc w nich uchybienie równeści 
obywatelskiej. Ale absolutnej równa” 
ści niema nigdzie i być nie może, to 
też wśród państw cywilizowanych je- 
dynie Czechosłowacja nie ma orderów 
cywilnych (Bialy lew jest przyztawa- 
my tylko cud.oziemcom). Nadanie or- 
dzru jest w swej istocie takiem sa- 
mem odznaczeniem, jak nadanie tytu- 
łu: stwarza formalne wyróżnienie, któ- 
re jest słusznem, o ile odpowiadają 
mu zasługi, niesłusznem, jeśli wynika 
z faworytyzmu, a wartość orderu po- 
miżającem, jeśli jest rezultatem prze- 
kupstwa... 

Francuska Legja Honorowa jest 
jednym z najbardziej cenionych orde" 

Daugieliskiej, N. Święciańskiej, Pod- 
brodzkiej i Łyntupskiej postanowiło 
oddać swe głosy na listy stronnictw 
białoruskich, a między innemi wspie- 
rać blok mniejszości Pa 

sprawie wyborów do Sejmu 1 Senatu, któr? 
odbędzie się dnia 27 stycznia rb: (w piątek) 
o godz. 18ej w lokalu Stowarzyszenia przy 
ul. Jagieliońskiej 7 m. 3. W razie niedojścią 
do skutku zebrania w powyższym terminie— 
odbędzie się ono tegoż dnia o godz. 19ej 
bez Igdu na ilość obecnych członków, 

jocześnie Zarząd SUP zawiadamia, 
iż stojąc na straży statutu Stowarzyszenia 
nie zgłaszał swego przystąpienia do akcji 
wyborczej jakiegokolwiek bądź ugrupowania 
politycznego, a wszelkie komunikaty o sta- 
nowisku SUP zamieszczone dotychczas w 
prasie są przedwczesne i 4 podane bez 
porozumienia z Zarządem Okręgowym SUP 

ww Wilnie. 

rów świata. Ustanowił go Napoleon 
Bonaparte w r. 1802 (ustawa z 29 
Floreala X-go roku), Kiedy 18 Florea- 
la radca stanu Berlier zwrócił pier- 
wszemu kensulowi uwagę, że propo- 
newany order prowadzi do odbudo« 
wy arystokracji, Napoleon odparł: 

— Nie wierzę aby Francuzi byli 
za równością, Dziesięć lat rewolucji 
ich nie zmieniło: jak dawni Gallowie 
są wolni i dumni, jedne tylko mają 
uczucie: honorl Trzebagto uczucie pod- 
trzymywać, trzeba wyróżniać... 

Order Legji Hanorowej dzieli się 
na piąć klas: kawalera, oficera, koman- 
dora, wielkiego oficera i wielki krzyż. 
Wielkim Mistrzem Orderu jest każdo” 
rązowy Prezydznt Republiki, Sprawa- 
mi Orderu zawiaduje Wielki Kanclerz, 
oraz rada złożona z 10 członków. 
Od roku 1802 było już dwudziestu 
wielkich kancierzy; dwudziestym pier- 
wszym jest obecnie gen. Dubail. Za 
wyjątkiem pierwszego kanclerza (La- 
cćpede'a), wszyscy jego następcy byli 
marszałkami lub generałami. Rada 
Legji Honorowej wiewiele decyduje 
przy nadawaniu orderu. jJzden z jej 
członków powiedział mi w roku ze- 

S-Ł;0W%ZO 

Premjer Voldemaras w Berlinie, 
BERLIN, 25—1. PAT. O godz. 8 mej min. 40 rano przys 

byt tu premjer Woldemaras wraz ze swą małżonką W ciągu 
przedpołudnia premjer litewski Woldemaras złożył oficjaną Wia 
zytę w urzędzie spraw zagranicznych Rzeszy. 

, Inauguracją narad politycznych będzie zapowiedziane na 
dziś o gadz. 5-ej po poł spotkanie Wo demarasa z min  Stre- 
semannem w urzędzie spraw zagranicznych Właściwe iokowa- 
nia handlowo po ityczne rozpoczną się w dniu jutrzejszym, W 
piątek Woldemaras ma być przyjęty na audjencji przez prezy» 
denta Hindenburga. 

Artykuł p Voldemarasa o stosunkach niemiecko-litewskich 
BERLIN, 25. I. PAT Berliner Zeituag am Mitag ogłasza dziś arty- 

ku! premjera litewski:go V>ldemarasa o stosunkach  niemiecko-litewskich. 
Na wstępie artykułu p. Voldemaras zaznacze, że najwłaściwszą koncepcją 
trwałej pacyfikacji stosunków nad Bałtykiem byłeby utworzenie związku 
państw nadbałtyckich, w którego skład weszłyby wszystkie państwa паб- 
bałtyckie z wyjątkem Fialandji. Łotwa, która wkrótce odczuć musi — 
zdaniem Voldemarasa — w większym stopn u n'ż Litwa nacisk ze strony 
mocarstw zagranicznych, pewinna zrozumieć konieczność związku międ y 
państwami nadbałtyckiemi. W Estonji zaś, jak przyznaje Voldemaras, sym- 
patje dla Polski są dziś niezwykle silne. 

Przechodząc następnie do omówienia stosunków nietniecko-litewskich 
p. Woldemaras „oświadcza, żę kwesija niemiecka na Litwie jest dzisiaj po 
Sprawie wileńskiej najważniejszym problemem poli'yki litewskiej, Litwa 
zdaje sebie sprawę z konieczności przyznania obywatelom narodowości 
niemieckiej najszerszych praw w ramach konstytucji litewskiej. Rząd litew- 
ski nie żywi żadnych wrogich zamiarów wobec mniejszości niemieckiej na 
Litwie. Woldemeras zapewnia dalej, że rząd [itewski dełoży w przyszłości 
większych niż dotychczas starań, aby nie dopuścić do stosowania represyj 
wobec żywiołu niemieckłego i przyrzeka, że osobiście zajmie się każdą 
sprawą niem ecką oraz w każdym poszczególnym wygadku porozumiewać 
się będzie z gubernatorem kłajpedzkim | 

Zbliżona do min, Stresemanna Tazliche Rundschau podkreśla, że 
po uprzejmych słowach Wełdemarasa pod adresem Niemiec, rząd i ooinja 
niemiecka oczekują niebawem czynów potwierdzających złożone w Berli- 
nie przyrzeczenia. 

WAURZZCSĄ ZOO OSC RSA EE NKG IA FREE WTA ROEE EPOCE RESZTA. 

Wyjazd delegatów niemieckich do rokowań. 
BERLIN 25 | PAT. Jak donosi prasa berlińska, delegacja niemieckich kół gospo- 

darczych na konferencję gospodarczą polsko niemiecką wyjedzie do Warszawy w piątek 
dn, 27 stycznia wieczorem. W delegacji biorą udział z ramienia przemysłu niemieckie- 
go członkowie zarządu związku przemysłu niemieckiego Rzeszy Frowein, Kastl, Herle, 
Hertmann, Cassel i Pietrowsky, z ramienia niemieckiego przemysłu maszynowego dr. 
Lang, ze związku niemieckich zakładów budowy maszyn. 

Pozatem w skład delegacji wchodzą liczni reprezentanci niemieckiego wielkiego 
handlu hurtowego w osobach radcy komercyjnego Simona, d.ra Zeitlina, konsula Bet. 
kera, wice-prezesa izby handlowej w Królewcu Littena i prezesa izby handlowej we 
Wrocławiu Granda. Z branży przemysłu drzewnego udaje się do Warszawy Michalski 
wice-prezes izby handlowej w Berlinie i radca komercjalny Francke. 

Zatarg © kopalnie sowieckie, 
PARYŻ, 251 „Matm” denosi, iż francuskie miaisterstwo spraw Za- 

granicznych zamierza dokonać Odpowiedniege demarchu w związku z prze- 
kazaniem przemyslowcom niemieckim francuskich kopaini metalu w Make- 
jewce w Rosji sow. 

'10-ty transport broni. 
PARYŻ, 25. PAT. Petit Parisien donosi z Białogrodu, że rumuński mini- 

ster pełnomocny Emandi stwierdził, że transport broni wykryty na stacji w 
St Gothard był już 10tym z rzędu trausportem sprowadzonym do Węgier od 
Czasu zniesienia kontroli wojskowej. Emandi z»uważył, iż Węgcy mogą uzbroić 
obecnie około 10 ciu dywizył i zakończ:ł wywiad oświadczeniem, ze w łonie 
Małej Eotenty istnieje całkowite porozumienie co do demarche, jakie podjęte 
zostanie we właściwym czasie w Genewie. 

‚ Р. Vaughan opuścił Rygę. 
RYGA, 25—I. PAT. Sir Tudor Vaughan, który od r. 1923 był ane 

gielskim ministrem pełnomocnym * państwach bałtyckich, opuścił o pół- 
nocy Rygę udając się na nową placówkę dyplomatyczną w Stokholmie. 

Zeelens=--przewodniczącym komisji spr. zagr. 
RYGA, 25—1. PAT. Zgodnie ze zwyczajami parlamentarne. 

mi, b. minister spraw. zagranicznych Zeelens wybrany został po- 
nownie na 'stanowisko przewodniczącego komisji spraw zagra» 
nicznych sejmu. 

Nieprawdziwa wiadomość. 
„ MEDJOLAN, 25 I PAT. Donoszą, że w mieszkaniu bratanicy Papieża Angeliki 

Ratti dokonano kradzieży. Jednocześnie komunikują, że wiadomość, jaka była rozpow- 
szechniona o zamordowanin Angeliki Ratti, jest nieprawdziwa. 

Nowy sposób odmładzania. 
WIEDEŃ, 24—1. PAT. Prasą wiedeńska szeroko omawia nowy sposób odmłedza- 

nia wynaleziony przez wiedeńskiego lekarza dr: Karola Doblera. Nowa metoda polega 
na niszczeniu nerwu sympatycznego za p środków chemicznych, Sposób ten wy- 
próbował wynalazca w przeszło 200 wypadkach, Oddaiaływał on na nerw sympatyczny 
za pomocą 7 proc. roztworu karbolu i uzyskał wzmożenie obiegu krwi i regeaerację ca- 
łego organizmu. Udało się w ten sposób uleczyć także chorvch na cukrzycę 

Nieścisłe informacje „Dziennika Wileńskiego=. 
Otrzymujemy list następujący: 

P adoias Panis Redaktorze! 
Wobec tego, że w Nr 19 «Dziennika 

Wileńskiego» z dnia 25 bm. w artykule pod 
tytułem: «Szkodliwą robota» umieszczona 
zostałą wzmianka o tem, Że na walnem 
zgromadzeniu Stowarzyszenia Techników w 
ubiegły piątek powzięta została uchwała <a 
komitetem sanacyjnym się nie wiązać», uwa- 
žamv za konieczne sprostować tę wiado- 
mość, jako nieścisłą. 

A mianowicie, ną wsp”mnianem zebra- 
niu, rozpatrzeniu zaproszenia powstałego 
w Wilnie <Wyborczego Komitetu Gospo: 
darczego współpracy z Rządem» o а 
rzenie się do niego, i przeprowadzeniu dy- 
ckusji nad zasadniczą saa udziału Stowa- 
szyszenia Techników w akcji wyborczej, zo- 

stały postawione na głosowanie dwa wnioski. 
Rezultat głosowania był następujący: je- 

den wniosek O przyłączeniu się do wspomnia* 
nego Komitetu, uzyskał 24 głcsy, zaś drugi 
wniosek. wychodzący z założenia, że Stowa- 
rzyszenie Techników jest organizacją wyłącz- 
nie naukową i towarzyską i Że, jako takie 
pozostawiając każdemu ze swoich członków 
wolną rękę, nie może brać udziału w akoji 
wyborczej—został przyjęty 25 głosami. 

