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Komisja budżetowa obraduje. 
WARSZAWA. 4.XII. Pat. Przystą- 

iono do głosowania nad budżetem 
Najwyższej lzby Kontroli. Przyjęto 
jedynie poprawkę pos. Rybarskiego 
o wstawieniu nowego paragrafu |-a, 
t.j. dodatku reprezentacyjnego @а 
prezesa Najwyższej lzby Kontroli w 
wysokości 20 tys. zł, . Dwie inne po- 
prawki pos. Rybarskiego—o skrešle- 
nie 1600 tys. zł. na budowę gmachu 
Najwyższej Izby Kontroli w Warsza-' 
wie i skreślenie 200 tys. zł. z pozy- 
cyj „różne wydatki osobowe'* odrzu- 
cono. 

Na posiedzeniu popołudniowem 
sejmowej komisji budżetowej pos. 
Polakiewicz zreferował budżet Prezy- 
djum Rady Ministrów. Dochód, z 
przedsiębiorstw przewidziany jest w 
wysokości 138.333 zł., t. j. 
więcej, niż poprzednio, deficyt przed- 
siębiorstw zaś przewiduje się w wyso- 
kości 610.000 zł., t. j. o 125.000 
mniejszy. Ogółem wydatki Centrali 
wzrosły o 1,5 proc. Wpływy P.A.T. 
wynoszą 1.551.000, wydatki zwyczaj- 
ne 2.211.000, nadzwyczajne 50.000. 
Co do drukarń państwowych, to jest 
ich 6 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, 
Wilnie, Lublinie i Łucku. Wpływy 
preliminowano na sumę 3.867.090, t. 
j. o 1.295.190 więcej, niż poprzednio. 
Rozchody przewidziane Są na sumę 
3.739.630 złotych. Wydatki administ- 
facyjne wynoszą 1,6 proc. obrotu, 
wobec 11,4—w okresie poprzednim. 
Czysty dochód z drukarń wynosi 
121.460 złotych. 

W dyskusji pierwszy zabrał głos 
pos. Czapiński (PPS). 

Następnie prezes Rady Mlnistrów 
prof. Bartel, odpowiadając na poru- 
szone przez posła Czapińskiego kwe- 
stje, oświadcza, iż co do jednorodno- 
ści gabinetu, to gabinet jego nie jest 
jednorodny w Ścisłem matematycznem 
znaczeniu, bo gdzie wchodzą w grę 
ludzie, tam jednorodność nie istnieje, 
bo przecież mentalność ludzka jest 
rozmaita. Żaden ze znanych premje- 
rowi gabinetów w Polsce nie był jed- - 
nolity. Nawet wśród ludzi pochodzą- 
cych z tego samego klubu są różni- 
ce. Pod tym kątem widzenia obecny 
gabinet nie jest jednorodny tak, jak 
nie może nim być żaden rząd na 
šwiecie, Mimo to p. Premjer ošwiad- 
cza, iž uwaža siebie za reprezentanta 
tego rządu nazewnątrz i gdyby po- 
czuł przez jedną chwilę, że nie cieszy 
się zaufaniem czynników, od których 
<zależy konstytucyjnie, toby ani 24 go 
dziny na$ czele, takiego gabinetu 
niestał. Jeżeli p. minister  Moraczew- 
ski wypowiedział się jako etatysta, to 
wyławia z działalności rządu pewne 
rzeczy, które mu są sympatyczne i 
dużym reflektorem je oswietla. P. Mi- 
nister Czechowicz wyławia i oświetla 
inne rzeczy. Wszystkie poczynania 
rzadu należy oceniać jako całość, 
Niewątpliwie istnieją poczynania rzą- 
du, które mają charakter etatystyczny 
z konieczności dlatego, że żadna gru- 
pa kapitalistów w Polsce nie chce 
podejmować pewnych działań. Dlate- 
go p. Premjer nie widzi tak wielkiej 
różnicy między oświadczeniami mini- 
stra Moraczewskiego i ministra Cze- 

chowicza, lecz obie te grupy а- 

wisk i czynów rządu należy trakto- 
wać jako zespół; pan Premjer uważa 
się za szefa rządu w tem ścisłem 
słowa znaczeniu, że jest czynnikiem, 
który koordynuje pracę wszystkich 
ministrów. Co do „pewnej grupy, ma- 
jącej stosunki polityczne”, o której 
wspominał pos. Czapiński, to p. 
Premjer oświadcza, że nie odczuwa 

ciężaru jakiejś nowej grupy  politycz- 
nej i dlatego zalicza ją do kategorji 
tych elementów, które nazywa urojo- 
nemi. 

Sprawę konfiskat p. Premjer przy- 
rzeka również zbadać. Co do prasy 
nieoficjalnej, to uważa za rzecz natu- 
ralną, że istnieją organy, sympatyzu- 

| jące z rządem, które popierają go w 
sposób, jaki uznają za właściwy. Jest 
to sprawa sentymentu. 

Pos. Trąmpczyński (KI. Nar.) za- 
powiada, iż klub jego wniesie o skreś- 
lónie pewnej kwoty z pensji dyrekto- 
ra, gdyż dopatruje się tendencji ży- 
wienia ogłoszeniami wyłącznie prasy 
rządowej. Następnie interpeluje p. 

Premjera w sprawie 4 znanych napa- 
dów, domagając się wyświetlenia prze- 

biegu śledztwa w tych sprawach. Co 
się zaś tyczy Sprawy napadu na po- 
sła Zdziechowskiego, to mówca Do- 
wołuje się napewne posiedzenie, w 
którem wziął udział także obecny 
premjer Bartel, na którem to posie 
dzeniu gen. Daniec, referując tę spra- 

-wę, miał rzekomo oświadczyć, że 
śprawcy napadu są wykryci. 

Pan prezes Rady Ministrów dr. 
Bartel stwierdza, że istotnie zebranie 
takie się odbyło, jednak gen. Daniec 
nic nie mówił, że sprawcy napadu są 
Znani. Pan premjer stwierdza ponad 

o 51.000 
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Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
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niem dodomu lub z 

Kfo będzie na miejsce P. Kellogg'a? 
Kandydatura p. Gibsona. 

BERLIN, 4-12. „Vossische Zeitung“ donosi w depeszy swego korespondenta 

londyńskiego, że najpoważniejsze szanse na objęcie stanowiska kierowuika departamentu 

stanu w rządzie Hoovera posiada p. Gibson b. poseł amerykański w Warszawie a ostat- 
nio delegat amerykański w Genewie, który tak poważną rolę odegrał w rokowaniach 
rozbrojeniowych. 

Przedterminowa ewaknacja Radrenji nie wynika z traktatu: wersalskiego 
Oświadczenie Chamberlaina w izbie gmin. 

LONDYN, 4-12. Odpowiadając w lzbie gmin na zapytanie, Chamiberlain oświad- 

czył, że niema żadnego słusznego uzasadnienia do utrzymywania, iż Niemcy wypełniły 

wszystkie zobowiązania traktatu wersalskiego, co uprawnia ich do domagania się, 

w myśl postanowień tegoż traktatu, ewakuowańia Nadrenji. Głównem zobowiązaniem, 

którego Niemcy nie wypełniły, są odszkodowania. Zdaniem rządu rychła ewakuacja 

Nadrenji mogłaby nastąpić jedynie po całkowitem wykonaniu przez Nienicy wszyst 

kich ich zobowiązań, dotyczących odszkodowań. 
Niemniej przete rząd powitałby z zadowoleniem rychłą ewakuację  Nadrenji, 

niezależną od słusznych praw rządów b. państw sojuszniczych do kontynuowania oku- 

pacji do czasu wygaśnięcia jej terminu, ustałonege w traktacie wersalskim. 

Sfan króla nie jest zupelnie zadawalniający 
LONDYN,4-12. PAT. Oficjalny biuletyn wydany wczoraj stwierdza, że w stanie 

zdrowia króla nastąpiła dalsza lekka poprawa, którą już stwierdzono rano. Tempera- 

tura zbliża się do normalnej, ale stan serca nie przestaje wzbudzać zaniepokojenia. 

Wyjazd delegacji niemieckiej do bugano 
BERLIN, 4-12 PAT. jak donosi „Vossische Ztg*, delegacja niemiecka na sesję 

grudniową Rady Ligi Narodów opuszcza w piątek Berlin, udając się do Lugano. Mini- 

strowi Stresemanowi towarzyszyć będą tym razem również sekretarz stanu v. Schu- 

bert i dyrektor minist erjalny Causs. 

Bezmyślne wystąpienie posła wefraneuskiej Izbie 
PARYŻ, 4-12 PAT. Omawiając w Izbie budżet Ministerstwa Spraw Zogranicz- 

nych, dep. Cachin wystąpił za apologją sowietów, stwierdzając jednocześnie istnienie 
układów wojskowych pomiędzy Polską, Rumunją i Francją. 

Od lając na przemówienie Cachin'a, Briand podkreślił, że Polska i Rumunja 
dążą wyłącznie do utrzymania i ugruntowania pokoju, gdy gdzieindziej prowadzone 
są niepokojące wielkie machinacje. 

Wałldemaras nie podpisał profokułu 
konferencji królewieckiej 

KOWNO, 4-12. Sekretarz delegacji polskiej na konferencję  królewiecką — Рег- 

kowski, który znajdował się w Kownie celem uzyskania podpisów na protokule konie- 

rencji królewieckiej, wyjechał z Kowna bez otrzymania potrzebnych podpisów, ponie- 
waż jak donosi Elta, protokół różni się od tego, co według opinji premjera Waldema- 

rasa, rzeczywiście miało mieć miejsce na konferencji królewieckiej. Wobec tego, że 

bez przewodniczącego delegacji polskiej nie mcżua było uregulować podpisów  pro+ 

tokułu. przeto podpisanie to odłożono do czasu spotkania min. Zaleskiego z  premje- 
rem Wałdemarasem w Lugano. i 

Eksposż nowego premiera lofewskiego 
Nikła większość rządowa — tylko prawica może opano- 

wać sytuację — układ z Sowietami zostanie w mocy. 
RYGA, 3. XII. PAT. W dniu dzisiejszym premjer Celmin udzielił pra- 

sie łotewskiej wywiadu, który w streszczeniu brzmi, jak następuje: 
Ostatnie wybory do Sejmu wykazały spadek fali rewolucyjnej na 

Łotwie. Skrzydło burżuazyjne wzmocniło się, natomiast lewica uległa roz- 
proszeniu. Trwałość obecnego rządu, który wspiera się na 57 głosach 
wszystkich niemal posłów burżuazyjnych, załeży od tego, czy skrajna pra- 
wica i lewicowe grupy burżuazyjne okażą chęć do współpracy. Opozycja 
zapowiedziała rządowi ostrą walkę. Należy tylko wyrazić nadzieję, że będzie 
ona prowadzona objektywnie, a nie w duchu walki klasowej. 

Manifest skrajnej lewicy, wydany w w związku z powołaniem nowe- 
go rządu, jest uważany w kołach rządowych za podłość. Jestem głęboko 
przekonany, że rząd prawicowy będzie mógł opanować położenie gospo- 
darcze i że dbałość o interesy klasy pracującej nie jest monopolem lewi- 
cy. Hasłem obecnego rządu jest wzmocnienie położenia gospodarczego 
państwa. Na pytanie, czy rząd zamierza utrzymywać w mocy traktat 
handlowy z Sowietami, premjer odpowiedział, że dopóki kontrahent wypeł- 
nia swoje zobowiazania, Łotwa nie ma podstawy do wycofania się z umo- 
wy. Rząd nie zamierza przystępować do rewizji traktatu. 

Dalsze rozdźwięki między Chorwalami a Słoweńcami, 
WIEDEŃ, 4-12. PAT. Z Zagrzebia donoszą, że odbył się tu pogrzeb zabitego 

w sobotę Petricza. Po pogrzebie studenci ruszyli pod budynek byłego sejmu, gdzie dr. 
Macek wygłosił przemówienie, w którem oświadczył między innemi, że jest nieprawdą, 
jakoby demonstracje były dziełem komunistów. W demonstracjach brała udział wy- 
łącznie młodzież chorwacka. 

; Organ chorwackiej partji chłopskiej „Narodni Val* wydał wczoraj nadzwyczajny 
dodatek, w którym donosi, że kierownictwo partji postanowiło zabronić członkom 
partji i frakcji parlamentarnej brania udziału w procesie Racicza w charakterze świad- 
ków, a to z tego powodu, że główni winowajcy nie zostałi dotychczas aresztowani. 

Jutro wybory prezyńenia w Austrii 
WIEDEŃ, 4-12. PAT. Jutro o godzinie 3-ej po południu odbędą się tu wybory 

nowego prezydenta republiki austrjackiej. 

W pierwszem głosowaniu postawią poszczególne stronnictwa własnych kandy- 
datów, a mianowicie chrześcijańsko-społeczni — prezydenta Rady Narodowej _Niklaso 

socjal-demokraci — burmistrza miasta Wiednia Seitza. Wobec tego, że żaden z tych 
kandydatów nie uzyska w/g wszelkiego prawdopodobieństwa — wymaganej  więk- 
szości głosów, jest prowdopodobne, że stronnictwa zgodzą się na zmianę konstytucji, 

któraby umożliwiła dotychczasowemu prezydentowi Hainischowi ponowną  kandyda- 
turę. 

Parlamentarny klub socjal-demokratów zgadza się na taką zmianę konstytucji 
celem niedopuszczenia do wyboru kandydata partji chrześcijańsko-społecznej. 

Reichstag o syfuacii rolnictwa niemieckiego 
BERLIN, 4-12. Podczas rozpraw nad interpelacjami poszczególnych portyj, do- 

magających się wyjaśnień na temat sytuacji rolnictwa, minister Hermes, który  prze- 
mawiał w imieniu centrum stwierdził, że położenie rolnictwa w Prusach jest katastro- 

falne. Rząd Rzeszy musi jaknajbardziej pośpieszyć się z wprowadzeniem wyższych 
cen na produkty rolne importowane z zagranicy. 

Minister wyżywieniai Dietrich, wypowiedział się przeciwko podwyższeniu cen na 
pszenicę i żyto, ale przyrzekł, że przychylnie rozpatrzy żądania podwyżki ". zen па 

cikier i bydło. Dalej min. Dietrich mówił, że współpracuje w sensie pozytywnym nad 
zawarciem traktatu han dlowego z Polską, ale Polska musi poczynić Niemcom pewne 

ustępstwa. 

Rząd Rzeszy zdaje sobie sprawę z trudnego położenia rolnictwa i postanowił 
przyznać 100 miljonów marek, płatnych w 20 miljonowych ratach rocznych. 

SSYZZTY TAE ZONE STOW RECAOZZ EW ZE RACOT Z OOZ BZYK RITA RRT 

wszelką wątpliwość, że gen. Daniec zgodne z rzeczywistością jest 
oświadczył, iż niema już danych do dzenie, jakoby złożono wówczas 
śledztwa. Wówczas polecono Śledztwo oświadczenie, że sprawcy są znani. 
Hubnerowi, absolutnie jednak nie- — Ма tem posiedzenie przerwano. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskiego. 
NOWOGDÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckie, 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
HQRODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S.. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność* 
LADA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

go — A. Laszuk 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa 
lub nadesłane 40 gr. W numerach świątecznych oraz z prowiacji o 25 proc. drożej. Zagraniczne 50 proc. drożej. Za dostarczenie 

numeru dowodowego 20 groszy. 

  

4. Xil. 28. 

P. Minisfer Reform Rolnych 
we Lwowie. 

P. minister reform rolnych prof. dr, W. 

Kryzys oewnętrzny w Rolszewji, 
gospodarstwa wiejskie 866.000.000  pudów, 
czyli 13,4 proc., drobne zaś 4.052.000.000 
pudów, czyli 84,9 proc. Ponieważ wielkie 

Nadchodzące z Rosji Sowieckiej 

wiadomości stwierdzają, że „państwo 
roletarjackie" przeżywa groźny kry- gospodarstwa rzucają na rynek trzy razy KŻ > ю W 

“ К!]б р k A 8 Ma więcej zboża, niż drobne, ustosunkowanie Saugi AREA Z IA zh tej 
zys, rego skutki trudno prze- gospodarstw tych w rynkowym  obrocie 2020 Е prezesów okręgowych 

urzędów ziemskich, w którym wziął udział 
Tak 0 również p. minister. ; Ž 

‚ Wieczorem wygłosił p. minister stara- 
niem Towarzystwa Ekonomicznego, odczyt 
pt. „Kształtowanie się ziemi w Polsce". 

Poseł Przeździecki u królowej 
włoskiej. 

RZYM, 4 XII. Poseł RP. Przeździecki 
przyjęty zostął na uroczystej audjencji przez 
królową. 