Upraszając o umieszczenie powyższej 
sprostowania w redagowane n przez s. 
Pana Redaktora piśmie, kreślimy się 

Z poważaniem 
inż. St Miecznikowski 

Przewodniczący Zgromadzenia 
inż. W. Niewodniczański 

Prezes Stow. Tech. Pol: w Wilnie. 

Z życia Polaków w Dyneburgu. 
Dyneburg, w stycznia. s*zonu odbyło się w Rydze da. 11-X 

Ż prawdziwą radością podkreślić1927 r. odegraniem cudownego „Za- 
należy znaczne ożywienie martwego 
i cichego dotychczas życia kultural: 
nego i towarzyskiego wśród Polaków 
tak licznie zamieszkałych w b. Ioflan- 
tach Polskich, obecnie Latgalją nazwa* 
nych. 

W powrotnej drodze z Rygi od- 
był się w Dyneburgu koncert kom- 
pozytorski Karola Szymanowskiego 
przy udziale skrzypaczki p. Ireny Du- 
biskiej, Pedczas koncertu konsul pol- 
ski w Dyneburgu p. Świerzbiński 
wraz z przedstawicielami szeregu sto: 
warzyszeń polskich złożył hołd mu- 
zyce polskiej w osobie powszechnie 
znanego kompozytora i godziękowa- 
nie za łaskawe przybycie. Koncert 
spotkał się z egromnem uznaniem 
licznie zgromadzonej publiczności, a 
wykonawców obdarzono kwiatami, 
Przed i po koncercie prasa łotewska 
i rosyjska szeroko rozpisywała się z 
wieikiem uznaniem i entuzjazmem dla 
naszego znakomitego kompozytera. 

Daia 5 stycznia pod protektora- 
tem p. konsula i p. Jakubowiczowej 
odbył się drugi ba! akademicki, urzą- 
dzony dzięki inicjatywie i staraniom 
dyneburskiej młodzieży polskiej i Zwią- 
zku akadem'ków  inflanticzyków w 
Wilnie. Ruchliwa nasza młodzież 
praguąc wznowić tradycje młodzieży 
polskiej kształcącej się tutaj za cza- 
sów rosyjskich, zapoczątkowała  je- 
szcze w roku zeszłym coroczne Urzą- 
dzanie reprezentacyjnych balów, ma: 
Jacych na 'elu skupienie i zjednocze* 
nie przynajmniej na gruncie towarzy” 
skim całej inteligencji polskiej, pod 
kreślenie przy tej sposobności licze" 
bności i żywotności Polaków w Dy- 
neburgu, wreszcie przysporzenie nie- 
co grosiwa dla nieczameżnych akade- 
mików kształcących się w Polsce, 
przeważnie w Wilnie. 

Tegoroczny bal udał się jeszcze 
bardziej niż zeszłoroczny, ku czemu 
przedewszystkiem przyczynił się Śli- 
czny kencert i doskonała organizacja. 
Doskonały repertuar i wysoki poziom 
wykonania przyniosły chlubę i uzna* 
nie sztuce polskiej, zwłaszcza iż prócz 
elity polskiej na balu byłe sporo 
obcych naredowości, między innymi 
nawet sekretarz konsulatu sowieckie- 
go. Przedstawiciel Litwy, oczywiście, 
odmówił przyjęcia zaproszenia, 

Bal ten, prawdziwe święte naszej 
kochanej i dzielnej młodzieży, pozo- 
stawił u wszystkich najlepsze wraże- 
nie i najmilsze wspomnienie. Niemiłe 
tylko uczucie i wielkie rozżalenie spra* 
wiła niezrozumiała abstytencja niektó* 
"= esób z pośród inteligencji pol- 
skiej. : 

Nazajutrz gościnny, jak zwykle, 
konsul p. Swierzb ński podejmował 
u siebie młych gości wileńskich i 
dzielnych orgaaizatorów balu. 

Daia 7 b. m. prawie cała inteli- 
gencja polska, a nawet najbiedniejsze 
sfery rzemieślnicze i rebotnicze tiu- 
mnie pośpieszyły ma prawdziwą ucztę 
duchową, jaką zgotowało nam pier- 
wsze przedstawienie własnego  pol- 
skiego teatru na Łotwie. b,ł nim ze- 
spół teatru polskiego pod dvrekcją 
p. Wł. Czengery, który rozwinął się 
ze skromnego kółka amatorskiego 
utworzonego w roku 1924 przy T-wie 
„Oświata* w Rydze, przekształconego 
następnie w studjum dramatyczne, 
Dziś jest to poważna placówka prawe 
dziwego teatru, godna największego 
poparcia i uznania. 

Pierwsze przedstawienie i otwarcie 

Ę 0d Adm 0d Administracji. 
Prosimy naszych Sz. 'Sz, 

  

szłym, kiedy wykryły się madużycia Petit Bleu. Przy pomoty kilku po- dziennikach, istnieje więc pewna kon- 
w nominacjach: 

— „Nie mamy żadnej możności 
przeprowadzenia ankiety. Faktycznie 
czynią to odneśne ministerstwa, na- 
dsyłające nam swoje listy kandydatów. 
Ponieważ miaister bierze za nich od- 
powiedzialność, z nielicznymi bardzo 
wyjątkami dekorujemy tych wszystkich, 
jakich nam ministrowie przedkładają... 

W dwu porach roku spada na 
szczęśliwych wybrańców deszcz czer- 
wonych wstąžeczek  (pięcioramienny 
krzys Legii wisi na czerwonej wstg- 
dze) 14 lipca, z okazji Święta naro- 
dowego, i ma Nowy Rok. Właśnie 
dzienniki ogłosiły listy świeżo  pro- 
mowanych. Naogół opinja uznała, że 
tym razem wybór jest dobry, alg Fi- 
garo eburza się na naruszenie świe- 
żo uchealonej ustawy z 8 lipca 1927, 
ustalającej terminy minimalne, po 
upływiegktórych można otrzymać wyż- 
szy stopień Legji. Ustawa ta wys ła 
z inicjatywy rządowej jake rezultat 
NSZ” skandalu Ruotte, Camuset 

ska. 
Ruotte był urzędnikiem w Mini- 

sterstwie Przemysłu i Handlu, a Ca- 
muset sekretarzem redakcji dziennika 

słów, ich pupiłów u ministra popie- 
rających, zacnej tej apółce udało się 
udekorować kilkunastu conajmniej 
przemysłowców lub kupców, których 
jedyną zasługą było, że zbogacili się 
na... mydle lub gorsetach. A tak go- 
rąco pragnęli być kawalerami Legji, 
tak wysoko ją cenili, że płacli po 
100.000 franków za krzyżl Sumą tą 
dzielili się oczywiście ci wszyscy, któ» 
rzy sprawę „popycheli*. Ich nazwisk 
(poza Ruotteóm i Cimuset'emj“ nis 
znamy, ponieważ afera została zaiu- 
szowana. Nie znamy również nazwisk. 
Dupont'ów czy Durand'ów noszących 
tak „cenne“ krzyże na piersi... 

Tego rodzaju nadużycia zdarzają 
się od czasu do czasu, a najglośniej- 
szą w tym względzie aferą była ta, 
w którą był wmieszany sam Grevy, 
Prezydent Republiki. Ale procent 
krzyżów uzyskanych tą drogą jest | 
w rezultacie znikomy. Więcej już mo- 
że jest krzyżów zdobytych przez fa- 
worytyzm, bo każdorazowy rząd czy 
minister dekoruje przedewszystkiem 
swoich. Itu przecież nie należy podej” 
rzewać większych nadużyć, albowiem 
każda promocja ogłaszana jest w 

trola opioji publicznej, 
Legja Honorowa jest zarazem 6r- 

derem cywilnym i wojskowym: otrzy- 
muje ją zarówno urzędnik, publicysta, 
przemysłowiec czy malarz za talent 
lub zasługi cywilne, jak i oficer za 
bohaterstwo w boju. Nieraz już to 
krytykowano, nieraz fuż proponowa- 
no jakieś wprowadzić rozróżnienie 
pomiędzy orderem cywilnym a woj- 
skowym, alejdotychczas bezskutecznie, 
Francuzów noszących odznaki Legji 
Honorowej wszystkich stopni jest dziś 
z górą 100.000, ale nie zapominajmy, 
że... była wojna. Oto tabliczka, która 
nas poinformuje o tem, ile nowych 
krzyżów przybyło w latach 10925i 1926: 

  

  

Stopnie 1925 1926 

Cyw. | Wojsk.Ą Cyw |Vojsk. 

Kawalerów 3579 3,133] 3.506 teg] 
Oficerów 576 566 637 572 
Komandorów 92 110] 114 112 
Wiels.. Oficer. 6 2%4 2121 

Wielk. Krzyży 4 7 3 5     
Na podstawie ustawy z 8 lipca 

1927 roku, trzeba być ośm lat kawa- 

uregulowanie zaległych prenumerat za rok 1927 

oraz o wnoszenie przedpłat za m-c LUTY 
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czarowanego Kola“ — Rydla. Od te» 
go czasu wystawiono już 7 sziuk, 
granvch w Rydze po «ilka razy, 

Obecny objazd miast Latgalji roz- 
począł sią od m, Krasławia, gdzie 
6 b.m, w szczelnie wypełnionej sali, 
\ tem sporo 6sób przybyłych z okó* 
lie, odegrano „M ód kasztelański" — 
Kraszewskiego, wtany ewacylnie i 
oklaskiwany serdecznie. 

W Dyneburgu również wystawio- 
Do wspomianą sztukę. 

Po czwartym akcie cały zsspół ze 
swym nicocenienym dyrektorem i re- 
żyszrem p. C'engerym oraz preze- 
sem T-wa „Oświata* p. Swyłanem 
zgromadził sig „ma sc"nie, gdzie 
przedstawiciele wszystkich polskich 
organizacji w Dyneburgu kolejno zło- 
żyli swe najgorętsze podzigkowanie 
za przybycie i wyrazy szczerego u- 
zuania wraz z życzeniami owocnego 
rozweju rodzimej sztuki dla chwały 
polskiego imienia i korzyści rodaków. 
Zgromadzili się więc przedstawiciele: 
Związku Polaków na Łotwie, Polsk. 
T-wa Dobroczynności (p. Jikubowi- 
czowz), Sskcji polsk. Związku Na- 
uczycieli (p. M. Wier:bicki) i T-wa 
muzyczu. artyst. „Hufa“ (p. B hg- 
molec) o Sympatyczną  manifsstację 
prawdziwie serdeczaych uczuć za* 
keńczyło ofiarowanie artystom i ar. 
tystkom kwiatów i wieńców, Po 
przedstawieniu odbył się bankiet-ra- 
ut ma cześć drógich gości. 

Ale nietylko bawimy się tutaj, jak- 
by się zdawać komuś napozór mogło, 
przeciwnie możemy się również po- 
chwal ć innymi sukcesami pracy nad 
rozwojem życia polskiege. Przed mie- 
siącem np. zostałą otwarta w Dyne- 
burgu państwowa szkoła rzemieślni- 
cza obejmująca działy stolarstwa, ślu- 
sarstwa, zdufństwa,  krawiecczyzny, 
kursu kroju. Szkoła trzyletnia, B;t jej 
na razie zabezpieczony, dalszy zależy 
w dużej mierze ed poparcia spele 
czeństwa polskiego,  Kierownictwe 
objął inż. Pietrzkiewicz, dający rę- 
kojmię dobrego prowadzenia szkeły. 
Ponadto mamy w projekcie załeżenie 
„Domu Polskiego“, zwłaszcza iż od- 
czuwa się nagląca potrzeba skupienia 
się wszystkich o.ganizacji i instytucji 
polskich, a założona przed dwoma 
laty czytelnia polska wraz z b blijote- 
ką i wypożyczainią mogłaby się wten- 
czas jeszcze lepiej rozwijać. 

Przy sposobności erzypomnę, że 
w Deneburgu mamv 4 polskie szko- 
ły powszechne (1500 — 1600 dzieci) 
i gimnazjum polskie. W powiecie o- 
twarto w tym r.ku kilka nowych 
szkół i oddziałów polskich przy 
szkełach łotewsko.biełoruskich. 

A więc coś się u nas robi i pcha 
naprzód, choć powoli taczkę spo- 
łeczną. Tylko inteligencja nasza nie 
jest jeszcze ze sobą zgrana, wciąż 
się słyszy o jakich nieporozumie- 
niach, dąsach i intrygach. A i stosue 
nek niektórych jednostek do młodzie: 
ży również pozostawia jeszcze wiele 
do życzenia. . Przysłowiowy rozbrat i 
niezrozumienie  pemiędzy starszym 
społeczeństwem a młodzieżą ma czĘ- 
sto zastosowanie właśnie w życiu 
Polaków dyneburskich, z czem czas 
byłby wreszcie skończyć i iść na- 
przód ręka w rękę, wzajemnie się ro- 
zumiejąc i wspierając, z jedyną myślą 
o Polsce i pracy nad rodakami. Ce 
oby w nowym roku miało miejsce. 

Trzaska 
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Abonentów o łaskawe 

  

lerem aby mót dostać krzyż oficerski, 
pięć lat oficerem — aby otrzymać 
komandorję, trzy lata komandorem— 
aby uzyskać stopień wielkiego ofice- 
ra i tyleż — aby potem otrzymać 
więlki krzyż (czyli wielką wstęgę). 
Oóż tym razem trzech przemysłow- 
ców pochodzenia żydowskiego (a.p. 
S:hwob, Ctroen i Resengari) otrzy» 
mali krzyže komandorskie zanim mi- 
nął termin pięcioletni... Stąd eburze- 
mie Figara, a raczej p. Franciszka 
Coty. 

Cudzoziemcy tym rygorom nie 
podlegają. Ci otrzymują Legję na 
każźdorazowy wniosek M S.Z., - które 
uprzednio zasięga opinji u rządu kra- 
ju, którege kandydat jest obywatelem, 
względnie w odnośnej ambasadzie czy 
poselstwie, jeśli kandydat przebywa 
zagranicą. Pozatem panuje zwyczaj, 
że każdy członek obcej placówki dy- 
glomatyczneł, który urzędował w Pa: 
ryżu conajmniej dwa lata, otrzymuje 
na odchodnem Legję. 

Kazimierz Smogorzewski, 
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0 pracownię psycho-techniczną © Wilnie. 
' Uderzającą jest rzeczą, jak wielu 

spotyka sę na każdym kroku 
którzy po kilku, czy nawet po kilku: 
mastu latach pracy w obranym za- 
wodzie nie są z niego zadowoleni, 
często nawet myślą o jego zmianie. 
Wielu teź jest takich, którzy enie z 
jednego pieca chleb jadali» — próbe- 
wali różnych zajęć, aż wreszcie po 

ludzi, 
fuakėjonowania pracowni psychotech- 
nicznej potrzebne jest ścisłe porozu- 
mienie i współpraca z nią nauczy- 
cielstwa. 

Wszystke to już jest tak właśnie 
urządzone, ale... nie u nas, W Pol 
sce ma palcach jednej ręki policzyć 
można miasta, które się zdobyły na 
zorganizowanie pracowni pgychoteche 

S £ 

wo nie deceniają u nas znaczenia te- 
go rodzaju instytucyj. 

Praca szkoły w tel dziedzinie jest 
również minimalna. Dotychczas tylko 
niektóre kategorje szkół (szkoły spe- 
cłalne) prowadza systematyczne ob 
serwacje psychologiczne dzieci. To, że 
szkoła powinna informowzć uczniów 
ca do różnych zawodów, uświada 
miać w tej sprawie, wzbudzać pewne 
zamiłowania, wyjaśniać nieporo7umie- 

zmarnowaniu kilku lat życia trafili na nicznych. Wystarczy wspomnieć, że nia, przygotowywać materjał dla pra- 
zajęcie najodpow edniejsze dla siebie. 

Te rozgoryczenia i niepowodzenia Wilno. Państwo, komuny, spełeczeń- prawie „ziemią 
życiowe, to marnowanie energji na 
długie próby i poszukiwania spowoa- 
dowane są tem, że ludzie nie kiero- 
wali się właściwemi względami przy 
wyborze dla siebie zawodu. 

Jakże często bowiem człowiek obie- 
ra sobie jakiś zawód tylko dlatego, 
że pracowali w nim jego ojciec i 
dziad. Jik często decyduje o tym wy- 
borze przypadek lub namowa otocze- 
mia. Jak często spodziewane korzyści 
materjaloe, a jak niestety rzadko zde- 
čydowanie 86 ma dany zawód jest 
wynikiem zamiłowan a i zainteresowa- 
nia osobnika. 

A przecież z głębokich różnic, tak 
fizycznych, jak umysłuwych spotyka- 
nych u ludzi, wypływa, że dla ka- 
żdego osobnika istnieje zajęcie odpo- 
włedniejsze niż inne, a każde zajęcie 
może być przez jednych pracowników 
wykonywane lepiej niż przez innych, 
Jednostki różnią się też pomiędzy so- 
bą i pod względem wrodzonych zdel- 
mości. Skoro więc osobnik trafi do 
nieodpowiedniego dła siebie zawodu, 
powstaje stąd podwójna strata: dla 
miego niegowodzenie w życiu, dla 
społeczeństwa zaś zmniejszenie pro- 
Gukcyjnošci i wydajności pracy. 

Jeżeli teraz weźmiemy pod uwagę 
olbrzymią liczbę młodzieży, która co- 
rocznie po skończeniu szkoły po- 
wszechnej lub średniej staje przed 
trudnym problemem wyboru zawodu 
i która stale popełnia błędy swych 
poprzedników i pokutuje za nie tak 
jak oni, to widzimy wyr Źnie, że 
sprawa badzń psychotechniczaych pro- 
wadzonych w celu orjentacji profesjo- 
nalnej, czyli poradnictwa zawodowe- 
go jest dla społeczeństwa zagadnie- 
niem  pierwszorzędnego znaczenia. 
Dlatego też w każdem większem mie- 
ście Stanów Zjednoczonych A. P., w 
wielu miastach Anglji, Francji, a szcze” 
gólnie Niemiec istnieją instytucje zna- 
me jako pracownie psychotechniczne 
lub poradnie zawodowe. Społeczeń- 
stwa tych krajów zrozumiały, że ten 
wydatek nie jest wydatkiem  niepre- 
dakcyjnym, ale przeciwnie —stokrotnie 
się im zwraca przez zaoszczędzenie 
maragwaneį energji ludzkiej, zwię- 
kszenie produkcyjności i wydajności 
pracy. 

Dane statystyczne są jeszcze jed- 
mym argumentem na poparcie potrze- 
by organizowania tych instytucyj. Po- 
nieważ jednak w Polsce badania ta- 
kie nie były przeprowadzane, musimy 
się zwrócić do opracowań obcych. 
więc: z pośród znacznej liczby dzieci 
badanych 290 prec. wskazało ma za* 
wód, co do którego stwierdzono u 
nich zupełnie wyreźae przeciwwska- 
zania, w 43 proc. te przeciwwskaza: 
mia miały charakter względny, a tylko 
28 proc. dzieci wskazało na zawód 
dła siebie odpowiedni (badania d-ra 
Laufera i Paul Bomcoura we Francji). 
Według badań innych autorów (dr. 
Meyer i VWaney) zaledwie "/4 część 
dzieci wybiera zawód edpewiedni dla 
siebie, 2/, czyni wybór zupełnie nie- 
właściwy, reszta wyraża się w  spo- 
sób n ezdecydowany. 

W świetle tych danych jasne są 
dla nas zadania pracowni psychotech- 
micznej: 1) ustała ona przeciwwska- 
zania do obranych przez młodzież 
zawodów na podstawie stwierdzo- 
nych przez lekarza braków organicz- 
nych lub zmian chorobowych; 2) 
wskazuje każdej zgłaszającej się jed: 
mostce najodpowiedaiejszy dla niej 
rodzaj pracy. 

Aby dokonać wyboru najwłaściwe 
szego dla esobnika, zawodu musi 
pracownia psychotechniczna 1) prze” 
prowadzić szczegółową analizę pBy- 
chologiczną i psychofizyczną zawodu 
i 2) poddać analizie strukturę psy- 
chczną i psychofizyczną badanego 
osobnika. Wtedy dopiero można się 
przekonać, o ile ta struktura odpo* 
wiada dyspozycjom psychicznym, któ- 
те są niezbędne do owocnej pracy 
w danym zawodzie, 

Badania struktury psychicznej o- 
sobnika metodami eksparymentalnemi 
w pracowni.nie wystarczą jednak do 
określenia zawedu najwlašciwsz go 
ćla jednostki. Muszą one byč uzup:!- 
tione wynikami dlugoletnieį obser- 
wacji psycho/egicznej osób badanych 
Błowadzonej systematycznie w szko- 
łach powszechnych  (przedewszyst- 
kiem) i średnch a notowanych w 
zeszycie blograficznym, karcie indywi- 
dualnej lub arkuszu obserwacyjnym 
ucznia. 

Jak z tego wynika, dla prawidło- 
wego i _ jaknajbardziej celowego 

$ Mieczysław ŻEJMO 
| Wilno, ul; Mickiewicza 24, tel. 161:      

  

Elektryczny materjał instalacyjny 
Żarówki, Żyrandole. 
Lampy kwarcowe. 
Aparaty elektromedyczne. 
Ogniwa galwaniczne. 

Na prowincję wysyła się 
koleją i pocztą. 1—cgye { 
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nie posiada jej dwustutysięczne 

  

cowni psychotechnicznych jest jeszcze 
nieznaną”, 
Tadeusz Królikowski 
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
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Giinienia 
średnie 

Temperatura 
średnia 

d za do. 2 w m, 
Wintr ) Południowo zachodni. 
przeważający 
Uwag is Pochmurno. śnieg: 

Minimum ха dobę 
Tendencja  barometryczna: Wzrost cie 
nienia. 

FKOŚCIELNA. 

— (c) Rocznica św. Franciszka 
Salezego. Da. 29 b. m. (w medzie- 
lę) odbędzie się doroczna uroczvs- 
tość św. Franciszka Salezego — Bi- 
skupa, założyciela zakonu S,S. Wizy: 
tek. Uroczystość będzie miała prze- 
bieg następujący: Całodzienne wysta- 
wienis Przenajświętszego Sakramentu 
w dzień uroczystości, poprzedzone 
będzie nieszporami dn. 28 b. m. o g. 
5 30 w kościele s. s. Wizytek. Dn. 
29 b. m., © godz. 7ej rano — pry- 
marja, 0 godz. 9ej — wotywa, o 
godz. 11 ej — suma. Kazanie pod- 
czas sumy wygłosi ks. prof. Czesław 
Falkowski. Tegoż dnia e godz. 5-ej 
popoł. nieszpory i konkluzja. 
— (c) Rocznica koronacji Ojca 

świętego. Jak już donosiliśmy w dn. 
24 b, w. o godz, 19-ej w sali zebrań 
Chrześcijańskiago Domu Ludowego 
odbyło się zebranie zainicjowane przez 
Ligę Katolicką, w celu urządzenia 
ebchodu 6 tej rocznicy koronacji Oj- 
ca św. Piusa XI. Zebraaie odbyło się 
z następującym porządkiem dziennym; 
1) wybór przewodniczącego, 2) wyłe- 
nienie komisji, — 3) wolne głosy. 
Obecni byli przedstawiciele Ligi Ka- 
tolickiej,) Odrodzenia, Koła Polek, 
Stow. św. NO Z” a'Pauio, Zw. 

| -1-19C. 