Depesza min. Valke do min. Za- 
leskiego. 

widzieć. Rosnąca fala terroru chłop- Zbożem wypada zupełnie inaczej. 

skiego na wsi sowieckiej, wzr st Ša aa AU ma 1› OSt pudów zboża, to znaczy mniej, niż połowę 
nastrojów antysemyckich w masach jo poc AEG Br ca. й > A : spodarstwa sowieckie dały 6 proc tej ilości, 
robotniczych i wśród młodzieży kom- wjejkie gospodarstwa chłopskie — 20 proc., 
somolskiej, przybierających niejedno- drobne zaš — 74 proc. Oprócz ujemnego, 
krotnie rozmiar des! h wpływu, jaki wywiera na produkcję zboża 

У malnych Ppogro- rozdrobnienie gospodarstw, wpływa na nią 
mów, odchylenia ideowe w partjij — niepomyślnie również ten fakt, że ceny na 

oto zewnętrzne oznaki bankructwa 
systemu sowieckiego i z takim aplom- 

ziemiopłody stoją na poziomie cen przedwo- 
jennych, podczas gdy ceny produktów prze- 

bem głoszonego „budownictwa socja- 

mysłowych są 23 razy wyższe, niż przed 
wojną. Wreszcie trzecim czynnikiem  ujem- 
nym jest to, że konsumpcja wśród ludności 

listycznego*. miejskiej rośnie bardzo szybko. Tak na ża 
POSEO i „ przyklad w roku gospodarczym  1925—26 WARSZAWA, 4 XII. PAT. Minister 
Terrorowi chłopskiemu na wsi przed 1 kwietnia zgromadzono ponad SPIAW zagranicznych p. August Zaleski 

otrzymał od węgierskiego ministra spraw 
zagranicznych Valko następującą depeszę: 
Opuszczając gościnną ziemię Polski, nie 
mogę nie wyrazić mego gorącego podzię- 

440.000.000 pudów zboża, z czego rynek we- 
wnętrzny pochłonął 320.000.000 pudów, tak 

„kula- że na eksport pozostało tylko 120.000.000 
1926—27 

pragną czynniki rządzące nadać cha- 

rakter akcji zorganizowanej 
“ P jeckiej pudów. W roku gospodarczym > С Sł ków : przeciwko władzy sowieckiej, w tym samym okresie czasu zgromadzono KOWania za serdeczne przywitanie, jakie 

której nici prowadzą za granicę So- 56.000.000 pudów zboża, w kraju skonsu- Zgotowali mi przedstawiciele szlachetnego : 2 „ mowano 433.000.000 pudów, na eksport zo- Narodu polskiego. Mam nadzieję, że zawar- wietów. W nomenklaturze oficjalnej REID Wiec słonnkócjo: К, bo tylko te umowy jak rozmowy, przeprowadzone z 
terror chłopski, który ma wszelkie 153.000.000 pudów. W bieżącym roku go- pas Ei Oa przyczynią > co za- : е ; . Spodarczym przed 1 kwietnia zgromadzono Cieśnienia wiekowej przyjaźni, która łączy cechy odruchów niezadowolenia, dO- Gučiem 576000000 pudėw zboža, zapotrze. nasze dwa narody. Podpisał Valko, 
prowadzonego «do ostatecznych granic, bowanie w kraju wyniosło już 549.000.000 7 

Zmiana na stanowisku posła pol- nazywa się „objawem walki klas, DAM wie PR pozostało W. ten. spo- 
świadczącym o dalszym postępie bu- | 2 > 2 kai a : skiego w Ameryce. 
downictwa socjalistycznego”. W roku E A 2 do tego niechęć Dowiadujemy się, że poseł polski w 
pańskim 1928 te oretycy komunizmu chłop 2 о wyzbywania się zboža, m S w ao 

° Ž " ż i i asie Opuszcza swoje S isko, uwažają „walkę klas“ za czynnik do- „aj ą jako sukcesja po okresie pag następcy nie jest penio Aina datni w dziele "tk zw. „budownictwa ga ana 2 o zaufa- Decyzja w tej mierze nastąpić ma wkrótce. 
socjalistycznego", inaczej natomiast "a do czerwońca, niskie płace zarob- 
p 5 sa Oto okaż obrań kowe robotników oraz drożyznę wy- Podpisanie polsko hiszpańskiego 

XV zjazdu partji komunistycznej opo- 10064 PRRRMYROWIEB. Brak kredy Re sia 8 х 2 tów zagranicznych — obraz? przy- MADRYT, 4 XII. Poseł RP. w Madry- zycja Trockiego wystąpiła z projek- , cie, Perłowski i gen. Primo de Ri Gd " p , ja. Ce, F . Ri d- tem nacisku na włościaństwo w celu JT kryzysu gospodarczego będzie- pisali dziś polsko-hiszpański traktat arbi- 
wyciągnięcia od chłopów dóbr ma- TY mieli zgruba naszkicowany. trażowy. i 

terjalnych i zlikwidowania kułaków. dA ep e kite sat a. Wybory w Syndykacie dzienni- 
Projekt ten zjazd odrzucił, a „Ekono- У е ABS, karzy w Krakowie. 
miczeskaja Žyzi“ w artykule wstęp- protekcjonizm, serwilizm, panujący KRAKOW, 4 XII. Wczoraj dokonano 
nym napisała dosłownie. co nastę- wszechwładnie w urzędach i (insty- wyboru nowego wydziału Syndykatu dzien- r ‚ Nas; : nikarzy w Krakowie ne rok 1929. P, puje: ike =. e. ВНа :оз&а‹і: wybrany dr. Antoni Bėunėė, gedak“ 

Е В & codziennem tor „Czasu*, wiceprezesem Roman Woy- „W. ciągu ubiegłych lat partja z temi objawami marazmu Systemu czyński, współpracownik aw a 

OGNAJZEENZE "ROZWOJU" WIERA ZR sowieckiego, zniechęcenie i ni Ę do a ad ЕО ЛООа Ą > SĘ niena- „Swiatowida*. Ponadto weszło d. sadzie związku klasy robotniczej z wiść. : 6 członków redakcji ślitstaWaneża ka główną masą włościaństwa. Na dro- gre : Codziennego*,a 4 tylko z innych redakcyj, dze tej nie powinno być Żadnych fan. -Odchylenia ideowe ujawnione wskutek czego członkowie redakcji „Na- 
SRS y : y ostatnio w szeregach partyjnych, kt6- przód" zrezygnowali z wyborów do wydzia- 

tazyj, żadnego rzucania się na strony, zym SGlia wypowiedział Sdoskgię ki ke a po cepodobne jest również, że i dr. > o eaupre złoży s dnosč - pask Rz Aa z Walk, "HG modna: Pożpaltywać: wyżą., Kat y swą godność prezesa Syndy: 

ywania na chłopów. latego też ZCS s : 

partja kategorycznie odrzuca propo- deda a NOE Zgon zasłużonego prawnika. 
zycje opozycji o organizacji związków |. L O KRAKÓW, 4 XII. PAT. Wczoraj zmarł biedaty wiejskiej, o przymusowej niczych. W „ukłonach* tych jest nie- w ae śp, Aladysla Noltes b. pre- Ró £ ‚ . zes sądu apelacyjnego kowie, - 
pożyczce zbożowej i t. d., ponieważ Kids B S saiko: > ZWT lat 68. 2 K As 
: й a utkami nieobliczal- „Sp. prezes Wolter, znany jako jeden z jest to kurs wywołania walki klaso nej polityki Stalina prowadzącej już nejstarszych prawników polskich, piatas 
wej na wsi wtedy, kiedy partja pro- _. я RAA „“ do ostatnich miesięcy wysoki urząd prezesa 
wadzi kurs na socjalizm. Kurs na nie państwo proletarjackie, ale Rosję apelacji, z którego zrezygnował w lipcu rb. 

й ° ? do ruiny. po wysłużonych w pełni latach służbowych 
socjalizm na wsi, to kooperacja i Jakie będą: skutki” kryzysii--prze 
kultura przy hegemonji socjalistycz- „4 ni 66. ch gi ysu_-prze. Przed polsko-łofewskim frakfa- 
nego kierownictwa w państwie pro- ż „i НН ос'иЬу ABD: tem handlowym. tetarjatul { % nie znamy z. wszystkich 2x omówienia za Przemysłu i ZE 1 . jego przycz i „ Hanėlu szeregu spraw technicznych, doty- 

Umyślnie przytoczyliśmy powyż- | 0 a wleałagai wY+_ czących traktatu handlowego polsko-łotew- szą cytatę dla zailustrowania chaosu pa kų i ich z 2 egłości jest do Ea do Ka: dyrektor wy- Е Ž Ę ione. & ; L wschodniego ło i . . 

teraźniejsza Rosja. W roku 19 GA я i a: saa Wda aż proces szachtyński czy inny tric tak- PIZEPISY O zeznaniach spadko- 
ać bok ja ir SOJA: tyczny oligarchji kremlińskiej odwlecze wych i darowiznach. 
lizm ją wykluczał. na pewien czas moment wybuchu, Min. past przystąpiło do opra- 

zi 8 „ rozproszy naelektryzowaną atmosferę, COWania Specjalnych przepisów, do- Terror chłopski na wsi, antysemi- będzie to' jednak ae ao d Li tyczących zeznań o spadkach i daro- 
tyzm w masach i „ukłony* - ideowe Boya у НО wiznach. 
w partji—to są skutki katastrofalnego 7,0, 3 la chorego człowieka, prze. — Przepisy określić mają również dłużającą jego egzystencję, lecz nie- sposób powiadomienia władz  skar- położenia gospodarczego państwa i son Sowietów. Rok bieżący nie był naj- usuwającą przyczyn choroby.į я z: o mma. testamen- 

lepszy pod względem urodzaju, с 2 komisji regulaminowej. Kampanja „chlebozagotowok“ wyka- GREMADEWEZUNENZANIEKA : i ` SJK ° WARSZAWA, 4.XII. PAT. Komi- zuje stałe niepowodzenie, mimo, że 3 „„  Sja regulaminowa i nietykalnošci po- 
ale miasto pasfwą płomieni. selskiej przydzielita referaty w spra- rząd zaniechał stosowania „nadzwy- 

czajnych;środków* wobec chłopów i LONDYN, 4.XII. Donoszą z Sid. Wie wydania sądom 25 posłów zróż- 
nych stronnictw. Następnie komisja przeszedł do wolnego zakupu, podno- ney, że w mieście Moree w północnej I 3 

sząc nawet cenę o 20 kop. na pu- Części Nowej Walji południowej wy- sick. (BB), który A pos ЭВЕ 
dzie. Jednakże ani zaniechani . buchł wczoraj wielki pożar; niemal NMCklego (BB), Który zapytuje komi- e anie „nad wszystkie budynki w mieście spłonę- Si% czy może dostarczać słupy tele- 
zwyczajnych środków”, ani zwyżka ), Straty są oceniane na zgórą graficzne dyrekcji poczt i telegratów. a iš e oczekiwanego rezultatu. 100.000 funt. szterlingów. pete e na o ó s» c wnem. Co się doty- 

Na pytanie to odpowiedzą najle- Wręczenie złofego medalu prof. avi ei a. 
piej cyfry: : ооа 6. Baleerowi. chu pocztowego, to komisja postano- 

rzed wojną przestrzeń obecnego związ- ; : wiła zwrócić się do Minis у LWÓW, 4 XII. PAT. Dnia 4 b.m. przed |) ć się do Ministerstwa Poczt ku sowieckiego dostarczała przeciętnie niemi Odbyło się w A Dalius iii i Telegrafów o wyjaśnienia. ZOO OLC pudów zboża rocznie. Z ilości Kona Kaziokiża uroczyste wręczenie zło 
tej 600.000.000 pudów produkowano w "..' Jana 5 ! Burza na Morzu Czarnem. 

Na zachodniem wybrzeżu Morza 
dużych majątkach, 1.900.000.000 dostarcza- tego medalu prof. Oswaldowi Balcerowi 
ło zamożne włościaństwo, 2.500.000.000 — celem uczczenia JOE dla Nan 
średni i drobni rolnicy. Tak wi skiej. Na uroczystość przybyli woj. Gołu- I średni ni rolnicy więc, procento- 1 Czarnego szaleje burza. Z Konstancy 

dońoszą, iż szereg statków doznało 
ciężkich uszkodzeń na pełnem morzu. 

wo produkcja tych grup ludności wiejskiej chowski, dowódca okręgu korpusu gen. 
przedstawiała się: 12:38:50. Z powyższej Popowicz, ks. biskup Lisiecki, ciało profe- 

ilości = szło przed wojną na rynek oko- BOR Vte i a 
ło 1.300.000.000 pudów, przyczem wielka ciele władz i ins ] $р › Sto- Е * 
własność AD 283.000.000  pudėw, warzyszef i t. d. s ы З‘аЁП ASA So ю Sz 
czyli 21,6 proc., duże gospodarstwa  chłop- W podniosłym nastroju przemówił pre- urza osiągnęła takie rozmiary, iż 
skie 650.000.000, czyli 50 proc. i drobne zes komitetu uczczenia zasług prof. Balcera nawet w samym porcie zatonęło kilka 
chłopstwo — 368.000.000 pudów, czyli 28,5 prof. Uniwersytetu Jana Kazimierza dr. Zę- mniejszych statków oraz duża ilość 
roc. bkowski, który podkreślił zasługi jubilata i łódek. 

Statystyka  porewolucyjna z okresu wręczył mu złoty medał. Następnie imieniem = 
1926—,27 wykazuje, że po rewolucji agrar- ministra wyznań religijnych i oświecenia pu- ZK 
nej i w walce z „kułakami' t. j. zamożnymi blicznego przemawiał p. Ptaszycki. Komi- A TA ca. 
włościanami, wyprodukowano w Rosji ogó- sarz Obmiński imieniem rady miejskiej „MARJA Gdańska 6 
łem 4.749.000.000 pudów zboża, czyli, że oświadczył, że m Lwów nadaje jubilatowi | A E w 
dotychczas nie osiągnięto poziomu produkcji honorowe obywatelstwo miasta. A a gwiazdkę poleca duży wybór ga 

Na wszystkie przemówienia odpowie- kapeluszy i dziecięcych ubrań. przedwojennej. Z ilości tej wielkie gospodar- zemó < 
stwa państwowe (kołchozy i sowchozy) da- dział prof. Balcer, dziękując wszystkim za CENY NISKIE. 

ły 80.000.000 pudów, czyli 1,7 proc. duże dowody uznania.
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ECHA KRAJOWE 
Fatalny wynik obławy na mekomego wia 

NOWOGRÓDEK, 4-12 (tel wi. „Slowa“) Onegdaj między miasteczkiem Wasi- 
liszki a wsią Stare Wasiliszki sołtys Antoni Mara idąc do Wasiliszek w odległości 200 
mr. przed miasteczkiem usłyszał chrapanie. Nasunęło mu to przypuszczenie, że może 

to być wilk, wrócił więc do domu i zabrawszy dubeitówkę oraz wziąwszy do pomocy 
syna swego sąsiada wyruszył na obławę na rzekomego wilka. 

Gdy zbiiżył się o 5 mtr. od chrapiącego przedmiotu strzelił. Strzał był fatalny. 
Okazało się bowiem, iż rzekomym wilkiem był niejaki Oszmiańczuk, który padł bez 
życia. O tragicznym wypadku sołtys sam zameldował na posterunku policji. 

Obrady Komitefu Regionalnego w Nowogródku 
NOWOGRÓDEK, 4-12 (tel. wł. „Słowa'*). Wczoraj odbyły się tu 

obrady komitetu regjonalnego. Obradowały trzy sekcje. W sekcji agólno-go- 
spodarczej referat wygłosił inż. Lenicki na temat „Rynek pracy”. W sekcji 
rolnej omawiano sprawę współpracy samorządów z organizacjami rolniczemi 
oraz sprawę meljoracyj, w sekcji kulturalno-oświatowej sprawę oświaty 
pozaszkolnej. 

Po skończonych obradach odbyło się pod przewodnictwem p. Woje- 
wody Beczkowicza posiedzenie zarządu Komitetu, w którem wzięli udział 
senatorowie Wańkowicz i Kamieniecki oraz pos. Rdułtowski. Przyjęta regu- 
lamin prac komitetu oraz ustalono plan prac na przyszłość. Następne posie- 
dzenie komitetu odbędzie się w styczniu. 

l SŁOWO 

Nowy kurs polityki Kominfernu 
MOSKWA, 3 XII.—Oibrzymią sensację w kołach komunistycznych i rządo- 

wych Sowietów wywołał wybór przewodniczącego czechosłowackiej sekcji ko- 

munistycznej d-ra Smerala przewodniczącym politycznego sekretarjatu Komin- 
ternu. Tem samem został Smeral właściwym kierownikiem całej pracy komite- 
tu egzekutywy Kominternu. 