A Kat. Polek, N O. 
Na przewodniczącego powołane p. 

bar. Weyssenhoffa. Po zreferowaniu 
Sprawy przez KS, prał. Olszańskiego 
ustalono termin i pregram akademii, 
która ma się odbyć w da. 12-:go lu- 
tego b. r. 

Na program akademji złoży Się: 
odczyt, arodukcje muzyczne i dekia- 
macje. Bliższe szczegóły podane z0- 
staną niebawem 

— (c) Katolicki Związek "Ab. 
stynentów. Kurja Metropolitalna z 
polecenia Księdza Arcybiskusa Metro. 
polity, podaje do wiadomości, że w 
archidjecezjach gnieźaieńskiej i poz- 
nańskiej powstał Katolicki Zwlązek 
Abstynentów, mający statut, zatwier- 
dzony przez Jego Eminencję ka. dr. 
Augusta Kard, Hlonda, Prymasa Pol- 
ski. Podają: powyższe do wiadomo- 
ści, Kurja Metropolitalna powiadamie, 
iż |. E. ks. Arcybiskup Metropolita 
najusilniej popiera cele Związku i za- 
łeca je tak Przewielebnemu Duche- 
wieństwu, tak również wiernym ar- 
chidjecezji. Siedziba Związku mieści 
sią w Poznaniu, ul. Marcinkowskiego 
Nr. 26 W Wilnie informacyj udzielą 
ks. dr. Michał Sepoćko, ojciec Du. 
chowny Szminarjum Metropolitalnego 

URZĘDOWA. 
— Okólnik w sprawie rozbu- 

dowy miast. Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych rozesłało ostatnio do 
wszystkich PP. Wojewodów okólnik 
w sprawie rozbudowy miast, w któ. PTAC. 
rym sprecyzowane "zostały wytyczne 
dla wykonywania przepisów wykonaw- 
czych do rozporządzenia Prezyden'a 
Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 
1927 r. W związku z tym okólnikiem 
P. Wojewoda wystosewał odpowied- 
nie instrukcje przewodniczącym wy- 
działów pewiatowych w Wilnie, Osz- 
mianie, Święcianach, Głębokiem, Wi- 
lejce i w Mołodecznie oraz do Pre- 
zydenta m. Wilna. 

— W dniu wczorajszym uległ kone , 
fiskacie Nr 7 białoruskiego czasepis- 
ma „Dumka Pracy*, wydawanego 
przez grupę b, hromadowców. 

SAMORZĄDOWA. 
— Budowa elewatorów. Stjmik 

pow. Wileńsko-Trockiego przystąpił 
) ostatnio do budowy magazynów; zbo- 

żowych t. zw” elewatorów. 
BGIRJSKA 

— (») Z posiedzenia miejskiej 
Komisi Finansowej. We wtorek, 
dmia 24 stycznia odbyło się posie- 
dzenie miejskiej Komisji Finansowej. 
Przewodniczył p. Ł. Kruk. 

Najdłuższą dyskusję wywołały pro- 
jektowane przez Magistrat zmiany 
statutów podatków miejskich na rok 

1928 29 Zmiany te dążą da zwię 
kszenia podatków miejskich. Magistrat 
tłumaczy się, że tylko jeden budżet 
wydziału opieki sp" ł*cznej Magistratu, 
ułożeny na rok 1928 29 przewyższa 
zeszłoroczne wydaiki na sumę okoła 
1000 000 zł. Na pokrycie tych wy: 
datków innych źródeł, oprócz zwię- 
kszenia podatków, Magistrat wyna- 
leżć nie wstanie, przeto potrzebuje 
zwiększenia epłat za wodę, kanaliza- 
cję, mięso przywczowe i t. d. 

Niektóre z projektowanych przez 
Mag'strat zmian statutów podatków 
zostały przez Kemisję przyjęte, reszta 
zaś będzie przedmiotem dyskusji na 
dzisiejszem posiedzenu Rady  miej- 
skiej. 

Pe załatwieniu kilku spraw mniej- 
szej wagi, Komisja wobee sp6žnio- 
nej pory nie wyczerpało porządku 
dziennego i odroczyła rozpatrzenia 
szeregu spraw do następnego posie” 
dzenia; 

— (x) Stałe niezadowolenie 
radnych żydów. Informują mas, iż 
na ostataiem posiedzeniu miejskiej 
komisji sanitarnej rozpatrywano mię- 
dzy innemi podanie żydowskiege 
prywatnego tow. f„Miszmeres-Choj- 
lem* o udzielenie mu pewnych sub- 
sydjow; 

Z powodu jednak, že towarzy- 
stwo jest instytucją grywatną i samo- 
wystarczalną, przeto większość człon- 
ków Komisji pozostawiła podanie bez 
uwzględnienia. Wobec powyższego 
pozostali członkowie żydzi, na znak 
protestu opuścili salę posiedzeń. 

szkołach „Jawno* Na 
dzisiejszem posiedzeniu Rady Miej- 
skiej m. Wilna będzie ro 'ważana spra- 
wą szkół, Jawno*, które, Komisja Kul- 
turaino Oświatowa pozbawiła subsy- 
djów od szeregu lat im przez Magi- 
strat udzielanych. 

Pogłosk, jakoby w szkołach «Jaw: 
no» uwzględniano przedmięty świeckie 
w zbyt uszczupionej mierze, mijają 
się z prawdą. Jak bowiem przeważnie 
słychać, nauki świeckie i język polski 
są w takim samym stopniu wykłada- 
ne w szkołach powyższych, jak we 
wszystkich szkołach powszechnych, 
według żądań władz szkolnych. 

Element uczniów, który do szkół 
„Jawno* uczęszcza, įrekrutuje się z 
dzieci najuboższych warstw ludności 
żydowskiej m. Wilna. 

Sądząc z argumentu, którym Ko- 
misja Kulturalna swoją decyzję moty- 
wowała, (że wychowuje się dzieci w 
duchu nie świeckim lecz religjnym) 
wnioskować można albo nasuwa się 
myśl, że wchodziły tu w grę względy 
partyjae. Decyzja Komisji wywołała 
szereg protestów wśród ludności ży- 
dowskiej m. Wilna. Podobna u pana 
prezydenta miasta zostały złożone re- 
zolucje z licznymi pretestami znanych 
żydów m, Wilna, jak również psw- 
nych poważnychzerganizacyj. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— Wzrost bezrobocia. Według 
zestawienia cyfrowego na terenie Wo» 
jewództwa Wil. zanotowano ostatnio 
ogółem 4934 bezrobotnych. 

Z lczby tej przypada na meta- 
lowców 284, robotników budewlanych 
500 wyk alfikowanych 1125  nie- 
wykwal fikowanych 1594 rolaych 92 
i umysłowo pracujących 1.299, 

Na miasto Wilno zaś przypada 
4828 bezrebotnych, z czego 3410 
mężczyzn i 1.418 kobiet, Z zasiłków 
wydawanych w państw. urzędzie Fua- 
duszu Bezreboria korzysta obecnie 
996 osób i to 637 bezrobotnych umy- 
słowo - pracujących i 359 fizycznie 

W czasie ub, tygodnia PU.P,P. 
skierował do pracy 48 i zapośredni- 
czył pracę 20-bezrobotnym 5 

„ Z powyžszego wynika, iž w Ostat- 
nim czasie bezrobocie na terenie m. 
Wilna znacznie się wzmogło, 

— Zatrudnienie bezrobotnych. 
Dowiadujemy się, iż w związku z 
rozszerzeniem cobót kanalizacyjnych 
w Wilnie, Magistrat zatrudnił ostat- 
nio około 400 bezrobotnych, 

Przy przyjmowaniu uwzględniani 
byli w pierwszym rzędzie bezrobotni 
posiadający ra uirzymaniu większe 
rodziny. 

WOJSKOWA. 

— Złazd b, wojskowych Z. 
Kowieńskiej odroczony. Żapowie- 
dziany na dzień 12 lutego r. b. Zjazd 
b. wojskowych, pochodzący z Ziemi 
Kowieńskiej zostaje odroczony. O dniu 
zwołania Zjazdu Komisja Organiza- 
cyjna powiadomi zainteresowanych 
przez prasę lub pisemnie. Osoby, 
które miały zamiar przybyć na Zjazd 
proszone są O podanie miejsca swe- 
go zamieszkiwania pod adresem: Wil- 
ne ul. Mickiewicza 30 m. 2 Si. Nie- 
krasz lub ul. Witoldowa 8 m.2 K. 
Błażewicz. 
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lygmunt Węciawowicz 
złemianin, b. długoletni Prezes Kowieńskiego Towarzystwa Rolniczego zasnął w Panu 

dnia 25 stycznia 1928 r. w maj Wielkie Soleczniki 

Przewiezienie zwłok do Kaplicy na Cmentarzu Ewangelicko Reformowanym nastąpi dnia 26-ро stycznia o godz. 7 

wieczorem. Złożenie zwłok do grobu odbędzie się dnia 27-ga stycznia 1928 r. o godz, i2-ej, 

O tych smutnych obrzędach zawiadarmiają siroskane 

źona, górki i zięć. 

— Ko-ferencja pr:edstawicieli TEATR I MUZYKA.  j(ronika radjowa. 
Z.O.W. C lem nst-lenia form i ścis- — «Reduta» na Pohulance: <Fircyk w 
łych wytycznych współudziału Z O.W. zalotach». Driś o godz, 20ej wznowienie Pisaliśmy już o szybklem tempie, w 
W pracy przysposobienia wsjskowego komedji Fr. Zabłockiego <Fircyk w zalotach» jąkiem rozwija się radjofonja na Ziemiach 
w najbliższych dniach zwołana zosta- 7 udziałem: J. Osterwy, St Karbowskiej Wechodnich. Podaliśmy również dane sta- 
je w Grodnie konf dstawi. 1: RowickiejsKunickiej, J. Karbowskiego, St: tystyczne, dotyczące ilości radjoabonentów 

w Oradnie konferencja przedstawi: Turewicza, K. Pągowskiego 1 J. Wasilew- w Wilnie i ną prowincji. Ubolewamy, że 
cieli wszystkich Związków i Stowa- skiego, й nie možemy jeszcze podač statystyki radjo- 
rzyszeń b. wojskowych z terenu D. ‚ |= m” biuro <Orbis> (Mickie- psję zarzy z |". kawą |". 

į wicza Nr: 11), y — takieį statystyki nie prowa! się ;. 
s K S Kra ago — «Uciekła mi przepióreczka»:. W Obecnie pomówimy o obrocie w dziedzinie yjeżdżają delegaci Z. O. W; ZY sobotę o godz 20.е} komedja St. Żerom- radjosprzętu. Otóż: w Wilnie przybywa 
będą reprezentowali poraz pierwszy skiego «Uziekła mi przepióreczka...» z J. dziennie około 70ciu radjoabonentów, oraz 
w Pelsce jednolitą masę b. wojsko- Osterwą w roli Przełęckiego: 30 do 40 radjopajączarzy. Sic, Należy pod- 
wych z terenu Województwa Wileń: — Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dziś kreśl6, że sprzedaży radjosprzętu mogą do- 
ki grana będzie po raz ostatni doskonała gro- konywać tylko sklepy II kategorji, które 
skiego. _ teska Molnara «Złodziej i jego mecenas». równocześnie ' obowiązane są dokonywać 

Jak się dowiadujemy przedstawi: — Piątkowa premjera. <Szkoła wdzię rejestracji. Tymczasem wiele aparatów mon- 
ciele innych terenów reprezentować AK cs oO Teat ję domorośli wozi Z IA 

będą jeszcze odrębne stowarzyszenia, ru Polskiego, która grana Eno O OW M ZEE 
= ai jest „in Ars m, gdyž Nea pierwszy w piątek najbliższy. Komedja ta przysparzają nieuczciwych <podsłuchiwaczy». 

s Е od kilku tygodni jest grana s wleikiem po- 
państwowo myślący oficerowie i sze- wodzeniem w. Teżirzę Letam w Warszawie. * 

o — Niedzielna pop:tudničwka. W ni 

Rakowa” Hale rewomictich. Pp, dzielę o godz. 430 po południa grany będzie. „Sy ubiegłym roku (1928—1927)_sprowi: а * poemat chłński Klabunda «Kredowe koło», Ūzllišmy z zagranicy radjosprzętu na o, wojskowych. Występy taneczne L. Winogradz. Stmę 6 i pół miljona złotych w złocie. 
UNIWERSYTECKA kiejGregor w Teatrze Polskim w sobo. ©'gu deóch ostatnich lat — na 35 miljo- tę 28 ! niedzielę 29 bm, budzą ogr . nów złotych, w tem zą 15 milionów było 

— Powszechne wykłady uni- Śuredowkae, Gdy£ prog am A. oska półfabrykatów. 
wersyteckie. We czwartek, dnia interesujący, oraz utrzymany na wysokim Obecnie przemysł polski, korzystając 
26-go śtycznia 1928 roku o godzinie poziomie artystycznym. Przed kilku tygod- Z własnych doświadczeń | obcych, większą 7 ž 5 Śniadeckich niami reprezentowała p. Winogrądzka'Gre- SZEŚĆ radjosprzęta produkuje w kraju. Przy- ej wieczorem w ali aiadeckic gor z dużem powodzeniem polską sztukę ta- znać trzeba, że przemysł krajowy nie tylko 
Uniwersytetu Prof. Dr. Teefil Emil neczną w Dynaburgu, wó6i tamtejszej Po- Mie jest gorszy od wyrobów zagranicznych, 
ŚAodaiski wygłóćj paczyt e. l. „Gu. lut oko wa mia орейсй Mino Ma Reason angielskie - 5 „ Czas dłuższy, udając się zagranicę, celem skiego” jako plewizy wykład z cy. zgggeraak onej un e" pi git Grad dą ide styce: В >. ь 
klu wykładów p. t. «Polska za Pia- W sobotnim i niedzistnym występie bio- a angielskim, chyba tylko w cenie. 
stów». a sro udział uczenice p. Winogrodz dE 22 | pół ało kosztują 32 zł, a pol- е ej Gregor. Wstęp 50 gr.; dla młodzieży 20 gr. Ww Trograiaje: Brahms, Debussy, Grieg; <Polmety> znowu Śmiało konkurują z 

KOLEJOWA Strauss, Schubert, Wagner, oraz iastrumenty 7 fraucuskiemi «Point-Bleu». Zarówno jedne Zmi kładzi d perkusyjne: jak i drugie kosztują po 25 zł:, ale <Pol- 
— Zmiany w rozkładzie jazdy. Bilety od 30 gr. jaż są do nabycia w TŁ Przed lepiej wykonane. Е Рттп!шу się, że Ma słabej kasie Tetra Polskiego. NE daj ML "SE > rekwencji na odcinku kolejki wąsko- _ — Recital skrzypcowy Bronisława OStstnim czasie kondensatory i transformato. 

torowe Nowojelnia— Na ródek, Gimpla w Teatrze Polskim, We wtorek |7+ które z powodzeniem wyplersją z ryn: | i g ° SE Bi . ku podobne wyrob, r 
pociągi osobowe Nr. 3159,  odche- 3! Pm. odbędzie ię w Teatrze Polskim je- KM R MA astwicka 5 . ' dyny recital fortepianowy  znakomiiego Nad polskim materjałem izolacyjnym zący z Nowojelni © R 23 1 Nr. skrzypka Bronisława Gimpla. Wieczór ten Prowadzone są ostatnio próby. Dotąd 3160, odchodzący z Nowogródka о należeć będzie do wyjątkowych uczt arty. wszechwładnie panował materjał zagraniczny 
godz. 20 minut 40, poczynając od stycznych. Usłyszymy mianowicie jednego t; 2%: frolit, Polski środek izolacyjay nazy. dala 1*iGte2G =kursc Sui dą i z "aisłynniejszych obecnie skrzypków w WA SIę enperif Jego jedyną wadą stanowi go kursować nie będą Europie Bronisława Gimpla, którego wysię. *"Ardość, wióra. utrudnia obróbię, 
od tegoż dnia i na tymze odcinku py wywołują ogólny zachwyt pubiiczności; Co do drobniejszych wyrobów, jak ska- zostanie zmieniony rozkład jazdy Program zapowiada perły muzyki skrzyp- | SUziki, druty, które dotąd sprowadzane osobowego pociągu Nr. 3157, od- cowej przy akemoanjamencie wybitnego pia. Pyły z zagranicy, to w ostatnim czasie rówe 
chodzącego z Nowojelai © godz. 20 e. Karola Gimpla. ° P 
min. 39, który będzie odchodzić z tej Polskiego, RP» rac wasi To z 

„, Interesujące jest zagadnienie, jakie sfe! 
sma NĄ w radjoprzęć 

. =. (opi — lada nam p. inż, Ale- Kaa z zo ofiarowały ysander Skyacienko. “a jakkol wiek ор 

tytoniowa Ni. 7, Bozkowaki, Bend Ps 3% sy radą, to jednak. niechętnie 
i inne“ \ > " narążają się na wydatki, związane z instala- mięci K. Wimbora. W dniu 28 go stycznia Ski i inne я ю.'о godz. 1730 w dużej sali Lario: Do tsńca przygrywać będą cztery zespo- cją radjoaparatów. Chętniej zato słuchają 

nej Urzędu '* ojewódzkiego (Magdzleny 2), ły orkiestrowe. 
odbędzie się walne zebranie komitetu ucze Osoby, które nie otrzymały jeszcze za- 
czenia pamięci Kazimierza Wimbora. Na po: Proszeń, zechcą podać swe nazwis:o telefo- 
rządku dziennym: spiawozdanie wydziału qicznie (224), iub zgłosić się osobiście do 
i likwidacja komiietu. Teatru Polskiego w godz. 6—7. 

— Zebranie T-wa miłośników Hiatorji __ Bilety za okazaniem zaproszeń nabywać 
Reformacji. W sobotę, 28 stycznia 1928 r, Można w cukierni Sztrala w god, 12—2 
o godzinie 7 i pół w lokalu własnym, prz, ж al žaolasi RE 1. tami o bł RADJO—WILNO. 

Fala 435 mtr. 

stacji o godz. 19 min. 50 i przycho- — Doroczna Reduta Artyst: ty- 
dzić do Nowegródka o godz. 21 a. Teatru Polskiego zołosku yk 
min. 28, = 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zebranie komitetu uczczenia pa- 

na aparatach księży proboszczów i sołtysów. 
Niemałą propagandę radjofonji szerzą 

po wsiach nauczyciele wiejscy. Niestety sa- 
mi zaajdują się w dość ciężkiem położeniu 
materjalnem, co uniemożliwia im nabywanie 
radjoaparatów. 

Tak więc, głównymi odbiorcami radjo- 
sprzętu są mieszczanie. 

+ 
członków «Towarzystwa miłośników Historji 

Polskiej za im. Jana Łaskiego». Po- Coraz częściej ałyszy się narzekania na rządek dzienny: I) Odczyt z przezroczami Czwartek 26 stycznia 1928 r. mały zasięg wileńskiej radjostacji. Ziemianie, tytułem <Pokaz zabytków  Hwengielic: s : odlegti cd Wilna о 40 do 100 kim. i wię- ich świadczących o roli Reformacji w kul- 1835—1700. Gazetka radjowa. cej zmuszeni są nabywać wobec i ке 17.20—17 45; 
«Wśród książek». 

17.45—18.55, Transmisja z Warszawy. 
Audycja [itóracka: 19 10: т A praeciež nie každego 26 siać na ZABAWY. tości 00—19.10: Sygnał czasn i rozmai zapłacenie 750 zł. za czierolampowy aparat 

— IXty doroczny bal Akademicki 19.10—10.35: o e aa: Wi POS em. 
protektoratem pana wojewody Włady- "A»—odczyt z cyklu <Ziemia Wileńska» wy. pod p | zee Oras TM. RO USK. głosi prot. USB. Mieczysław Limanowski. TURI - TTMERAG "WHEN -KZZUARĘDKIA 

Pa Ea PA ORLE: a DANIE WARS LE aa ans chowaniem się wobec Sądu Naja” R „ Seminai © * go lutego rb. w salonach Kasyna Garnizo- Famiowwwć © di =— rjum 6 e u Najja 

turze polskiej. 2) Sprawa wydania odezwy Transmisja z Warszawy 
wyborczej w imieniu T-wa. -Po załatwieniu 
porządku dziernego, zabawa towarzyska, 

Goście mile widziani: 

gie aparaty wiejolampowe, gdyż na apara- 
tach detektorowych słyszą zaledwie tak nie. 
ciekawe stacje jak Mińsk czy Kowno. 

nowego: Abra- Śniejszej Rzeczypospolitej oskar” 
RÓŻNE. O a ' żony — aspirant Lipski zasłużył na i „00: Transmisja z Warszawy, 

— Prof. B'ržyszka w Wilnie. Koncert w wykonaniu orkiestry dętej pod to, Że przewodniczący zmuszony 
W dniu dzisiejszym przybył do Wil. dyr: Alekcaudra Sielskiego. 

na prof. Uniwersytetu Kowieńskiego, i 

tokułu, jak nas poinformowano, prze- 
Birżyszka, który udaje się do [Polski 

£ SĄDÓW. słany zestanie przez Urząd Proku! ra- 
w charakterze przedstawiaiela prasy 
kowieńskiej. Profesor Birżyszka zatrzy- p 
mał się w Wilnie u swych krewnych, Nietaktowne zachowanie się wo- torski Kom*ndzie Głównej Pol. Pań- 

— O audycje w języku żydow* bec Sądu. stwowej. Należy przypuszczać, że 
skim, Dowiadujemy się, że do kie« _ W/ dniu wczorajszym Sąd Okrę- Komenda Główna wyciągnie z tego 
rownika programowego Radjo-stacji gowy w Wilnie pod przewodnictwem Odpowiednie konsskwencje i ukarze 
Wileńskiej zgłosiła się delegacja ży- Wice Prezesa Owsianke rozgoznawał »StrÓża ładu i porządku” nie umieją- 
dowskich sfer spolecznych, prosząc o Sprawę aspiranta policji—Lipskiego. CEg9 USZanować powagi Sądu Pol- 
uwzględnienie „ przy komspictowacia OE | mes się een skiego. 
programów audycji w języku żydow- Oskarżony jako . komendant komgan i В 

granicznej w marcu 1924 r. Šu pawia A o trzech 
rozperządzenie zakwaterowania w maj. cu. 