Smeral wygłosił natychmiast po swoim wyborze przemówienie, w którym 
oświadczył, że gdyby Sowiety były wydały olbrzymie sumy, wysłane na wschód, 
na propagandę na zachodzie Europy, wówczas byłaby pozycja Kominternu zna- 
cznie mocniejsza i korzysiniejsza. Zdaniem Smerala, Komintern przejść powi- 

nien do metody systematycznych krótkich ciosów na burżuazyjny ustrój, przy 
pomocy strajków. Strajki te mają być organizowane początkowo pojedyńczo 
a potem mają być złączone w system strajku generalnego.; 

Walka z lokautami natomiast ma byč prowadzona ze strony Kominternu 
pasywnie, a główny ciężar całej tej walki ma być zwalony na socjalną-demo- 

Doktór zamordował siostrę miłosierdzia 
BERLIN, 4-12. Donoszą tu z Bingen o aresztowaniu tam lekarza specjalisty 

chorób usznych dr. Richtera. Aresztowanie nastąpiło w dniu wczorajszym w czasie 
gdy dr. Richter był na wizycie u chorego. Nastąpiło ono wskutek oskarżenia dr. Rich- 
tera o zamordowanie siostry miłosierdzia. W dniu wczorajszym policja kryminalna 
przeprowadziła szczegółową rewizję w mieszkaniu dr. Richtera, Szczegóły śledztwa 
trzymane są w tajemnicy. 

Ślady krwi na opuszczonej faksówce 
BARANOWICZE, 4-12 (tel. wł. „Słowa*). Oględziny taksówki, którą onegdaj 

wyjechało trzech nieznanych eleganckich panów z szoferem warszawskim o czem do- 
nosiliśmy wczoraj ujawniły ślady krwi w kilku miejscach. Na drzwiczkach znaleziono 
krwawe odbicie ręki a pod siedzeniem szofera zakrwawioną czapkę. Dalsze dochodze- 
sie w toku. 

  

To i ows na prowincji 
Coraz częstsze zabójstwa oraz poranie- 

nia gajowych lasów państwowych nawodzą 
na myśl, że coś się zepsuło, że coś wymaga 
natychmiastowej naprawy. AE 

Cóż to mogło się zepsuć? Odpowiedź 
na to lakonicznie stanowczo nie można, tęze 
ba wglądnąć w genezę zła. ; : 

Ludność wiejska, przyzwyczajona od wie 
ków do kradzieży lasów, nie odzwyczaiła się 
jeszcze od ciężkiego nałogu; o czem šwiad- 
czą dziesiątki tysięcy spraw w sądach poko- 
ju. Gajowi zaś rekrutują się z miejscowej lud- 
ności, co ułatwia niezmier iie drogę do tak 

zwanego kumostwa, ptłączonego z cią- 
głem pijaństwem. Wszak sile widzi się ga- 
jowych w karczmach, piwiarniach, na każdej 
zabawie, uroczystości i t.d. i t.d. Najwięcej 
widują ich w zakładach alkoholowych stali 
bywalcy na sądach. a 

Z tych więc przyczyn wypływają różne 
zemsty, gdyż służba gajowego wymaga 
wielkiego taktu i poszanowania własnej oraz 
państwowej godności. : 

Władze kompetentne winny sprawą tą 
zająć się znacznie bliżej: poprawić byt gajo- 
wych, podnieść jego stan kulturalny, moralny 
i td., oraz zabronić kategorycznie wspólne 
ucztowanie z szeroką masą ludności. 2 

Tego wymaga bowiem stužba i godnošč 
noszonego przez gajowych Orła Polski na 
czapkach. 

* 548 

Do najbardziej zaniedbanych spraw na 
prowincji należą cmentarze ludowe: nieogro- 
dzone, krzyże połamane, mogiły zaś przez 
nierogaciznę poryte — niby kretowiska jakie. 

Mimowoli przeto nasuwa się pytanie: 
gdzie jest „pokój twym prochom?* 

Niech odpowiedzą na to odnośne władze 
duchowne. 

* + 

Kwestja sanitarna na prowincji niepokoi 
wciąż miejscowych  higjenistów i estetów, 
bliższych znajomych sagas Nemezju- 
sza Klemensa Ogórkiewicza z Wilna) z po- 
wodu augjaszowskich nieporządków. | 

Gdybym był miljonerem (oczywiście ame- 
rykańskim) ogłosiłbym we wszystkich pi- 
smach wileńskich następujący anons: 

„Kto wskaże miejsce przeznaczone (przez 
władze administracyjne) na zakopywanie pa- 
dłych zwierząt domowych — otrzyma na- 
tychmiast 1000 dolarow“ || 

Stąd tež prosty wniosek: gdzie podziewa- 
ją się padłe żwierzęta domowe? 

A może znajdzie się jaki filantrop i za- 
gadkę .tę rozwiąże gratisowo? 

R Obserwator. 

+ 

PORZECZE. 

W dniu 25. 11. br. m. Porzecze uroczy- 
stem nabożeństwem rozpoczęło święto 
Ziemi Grodzieńskiej w którem czynny udział 
przyjęli wszyscy obywatele całej gminy. Już 
od wczesnego ranka liczne furmanki z mie- 
szkańcami okolicznych wsi zapełniły plac 
przed kościołem. Miasto przybrało odświet- 
ne szaty, wszystkie domy udekorowano cho- 
rągwiami o barwach narodowych. O godzi- 
nie 10.45 na plac przed kościół na czele z or- 
kiestrą 81 p.p wkracza kompanja szkolna 23 
baonu KOP pod d-twem por. Wojciechow- 
skiego. 

unkt o godzinie 1l-ej rozpoczyna się 
msza Św. zakończona podniosłem kazaniem 
okolicznościowem _wygłoszonem przez ks. 
proboszcza parafji Porzecze, Edmunda Chle- 
wińskiego. Po skończonem nabożeństwie na- 
stępuje raport odebrany przez D-cę kompa- 
nji szkolnej 23 baonu KOP. kpt. Brzozow- 
skiego. Po przyjęciu raportu przed frontem 
oddziału przemawia krótko delegat 81 p.p 
por. Jelec, wyjaśniając w swem przemówie- 

niu święta Zfemi Grodzieńskiej. Przemówie- 
nie za kończa wzniesieniem okrzyku na cześć 
Prezydenta Ignacego Mościckiego. Marszał- 
ka Piłsudskiego, oraz ludu Ziemi Grodzień- 
skiej. Trzykrotne gromkie „Niech Żyje” roz- 
lega się z ust żołnierzy i cywilnych przy 
dźwiękach hymnu narodowego oraz marsza 
pułkowego strzelców grodzieńskich, poczem 
następuje defilada oddziału przed swoim do- 
wódcą. 

O godzinie 14-tej na placu przed dwor- 
cem kolejowym rozpoczyna się kiermasz z 
loterją fantową, z której dochód przezna- 
czony jest całkowicie na zakupienie instru- 
mentów muzycznych dla 81 p.p. Grodzień- 
skiego pułku strzelców im. Stefana Batorego. 
Impreza urządzona z wielkim staraniem komi- 
tetu miejscowego obchodowego w osobach 
prezesa komitetu ks. proboszcza Edmunda 
Chlewińskiego, wójiad gminy Porzecza, Se- 
kretarza, gminy Władysława Glonka, zawia- 
dowcy stacji p.Michała Ponikowskiego oraz 
p. St. Oksiutowicza. Na ladach prowizorycz- 
nie ustawionych kiosków, nęcą oko różnoro- 
dne i dość wartościowe fanty. Między innemi 
powszechną uwagę zwraca olbrzymich roz- 
miarów ślicznie wypieczony, słodki rogal, 
dar jednej z piekarni Porzeckich. Przez cały 
czas trwania kiermaszu przygrywa orkiestra 
dodając werwy licznej rzeszy publiczności, 
rozchwytującej z entuzjazmem losy na lo- 
terję, sprzedawane przez nadobrre porzeczan 
ki. O godz. 18-ej orkiestra w pochodzie przez 
miasteczko ochoczem marszem awizuje ludno 
ści zbliżający się początek akademii, .przed- 
stawienia amatorskiego i wreszcie tańców 
mających się odbyć w salach dworca kole- 
jowego. Należy tu z uznaniem podkreślić do- 
brą wolę jaka okazała dyrekcja stacji Porze- 
cze w osobie zawiadowcy tejże p. Michała 
Ponikowskiego — oddając do dyspozycji ko- 
mitetu na czas zabawy salę dworca kolejo- 
wego, jako mogące pomieścić wielką ilość 
publiczności. 

Akademię rozpoczął przemówieniem do 
licznie zebranej publiczności (około 300 о- 
sób) delegat 81 p. por. Jelec rozpoczynając 
krótkim lecz wyczerpującym rysem historji 
pułków „tutejszej Ziemi** „nawiązał do sto- 
sunku i wielkiej spójni we wspólnych poczy- 
naniach na niwie pokojowej jaka winna łą- 
czyć stałe te wielkie i potężne jednostki 
zbratane ze sobą od 10 lat serdecznymi wę- 
złami krwi, zadzieżgniętemi na polu walk w 
obronie umiłowanej Ojczyzny. Po przemówie- 
niu zakończonym wzniesieniem okrzyku na 
cześć Prezydenta Rzplitej, Marszałka Piłsu- 
dskiego i ludu Ziemi Grodzieńskiej, zabrał 
głos wójt gminy Porzecze, dziękując w ser- 
decznych słowach w imieniu mieszkańców 
gminy i pułków grodzieńskich zuchów. Ok- 
rzyk ten został entuzjastvcznie podchwycony 
przez całą publiczność. Po akademji na sce- 
nie z włelkim nakładem pracy urządzonej 
miejscowy zespół amatorski odegrał udatnie 
pełną humoru jednoaktówkę ludową pod t. 
„Cudowne leki". Na zakończenie zorganizo- 
wany chór odśpiewał mile parę pieśni ludo- 
wych. W chwilę potem brzmi już orkiestra 
i rozpoczynają się ochotze tańcy trwające 
do białego dnia. Za DT. 

ŚWIĘCIANY. 

— Poświęcenie ochrony. Dnia 2 grudnia 
1928 r. w Święcianach odbyło się poświęce- 
nie ochrony zorganizowanej staraniem mtiej- 
scowego Związku Pracy Społecznej Kobiet. 

Na uroczystości poświęcenia byli obecni 
p. Wojewoda Wileński Władysław Raczkie- 
wicz, p. Kurator Okr. szk. Wileńskiego p. St. 
Pogorzelski oraz wiceprzewodnicząca Za- 
rządu Głównego Zw.,Pr. Kobłet p. Helena 
Proficowa. Prócz przybyłych z Wilna gości 
licznie się stawiło miejscowe społeczeystwo, 
dając tem wyraz zrozumienia potrzeby po- 
dobnych placówek. Po dokonanem przez 
miejscowego ks. dziekana poświęceni: о- 

Radiy m Paryża. oskarżony o szpiegostwo 
został wykreślony z grona radnych 

PARYŻ, 4-12. Na mocy decyzji preiekta departamentu Sekwany _wykreślony 
został z grona radnych miasta Paryża Cremet, znany komunista, który został wybrany 
jako przedstawiciel 14-ej dzielnicy m. Paryża. Cremet, oskarżony o szpiegostwo — па 
rzecz Sowietów, zbiegł do Moskwy i' nie brał udziału w posiedzeniach Rady Miejskiej, 
co stało się powodem jego wykreślenia z grona radnych. 

Napad bandycki w kodzi 
ŁÓDŹ, 4-12. Dziś, przed wieczorem około godz. 5 bandyci dokonali napadu 

rabunkowego na pałacyk przemysłowca Gurtla. Zbudzony ze snu przemysłowiec wraz 
ze swym synem stawił zbrojny opór, ostrzeliwując się bandytom. Bandyci 
a zaalarmowana niezwłocznie policja wszczęła dochodzenia, które wobec 

zbiegli, 
wykrycia 

odcisków palców, oraz śladów prowadzących po rozmokłym gruncie do bliskiego 
lasu na Chojnach doprowadziły do szeregu aresztowań. : = * 

Kurs żeglugi podwodnej dla oficerów polskich. 
Uroczystość otwarcia w Tulonie. 

TULON, 4-12 PAT. Dziś rano pod przewodnictwem admirała Vindry, główno- 
„dowodzącego trzecim rejonem morskim, odbyło się uroczyste otwarcie kursu 
podwodnej, zorganizowanego przez francuskie 
rządu polskiego, dla oficerów marynarki polskiej. W przemówieniu 
Vindry wyraził serdeczność uczuć, łączących 

żeglugi 

ministerstwo marynarki, na prośbę 

swem _ admirał 

Francję z Polską, poczem zwiedził lokale, 
oddane do dyspozycji oficerów polskich. Następnie admirał wydał śniadanie, w którem 
wzięła udział większość oficerów trzeciego rejonu. W czasie śniadania panował  nie- 

zwykle serdeczny nastrój. Wygłoszono toasty na cześć Francji i Polski. 

Uniewinniony przez wojenny sąd kKowleński, 
Z Kowna donoszą, sąd wojenny rozpattywał sprawę niejakiego Medonasą, oskar- 

żonego o uprawianie szpiegostwa na rzecz Polski. Medonas oskarżony był z art. 108 
par. 14 o specjalnej ochronie państwa. Groziła mu kara śmierci. Sąd po rozpatrzeniu 
sprawy oskarżonego uniewinnił, 
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SZKOŁA FILĄŃOWA 
Związku Artystów Sztuki Kinematograficznej w Wilnie przyj- 
muje zapisy codziennie w godz. 

eH 

Największy wybór KONFEKCJI, 

chrony i serdecznem przemówieniu tegoż za- 
brał głos p. Wojewoda podnosząc zasługę 
miejscowego koła Związku Pr. Sp. Kobiet w 
organizowaniu tej i innych placówek po- 
dobnych na terenie powiatu, oraz złożył ży- 
czenia pomyślnego rozwoju ochrony. PO prze 
mówieniu p. Wojewody kolejno zabierali głos 
p. starościna Mydlarzowa „dziękując za tak 
liczne przybycie, p. kurator Pogorzelski mó- 
wiąc wogóle o doniosłem znaczeniu ochron 
dła wychowania dzłeci i nakoniec p. Helena 
Proficowa składając w imieniu Zarządu głó- 
wnego życzenia owocnej pracy. 

W tymże dniu odbył się w Święcianach 
Zjazd Związku Pracy Społecznej Kobiet po- 
wiatu święciańskiego, zaszczycony również 
obecnością p „Wojewody i p. Kuratora. Po 
otwarciu Zjazdu przez p. Starościnę Mydla- 
rzową i po krótkiem serdecznem przemówie- 
niu p. Wojewody dłuższy referat o celach, 
zadaniach i OOO Związku wygłosiła p. 
Helena Proficowa. Następnie p. Mydlarzowa 
mówiła o pracy organizacyjnej Związku na 
terenie powiatu, poruszając jednocześnie 
wszystkie aktualne zagadnienia jak naprz. 
samowystarczalność gospodarczą. { 

Zjazd wysłał depesze do Marszałka Pił-- 
sudskiego, Żarządu Głównego w. Pr. Oby- 
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watelskiej kobiet w Warszawie i Zarządu 
głównego Zw. Pracy Społecznej Kobiet w 
Wilnie. 

Pow. WIL. - TROCKI. 

‚ — Epdiemja na świnie. Straszna epide- 
mja na świnie panuje w pow. Wileńsko - 
Trockim. We wsi Ludwinowo, gm. Trockiej 
(tuż koło Waki Tyszkiewiczowskiej) panuje 
od dłuższego już czasu czerwonka, na co pa- 
dło już przeszło sto sztuk. Obecnie straszna 
ta choroba przerzuciła się do wsi Chażbie- 
jewicze, gm. tejże i do wsi Wojdaty gm. Ru 
domińskiej. Kilka sztuk padło już w Białej 
Wace u pp. Łęskich. Dodać tu należy, iż 
chłopi chore świnie zabijają i jedzą. 

— Podziękowanie. Wielebnemu ks. dzie- 
kanowi Malukiewiczowi w N. Trokach za 
łaskawe ofiarowanie 10 zł. i W. P. Kazimie- 
rzowi Olendzkiemu, leśniczemu w Gobach za 
łaskawe ofiarowanie 5 zł. na kupno radja dla 
szkoły. powszechnej w Skorbucianach (gm. 
udomińska) składam tą drogą staropolskie 

„Bóg zapłać”. 
J. Hopko. 
kier. szkoły. 