Antoni Braziulewski, vel Braziule- 

byt doprowadzić go do porządku 
a następnie nakazać wniesienie do pro- 
tokułu o zajściu. Wyciąg ztege pre» 

skim. Pan kierownik oświadczył de- 
legacji, że jest te inowacja z gruntu 
polityczaa, wobec czege decydować Sużany gm. Niemeńczyńskiej. Locum 
może jedynie Urząd Wojewódzki. przeztaczone dla niego, a Składające wicz, val Braziul w zależności od oko- 
Delegaci oświadczyli, że będą inter. Się z jednego pokeju mieściło się w liczności używał nazwisk. Trójosoba* 
wenjowali w tej sprawia u p, Woje- kancelarji leśniczego p. Wł. Swego. wość ta pozwalała mu grać jedno- 
wody. 3 Niebacząc na to asp. Lipski zajął sa- cześnie kilka ról. Ролито tego ula- 

Uwzględnienie tej propozycji było- mowolnie drugi pokój, który bez zgó. twienia po raz już trzeci trafił eneg 
by pierwszym krokiem do stopniowe- dy gospodarza zajmował aż do koń daj na ławę oskarżonych, tym razem 
go skracania audycji polskich, gdyż ca października. Dalej akt eskarśenia oskarźony © dwa przesiępstwa Bopel- 
i bez lego już audycji litewskie i bia- zarzuca oskarżonemu spelanis drze- nione jednej uecy, Będąc 'w zaściane 
łoruskie zabi=rają dużo czasu. wa, mależącegoe do p. Siwego, Na ku Wydzieniszki skradł u W. Banec- 

— (x) Obława na wilki. Infor. domiar złege, oskarżony wyłamał za- kiego cały arsenał ubrań. Jakkolwiek 
mują nas, iż z inicjatywy odnośnych mek w furtcz egrodowej, zamkniętej starczyło by mu tega (aawet dla każ- 
p. p. Starostów w dniu 29 i 30b. mm: z powodu niekorzystania domowai- dego nazwiska oddzielaie) na długi 
odbędzie się na terenie powiatów Ma- ków z tej drogi. Sąd Okręgowy unie+ czas, tejże mocy  „zaszedł* do fol. 
łodeczańskiego, Postawskiego i Świę- winnił oskarżonege. Alu nie ote nam Góry i tam u Ant. Miłoszowej skradł 
ciańskiego większe polowaaie z na- chodzi, pisząc te sprawozdanie. W portfel, złoty pierścień, szal i inne 
ganką na wiłki. W polowania tem trakcie przewodu sądowego miał miej- przedmioty. Zachłanność została uka- 
między innemi wezmą udział przed- sce fakt mogący mieć dla oskarżonc- rana i trojga nazwisk Antoni został 
stawiciele władz wojskowych, straży go—oficera policji, następstwa znacz- zdemaskowany i aresztowany. Sąd 
pogranicznej i miejscowege „ziemiań- nie mniej miłe niż nawet wyrok ska: po rozpoznaniu sprawy skazał go па 
stwa. zujący. Oto swm wyzywającem  za« dwa lata domu posrawy.
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1: Dziś! Film, o k órytr będzie mówić Wiinol Z WE 
List do Redakcji. a Kino: Helios“ Najpotężniejsze arcydzieło wikółetiowcj sławy „ŚWIAT W PŁOMIENIACH 2 © Znany Estocski słodowy 

Szanowna Redakcjo! 8 teatr o» . ЕЙти, Мбгу озга!ашиа! Potęga wrażeń! W roli glėwnej DOLORES - DEL - RIO nie;apomniana ė ' 6 
Najuprzejmiej proszę o sprostowanie GRĘ Wileńska 384 «Ketjusza Masłowa» z filmu «Zmartwychwstanie». Tem film — to wielka manifestacja życia. Film, © l i n ora 

fałszywej i obrażającej mnie wiadomości, przewyżSzający «Wielką Paradę» zarówno rozmachem i ogromem scen zbiorowych. Prawdziwe 4 99 
"amieszczonej w Nr. 18 «Słowa» z dn. 22 |. oblicze wojennego frontu. Podobnych scen nie w dzieliśmy w żadnym filmie. Arcysensacja 1928 r. e 6 lekarze zalecają dla cierpiących 

28 r. o rzekomej ucieczce z Litwy «przed Początek seansów: o godz. 4, 6, 8 i 1015 wiecz, ( į r 
ororem> moich krewnych  Masji y Hedy - © na żołądeż i zaparcie stolca: 

Szłapelisówien, Ani w Republice Litewskiej o Dziś! Po raz ostatni w Wilnie! w nowem opracowaniu. «Złota Serja» produkcji Polskiej. gy ė 
ani w Wilnie takich krewnych nie mam: Na- Kino- p į 1266 O Każdy musi zobaczyć. Pieśń m łości. Cały świat o tem mówi! © 
tomiast w czasie Świąt, za pozwoleniem Teatr 9% © ońja 5 TR DOWAT h* społeczny dramat saionowy w 12 aktach. w|g słynnej powieści Jadwi „© 
władz polskich i litewskich, żona moja 38 O» H_ Mniszkównei W rolach gł”wnych: gwiazda ekranu polskiego g e e 
Marja, z córką Heleną jezdziły do Litwy, ul. A, Mbkłewicza 22: Q Smo arska i JÓZEF WĘGRZYN. Realizacja i reżyserja: Rdward Pucharski i Józef + 
skąd niedawno wróciły bez żadnych prz: szkód 8 o sars Węgrzyn. Orkiestra koncertowa z 24 osób pod batutą Mikołaja Szlnickiego, ©) 
tak z jednej J i z drugiej strony, lub ja- : Dia młodzieży dozwolone. Bilety honorowe i jednorazowe na premjerę nieważne. Początek UCZ Ф <PAIN NORMAL» może być 
2 At sA Sona, z lecz jak godz 3.30, ostatni seans_o @, 10.25. ė 
zwykle, po załatwieniu ustalonych praepisa- «PAIN NORMAL» posiada t 
mi formalności granicznych. Od dnia 25-go do 29go stycznia r. b, Sierot w pustyni”, (Рашеова а рггу tudku) Ф a 

Z poważaniem Miejski Kinematograł | włącznie będą wyświetlane filmy: — 9) y p y sensacyjny dramat w 8 akt ė ponieważ zawiera wielo składników pożywnych 
dr. J. Szłapelis > W roli głównej: genjalna Marion Davies, Nad program: 1) Kronika. «Swiatfilmu», 2) <Rycerze * przyjemny smak i jednocześnie (bez 

Radny miasta Wilna: Kal turaino-Oświatowy czerwonego kapturka» w 1 akcie, W poczekalni koncerty radjo. Lrkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza gdyż ma dużą pożywność. 
POORYRRPORIORYGODRODOPONAOCNGOAROD Sala Mieiska p. W, Szczepańskiego. Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek seansow O godz: 4. Ostaiai seans| — ® Żądśjcie "we "witystkich 

5 ZA : (mi. Ostrobramska 3) o godz. 10. Ceny biletów: parter 80 gr., balkon 40 gr. 6 i Tan astronomicznych 
GEŁDA WARSZAWSKA Następny program: «PRZEZ DŻUNGLE i PUSZCZE>. aa kanal a GI 

25 stycznia 1928 | 7 аоа Dziś! Najnowsze arcydzeło genjalnego Freda Niblo twórcy i PC p J 
Dawizy 3 Mans Sprz. Kupno e Wasi k «Ben: Hura», „podług słynnej powieści Aleksandra Duinasa „Dama Kameljowa z KUPU z. 82.108 

Belgja 12425 12456 12354 э апаа 39, (Królowa półświatka) SONA a T sy rolach gł. o NIA Talmadge i jedyny zastępca stale skóry j dnie e „EEA 

Sr Le ® EEE Ś.P we a и ЗЕЙ u, „22, o ч 3. 

Nowy-York 8,90 8,92 888 ® gotówkę М. SLEDŽĮ b. ms firmy 
Paryż 35,045, 35,135 34,055 Skóra if obuwie A. Rydiewski 

26,415 26,48 26,35 Ostrobramska 13. 
Saw'ajcarja 171,70 17213 171,27, Czersk POMOTIE. eT 
Wiedeń 125,55 125,81 125,19 

Papiery Proceviows 
Dolsrówka 60— 61.— 
Poż. dolarowa 85,25 
kolejowa 102,— 
5 proc. konwers. 67,— 
konwers. kolejowa 61.— 
Listy i obi. B.ku Gosp. Kraj. 93 
4,5 proc. ziemskie 56,25 56,75 
8 proc, warsz. — 8050 81.25 
5 proc. warszaw. _ 6450 65— 
8 proc. m.Łodzi 77— — — 
10 proc. m. Radomia 88.— 
0800244600 OGPORRLUNOSOSOZOGOWANEKU 

„OLLA” 
jedyna _istnie: 
jąca niedości 

pi marka 
14“ šwiatowa, udo- 

«9 wodniona zu- 
sztukę. —1 

38000000R000600000000900000030000950 

Institut de Beautć - 
(Kėva—Paris), 

Mickiewicza 37, m. 1, tel. 657: 
Masaż twarzy, usuwanie zmar- 
szczek. Leczenie wad cery. Elek- 
tryzacja. Przyjmuje od 9—2 popoł. 

TW. Z. P. 56, 

Nasiona Inspektode 
jak Rzodkiewka, Sałata, Ogórki, Me- 
lony, Kałafiory, Szpinak, Marchew— 

Karota, poleca 

W. WELER, Wilno 
„Sadowa 8, Zawalna 18. 
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Sp. 
LB Ake, Roiniozy 

WŁOCŁAWEK 

poleca hurtowo i detalicznie wszelkie 
w wyborowych NASIONA " gzłmiaci. 

Cenniki i specjalne oferty wysyłamy 

na żądanie bezpłatnie, 

ннопоспопосососовсовснонанона 
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51 rolny Chińskiego 
"moka, 

— Dokąd pėjdziemy? zapyta! Wan 
chu-sin, zawijając się szczelnie w 

swój aresztancki szlafrok, 
chwilkę i Lon-chou pomyślał 

wskazał ręką na zachód. 
— Pójdziemy do miasta Goryno- 

wi, Tam są wielkie lasy, a w uich 
tartak: możemy «coś» zarobić. 

Trzeba było znowu maszerować 

piechotą, ale że człowiek po wiązie- 

niu potrzebuje więcej ruchu, więc to 

im wyszło tylko ma zdrowie. A po 

upływie kilku dni i = i siostrzeniec 

wzięli się reźao do piłowania desek 

i rąbania drzewa. Wynagrodzenie by- 

ło niewielkie, —- około złotego pol- 

gkiego na dobę, als potrzeby chiń- 

czyka są tak małe, iż Lon-chou u- 

miał i na tem zaoszczędzić, i códzień 

odkładał do kio S 

groszy; a parę garści ryżu alerz 

gotowanej fasoli najzupełniej go za- 

dawalniały. Pomiędzy  rebotnikami 

było kilku Regian, zbiegów z kopalni 
w Syberji, ci ludzie często się Ekar- 

żyli, że praca jest uciążliwą i żądali 

aby ją skrócić aż do 8 godzin, — ale 

Lon-chou, jak to się mówi «puszczał 

ich słowa w prawe uche a wypusz- 

czał w lewe», a na wszelkie argumen- 
ty przeciwników miał jedną odpo- 

wiedź: : 
— SicfAce wstaje — i ja wstaję; 

słońce zachodzi — i ja się kładnęl 
Taki już u nas w Chinach obyczaj! 

A gdy Wan-chu-sin skarżył się 

na zmęczenie, Lon-cheu mówił króte 

ko, pykając z fajeczki i uśmiechając 

się zagadkowo: 
|.— Poczekaj de wiosny, to może 

w jednym dniu zarobisz więcej niż 

tu w rok całył : 

Nastała wreszcie i wiosna, którą 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  iczny i Budowlany od 

Targ Włóklenniczy od 4 do 7 

mformacji udziela 
Urząd 

w Warszawie. 
Al. Jerozolimska 41.         