NAZWISKA. 
Nawet kiedy było tylko dwoje ludzi na 

Świecie, każde przybrało imię, by się od- 
różniać od innych... ludzi. Gdy na jedno 
wołanie zbyt wielu poczęło się odzywać 
osobników, wymyślono nazwiska. Obecnie 
w wielu krajach okazuje się to niewystar- 
czającem — namnożyło się ludzi o tychże,na- 
zwiskąch coniemiara — trudności powstają 
z tego niebylejakie. Ale nie wszędzie i nie 
wszyscy te trudności rozumieją—wielu lu- 
dzi lubuje się w tem jednobrzmieniu. A oto 
dwa obrazki—ze Szwecji i Czech. 

z 

Do Stokholmu przyjechał jakiś cudzo- 
ziemiec. Idzie do biura adresowego i prosi 
o adres Andersona. Szwedzi są bardzo 
uprzejmi, zbiegli się tedy wszyscy urzędni- 
cy i pe krótkiej naradzie oświadczyli jego- 
mościowi, że za trzy, cztery kdni zadość” 
uczynią jego prośbie. Cudzoziemiec pomy- 
ślał, że mogliby się pośpieszyć ale ostate- 
cznie... 

Po paru dniach zjawia się znowu, a 
uprzejmi urzędnicy wręczają mu olbrzymi 
stos kartek. 

Cóż to jest? 
To Andersoni, jest ich w Stokholmie 

przeszło osiem tysięcy, rozumie więc pan, 
że trudno nam było tak szybko sprawę za- 
łatwić; no, ale teraz tuszymy, że pan jest 
zadowolony. 

Cudzoziemiec oświadcza, że jest bardzo 
niezadowolony, że nie myśli odwiedzać 
ośmiu i pół tysiąca Andersonów, že on 
szuka Erika Andersona. Grzeczni urzędnicy 
segregują, wertują i po 5 godzinach dają mu 
spis paruset adresów — Erików Ander- 
sonów. 

Ależ ja nie mam czasu szukać tak dłu- 
go, oburza się cudzoziemiec, ja chcę adre- 
su Erika Andersona-- adwokata. 

Czemuż pan odrazu nie mówił, —dziwią 
się urzędnicy; szperają, przewracają znowu 
i z tryumiem wręczają cudzoziemcowi spis 
kilkudziesięciu Erików Andersonów, adwo- 
katów. : > 

Oh, do djabta, przecie nie chcecie, bym 
odwiedził 60 ciu ludzi w 60-ciu końcach 
miasta; ja szukam Erika Andersona-adwo- 
kata, specjalisty od spraw kryminalnych. 

Jeszcze mija kwadransik i listą zostaje 
zredukowana do 17 nazwisk. Cudzoziemiec 
uważa, že i to zadużo, przypomina sobie 
jednak, że jego Erik Anderson adwokat- 
specjalista od spraw kryminalnych urzędu- 
je przy sądzie okręgowym w. dzielnicy 
P-O. Urzędnicy szukają jeszcze 3 minuty 
i podają mu 5 kartek, 5 adresów Erików 
Andersonów,  adwokatów-specjalistów od 
spraw kryminalnych, urzędujących przy są- 
dzie okręgowym w dzielnicy P—O, 

Cudzoziemiec jest już zmęczony czeka- 
niem (cztery dni i sześć godzin to nie žar- 
ty) urzędnicy są wycieńczeni szukaniem, 
ale wszyscy mają rozjaśnione twarze—na- 
reszcie tajemnica rozjaśniona. 

Swoją drogą, rzekł na odchodnem ja- 
kiś urzędnik, czemu pan mając tyle danych 
o swym znajomym nie poszedł odrazu do 
Sądu Okręgowego w dzielnicy P—O. 

Bo bardzo mi zależało na pośpiechu, 
na szybkiem odnalezieniu, a że w domu 
zawsze łatwiej zastać... rozumieją panowie. 

Urzędnicy zrozumieli doskonale lecz 
mimo to niezbyt się zdziwili gdy woźny, 
który sprowadzał cudzoziemca na ulicę, 
doniósł im, że klient kazał się zawieźć 
szoferowi taksówki do Sądu Okręgowego 
w dzielnicy P-O. 

k 

W Czechach roi się Nowaków. Pewien 
Józef Nowak, bardzo zresztą bogaty i 
przyzwoity człowiek, postanowił zwołać 
kongres współnazwiskowców i założyć sto- 
warzyszenie wzajemnego popierania się — 
Nowaków. Właśnie niedawno odbył się ten 
zajmujący zjazd. 

Nowacy zjechali do Pragi nielicznie, za- 
ledwie parę tysięcy. Cóż to jest, skoro 
Nowaków na świecie można znaleźć parę- 
set tysięcy, a w samej Pradze jest ich 
11.000. Zebranie odbyło się wspaniale. Przy 
wyborze prezesa trudności nie było żad- 
nych—wszyscy głosowali na Nowaka; sekre- 
tarzami, skarbnikami, zastępcami sekretarzy 
i skarbników zostali również Nowacy. Ban- 
kiet był bardzo przyjemny — słychać było 
tylko „pane Nowak, pane Nowak - kucharza- 
mi byli Nowacy, usługiwali: Nowacy, przygry- 
wała orkiestra Nowaków, jedli sami Nowa- 
cy: Zjazd uchwalił popierać solidarność 
Nowaków. Nowacy winni kupować u Nowa- 
ków, jeść u Nowaków, czytać książki No- 
waków, zatrudniać w swych biurach Nowa- 
ków, pracować dlainnych Nowaków, wspie- 
rać Nowaków. 

Nie wszyscy są zadowoleni z tych re- 
zolucyj. Wielu nie - Nowaków boi się, że 
przyjdą ciężkie czasy utracić klientelę No- 
waków to ruina. Niektórzy namyślajągsię czy 
nie wnieść podania o zmianę nazwiska na 
Nowak; inni rozsiewają pogłoski, że zło- 
dzieje i apasze Nowacy uchwalili na tajnem 
zebra iu „obrabiać*, również przez solidar- 
ność, tylko Nowaków—może to powstrzy- 
ma część ludności od zamiaru nowakowa- 
nia się. Karol. 

Fostatyna Faliere5, 
niezrównaną mączką odżywcza dla 
dzieci, potęguje zdrowie i rozwój 

fizyczay dziecka. _ $-QG9G: 
   

    
     
    

Obrazki z życia Białornsi Sowieckiej. 
Jak to bywa z robotnikami? 

Pod tytułem „Jak pracują robot- 
nicy ładujący bagaż?" mińska „Zwiez- 
Ча“ zamieszcza następującą korespon- 
dencję: 

„Zgodnie z uchwałami Ludowego 
Komisarjatu Pracy S.S.S.R. orazsumo- 
wami zbiorowemi, koleje żelazne win- 
ny są zaopatrzyć robotników įladują- 
cych bagaż w; asortyment przyrządów, 
ułatwiających przenoszenie ciężarów, 
a więc: w taczki, wagonetki, specjal- 
nego rodzaju deski i t. p. Dla prze- 
noszenia bardziej ciężkich ładunków 
(30 pudów i wyżej) muszą być usta 
wione na stacjach odnośne aparat 
działające w sposób mechaniczny, j 
ko to: lewary, bloki i t. p. 

By robotnicy ci mieli gdze czekać 
na robotę, jak również spożywać stra- 
wę zarząd winien przeznaczyć dla 
nich ciepły i czysty lokal. W lokalu 
takim muszą być ustawione zbiorniki 
z wodą do picia, umywalki zaopatrzo- 
ne w ręczniki i mydło i t. p. 

Tak oto pięknie wygląda cała ta 
Sprawa w prawodawstwie sowieckiem. 
A jak jest „w życiu? —Niestety, życie 
praktyczne dość rzadko potwierdza te 
wzniosłe teorjel 

Oto przed nami leżą akta Inspek- 
cji Pracy, która skontrolowała wszyst- 
kie stacje na terytorjum Białorusi 
Sowieckiej. O czemże mówią te akta? 
—Stwierdzają One co następuje: 

Pokoje dla czekania i ,wypoczyn- 
ku lub wogóle nie istnieją, lub też 
znajdują się w stanie przypominają- 
cym raczej chlew, niż siedzibę ludz- 
ką; brak w nich powietrza i Światła! 
W _99-ciu procentach mieszkaniami 
temi są wycofane z obiegu stare wa- 
gony towarowe (znamienite: „40 cze- 
łowiek — 8 łoszadiej"l) _ Wyobraźcie 
sobie panowie — załamuje ręce ko- 
respondent sowiecki—że w takim wa- 
gonie zamiast przepisowych 40-stu 
(co stanowi normalnie maximum!) 
mieści się obecnie po sześćdziesiąt, 
a nawet i więcej robotników! 

To jednak nie wszystko! Tak na- 
przykład mydło istnieje tylko w pro- 
jekciel Ręczniki coprawda wiszą 
miejscami, są jednak bardziej podob- 
ne do owijaczy („da anucz!”), niż do 
ręczników! 

O jakichś urządzeniach mechanicz- 
nych oczywista niema mowy! Gorzej, 
bo nawet rzecz najprostszsych, jako 
to: taczek, powrozów, drągów, topo- 
rów i łopat jest tak mało, że „gruz- 
czyki" zmuszeni są zastępować przy- 
rządy siłą własnych mięśni, pod 
śpiew tradycyjnej „dubinuszki*! 

H. 

Śpór © majętność księżny Palej. 
Jak donoszą pisma zagraniczne, 25 li- 

stopada w Londynie zaczęła się ciekawa 
rozprawa Sądowa, wytoczona przez księżnę 
Palej, wdowę po wielkim księciu Pawle 
Aleks. czterem kupcom londyńskim i pary- 
skim: Wejsowi, Renće, Błochowi i Janiszo- 
wi. Proces ten powinien wyjaśnić, czy rząd 
sowiecki ma prawo sprzedawać rzeczy skon 
fiskowane w mieszkaniach b. arystokracji 
rosyjskiej. - 

Oskarženi kupcy w kwietniu 1928 roku 
nabyli od petersburskiego „gostorgu* kilka 
cennych przeomiotów, które przedtem nale- 
żały do księżny Palej. Obecnie rzeczy te 
znajdują się w londyńskim urzędzie cel- 
nym. 

W 1902 r. księżna Palej wyszła we 
Włoszech zamąż za wielkiego księcia Pa- 
wła Aleksandzowicza, jednak car był z te- 
go niezadowolony i na jakiś czas wzbronił 
mu powracać do Rosji, wskutek czego mło 
da para zamieszkała w Paryżu. Pe ślubie, 
księżna Palej przekazała całą swą majętność 
swym dzieciom z pierwszego małżeństwa 
z majorem carskiej armji. Wskutek tego, 
była ona w zupełnej zależności od swego 
drugiego męża. Wobec tego, iż w. ks. Pa- 
weł Aleksandrowicz obawiał się Śmierci z 
rąk rewolucjonistów, nabył on dla żony 
wiele cennych rzeczy, chcąc w ten sposób 
zabezpieczyć jej przyszłość. Między innemi, 
nabył wielką ilość cennych mebli i przed- - 
miotów natury dekoracyjnej. W 1913 roku 
car pozwolił księciu powrócić z żoną do 
Rosji, gdzie nabyli oni w Carskiem Siole 
domostwe. W 1919 roku księcia zamordo- 
wali bolszewicy, zaś księżna Palej wyjechą 
ła zagranicę. Wszystkie jej rzecy bolszewi= 
cy skonfiskowali i na wiosnę rb. sprzedali 
kupcom angielskim i francuskim. 

„ O tewłaśnie ruchomości toczy się obe 
cnie proces w sędzie londyńskim. 
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GDY UNJA PADAŁA... 
BOG? 

Raport Karniejewa swoje zrobił: na 
jakiś czas powstrzymano gwałty i za- 
częto, idąc zresztą za wskazówkami 
Karniejewa który zauważył ogromne 
zaufania jakiem cieszyli się wśród 
ludności kapłani katoliccy, robić 
próby zlikwidowania Unji z góry. Lud 
poczęści orjentował się w sytuacji i 
zaczął dobrowolnie opuszczać kościół 
unitów przechodząc do Kościoła łaciń- 
skiego! Na przełomie w XVIII i XIX ko- 
ło 100 tysięcy unitów przeszło na obrzą 
dek rzymsci, aż rząd rosyjski, zaniepo- 
kojony tem zjawiskiem, zabronił zmia- 
ny wyznania i kazał unitom wrócić 
do swego obrządku lub przejść na pra- 
wosławie, bo taka zmiana wyznania za 
karygodną uważana nie była. 

Sytuacja zaborcy była nie do poza- 
zdroszczenia: gwałty i podstępy nie sku 
tkowały; zachowanie się zaś wojska, u- 
rzędników i duchowieństwa rosyjskie- 
go nietylko nie zbliżało kraju do Rosji, 
lecz skutecznie odpychało i zmuszało 
ludność do skierowania całej uwagi, 
dc oddania całego serca i duszy tam 
gdzie biły bratnie serca poza Bugiem. 
"Taką demonstracją uczuć polskich był 
straszliwie rozdmuchany przez Moskali 
„spisek polityczny, ledwie nie zamach 
stanu, polegający na tem, że pewna or- 

ganizacja w Wilnie, kierowana przez 
kilku księży, werbowała i wysyłała o- 
chotników, byłych wojskowych, da 

Włoch, do legjonów Dąbrowskiego. Du 
szą organizacji był ksiądz Aureljan Dą- 
browski, przeor Trynitarzy w Bereste- 
czku, który przedtem był w klasztorze 
Trynitarzy wileńskich na Antokolu, 
do organizatorów należeli: ks. Wacław 
Ziółkowski, kapelan klasztoru Bene- 
dyktynek w Wilnie oraz przeor Domini- 
kanów wileńskich, ks. Ciecierski; w cha 
rakterze członków, sympatyków lub 
przygodnie zamieszanych znalazło się 
do dwudziestu osób. 

Strach, jaki ogarnął rząd rosyjski 
po wykryciu tej organizacji, trudno о- 
pisać. Sprawa oparła się o senat rosyj- 
ski, który zatwierdził wyrok barbarzyń- 
sko surowy, skazując na śmierć pięć 
osób i szczodrze zastosowując kary 
więzienia i zesłania na Sybir. 

Podobne przejawy sympatyj pol- 
skich i mocne zaznaczenie kultury pol- 
skiej, zmusiły Moskali do energiczniej- 
szego działania w celu zlikwidowania 
dwóch głównych ognisk kultury i ru- 
chu polskiego: Uniwersytetu Wileńskie 
go oraz Unji Kościelnej. Cios jaki spadł 
na Uniwersytet po procesie filaretów, 
był tak wielki i straszny tylko dlatego, 
że Wszechnica Batorowa przedtem 
zbyt mocno i pięknie jaśniała; uporczy- 
wa ofenzywa na Unję była prowadzo- 
na przedewszystkiem dlatego, że w 
niej widziano ostoję polskości. Próby 
zlikwidowania Unji z dołu skończyły 
się niepowodzeniem: można było zmu- 
sić lud do „zapisania się w prawosław- 
ne”, jeszcze łatwiej było podać spisy 
nawróconych, nie pytając się o ich zgo- 

dę, ale zmusić do bywania w cerkwi i 
do przyjmowania posług religijnych od 
duchownych prawosławnych, — było 
niemożliwe. Lud zwykle stawał się are- 
ligijny, byle nie przyjąć prawosławia. 
Pozostawała więc jedyna droga rozsa- 
dzenia Unji: zgóry przez kler. Ale po- 
ciągnięcie za sobą całego kleru było 
niemożliwe. Wykluczone było steroryzo 
wanie setek księży unickich, niełatw e 
było oszukanie ich tak, jak się oszu- 
kiwała parafjan, nieprawdopodobne by- 
ło dobrowolne połączenie się z Cerkwią 
Prawisł. Księża uniccy, kokietowa- 
ni lub straszeni przez prawosławnych, 
pozostawali obojętni na zalecanki lub 
groźby, bo cóż właściwie mogła im dać 
przejście na prawosławie? Gdyby na- 
wet istniała wśród kleru unickiego zu- 
pełna obojętność względem religji lub 
niezrozumienie wartości dogmatów, 
jednak i wówczas  odstraszałyby od 
prawosławia inne przeszkody. Należa- 
żałoby przecież, przechodząc na prawo- 
sławie, wyrzec się pochodzenia, rodzi- 
ny, znajomych, zmienić otoczenie, i wa- 
runki życia, zerwać ze wszystkiem, z 
czem się zrosło od kolebki. Ale na tem 
nie koniec. Musiałaby się pogorszyć i 
sytuacja materjalna, gdyż kler prawo- 
sławny, upakarzająco zależny od wła- 
dzy świeckiej, nędzny i ciemny, znaj- 
dujący się pod kontrolą parafjalnych 
komitetów, opiek it.p. nie mógł się wó 
wczas równać z klerem unickim. Uni - 
ci, korzystając z opieki kula wać w, mie- 
li lepiei zapewniony byt, i nie znali 
wcale duchownego proletarjatu. Paro- 

b 

chowie, aczkolwiek nie wszyscy odpo- 
wiednio wykształceni, stali jednak na 
dość wysokim poziomie i nie znajdowa- 
li się w sytuacji popów, którzy często 
wpółanalfabeci, mieszali się z komplet- 
nymi analfebetami— djakami, djaczka- 
mi, pryczetnikami i inn. używającymi 
sukni duchownej i wpływającymi na 
znaczne obniżenie moralności i powagi 
umysłowej duchownych  prawostaw 
nych. 

W ten sposób pomijając już kwe- 
stję sumienia i zastosowując tylko czy- 
sto kupiecką kalkulację, każdy paroch 
mógł łatwo się przekonać, iż przejście 
na prawosławie — „nie opłaca się”. 
Nie wiadomo jakby się złożyły losy 
Unji, gdyby nie zjawienie się jednostki 
dumnej, bezwzględnej, pragnącej wiel- 
kich zaszczytów — Józefa Siemaszki. 

" Syn parocha unickiego, który ucier- 
piał od prześladowań moskiewskich, 
szlachcic polski, wychowanek Uniwer- 
sytetu Wileńskiego, jest Siemaszko zja- 
wiskiem bardzo ciekawem. Wychowa- 
ny w duchu polskim, studjujący na Uni- 
wersytecie jednocześnie z Mickiewi- 
czem i filomatami, zapałał Siemaszko 
jakąś chorobliwą nienawiścią do wszy- 
stkiego, co katolickie i polskie. On, 
magister świętej teologji i dwudziesto- 
dziewięcioletni prałat złożył w r. 1827 
carowi Mikołajowi I szczegółowy pro- 
jekt zlikwidowania Unji. Mając I. 31 
otrzymuje mitrę bisk. i staje się faktycz 
nym kierownikiem ogromnej diecezji 
Litewskiej. 

Po paru latach korzystając ze śmier 

ci kilku starych biskupów unickich, wy- 
suwa swoich kandydatów — Łużyńskie 
go, Zubkę i Żarskiego i ułatwia im zdo- 
bycie godności biskupich tylko pod wa- 
runkiem złożenia na piśmie zobowiąza- 
nia, iż na każde żądanie przejdą na pra- 
wosławie. Łużyński i Zubko podpisu- 
ją zobowiązanie bez zastrzeżeń; obaj 
myślą tylko o zaszczytach i władzy i 
nie mają żadnych skrupułów. Żarski — 
prowincjał bazyljanów, kręci, polity- 
kuje, chce zapomocą kompromisów ra- 
tować zachwianą pozycję zakonu, lecz 
kiedy widzi, iż sprawę przegrał, przed 
samą swą śmiercią oświadcza na piś- 
mie, iż się nie solidaryzuje z likwidato- 
rami i cofa swoje poprzednie zobowią- 
zanie. Ale to oświadczenie niefortunne 
go dyplomaty nie na wiele się przydało: 
na osieroconej stolicy biskupiej zasia- 
da Hołubowicz, dr św .teologji i praw 
kościelnych, ślepo słuchający rozkazów 
Siemaszki. i 

Zgrani biskupi dobierają sobie po- 
mocników i powoli, pocichu zbierają 
od poszczególnych parochów zobowią- 
zania przejścia na prawosławie. 12. II. 
1839 r., w Połocku zjazd biskupów u- 
nickich uchwalił likwidację własnego 
Kościoła i w imieniu własnem oraz se- 
tek parochów zwrócił się do cara z 
prośbą o przyjęcie unitów na łono Cer- 
kwi prawosławnej. : 

Potwierdzenie aktu likwidacji Unji 
przesłał rząd rosyjski do nowych już 
prawosławnych biskupów, jako pismo 
ściśle poufne, z zakazem ogłaszania pu- 
blicznego. A jednocześnie posłał na Wi- 

leńszczyznę pułki kozackie! 
Oporu jednak otwartego prawie nie 

stawiano: większość unitów nawet się 
nie orjentowała w sytuacji, nie rozumia 
ła tego, co się dzieje, co już się stało. 
Zdezorjentowani, opuszczeni, sterory- 
zowani parochowie musieli ulec i pójść 
za przykładem i rozkazem owych kapi- 
tuł i biskupów, pociągając za sobą wiel 
kie rzesze parafjan. 

Wielkie masy unitów, zdradzone 
przez kapłanów, którym tak zaufały, u- 
traciły grunt pod nogami, zobojętnia- 
ły religijnie, poszły na tragiczne bez- 
droża... ‚ 

Cerkiew prawosławna odniosła trąr 
giczne zwycięstwo, gdyż nie mając lu- 
dzi, zdolnych do pracy misyjnej, musia- 
ła posługiwać się jako apostołami pra- 
wosławia wczorajszymi katolikami, lu- 
dźmi bez przekonań, kapłanami z imie- 
nia tylko. Na gruzach Kościoła Kato- 
lickiego narazie nie budowano nic!.,, 
Nie było komu budować... 

I lud to odczuł... Coś się załamało 
w jego duszy, coś zginęło bezpowrot- 
nie... Dziś więc, przypominając dzieje 
likwidacji Unji Kościelnej, żaławać mu- 
simy nietylko strat narodowych, lecz 
stokroć straszniejszego zubożenia du 
ch ludzkiego!... 

Walerjan Charkiewicz. 

(Koniec). 

W



. Mujer Gospodarczy Zen НОЙО 
Zjazd podatkowy kupiectwa polskiego. 

Dwa dni temu rozpoczął się dwu- 
dniowy zjazd delegatów zrzeszeń: ku- 
piectwa polskiego, poświęcony spra- 
wom podatkowym. 

Zagajając obrady prezes Rady Na- 
czelnej Zrzeszeń Kupiectwa Polskiego 
p. B. Fierse oświadczył: 

— Nie zebraliśmy się pod hasłem 
iepłacenia podatków, płacić chcemy, 
wiadczyliśmy p. premjerowi, że 
piec polski jest jednym z najlepiej 
szkolonych płatników podatków, 
2 podatki te nie mogą podcinać 

istnienia kupiectwa. Obrady nasze iść 
będą pod hasłerm współpracy z rzą- 
dem, w którego życzliwość dla ku- dó 
piectwa wierzymy. 

Referat o polityce podatkowej, ja- 
ko naczelnem zagadnieniu gospodar- 
czem i państwowem, wygłosił prezes 
izby przemysłowo-handlowej w War- 
szawie p. Klarner. Zdaniem p. Klar- 
nera nasz system podatkowy nie od- 
powiada przesłankom ekonomicznym, 
uznanym na Zachodzie i często jest 
wykładnikiem walki klas, nasza poli- 
tyka podatkowa hamuje rozwój prze- 
mysłu i utrudnia mu walkę z konku- 
rencją zagraniczną. Wobec osiągnię- 
tej równowagi budżetowej chwila 
obecna jest pomyślna; dla rewizji 
ustawodawstwa podatkowego. Trzeba 
położyć kres przeciążeniu podatkami 
niektórych warstw. Polski system po- 
datkowy — na skutek demagogiczne- 
go stosunku do tej sprawy ciał usta- 
wodawczych — zbytnio przeciąża kla: 
sy posiadające. Reformę systemu po- 
datkowego należy — zdaniem p. Klar- 
nera — przeprowadzić w ten sposób, 
by stopniowo łagodzić, a w następ- 
stwie skasować podatek obrotowy, 
natomiast do płacenia podatku do- 
chodowego pociągnąć drobne rol- 
nictwo. 

Poseł H. Brun przypomniawszy, 
że podatek dochodowy płaci w Polsce 
537 tys. jednostek, a podatek  prze- 
mysłowy 506 tys. jednostek docho- 
dzi do wniosku, że pobieranie podat- 
ku dochodowego i majątkowego w 
stosunku do obrotu jest niesprawied- 
liwe i następstwem obciążeń, wyni- 
kających z polskiego systemu podat- 
kowego jest fakt, iż có roku zmniej- 
sza się ilość sołidnych firm  handlo- 
wych, zanika typ kupca z tradycji, 

„natomiast nasz system podatkowy 
» hoduje kramikarstwo. 

O sytuacji handlu na tle obciąże- 
nia podatkowego i o kupieckich po- 
stulatach podatkowych mówił dyrek- 
tor - Związku Tow. Kupieckich w 
Poznaniu p. Sikorski. 

Zdaniem referenta, na skutek ob- 
ciążeń podatkowych zaczęły w Polsce 
zanikać niektóre działy handlu (np. 
80 proc. eksportu ziemiopłodów znaj- 
duje się w ręku firm obcych). Za naj- 
nieracjonalniejszą formę podatku uwa- 
ża mówca Świadectwa przemysłowe, 
wogóle podatek przemysłowy powi- 
nien być skasowany, dochodowy zaś 

łozszerzony, dotychczasowy bowiem 
system podatkowy powoduje paupe- 
ryzację kupiectwa, jego uwstecznienie 
i zniechęcenie. 

Dyrektor Izby przemysłowo-han- 
dlowej w Warszawie p. Wartalski 
wygłosił referat aa temat: „reforma 
podatkowa — warunkiem konkurencji 
polskiego handlu". Zdaniem p. War- 
talskiego, podatek majątkowy  powi- 
nien być zlikwidowany i zastąpiony 
podatkiem wyrówaawczym do docho- 
dowego... Podatek przemysłowy, da- 
jący w Niemczech 17 proc. wszystkich 
podatków ;bezpośrednich, w  Polsze 
zaś 40 procent, jest objawem ustawo- 
dawstwa klasowego i pochodzi z 
tych czasów, kiedy „zarabiać — było 
przestępstwem, zakazanem ustawami”. 
P Wartalski twierdzi, iż „ustawodaw- 
stwo klasowe nie jest dobrym ce- 

mentem do budowania państwa de- 
mokratycznego“ i wyraża nadzieję, że 
obecny sejm zerwie w ustawodaw- 
stwie podatkowem z zasadą walki 
klas". Obecnie rolnictwo płaci 18 
proc. ogółu podatków bezpośrednich, 
a handel i przemysł 82 proc. Następ- 
stwem tego jest fakt, iż polskie kapi- 
tały uciekają zagranicę (podobno ,w 
Samych tylko bankach gdańskich jest 
57 milj. polskich kapitałów), krajowy 
aparat handlowy uzależniony jest od 
zagranicy. Niezbędna jest reforma po- 
datkowa, która pozwoli na akumula- 
cję kapitału i na kapitalizację docho- 

w. 
Po przerwie obiadowej, o reformie 

procedury podatkowej mówił wice- 
prezes Rady Naczelnej zrzeszeń ku- 
piectwa polskiego p. Porębski. Zaczął 
on od twierdzenia, że ustawodawstwo 
podatkowe jest „ciężkim kamieniem u 
Szyi i kajdanami na rękach kupiec- 
twa". Kupiectwo widzi w urzędniku 
skarbowym swego wroga, wykonywa 
on bowiem czynności egzekucyjne z 
całą bezwzględnością; — м r. 1926-7 
przeprowadzono 820 tys. zajęć, a 
więc przypadało 1 i pół zajęcia na 
1 płatnika podatków. Dochody pań- 
stwa z odsetek od zaległości i kar za 
zwłokę rosną: w kwietniu r. b. wy- 
nosiły one 2,5 milj. zł, w maju i 
czerwcu po 3 milj., w lipcu 3,8 milj., 
w sierpniu 4,8 milj, we wrześniu i 
październiku po 4,1 milj. Potrzebne 
jest złagodzenie polityki egzekucyjnej, 
„nie można bowiem przyzwyczajać 
państwa do dochodów z tego źródła”, 
nie chcemy widzieć w  urzędniku 
skarbowym kata“ — woła mówca 
przy burzliwych oklaskach całej sali. 

Przedstawiciele: drobnego kupie- 
ctwa pp. Mierzejewski i poseł Idzi- 
kowski mówili o upośledzeniu drob- 
nych kupców pod względem podat- 
kowy m. 

Drobny handel daje 90 proc. po- 
datku obrotowego, a właśnie do 
drobnych kupców urzędnicy skarbo- 
wi są specjalnie uprzedzeini, Iwięc też 
drobny handel dążyć musi do „unie- 
zależnienia Świadczeń na rzecz skar- 
bu od urzędnika skarbowego", co da 
się osiągnąć przez zryczałtowanie 
podatku obrotowego, od artykułów 
Spożywczych podatek ten należy wo- 
góle znieść; skala dochodowości po- 
szczególnych branż ustalona być win- 
na co roku przez wolne związki go- 
od iizby przemysłowo hand- 

lowe. : 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (b) Kursy gospodarstwa wiejs! 0. 

W styczniu 1929 r. rozpoczyna się w Wilsie 
8-tygodniowy kurs gospodarstwa wiejskiego. 
Prelegentami będą m. inn. profesorowie 
USB. Na prog. kursów składają się: uprawa 
roli, roślin, pszczelnictwo, gospodarka rybna, 
budownictwo ogniotrwałe i hodowla. 

(0) Ceny w Wilnie z dnia 4 grudnia 
r. b. Ceny za 100 kg. w tranzakcjach wago- 
nowych franco st. Silno: żyto 39, owies 
zbierany 33, młynkowany 34—35, jęczmień 
browarowy 35, na kaszę 30—31, otręby 
pszenne 29—30, żytnie 26—27,  makuchy 
Iniane 50. Tendencja spokojna. Dowóz do- 
stateczny. 

GIELDA WARSZAWSKA 
4 grudnia 1928 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,88 8,90 8,86 
Hlolandja 358.20 359.10 357.30 
Londyn 43,26 43.37 43,15 
Howy-York 8,90 8.92 8.88 
Paryż 34,86 34.95 34.77 

Praga 26,42, 26.48 26.36 

Szwajcarja 171,80 — 172.26 171.67 
Stokholm 238,35 238,95 237,75 

Wiedeń 125,35 125.66 125.04 

Włochy 46,74 46,86 46.62 
Kopenhaga 237,70 238,30 237,10 
Belgja 123.93,5 124.25 123,62 
Marka niem. 212.56 
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zlikwidowanie ferorystycznej grupy komunistów. 
„Wyrok śmierci*. — Wysłannicy celem mordu.—Areszto- 

wanie 12 osób. 
Przed kilku dniami władze bezpieczeństwa zlikwidowały 

wielką aferę komunistyczno-terorystyczną, która wchodziła w 
skład komunistycznej Partji' Zachodniej Białorusi. Na ślad zbrod- 
niczej akcji wpadły władze śledcze, zawdzięczając aresztowaniu 
we wsi Małe Zaprudzie dwuch podejrzanych osobników, uzbro- 
jonych w broń painą. Byli to Grzegorz Sidorowicz i Andrzej 
Bielko. Aresztowani odprowadzeni do komendy policji zeznali, 
iż są członkami terorystycznej organizacji Komunistycznej Partji 
Zach. Biał., która wydała wyrok śmierci na mieszkańca wsi Za- 
prudzie Józefa Slizia, który przeszkadza działalności partji. Ce- 
lem wykonania tego wyroku - zamordowania Slizia wydelego- 
wani zostali obaj aresztowani. Nadto aresztowani złożyli szereg 
obciążających zeznań, które dopomogły śledztwu. 

Władze bezpieczeństwa po przeprowadzonem śledztwie i 
dokonaniu szeregu rewizyj wykryły całą organizację, aresztując 
ogółem 12 osób, których osadzono w więzieniu. Są to: Michał 
Mićko, Karpinowicz Józef, Bożko Józef, Komańczuk Paweł, So- 
kołowski Grzegorz, Siermaszkiewicz Grzegorz, Samala Aleksan- 
der, Silawski Władysław, Wysocki Mikołaj, Mićko Włodzimierz. 

„Metropolifa Wileński i Litewski” 
: Eleuterjusz wrócił z Moskwy do Kowna. 

Znany ze swych intryg przeciw autokefalji cerkwi prawosławnej w Polsce arcy- 
biskup Eleuterjusz w niedzielę powrócił do Kowna, Jak się dowiadujemy 28 listopada 
w Moskwie na posiedzeniu synodu rosyjskiego Kościoła prawosławnego odczytał spra- 
wozdanie o położeniu prowosławnego Kościoła w Litwie. 

Po sprawozdaniu zebranie w składzie 
<ą patryarchy moskiewskiego, metropolitą niżegoródzkim Sergjuszem na czele 

- + fliosło arc. Eleuterjusza na godność „metropolity Wileńskiego i Litewskiego". 