0—ŁIE 

ul, Wileńska 30, tel. 

Nabywa majątki do parcelacji. 

Przyjmuje majątki do parcelacji komisowej z 

wydaniem awansu. 

Likwiduje serwitnty. 

Sporządza pomiary. 

terminowe. 

z taką niecierpliwością oczekiwali nas 

si wygnańcy. Snieg stopniał w ciągu 
dwuch czy trzech tygodni, drzewa się 

pokryły zielonym liściem, a na łąkach 

zakwitły kwiaty. Zapach kwitnących 
modrzewi mapełniał powietrze aroma- 

tyczną wonią lasów. ° 
Pewnego razu Lon-chou zawołał 

siostrzeńca i zapytał go: 
— A wielež ty zarobił w ciągu 

tej zimy? 
— Tylko 3 lany srebra! 
— Niewiele, bardzo niewiele! Jesz- 

czę daleko do 15 lanów, coś przeku- 

lał z tancerkami! Jeżeli będziemy tak 
zarabiali, to chyba nigdy nie wróci- 
my do domul % 

— Pu chao, rzekł młody chińczyk:— 
nie dobrze jestl I spuścił głowę do 

ziemi. { ; 
— Będzie tak jak nam przez 1aczenol 

powiedział 'z przekonaniem Lon-Choit 
Ta gra nie warta świeci 

Dziś w nocy pójdziemy w góry 
Ilchuri-Alin i poszukamy tam żvcio- 
dejnych korzeni „żefń-szeń*. Tylko 
sul gębę i nie mów nikomu ani 

słowa. 
— A dlaczego, czcigodny braaie 

mej matki? 
— Dlaczego durniu? Dlatego że 

ci sędzia każe uciąć łeb, ot jak tę 
makówkę! Chyba nie słyszałeś-e tem, — 

że wszystkie korzenie żeń-szeń obła- 
szone gą własnością Pana Chin, Sy- 
ma Niebios; i ten tylko ma prawo ja 
zbierać, kio ma na to patent. No, a 
nas nie stać na ten zbytek. 

Gdy zapadł zmierzch, obydwaj 
chińczycy zręcznie sią wytmknęli z 
fanzy, gdzie spali iani robotnicy, i 
pomaszerowali w góry, które ledwie 
mogła dostrzedz oko na widnokrę- 
gu: Lon - chou szedł na przedzie 
i niósł woręk z ryżem, Wan-chuesin 
podążał za nim z zapasem prosa i 
herbaty; oprócz tego każdy miał na p. 
grzbiecie kozubek z kory do zbiera- 

TARGI LIPSRIE 
są największą w Europie rewją wzorów . 
i najkorzystniejszym na Świecie rynkiem 
zakupów % ięcej niż 1600 grup towa- 
rów z wszystkich gałęzi przemysłu 
będzie reprezentowanych 10000 
stawców z 21 krajów zaprezentuje 
ostatnie zdobycze swej produkcji. 

RÓW, od 4 do 10 marca 1928. Wielki 
e 

Obuwie i Skóry od 4 do 7. marca. 

zgłoszenia przyjmuje 
Targowy w Lipsku 

oraz Przedstawiciel na Polskę 
WŁADYSŁAW GLAZER 

i 
Telef. 230 55. 

  

   

BANK ZIEMIAŃGKI 
w Warszawie. 

Wydział Agrarno-Parcelacyjny 
Przedstawicięlstwo w Wilnie 

Wyjednywa przy parcelacji pożyczki długo 

  

  

  

świeże i zastarzałe 
odmrożenia 

zapobiega odmrożeniom 
[l 90—3 

KG 

Targ 
4 do 14 ;maicą. 
marca, Targ na 

ręką książkę, z. 
wskazówki, jak 

  

     Meść „trzecia odmrożeniom 

ORG CKDOKSKONKCNOK: 

CENNIK NASION 
na 1928 rok 

firmy S. WILPISZEWSKI 
Hodowla 1 Siład Nasion, 
Wielka 15, wyszedł z druku i n 
żądanie wysyła się bezpłatnie. Oso- 
biście prosimy 

    

KAŻDY więc winien mieć pod 

PORADNIK DLA RADJOAMA- 
TORÓW, praca zbiorowa wybit- 
nych fachowców wojskowych, 

LECZY 

Wilno, 

awierającą rady i 
defekt taki usunąć Fiękarnia 

11 kategorji 

  

$ Sprzedaje się 
majątek 

0—0LE imię Wulfa Lewiną, 

z całem urządzeniem 

  

0—195 

Udzielam ses; 
francuskiego 1 nie 
mieckiego jęz. dzie- 
ciom i dorosłym po 
dostępnej cenie. Łu- 
iszki, ul.Flisowa 1m.2 

—0 

M.Wilenkin 

  

      
Dr POPILSKI 
choroby skórne 

i weneryczne, 
Przyjmuje od godz. 1Ć 
do 1 i od 5—7 p.p. 

W. Pohulanka 2, róg   

  

i S-ka Zawalnej. W.Z.P. 1. 

Wiina.al Tatarska ОНА RAE KOBIETA LEKARZ 
20, dom własn; 
lethieje od 1843 r. |, DT Janina 
Fabryka i skład | PIOtrowicz- 
jadalnet syialne, | Jurczenkowa 
salony, gabinety, ordynator Szpitala 

Sawicz. 
W Choroby skórne i we- angielskie, kreden- 

  

в žądač w <Sklepie « Wincentowo» sy, Stoły, szafy, |, "eryczne kobiece. 
Rolniczym» Szwarcowy 1 (Wielka 15). 4 w pow: — Wilejskim, wita, 4 Ken Przyjmuje AP 

šį ; gm. Ilja, 118 dz, + | Dogodne warunki i WZP | 
lasem i zabudowania: na raty, 3 

KAŻDY Radjoamater wie, czem 9 mi: Warunki u p. A. DOKTOR 
jest defekt w aparacie odbiorczym || Kretowicza, poczta gone Flp. m L. Gin ber 
KAŻDY detekt psuje odbiór i js, z. Wileńskiej przez P. K. U, Sberg 

deierwuje sluchacza, 2 ° Lida, rocznik 1902 na ehoroby  weneryczne 
syfilis i skórne. 

mieszkańca m. lwje, Wilno, ul. Wileńska 3, 

  

unieważnia si ; telefon 567, 
ii *334—0 Pragimuje od 8 o 1 

FET lod 4 do 8, 

LEKCYJ — =®     
ЕГ do sprzedania francuskiego 
EEN! pód red. mjr. inż. Krulisza, jest Ju. Antokolskiej Ne 57 Aaaa dr. 6. Wolfson 

właśnie tem, co jest niezbędne |0—90€ udziela doświadczona płciowe i 'skórae. ul dla každego Radioamatora, INIELIGENTNY nauczycielka, Ieūska 7, tel. 1067. 
PORADNIK rolnik z długoletnią Ul. Rzeczna 11-4—11, z 

    

DLA RADJOAMATORÓW 

  

  

praktyką, dobry admi- 
  (róg Zakretowej, vis-a- 

  

  

nistrator, poważne rę. ViS Uuiwersyteta). < ł 
Cena egz. bresz. 3.50 z., _ kośnendacje, "obecnie Dr K s šoko owski 

oprawnego W zł. Do nabycia = P zmieni — i weneryczne 
we wszystkich księgarniach oraz |takową od zaraż "lub mem rm 1, Wilefiska 30 m. 14, 
w Ajencji (Wschodniej. Wilno, T Listwy i Ramy przyjmuje: 

a ui, Mickiewicza 4 IB <Administrator> Po | gotowe i na obsta- PA 8 8 112 di 
biura ogłoszeń S,| |unek, oprawa Ponadió we wtorki, 

w ; w cagizkowskiego, | "oraz odnawiania | czwarżi | _ piątki 4— 45, m, aaa 1 miota Pmio |od 0 bm. 0 owostworzona chrześcijańska = -wykonuje . 
pracownia krawiecka p. f. › Wydzier żawię Ksiegarn'a i Karija ska 3. 5 @ majątek ziemski po- + Z. Nr 160, 
o D ZIE Żś $ wiatu  Postawskiego| Ostrobramska =N-LE 

» į T ha. Do | J. JURKIEWICZA L S 

ф Niemiecka 1 (hotel Sokołowski). | W. Pokuteńta M 1247 įaikikgioka 

kurs 

  

    

nia drogich korzeni i blaszany imbryk 
do gotowania herbaty. W południe, 
gdy słeńce mocno przypiekało, masi 
podróżnicy doszli de lasu. 

P.ękne są lasy w Mandżurji. Ja- 
k'ch WB drzew niema w. tych kra: 
jach. Tu widzisz potężny dąb karko: 
wy, jak na gołudniu Eurepy, który 
nie wiedzieć dla czego  mięszkańcy 
nad Amurem nazywają „aksamitaem 
drzewem”, tam obok topelę; tu orzech 
włoski nęci oko przechodnia swym 
owocem, a fuż obok stoi poważny 
cedr, cały okryty powojami dzikich 
winogron. Słowem — tu północi po- 
łudnie spotkali sig oko z okiem. I w 
świecie zwierzęcym jakaż rozmaitość. 
Tu centkowany jeleń axis, akurat ta- 
ki jakich napotykamy w Hiadustanie, 
pasie się w cieniu drzew i szczypie 
trawę; a tam z poza drzewa wygląda 
potworna głowa niedźwiedzia, tegoż 
co.) u mas w. Polsce, tylko znacznie 
większego; tu łoś kąpie się w /rze- 
czółee, a tam skrada sią do nlego 
po za krzakiem drapieżna pantera lub 
król lasów tutejszych, potężny tygrys, 
który tu dochodzi de nienapotykanej 
nigdzie wielkości. Cóż dziwnego, że 
mieszkańcy z nad brzegów  Amura, 
zadziwieni tą rozmaitością roślinności 
i zwierząt, skomponowali zabawne 
opowiadanie o stworzeniu šwiata, ktė- 
ra podaję jak słyszałem: | 

„Gdy Bóg stwerzył świat, —posłał 
On archanioła GQabryela zasiać matkę 
ziemię różnemi roślinami, jakie tylko 
były w raju, — i dał mu worek na- 
siem rezmaitych i przetak. I legi sG- 
bie sługa Boży, leci i sieje naprawo J 
i na lewo. Jużci zasiał on i niemiecką 
i turecką ziemię, zasiał Palskę i Ro: 
ają całą i dolatuje już nad Amur, 
rzekę szeroką; już miał on i tu za- 
siać, co Bóg przykazał, gdy wtem go 
dopędza drugi archanioł Michał — i 

yta: 
Czy już wszystko posiałeś, ce 

Wydawca Stanisław Mackiewicz Redakier edpowitdzialny Caesław Karwowski 

Przyjmuje wszeikie roboty pod kie- 
rownictwem specjalnych  krojczych, 
za gotówkę i na raty z własnych I 

powierzonych materj łów. 

Przy pracowni specjalny    
od 4 do 5 popoł. 