12 metropolitów i arcybiskupów z zastęp- 
wy- 

Pochwycenie członków niebezpiecznej bandy koniokradów. 
w nocy z 2 na 3 bm. patrol KOP-u 

DodBWYcił na pograniczu polsko-litewskiem 
L Niebezpiecznych koniokradów wraz z 

końmi, które, jak stwierdzono, pochodzą 
z kradzieży, dokonanej na terenie Litwy. Jak ustalono, są to członkowie wielkiej 

bandy koniokradėw, operującej nietylko 
na terenie Litwy i Łotwy, lecz północno- 
wschodnich województw Polski. Banda tą 
operuje już od kilku lat i dokonała kradzje 
ży kilkuset koni. Główną siedzibą bandy 
jest m. Wiłkomierz w Litwie. (b) 

SŁOWO 

Sprawa superinfendenfa ewang.-reform. ks Mi- 
chała Jastrzębskiego. 

Nielegalny ślub księdza w kościele ewang.-reformowanym. 

Wiadomość o postawienie w stan oskar- 
żenia superintendenta kościoła ewang-refor- 
mowanego ks. Michała Jastrzębskiego (w 
art. 636 cz. II, 639 cz. Il i 425 K. K.) wy- 
wołała w Wilnie ogólne zaciekawienie, któ- 
re spotęgowało się jeszcze po ukazaniu się 
komunikatu, donoszącego o tem, że wstęp 
na salę rozpraw przysługiwać będzie jedy- 
nie osobom posiadającym, wydawane przez 
Sekretarjat Sądu przepustki. 

Tło sprawy jest następujące. 
Katolicki ksiądz, prefekt jednej z uczel- 

ni w Wilnie Jan Choroszuch zabiegał u J. 
E. ks. Biskupa Matulewicza o zwolnienie go 
ze święceń kapłańskich i dyspensę na zawar- 
cie związku małżeńskiego z Adelą Derewiń- 
ską. Otrzymawszy odmowną odpowiedź ks. 
Choroszuch udał się do ks. Jastrzębskiego. 
W rezultacie rozmowy, wieczorem 6 stycz- 
nia 1925 roku ks. Choroszuch przybył do 
kościoła ewangelickiego (w cywilnem ubra= 
niu) gdzie wziął ślub. Na jakim kanonie 
opierał się ks. Jastrzębski udzielając ślubu 
dwojgu katolikom trudno powiedzieć, dość 
że urząd prokuratorski dopatrzył się w tem 
umyślnego nadużycia władzy (art. 636). 

Przy wciąganiu do aktów stanu cywil- 
rego danych dotyczących ślubu popełnione 
zostały nieformalności (w rubryce „stan na- 
rzeczonego* pominięte zostało, że „narze- 
czony' jest księdzem, który nie uzyskał dy- 
spensy na zawarcie związku małżeńskiego) 
co podprowadzone zostało przez _ władze 
prokuratorskie pod art. 425. 

Trzeci wreszcie artykuł kodeksu karne- 
go, zastosowany do ks. Jastrzębskiego mówi 
o bezczynności władzy. 

W dniu wczorajszym sprawa znalazła 
się na wokandzie sądowej i od rana samego 
napływać zaczęła publiczność. 

Na sali obrad dało się zauważyć szereg 
wybitnych osobistości. 

Sąd w składzie: sędzia Jodzewicz — 
jako przewodniczący oraz sędziów Brzozow- 
skiego i Umiastowskiego rozpoznał  przed- 
tem, drobną polityczną sprawę i dopiero o 
11 m. 25 woźny sądowy przystąpił do wy- 
woływania zainteresowanych w sprawie ks. 
Jastrzębskiego. 

Wchodzi Sąd. 

Obrońca nieobecnego oskarżonego mec. 
L. Kulikowski oświadcza Sądowi, że moco- 
dawca jego jest chory na dowód czego skła- 
da zaświadczenie lekarskie, wydane przez 
dr. J. Sumoroka. 

Przewodniczący odczytuje zaświadcze- 
nie, z którego widać, że ks. Jastrzębski cier- 
pi na artretyzm kończyn oraz na serce, któ- 
te to choroby nie pozwolą "mu prędko 
wstać z łóżka. 

Następnie przy sprawdzaniu  generalji 
świadków wyjaśnia się, iż nie stawili się: 
świadek ks. jan Choroszuch (jest to właśnie 
osoba, której udzielony został  nieprawnie 
ślub), Antoni Derewiński oraz biegły ze 
strony oskarżonego prof. Stan. Kot. 

Stawili się natomiast, świadkowie: Ade- 
la Derewińska vel Choroszuchowa, Ant. Ale- 
ksandrowicz, Katarzyna Bolszo, biegli: ks. 
prof. B. Żongołłowicz, ks. kanonik L. Cha- 
lecki, prezydent B. Herman-Iżycki oraz dzie- 
kan wydziału teologji ewangielickiej Uniwer- 
sytetu warszawskiego ks. Bursche. 

Przedstawiciel oskarżenia prok. R. Rau- 
ze wnosił 0 uznanie niestawiennictwa św. 
Choroszucha (jako zamieszkałego w innym 
okręgu sądowym) za usprawiedliwiony i od- 
czytanie zeznań jego złożonych w śledztwie 
oraz o spowodowanie komisyjnego zbadania 
oskarżonego — ks. Jastrzębskiego, a w tym 
celu o odroczenie rozprawy na kilka godzin. 

Mec. Kulikowski uznając zeznania św. 
Choroszucha za b. ważne sprzeciwia się 
odczytaniu zeznań jego. Prócz tego podkre- 
śla, że opinja dr. Sumoroka, jako lekarza są- 
dowego i sędziego honorowego musi  za- 
sługiwać na całkowite zaufanie, przeto sprze- 
ciwia się komisyjnemu zbadaniu ks. Jastrzęb- 
skiego, zwłaszcza, że takie postawienie spra- 
wy narażałoby autorytet piastowanego przez 
oskarżortego Stanowiska. 

Ze wszystkich tych względów, dla do- 
bra sprawy prosi o odroczenie sprawy. 

Sąd udaje się na naradę, poczem ogła- 
sza, że uznaje niestawiennictwo ks. Jastrzęb- 
skiego za usprawiedliwione, w stosunku do 
nieprzybyłych świadków zadecyduje po uzy- 
skaniu zwrotnych egzemplarzy | awizacji, 
sprawę odracza do dnia 5 stycznia 1929 r. 
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5 Dzis Wschód sł. g. 7 m. 18 
astaz., Kr. Zach. sł. o g. 15 m. 41 
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Mikołaja 
  

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologji U. S. B. 

z dnią — 3-XII 1928 r. 

Ciśnienie j 
średnie w m. 163 

Temperatura J 
średnia 4 

Opad za do- J 1-8 
bę w mm | 

Wiatr ! 
grzeważający 3 

Uwagi: Pochmurno. 

Minimum za dobę 50C. 
Maximum na dobę 12C. 
Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia 

вЕа 

Połnocno -wschodni 

Deszcz. 

URZĘDOWA. 
— Audjencje u p. Wojewody. Wojewo- 

da wileński p. Właaysław Raczkiewicz w 
czasie audjencji wczorajszej przyjął nastę- 
pujące osoby: inspektora Komitetu Floty 
Narodowej Stanisława  Lech-Tomczaka z 
Warszawy w sprawie stworzenia w Wilnie 
Wojewódzkiego Komitetu Floty Narodowej, 
następnie przybyłych z Warszawy p. Ksa- 
werego Tokarskiego, naczelnika wydziału 
Magistratu m. stoł. Warszawy, oraz dele- 
gatów Min. Spraw Wewnętrznych p. p. Bo- 
łesława Brodowskiego i Stanisława  Pastu- 
szyńskiego, bawiących w Wilnie w celu za- 
znajomienia się ze sposobami prowadzenia 
ewidencji ludności na terenie m. Wilna. De- 
legaci ci złożyli również wizyty prezydento- 
wi m. Fołejewskiemu i Staroście Grodzkie- 
mu I zorze. 

.. Wreszcie przybył do p. Wojewody z 
pożegnalną wizytą mjr. Engel, sekretarz Ko- 
mitetu Wojewódzkiego W. F. i P. W., któ- 
ry ustępuje z tego stanowiska. Mjr. Engel 
przedstawił p. Wojewodzie swego następcę 
mjr. Emila Fieldorfa. 

— Nowy szef bezpieczeństwa woj. 
Wileńskiego. Dowiadujemy się, że Min. 
Spraw Wewn. podpisał dekret nominujący 
p. Karczmarczyka na stanowisko naczelnika 
wydziału bezpieczeństwa woj. Wileńskiego. 

— Wyjazd p. komendanta Izydorczyka. 
W dniu wczorajszym komendant m. Wilna 
nadkom. Izydorczyk wyjechał do Łodzi w 
celu ostatecznego zlikwidowania swoich 
spraw służbowych i prywatnych. 

— Pożegnanie d-ra M. Kozłowskiego. 
W ubiegły czwartek pracownicy Urzędu Wo- 
jewódzkiego uroczyście żegnali przechodzą- 
cego w stan spoczynku Naczelnika Woje- 
wódzkiego Wydziału Zdrowia Publ.  D-ra 
M. Kozłowskiego. Zebrani w salach „Żorża* 
koledzy i przyjaciele doktora, wygłaszając 
szereg prawdziwie serdecznych przemówień 
dali tem samem dowód, iż nie gwoli tylko 
spełnienia czczego obowiązku przybyli tak 
licznie. W przemówieniach podkreślono prze- 
dewszystkiem starania i zasługi położone 
przez ustępującego oraz dano wyraz sym- 

ges jaką się cieszył wśród koleżeńskiego 
. Nas 
w sobotę zaś w „Bristolu* żegnali swe- 

go naczelnika gremjalnie zebrani — па Ы 
współpracownicy, wyrażając szczery żal z 
powodu ustąpienia długoletniego  przełożo- 
nego. 

MIEJSKA. 
— Z posiedzenia wydziału '/Woje- 

wódzkiego. W poniedziałek odbyło się 
drugie z rzędu posiedzenie wydziału Woje- 
wódzkiego. W obradach wzięli udział dwaj 
członkowie wydziału, z wyboru pp. Z. Rusz 
czyc i F. Zawadzki. Obradom przewodni- 
czył p. wojewoda Raczkiewicz, a następnie 
p. vice-wojewoda Kirtiklis. 

Rozpatrzono i zatwierdzono dodatkowy 
budżet (na rok 1928|29) sejmiku brasław- 
skiego w wysokości 161920 zł. Pozatem u- 
chwalono szereg uchwał finansowych: sej- 
miku oszmiańskiego w sprawie zaciągnię- 
cia krótkoterminowej pożyczki w Banku 
Komunalnym w Warszawie z funduszu po- 
życzkowo-zapomogowego—w wys. 50 tys. 
zł. i takąż uchwałę sejmiku brasławskiego 
dotyczącą pożyczki 300,000 zł. 

Rozpatrzono następnie 15 odwołań od 
wymiaru podatków magistrackich. Wysłucha 
no sprawozdania nacz. Jocza w sprawie 
akcji Komitetu Obywatelskiego zwalczania 
žebractwa i włóczęgostwa, aprobując do- 
tychczasowe poczynania. 

Uznano wreszcie celowość poczynio- 
nych zmian terytorjalnych pow. Dziśnień- 
skiego, Postawskiego, Oszmiańskiego i Mo 
łodeczańskiego. 

Następne posiedzenie 17 bm. 
— (0) Pożyczka na budowę szk: 

wszechnej. Magistrat wyjednał z Šių 
spodarstwa Krajowego pożyczkę w wyso- 
kości 350.000 zł., która zostanie zużytkowa- 
na na btidowę miejskiej szkoły powszechnej 
przy ul. Sierakowskiego 16. 

— (0) Choroby zakaźne w Wilnie. We- 
dług danych wydziału zdrowia Magistratu, 
w ubiegłym tygodniu zachorowało wWilnie: 
na tyfus brzuszny 16, zm. li, płonicę 6, 
błonicę 10, ospę wietrzną 13, krztusiec 14, 
różę 1, gruźlicę 7 i jaglicę 2 osoby. 

WOJSKOWA. 
— Dodatkowa komisja poborowa. Dnia 

12 bm. odbędzie dodatkowa komisja pobo- 
rowa dla wszystkich mężczyzn którzy do- 
tychczas z jakichkolwiekbądź przyczyn do 
kontroli nie zgłosili się. Komisja urzędować 
będzie przy ul. Bazyljańskiej. 
„— Odznaczenie. Komendant P. K. U. 

Wilno Miasto p. major Maksymiljan Ossow- 
sa „został odznaczony złotym krzyżem za- 
sługi. 

POCZTOWA. 

— (b) Uprawnienie dla agencyj po- 
cztowych. Wileńska Dyrekcja Poczt i Tele 
grafów przedłużyła bezterminowo termin, 
uprawniający agencje i urzędy pocztowe do 
wydawania zezwoleń na prawo nabywania, 
Po OSI i używania radjostacyj odbior- 
czych. 

— Bezterminowe przedłużenie ważno- 
ści posiadania radjo odbiorników. Min. Poczt 
i Telegrafów zarządziło przedłużenie bezter- 
minowie ważności wszystkich upoważnień, 
wydawanych przez urzędy i agencje poczto- 
we na prawo nabycia, posiadania i używa- 
nia radjostacyj odbiorczych. 

Dodać należy iż w myśl istniejących 
przepisów upoważnienia powyższe powinny 
być corocznie przedłużane. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Strajk. Dnia 1 bm. ogłosili strajk 120 
robotników, zatrudnionych w tekturowni Bal- 
beryskiego w N. Wiłejce. Powodem strajku 
był fakt zwolnienia przez kierownictwo fabry- 
ki jednego z robotników. Pertraktacje jakie 
przeprowądzono w dniu tym pomiędzy kie- 
rownictwem fabryki a robotnikami, nie dały 
rezultatu pozytywnego. Robotnicy bowiem 
oświadczyli iż przystąpią do pracy dopiero 
po przyjęciu z pow rotem zwolnionego ro- 
botnika. W dniu wczorajszym wobec uwzglę- 
dnienia przez pracodawców żądań robotni- 
ków, strajk został przerwany. 

AKADEMICKA. 

— Podziękowanie. Zarząd Stowarzysze- 
nia Bratnia Pomoc Polskiej Młodzieży Aka- 
demickiej Uniwersytetu Stefana Batorego w 
Wilnie chcąc choć w ten sposób częściowo 
spłacić zaciągnięty dług wdzięczności, _ni- 
niejszem wyraża gorące podziękowanie Pani 
Marji Rowińskłej za ofiarowane na rzecz 
Bibljoteki Stowarzyszenia pięćset dwadzie- 
ścia osiem tomów cennych książek. 

SZKOLNA. 

— Do sali Gimnazjum Słowackiego ul. 
Dominikańska 5. W niedzielę 9 bm. o godz. 
4 pp. Towarzystwo Wychowania Przedszkol- 
nego zaprasza wszystkie dzieci w wieku 
prezdszkolnym dla przywitania św. Mikoła- 
ja który obiecał dzieci wikeńskie odwiedzieć, 
a nawet rozdać niespodzianki. 

Aby się dzieci nie nudziły czekając na św. 
Mikołaja, przysłał do Wilna bajczarkę która 
śliczne bajki opowie. 2 

Zapraszamy więc wszystkie dzieci. 
Wejście 1 zł. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Z T-wa Pszczelniczego Ziemi Wileń- 

skiej. Zarząd T-wa Pszczelniczego powiada- 
mia wszystkich pszczelarzy i sympatyków 
pszczelnictwa, iż w dniu 7 grudnia b. r. 
(piątek) w lokalu gimn. im. J. Lelewela (ul. 
Mickiewicza 38) o godz. 17-ej odbędzie się 
miesięczne Zebranie członków T-wa Pszczel- 
niczego, na którem p. prof. Monkiewicz wy- 
głosi odczyt na temat: „Stosowanie uli sło- 
mianych*, poczem nastąpi dyskusja, poga- 
danki i sórawozdania poszczególnych pszcze 
larzy o przebiegu zeszłego sezonu i o stanie 
pasiek. Następnie. będą omawiane spostrze- 
żenia z praktyki. Na zakończenie wolne wnio- 
ski. Ze względu na ściśle zawodowy cha- 
rakter zebrania, pożądanem jest jaknajlicz- 
niejsze przybycie wszystkich pszczelarzy i 
sympatyków pszczelnictwa. 

KOMUNIKATY 
— Kurs społeczny. Kurs społeczny or- 

ganizowany przez Wiłeńskie Koło Służby 
Obywatelskiej rozpoczyna się 6-12. Zakres 
jego obejmie wykłady z dziedziny socjolo- 

Przed kaplicą Ostrej Bramy 
ANKIETA „SŁOWA” W SPRAWIE BUDOWY NOWEJ ULICY. 

Rozmowa z projektodawcą 

Przed kilku dniami wyświetliliśmy 
nasz stosunek do projektu magistrac- 
kiego „odciążenia ruchu kołowego" 
przez Ostrą Bramę drogą przeprowa- 
dzenia nowej uliczki, łączącej ul. 
Ostrobramską z placem przy Ostrej 
Bramie, będącym przedłużeniem ul. 
Bazyljańskiej. 

Sprawa ta, zdaniem naszem, ma 
dla Wilna ogromne znaczenie i dlate- 
go w celu jaknajlepszego wyświetle- 
nia jej zasięgniemy opiaji całego sze- 
regu osób. Umieszczać je będziemy 
kolejno. 

W dniu wczorajszym udaliśmy się 
do p. Wice-Prezydenta Witolda Czy- 
ża, jak się następnie okazało,—pro- 
jektodawcy. 

Oto co usłyszeliśmy. 
— Ze względu na konieczność 

odciążenia ulicy Ostrobramskiej, a ra- 
czej samej Ostrej Bramy uważam za 
konieczne — oświadczył p. Czyż — 
przeprowadzenie omawianej uliczki. 
Projekt swój, zupełnie zresztą luźny 
i niedostateczny przekazałem komisji 
architektoniczno-urbanistycznej celem 
opracowania przy wydziale technicz- 
nym. (W skład komisji wchodzą pp. 

vice-prezydentem Czyžem. 

architekt miejski Narębski, profesorzy: 
Ruszczyc, Kłos, Sokołowski, Remer i 
Rouba). 

Po opracowaniu'“' projektu i planu 
regulacyjnego, zatwierdzeniu go przez 
Magistrat, a następnie władze woje- 
wóczkie—na podstawie ustawy bu- 
dowlanej przeprowadzone będzie do- 
piero wywłaszczenie. 

Uliczka ta zaczynałaby się tuż przy 
kościele św. Teresy, co wywołuje ko: 
nieczność zniesienia niewielkiego dom- 
ku w stylu bizantyjskim, architekto- 
nicznie absolutnie niedopasowanego 
do kościoła i wychodziłaby na _ pla- 
cyk, będący przedłużeniem ul. Bazyl- 
jańskiej. 

Nie zmieni to w niczem widoku na 
Ostrą Bramę, a pozwoli na unormo- 
wanie i ułatwienie ruchu kołowego. 
Dziś pojazdy zmuszone są okrążać 
kaplicę ulicami: Bazyljańską i Het- 
mańską, a tamtędy właśnie kursują 
autobusy. 

Zresztą projekt jest obecnie tylko 
projektem, mojem zdaniem, celowym, 
ale jeszcze nieopracowanym i nie 
zatwierdzonym. W. T. 

gji, nauki obywatelskiej, społecznej i spół- 
dzielczości. 

Zapisy w szkole Przemystowo-Handlo- 
wej (Królewska 4) codziennie od 10—1 p.p. 

— Wykłady z psz czelnictwa dla kole- 
jarzy i miłośników. Staraniem Ministerstwa 
Komunikacji oraz naczelnego związku orga- 
nizacyj psz czelniczych, zostanie przeprowa- 
dzony cykl pouczeń z pszczelnictwa (obej- 
mujący 16 wykładów) — w lokalu „Ogniska 
Kolejowego" w Wilnie przy ul. Kolejowej 19. 
Wykłady kontynuowane będą od godz. 17e-j 
dn. 4, 5, i 6-go grudnia. Ё 

Analogiczny cykl pouczeń przeprowadzo- 
ny będzie w Bydgoszczy, Poznaniu, Gdańsku 
Krakowie, Stanisławowie, Radomiu i we 
Lwowie. : 

Przewodniczącym lotnych wykładów jest 
p. Rembalski — delegat Ministerstwa Komu- 
nikacji. 

TOWARZYSKA. 
— U Techników. Dzisiaj u Techników 

odbędzie się kolejna towarzyska *środa”. 
Zawdzięczając troskliwości gospodyń i go- 
spodarzy, którzy nadali zabawie wybitnie 
swoisty towarzyski charakter, „środy uzy= 
skały ogólną sympatję, a idea przeplatania 
tańców deklamacją, muzyką i śpiewem — peł 
ne uznanie i poklask, Dzisiejsza „środa” z 
powodu adwentu będzie nieco odmienna: 
tańców nie będzie, natomiast cały wieczór 
zostanie poświęcony sztuce, zaczynając od 
śpiewu i kończąc na estradowych tańcach. 

Zabawa rozpocznie się punktualnie o 
godz. 8 m. 30 koncertem skrzypcowym. 

Jedno jest godnem pożałowania, że sala 
stowarzyszenia jest za mała, aby przyjąć 
wszystkich, życzących wspólnie spędzić ten 
wieczór, gdyż jak słyszeliśmy, bardzo liczne 
grono towarzystwa tam się wybiera. 

: RÓŻNE. 
— Zjazd starostów. W dniach 6 i 7 

b. m. odbędzie się w Wilnie zjazd starostów 
Woj. Wileńskiego. 1 

— — Ul. Žawalna polączona zostanie 
z Kolejową. Magistrat wiłeński opracował 
projekt przedłużenia ulicy Zawalnej i połącze 
nia jej z ulicą Kolejową. W ten sposób ruch 
kołowy przeniesiony zostanie z ulic Sadowej 
i Kwiatowej. Projekt ten przesłany zostanie 
do Urzędu Wojewódzkiego dla zatwierdze- 
nia. 

— (0) Losy ks. Fr. Muckermana, We- 
@ wiadomości otrzymanych z tutejszych 
sfer ewangelickich, znany w Wilnie z cza- 
sów okupacji niemieckiej ks. Fr. Muck erman 
porzucił zakon Jezuitów, zrzucił suknię du- 
chowną, ożenił się i jest obecnie profesorem 
biologji w Berlinie. i 

— (b) Budowa pomnika Montwiłła. W 
ub .sobotę Komitet budowy pomnika Mon- 
twiłła zbadał w Wilnie 3 ewentualne miejsca 
gdzie projektują postawienie pomnika. Uwa- 
žano iż najlepiej odpowiadającym pod po- 
mnik miejscem jest placyk u zbiegu ulic Za- 
walnej i Trockiej, naprzeciwko pałacu p. mrg. 
Umiastowskiej. 

— (b) Odbudowa kraju. Ministerstwo 
Robót Publicznych, za pośrednictwem Banku 
Gospodarstwa Krajowego, wyasygnowało 
na rzecz odbudowy województwa Wileńskie- 
go 200 tys. zł. Onegdaj wydział odbudowy 
kraju Urzędu Wojew. sumę tę podzielił po- 
między powiaty. 

TEATR I MUZYKA 
— Reduta na Pohulance. „Kordjan*. 

Dziś po raz ostatni przed zejściem na dłuż- 
szy czas z repertuaru poemat dramatyczny 
J. Słowackiego — „Kordjan* z j. Osterwą 
w postaci tytułowej z udziałem pełnego ze- 
społu Reduty i licznych statystów. 

Początek punktualnie o godz. 20-ej. Bi- 
lety w biurze „Orbis* do godz. 16 m. 30 
i od 17-ej w kasie teatru. : 

— świt, Dzień i Noc" w Reducie. Świe- 
tni artyści Teatru Polskiego w Warszawie, 
urocza bohaterka filmu polskiego Marja Ma- 
licka, i znakomity artysta Aleksander Wę- 
gierko przybywają do Wilna, by wystąpić 
w słynnej komedji Niecodemiego p. t. „Świt, 
Dzień i Noc”, który to występ odbędzie się 
w czwartek, 6 grudnia b. r. o godz. 8-ej 
wieczorem. 

— Wileńskie Towarzystwo  Filharmo- 
niczne w Reducie na Pohulance. Realizując 
powzięte na siebie zadanie, Wil. Tow. Filh. 
urządza w najbliższą niedzielę 9 grudnia, o 
godz. 5-ej po poł. pierwszy koncert symfo- 
niczny w tym sezonie. Dzięki subwencji ja- 
ką przyznano Towarzystwu w roku bieżą- 
cym, ciągłość koncertów symfonicznych bę- 
dzie mogła być w pełni zachowaną. Zarząd 
Tow. zakupił ostatnio szereg nowych nut i 
m. in. wykonane zostaną na koncercie nie- 
dzielnym nieznane utwory A. Roussela, B. 
Smetany oraz świeżo napisana suita T. Sze- 
ligowskiego p.t. „Kaziuki“. Solistką koncertu 
będzie znakomita skrzypaczka—wirtuozka 
Irena Dubiska, która wykona z towarzysze- 
niem orkiestry przepiękny koncert Karłowi- 
cza. Jak więc widzimy niedzielny koncert 
przedstawia się zewszechmiar niezwykle 
interesująco. Dyryguje A. Wyleżyński. Bile- 
ty w cenie od 1—6 zt. do nabycia w Orbisie 
Mickiewicza 11. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). „Po- 
wrót do grzechu“ St. Kłedrzyńskiego, ze 
względów technicznych grany będzie dziś i 
jutro, po raz ostatni. Według opinii prasy 
i publiczności jest to najlepsza i najlepiej 
grana sztuka w ostatnim sezonie. 

— Premjera najbliższa. W piątek wcho- 
dzi na repertuar świetna sztuka angfelska 
„Czarodziej“ („Beverley“), pełna mocnych 
scen i sensacyj. 

— Premjera popularna. W sobotę, o 
godz. 3-ej p. p. z powodu przypadającego 
święta, grana będzie przeróbka Poboga z 
powłeści H. Sienkiewicza „Ogniem i Mie- 
схет“. 

— Gościna Teatru Narodowego w Wil- 
nie. Po przezwyciężeniu przez kierownictwo 
Teatru Polskiego piętrzących się przeszkód i 
otrzymaniu nareszcie sankcji władz stołecz- 
nych, które traktują wyprawę Teatru Naro- 
dowego do Wilna jako obowiązek społeczny 
i kulturalny, dziś już przyjazd tego Teatru 
można uważać jako fakt.dokonany, jednak 
Teatr Narodowy będzie bawił u nas krócej 
niż poprzednio przewidywaliśmy. Narazie 
jest mowa tylko o trzech dniach, t. j. ponie- 
działku 10 b. m., wtorku 11 b. m. i środzie 
12 b. m., podczas których grane będzie ar- 
cydzieło A. Fredry „Pan Jowialski* w całko- 
wicie warszawskiej obsadzie i dekoracjach. 

Na przyjazd Teatru Narodowego — Te- 
atr będzie odnowiony. Bilety już są do na- 
bycia w kasie Teatru Polskiego 11—9 wiecz. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Uparta desperatka. W nocy na 4 b. 
m. w Celu pozbawienia się życia otruła Się 
esencją octową 18 letnia Szejna Woronowa 
(Majowa 29). Desperatkę w stanie ciężkim 
dostawiono do Żydowskiego Szpitala. 

W październiku r. b. Woronowa rów- 
nież truła się esencją octową i następnie jo- 
dyną. 

— (b) Przemytnicy strzelają do kopi 
stów. Wczoraj w nocy w rejonie Wizajn na 
pograniczu polsko-litewskiem, banda prze- 
mytników z Litwy ostrzelała patrol KOP'u. 
Na szczęście strzały chybiły celu. Przemy- 
tnicy zaś, uciekając na teren litewski, po- 
rzucili kilka worków z sacharyną, spirytu- 
sem i galanterją. 

— 30 strzałów . We wsi Kalwiczki gm. 
Duksztańskiej N. Klimaszewski dokonał na- 
padu oddając około 30 strzałów do domu 
mieszkalnego H. Sokołowskiego. Sprawcę 
aresztowano. 

Dochodzenie ustaliło iż zajście powstało 
na tle zemsty osobistej. 

— Trucizna i spraw rozwodowa. W no- 
cy na I bm. w celu pozbawienia się życia 
otruł się nie ustaloną trucizną inżynier 42-le- 
tni Mikołaj Pieczenko (Tyzenhauzowska 4), 
Dochodzenie ustaliło iż Pieczenko otruł się 
wobec mającej się odbyć w dn. 1 bm. w 
sądzie okręgowym sprawy rozwodowej, 
chcąc zastraszyć żonę i zmusić ją do pogo- 
dzenia się. 

Lekarz pogotowia udzielił pomocy. 

OFIARY. 
Składając 5 zł. na szkołę dla ociemniałych 

proszę p. Adamową Zawadzką o wpłacenie 
następnego ogniwa. 

iu Kamilla Mianowska. 

Dramat wielkiego serca 

[APOLKI MATKI i POLKI KOCHANKI! WJ 
v polsko-ameryk. arcydzieło A 

A „CIERPIENIA MIŁOŚCI i 
„Z raju bolszewickiego* 

w W tych dniach w kinie „HELIOS. 

  

RADJO. 

Środa, dn. 5 grudnia 1928 r. 
11,56- 12,10: Transmisja z Warszawy— 

sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie, komunikat meteorologiczny. 16,10 
—16,30: Odczytanie programu dziennego i 
chwilka litewska. 16,30—16,45: Komunikat 
Zw. Mł. Polskiej. 16,45 - 17,10: „Wigilja św. 
Mikołaja* Marii Reuttówny — słuchowisko 
dla dzieci. 17.10 - 17,35: Tr. z W-wy: „Or- 
ganizacja bibljotek szkolnych, oraz ich zna- 
czenie dla młodzieży* odczyt. 17,35—18,00: 
Audycja recytacyjna z cyklu „Rozwój pol- 
skiego humoru* Fragmenty z utworów Fr. 
Zabłockiego. 18,00 - 19,00: Tr, z W-wy: Kon- 
cert. W programie: Odgłosy Wschodu. 19,00 
—19,25: Audycja niespodzianka. 19,25— 19,50: 
Feljeton radjowy: „Śmiech i humor radja*. 
19,50: Odczytanie programu na czwartek, 
sygnał czasu z W-wy i komunikat. 20,30— 
22,00: Tr. z W-wy: Koncert kameralny. W 
programie utwory Szopena i Moniuszki. 
22,00—23,00: Tr. z W-wy: Komunikaty orąz 
muzyka taneczna. 

Kursy Kierowców Samochodowych Stowarzyszenia Techników Pol- 
skich w Wilnie ul. Ponarska 55, tel. 13-30. 

GRUPA XXVII (amaforska) 
kandydatów na kierowców niezawodowych rozpocznie zajęcia dnia 12-go 
grudnia rb. Kurs 6 tygodniowy dla Pań i Panów. Wykłady teoretyczne bę-. 
dą odbywać się częściowo przy ul. 
Techników), częściowo przy ul. Ponarskiej 55, 

Wileńskiej 33 (lokal Stowarzyszenia 
w godzinach wieczornych. 

Zapisy przyjmuje i informacyj udziela sekretarjat kursów codzien= 
nie od godz. 12-ej do 18-ej przy ul. Ponarska 55, tel. 13-30.



4 SŁOWO 

Prace rzeźbiarskie 
proi. Bałzukiewicza 
Jak wiadomo kapituła metropolital- 

na wileńska zamówiła u utalentowane- 
go art. rzeźbiarza wileńskiego B. Bał- 
zukiewicza nagrobek arcybiskupa Jana 
Cieplaka, który zostanie umieszczony w 
naszej Bazylice a którego model gi- 
psowy był wystawiony przez dłuższy 
czas w lewej nawie świątyni. Otóż, jak 
słyszeliśmy, obecnie prof. B. zajęty jest 
sprawą odlewu rzeczonego pomnika, 

  wcześniej uwieńczyć bronzowym odle- wariacje odbijają się molekularnie na drucie 
wem podstawy pomnika jak wkrótce stalowym który je ego nc 

+ 8 й jak się nawija na walek. y później ten 
po świętach Wielkanocnych, ile że przy proces odbywa się w odwrotnym kierunku 
tem pochłonie go przedewszystkiem 0- a drut znów w tym samym kierunku prze- 
bowiązkowa praca pedagogiczna w na- chodzi przed elektromagnesem, magnetyczne 

szej Wszechnicy. A przytem nie wia- A O kiki przez stal EE 
. p ywują na plytę telefoniczną i reprodukują 

domo jeszcze, skoro pomnik J. Mont- pierwotne głosy. Ponieważ w każdym razie 
wiłła zostanie wzniesiony przy rogu oddane te głosy są słabsze, niż głosy pierwot- 
ul. Zawalnej i Trockiej, czy prof. Bał- i UA A EA ESA HR 
zukiewi i ni : ności, włączyć tylko rozgłośnik, podobny do 
A i aa dbam ne używanego przy felegrafie bez drutu, aby 

o wzmocnić oddany głos. 
mentalnej łącznie z cokorem samym jak , W ten sposób głosy mogą być reprodu- 
i biustetm. kowane według upodobania i nieskończenie. 

Gdyby monument MontwiRowski miał jak wryte są dziś w płytę gramofonową, ale 

"Od dna 3 do dnia 7 grudnia 1926 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

„NIEZWYCIĘŻONA FREGATA" | 
dramat w 14 aktach. Wielki epos morza! Bohaterskie walki z Korsarzami! Technika zdjęć bitwy 
morskiej przewyższa wszystko, cośmy dotychczas widzieli. W rolach głównych: Estera Ralston, 
Wallace Beery i Charles Farrell. Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek seansów od godz. 4-ej. | 

Następny program: „GARBUSEK*. 

śliejski Kinematograi 
Kulturalno-Oświatowy 

SALA MIE JSKAĘ 
ul. 'Ostrobramska 5. 

  

Kino- “ i į* Najsubtelniejsza pikantna historja miłosna. 
Teatr „Belid$ Fascynujący film na czasie! IA W rol. gł.: bogini zmysłów, ulubienica ttumów 
wi 3 ons Friland i Livio Pavanelli. Sensacyjno-erotyczna treść! 

ARÓW L Ų U ti e p l t i — Cudowne sceny. — — Seansy o g. 4, 6, 8 "1045. — 

  

Głosy są niejako wpojone w drut stalowy tak 
X-cio lecie NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI! 

wykonywanego już obecnie w bronzie. zdobić ogród po- Bernardyński, gdzie nie sposobem mechanicznym, lecz moleku- s a 

Będzie to pierwsza w Wilnie próba wy- w dniu 1-go bm. Komitet Wykakówoz: larnie. Znajdują one się wcielone niejako w — INO-TEATR Dziś 3-ci film ze złotej serii „grupy wielkich gwiazd ekranu* wytworni „United Artists“. | 
konania w formie artystycznej dużej В ‚ : stal. Te rolki z drutem mogą być zachowane 

; E |. } l budowy pomnika upatrzył dlań miej- i według upodobania używane. Są w każ- p l int 
rzeźby odlewanej i cyzelowanej właś- sce, mianowicie w bardzo malowni- gym razie praktyczniejsze od łatwo się psu. »* OlON]a 
nie tu, a nie w Warszawie, lecz że się 
wykonywa ta praca u nas pod kierun- 
kiem bardzo sumiennega artysty - auto 
ra rzeczonej kompozycji pomnikowej, 
więc bezwątpienia próba ta wypadnie 
pomyślnie. 

Jak wiadomo B. Bazułkiewicz nie tyl 
ko niósł czynną pomoc nieodżałowanej 
pamięci Antoniemu Wiwulskiemu w Pa 
ryżu przy wykonywaniu wspaniałego 
pomnika  Grunwalčskiego,  odlewa- 
nego dla Krakowa nad Sekwaną. lecz 
był w pewnej mierze współautorem 
wielkiej tej kompozycji przy technicz- 

czej części gaju na wzgórku — to wów jących płyt gramofonowych. Ciekawem jest 
czas może nie potrzebowałby nasz ar- e s, Sao juž raz drutu Sios 

^ i użyć powtórnie do nowei rozmowy, a wtedy 
tysta tworzyć NOWEJ podstawy dla 5 pierwsze głosy wchłonięte przez stal znikają 
czonego biustu albowiem ów słup, į 

Potęžny dramat ojcowskiego serca p. t. „BB cz e e „2? 

o|g powieści „Kapitan Sorell i jego Syn“. W rol. gt+ H. B WARNER (styuny odtworca roli Chrystusa 
оан W filmie „Król Królów*), S WOLHEIM (Bulba z filmu „Burza“) i MARY HOLAN (Imogena Robertso! 

zarówno jak i piedestał, który się znaj- bier. i zatrzymuje tylko nowe głosy. I to oczątek_o_g. 4rej, ost. 10.25. Bilety honorowe nieważne. ||| $ 
duje w parku Montwiłłowskim pod Ros moži:a powtarzać bez kojca Apasat może = Set talk; T 

я Н AU * й o AG ich *uze Poraz pierwszy w Wilnie «« Wielki dramat dziejo 1 
są, byłby tu najzupełniej odpowiednią A znała POECI siqye | Długooczekiwana uroczysta premjera! „DSTATNI GAROÓWI wielkich akt p]z pówieści EMILA į 
podstawą dla rzežby. Aparatem tym można będzie przekazy- Kino „Piccadilly VALOBREGA Reżyserji: Michał Leński w rolach głównych: znana piękność Helena'Lunda i bohater MACISTE. 

Jak wiadomo, ów cokół nomnikowy wać nietylko rekordowe wiadomości telefo- WIELKAG42 Film wykonany na podstawie tajnych archiwów Ochrany Carskiej. Przygody miłośne Cara Wszechrosii... 
malak stużyć*a-podstaię dla dole nem na dalekie odleg.ości, lecz może on przy- ° Tragiczne dzieje ostatnich Carėw! Gehena więźniów politycznych! Pońura tejermnica kazamatów rosyjskicht 

LS Ё i i = Sceny o niebywałem napięciu. Początek o godz. 3. Adama Mic'kiewicza, przepysznie wy- śpieszyć ogromnie rozmowy  dalekodystan: y y pię ą g i 

Dziś! Arcydzieło genjalnego A. ©. 

sowe a wskutek tego dać ogromne oszczęd- 

Duponta twórcy „Moulin Reuge* Kobiety 0 nieczystem sumieniu 

konaiego w bro1.:> przes. prof. P. We- ności kosztów rozmów tet-fonicznych. Nada- 

Wzruszający erotyczny dramat w 12 aktach z cyklu (Handel żywym towarem), w rolach głównych żywiołowo 1 

A. Mickiewlcza 22, 

   

  

  

  

ka „Nanda“ lonskiego. jący wiadomość, mówi do aparatu w normal- 
Za czasów rządów moskiewskich NY. sposób, podając około stu słów na minute. 

  

jej iu i Е ; 5 i i ielk й > $ “е‘1“ jej p ra i dozorował przy projekt ozdobienia parku Montwiłło- i aa alejce ez : piękna Lil Dagover i Hans Mirendorf. 
odlewie ta gni . wskiego pomnikiem Wieszcza naszego odbiorczem 1000 do1200 słów na minutę 

Wypbitnie utalentowany art. archi" musiai, niestety, być zaniechany. Cha- Po ukończonej rozmowie rolka z drutem sa- BBBABNEBEBAREWEZEGEZEGEREAZZZZOABEZEGEME Okazinie do sprze- 

  

dania P LAC 200 są- tekt śp. Wiwulski bardzo zdolny i jako | 
žni kwadr. na Zwie- | rzeźbiarz, o dużej sile twórczej, lecz nie 

rozporządzający dłutem równie mięk- 
kiem i technicznie wprawnem co prof. 
Bałzukiewicz, musiał posiłkować się 
jego współpracownictwem. 

rzktc cwego co<»iu be:-nowego z lowym w miejscu od aa RE um 
В . я :„ Wwolnie puszczana w ruch, drut sie odwija i 

granitowym piedestałem, jako nadają- powtarza nadaną rozmowę i to tylko z szyb- 
cy się właśnie do ustawienia na zadrze- kością sto słów lub mniej na minutę. 
wionem wzgórzu mniej by się nadawał Dr. Stille powiada, że koszta jego drutu 
do pomnika na tle kamienicy miejskiej AC A Ea z we Aa 

ni WY : wskute ego w krótkim Czasie wno 

„ Właśnież i niedoszły pomnik poety W. dziedzinie telefonów jak gramofonów nastą- 
parku pod Rossą miał ozdabiać piękne pią wielkie zmiany. 
wzgórze owego parku. 

   
ISO    

rzyńcu przy ul. To- 
masza Zana, róg Ge- 
dyminowskiej. Dow. 
się w Biurze Ogło- 
szeń S. Jutapa, ul. 
Niemiecka 4, tel. 222. | 
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Jedyna amerykańska maszyna do pisania z łożyskami kulkowemi, 
Prof. Bałzukiewiczowi Wilno za- NE т SĘ > 

zupełnie cicho pisząca, najlżejsze uderzenie. 
wdzięcza niejedną rzeźbę piękną o cha- 

    

wa domy dre- | | 

akterzę przeważnie dekoracyjnym. L"Slimczyk"* gapa Żądajcie oferty od firmy s. 4 
Obyż obecnie dwiema naraz rzeźbami mieszkaniach | Z| 

PARROT ESI M TSENETESSTAZTTEKŲ TTT placem — przeszło ;” 
poważnie skomponowanenii ozdooił on 
jak najpomyślniej zarówno Bazylikę na 
szą, gdzie za kilka miesięcy stanie na- 
grobek Arcyb. Cieplaka, jak i ogród 

180 sąż. kw. sprze- 
damy natychmiast | 
za 20.000 złotych | 
D. H.-K. „Zachęta* | 

Mickiewicza 1, 

Obwieszezenie, 
Komornik B Sądzie Okręgowym w: 

Wilnie Antoni Sitarz, zamieszkały w Wilnie 
B-CIĄ LION : xa 

Bielsko, reprezentacja w Wilnie, generalne Biuro „Administracja* 

Sensacyjny wynalazek. 

    

  

miejski, gdzie będzie wzniesiony w tym w dziedzinie gramofonów i telefonów. rzy ul. św. Michalskiej Nr. 8 zgodnie z art. 
© г{…ёіё‚іссеі ATA Ć W tych dniach w _ Paryżu niemiecki inży- 1080 U. P.C. ogłasza, iż w dniu 19 grudnia SB ul. Wielka Nr 42, tel. 14 38. o 1966 tei: 9-05. —0| | 

г nier dr. Stille demonstrował swój wynala- ini i stem bronzowyn Jozefa Montwiła. zd My MIE demonitroyał, svė)wynda: 1925 roka © godzi 10 ano Vin Przy КЕВВ В КЕ Е Е Р З З Е Е З Е РЕ Е Р ЕЕ Е Е2 29 2 Е Е Я ЕЕ | 
Mniemamy, że gdyby prof. Bałzu- bywałe zainteresowanie. Może on bowiem do- wtórna sprzedaż z licytacji publicznej mająt- ы 2 du; d : | 

kiewicz, dane byt'*y wykoaame Konać zupełnego przewrotu w dziedzinie gra- ku ruchomego Lubowi Tichtonowej składa- 8676. 1. A. „Munic Dawid" w Miorach, pow. Brasławskim, BGB R ЕНЛ OKNA 
aa Sr AM EPEE mofonów i telefonów. Wynalazek ten może jącego się z umeblowania, bielizny ubrania drobna sprzedaż towarów kolnjalno - spożywczych. Firma ist- pomnika ы Ša iš MKoruli, przė- zupełnie wyprzeć z użytki płyty gramofono- i innych ruchomości oszacowanego na sumę Nieje od 1927 roku. Właściciel Munic Dawid zam. tamże. & R B E 

dewszystkiem mielibyśmy już prawdzi- we i dokonać istnej rewolucji w rozmowach złotych 905 na zaspokojenie pretensji Seba- ||| | | | | | | ać A z SDA I BET EBS 
wie artystyczną ozdobę w naszym o- telefonicznych na daleki dystans. Zasadą te- stjana n 5 Rudnickiego. 

go wynalazku jest utrwalenie w sposób ele- Komornik Sądowy A. Sitarz 8677. 1. A. „Pajkin Mina“ w Muorach, pow. Braslawskim, grodzie zamkowym i nie potrzebowališ 
my, jak dotychczas się dzieje, przecią- 
gać sprawy uczczema lirnika wiosko- 
wego oddawna oczekiwanym monumen 
tem. 

Pomnik Arcybiskupa Cieplaka bę- 
dzie gotów nie wcześniej jak w roku 
przyszłym na święta Wielkanocne, ile 
że jako większe dzieło rzeźbiarskie, 
składające się z kilku części oddziel- 
nie cyzelowanych, wymaga ono dłuż- 
szego czasu na dokładne i efektowne w 
detalach wykończenie. 

ktromagnetyczny głosu na drucie stalowym. 
Wszyscy elektrotechnicy wiedzą, że stal - 

nawet po ustaniu działania na nią siły magne- 
tycznej zatrzymuje przez pewien czas tę siłę, 

szy zużytkował praktycznie to zjawisko, bo 
zdołał utrwalić magnetycznym sposobem na 
pewien czas głosy w stali i reprodukować je B 
ponownie. Ale po pewnym czasie magne- 6864 
tyzm ze stali się ulatniał. Dlatego też Poulse- ją -—==z==q——- 
na doświadczenie pozostało tylko naukowym swetnianych i bawełnianycha 
eksperymentem. Dr. Stille twierdzi, że udało 
mu się sposobem magnetycznym zupełne 
utrwalenie głosów na stali. 

- DOM HANDLOWY 
= S m 66 

którą w siebie wchtoneta. W 1900 r. stawn: 
duński elektrotechnik Poulsen po raz A s „BŁAWAT WILEŃSKI 

E Wilno, Wilefska 31. 
a TANIA wyprzedaž resztek 

rozmaitych towarów 

sklep kolonjalno - spożywczy. Firma istnieje od 1928 roku. Wła- 
ściciel Pajkin Mina, zam. tamże. 1899 — VI. 

8678. I, A. „Permont Basia" w Widzach, pow. Brasławskim, 
drobna sprzedaż towarów spożywczo - galanteryjnych. Firma 
istnieje od 1925 roku. Właściciel Permont Basia, zam. tamże. 

1900 — VI. 

8678. I. A. „Permont Chaja“ w Widzach, pow. Brasławskim 
drobna sprzedaż towarów spożywczo - galanteryjnych. Firma 
istnieje od 1927 roku. Właściciel Permont Chaja, zam. tamże. 

190: 

8680. I. A. „Pincow Mendel* we wsi Zamosze gm. Jod- 
skiej, pow. Brasławskim, drobna sprzedaż towarów spożyw- 
czych, galanter ji i resztek towarów włóknistych. Firma istnie- 

  

Czopki he- “ (z kogutkiem) 
MorGLdAlnE „Varitol UDE ob 
krwawienie, 

e a oi t 

swędzenie, 
zmniejszają guzy (żylaki). 

Sprzedaj teki i „E Z wviatkiem niedziel 1 sia apteki i say apteczne. £ świat. WAĆ 

LEKCJE ŚPIEWU 
solowego i dykcji. 
Jąkanie „i wszelkie 

inne wady wy- 
mowy usuwąm ZŲ- 

pełnie, 

Toija Kozabowska 
ul. Sierakowskiego 25 

pieczenie, m. 3, od g, 5—€ p.p.,. 

а е о 

ieniądze na opro- 
i H centowanie z naj- 

  

. Opisuję z grubsza wynalazek dr. Stillego. 
Cienki drut z specjalnej stali połączony z ele- 
ktro-magnesem odwija się sam powoli. Siła 

Z powyższych wzgłędów prof. B., 
który niezadługo zabiera się do wyko- 

Kupując fowar krajowy. 
i ei ) 

| KARTGFLE ||| je od 1908 roku. Właściciel Pincow Mendel, zam. tamże. 
1902 my dogodnie 

  

nywania studjów rzeźbiarskich nad po- elektro-magnesu zmienna jest w stosunku de  Wzmacniasz bilans handlowy —-—->———————————————— w każdej ilości sprzedaje „Rolnik Wil. Biuro Komi-| | 
piersiem Montwiłła, nie będzie mógł wibracji płyty odbieracza telefonicznego. Każ 8681. I. A. „Pincow Pesia'* w Miorach, pow. Brasławskim, Wileński* Kałwaryjska 11 m. 3 tel. sowo - Handlowe, 

: dy telefon ma taką plytę. Te magnetyczne drobna sprzedaż towarów spożywczych. Firma istnieje od 1928 147, w składach: Pacific Rossa i Sklep Mickiewicza 21, 
roku. Właściciel Pincow Pesia, zam. tamże. 1903 — VI. Kalwaryjska 6. —0 №!. 152. _ 2695 -1 | ____________________ gs no | 

— 8682. I. A. „Pincow Slowa“ w Miorach, pow. Brasławskim, EEST @ЧОИ 2МЕ ET. UA URK) 

  

Rejestr Handlowy 
DO Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okręgowego w Wilnie 

wciągnięto następujące wpisy: 

8701. I. A. „Wilnowicz-ćwieczkowski Jan* w Miorach, 
pow. Brasławskim, sklep tytuniowy. Firma istnieje od 1925 
roku. Właściciel Wilnowicz-Ćwieczkowski jan, zam. tamże. 

1878—VI 

8702. I. A. „