I—LSE 
3, /2 pokoje ze 
wszelkiemi wygo- 
aiw aj OR 

lo wynejęcia. Obia- 
dy, Powiedzieć "r 
W. Pohulanka 1 

nauki kroju ё 

ь 
m. 26 —0 
    

Bóg przykazał? 
— Nie, mój bracie! Jeszcze brzegi 

Amura nie zasiane. 
— Niezasiane! O rety, rety! A już 

gubernator baron Korf jedzie z Pe- 
tersburga na rewizję! Więc śpiesz się! 
I jak sypnął archanioł Gabryel ca- 
łem nasieniem odrazu, tak i pewyra- 
stały nad Amurem drzewa i kwiaty, 
z różnych krajow świata”, 
AIR Się do lasów, które sze- 

rokiem pasmem ciągną się po wzgó* 
rzach Ilchuri-Alia aż do rzeki Sun- 
gari,—wygasńcy nasi postanowili od- 
więdzić grób jeduego z pustelników, 
którego lud okoliczny. czcił jake świę: 
tego i pawona podróżników. Na 
szczycie wysokiej góry jeszcze można 
było dostrzedz ruiny.jego chatki, a 
obok drzewo, całe zawieszene kolo- 
rowemi szatami, ogenami zabitych 
lisów, — piórami bażantów i nawet 
skórkami kun i gronostajow: były to 
wota myśliwców, z których każdy 
uważał za swój ebowiązek coś zo- 
Sstswić w tem Świętem miejscu. Pod 
makryciem| ze starych, spróchniałych 
już desek był i mały pesążek Buddy, 
siedzącego na kwiecie lotosu, a przed 
mina mała miseczka z ryżem i kad”iel- 
nica z popiełem. Ch'ńczycy uderzyli 
w gong, zawieszony na gałęzi, i za- 
częli sią medlić, a później spalili 
przed posążkiem dwie świece, dołożyli 
garść ryżu do miseezki i odeszli; a 
przechodząc koło ruin Wan-chu-sin 
przeczytał na kamieniu nadpis: «prze- 
chodniul złóż ofiarą i idź śmiało, a 
nie bój się chunchuzów i tygrysów». 
luż słońce zachodziło gdy nasi go” 
dróżnicy weszli dą: lasu i rozłożyli 
się obezem ma mecleg. | odtąd za- 

cząło się ich życie pełne trudów i 
niebezpieczeństw, jakich nie doświad» 
cza chyba żaden podróżnik w naj- 
dzikszych krajach Afryki i Ameryki. 
Bo korzeń żeń-szeń, tak podobny z 
formy do człowieka, iż go chińczycy 

  

Wilno, Doktór Medycyn: 
ul. Ostrobramska 23 | A. CYMBLER 

34—V—19 choroby AE: 
s weneryczne mos 

Poszukuję czopłciowe. Elektrote- 
posady kucharki, mam rapja, słońce górskie. 
poważne rekommen- Mickiewicza, 12, ró 

Jazd, wiek średn:. W. Z, P.43 
Mostowa nica 11-am.2 30— 
0—i6E   
  

nazywają «ludzkim korzeniem»,—na- 
leży do najrzadszych roślin na świe- 
cie; a szukać go trzeba w nmajdzik- 
szych  kniejach; w głębokich paro- 
wach, zarośniętych krzakami, tam 
gdzie ziemia jest użyźaloną gnijącym 
przeszłorocznym liściem i gdzie pro- 
mień słońca ledwie przebija gęstwi- 
nę lasu. Tam czasem napotyka się 
czerwony kwiatek o liściach blado- 
zielonych, na widok którego ch ńczyk 
okazuje najtywszą radość, bo korzeń 
ten,—to pieniądz, to fortuna! Jeden 
funt takich korzeni wart jest 8000— 
10000 zł pl Doktorowie europejscy 
igaorują jego właściwości lecznicze, 
a medycyna chińska i tybetańska 
twierdzi stanowczo, że korzeń żeń- 
szeń przedłuża życie i wraca energję 
i siły ludziom chorym i starcom. 
Ale poszukiwania tegr „życiodajnego 
korzenia” narażają ladzi na najwięk- 
sze niebezpizczeństwa; bo ileż-to ta- 
kich poszukiwaczy znalazło śmi:rć w 
łapach potwornych tygrysów, panter 
lub niedźwiedzi; a ileż ich zginęło 

od skryiobójczych strzałów _ zbójów 
chińskich, lub kozaków rosyjskich, 
którzy już się poznali ma wartości 
tych korzonków, tak przypominają: 
cych człowieka. To też nic dziwnego, 
że peszukiwzcze „żtń-szenia" mają 
w swem tułaczem Życiu takie przy- 
gody, jakie się nie śniły ani Mayne- 
Read'owi ani Csoper'owi. Nieraz i 
nasi dwaj wyguańcy, obozując w dzi- 
kim lesie, widzieli ogniste ślepia 
tygrysa, krążącego dokoła rozpalonego 
ogaiska i słyszeli jego ryk, przypo- 
minający chrapliwe bełkoianie wedy 
w ogromnej beczce; nieraz musieli 
gasić i ogień, gdy zbliżaii się dwu- 
możni rabusie, chunchuzy lub kozaey, 
stokroć niebezpieczniejsi ed dzikich 
bestyj, bo uzbrojeni w  dalekonośne 
karabiny Mausera i Winchestera: Ale 
wszystkiemu bywa koniet. Pewnego 
dnia Lsn-Chou zajrzał do kazubka i 

Drukarnia «Wydawnictwe W leńskie> Kwaszelna 

<PAIN NORMAL» wyrabiany jest bez dotknięcia rąk ludzkich 
specjalnym sposobem z wielokrotnie mechanicznie oczyszczonych, wymytych 
i moczonych ziaren zboża, które zostają przekształcone bez zakwaski na 
ciasto specjalnemi maszynami, i otrzymajemy chleb wypiekany w wysokiej 
tempersturze w przeciągu przeszło 12 godzin, dzięki czemu wszystkie po- 
żywne sole i substancje ziaren pozostają w chiebie słodowym. 

nicznych zaparciach jest szczególnie skuteczny, jesli się go spożywa naczczo. 

w przeciągu 14 dni i działa dodatnio tak na zdrowych ludzi jak na dzieci, 

cukierniach, 

| LEKARZE. | 
  

—--0ż A. Blumowicz 

z8z— 

dacje, mogę na wy- Tatarskiej 9—2 i 5-8. 
. W. Z. Nr 97, 

  

używany z każdą potrawą i przy chro” 

właściwość zachowywania świeżości 

(witaminów). Posiada 
względu na cenę) wypada taniej, 

piekarniach i sklepach 

0
0
0
0
9
0
0
9
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JURKUUDUNARDWNEDOUNNNUMSKNZKA 

Ito polsk 
Dlaczego „zgjoshachawki 

Polmef?: 
Odpowiedź 

daje porównanie czułości tych Iek- 
kich a przytem wyjątkowo trwałych 
słuchawek z innemi. Nagrodzone zło- 
temi medalami na wystawach radjo- 

wych w Krakowie i Poznaniu: 

_ Do nabycia wszędzie. 
Fabryczne Biuro sprzedażyz 
Biuro Techniczno - Handiowe 
Inż. Kiersnowski i Krużołek S ka. 

Wilno, ui. Orzeszkowej Nr 3 m, 15, 
Adres telegraf.: Krukier, Wilno, 

@ 91—10 tel. 5—60, 
SRABOEGOSUGAROGAEKOCERECOGONOGGG 

DOKTÓR Lekarz. ntysta , 

W, Pasiński 
ul. Mostowa 9 т. 2р 
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choroby: 

  

    

kapkk=LONCTLE: 
Wilno, ul. su Zi6r 

ZS82 Lekarz-Dentysta 

Doktór Medycyn Jadwiga 
ŁUKIEWICZ Kęstowiczowa 

choroby weneryczne, ul Orzeszkowej Nr 3 
skórne i płciowe (róg Mickiewicza) 
ul. Mickiewicza 9 przyjmuje od g, 10—2 

  

      

ZEE 1, „RE 2%. W.Z.P. Ni 8 
RY —€P 

Lekarze-Dentyści |  AKUSZERKI. 
Lekarz- Dentysta 

L. FRYDMAN w. Śiajeweka. 
Zawalna 24 m, 8. przyjmuje od godz. 9 

    

Przy gabinecia spe go 19. Mickiewicza 
cjalne  laboratorjam 46 m,6. 

> SE W. Z. P. Nr 63. 
jmuje о a yi ie S aa 1—09 

—6# AKUSZERKA 
Lerar=- Dźntysta M LAKNEROWA 

Przyjmuje od g. 9:do 
1 w., Kasztanowa 7 m 5 

AA 

„EEE 
AKUSZERKA 

OKUSZKO 
powróciła i wznowiła 
przyjęcia chorych. 

ch Krasaosielski 
Przyjkiuje: od g ID 2 
PSI. 

  

Lekarz. Dentysta 

1. Wilkomirski 

  

  
  

Wielka 19. towa 23 m.-6 
Przyjmuje: od g. 10—2 W.'Z. Р. 24. 

iod g. 4—7 
za 

Lekarz-Dentysta 
ANNA. KISIEL.- PA 

od 9 rano do 7 wiecz... 
Andrzejkowiczowa ul. Ad. Mickiewicza 

bowanie i usuwanie => a = 
ich ca E Porceia- 
nowe, złote plomb: m zm rza Lazne - 

wkładki. Sztuczne a A KUSKŁERKA 
by, złote koronki. ŚWIDERSKA 
ickiewicza 4 m. IŻ ul. Mickiewicza 4 m42 

Przyjęcia przyjm.. od g. 10—13 
od 10—12 i pół. * 6 — 
od 4 do 7 w Wykonywa _ wszelkie 
Uczącym się zniżka zabiegi iecznicze 

polecenia |ekarzy- 
37. ZA 62 

SŁ 

dn. 24 VI 192 r., 
-В 

nan ira OSADY WEROTYEEZIĄ 

rzekł, zacierając ręce z satysfakcją. 
— No, matmy już sporo korzon: 

ków! A kosztują one dżiesięć razy 
drożej niż te, cośmy przehulali razem 
w Szanghaju. Dbsyć tej włóczęgi po 
lasach i górach bo i żywności już 
mamy bardze niewiele. A więc to- 
bołki na plecy i marsz do demu. 
Przechedząc koło chatki zmarłego 
pusteinika nasi podróżnicy ponownie 
złożyli oflary przed posążkiem „Błe- 
gosła»ionego sisdzącego na kwiecie 
lotosu*—jak chińczzcy nazywają Bud- 
dę; oprócz tego stary Lon-chou ude- 
rzył w gong, i gdy jego dźwięk mo- 
siężny rozszedł się daleko mo lesie i 
z echem wrócił na powrót, zapalił 
świece i nakazał siostrzeńcowi mod- 
lić się do bożka Taszilchumpo, jako 
do patrona biednych ludzi, którzy 
mają zatargi z policją i mandarynami. 

_A po skończonych modłach obaj 
chińczycy spuścili się z góry i wyszli 
na leśną drogę prowadząca gdo po- 
bliskiego miasteczka,; D.ień był prze- 
śliczny, na niebie aal jednej ;chmu ki, 
a powietrze dziwnie świeże j krze„ią- 
ee. Takie dnie bywają tylko we 
Wschodniej Azji w początkach wrześ- 1 
nia, gdy zaczyna się pora, którą nasz. 
lud bardzo trafnie nazywa «babiem la" 
tem». Już się las kończył i nasi pod- 
różnicy mieli wyjść na łąkę, gdy nag- 
le dazo się słyszeć w krzakach prze- 
ciągłe gwizdanie i tłum konnych jeźd- 
ców z krzykiem wypadł na drogę. 

— Policja, żołnierze! Uciekajmy 

  
  

krzyknęł Lon:chou i rzucił się w gę- | 
stwinę lasu. Ale było już zapóźnoł 

— Stół, stójl Łapać ich! — dały się 
słyszeć krzyki, — i kilku jeźdców 
Fopędziło za uciekającymi. 

Konstanty Siemiradzki, 

DIE  


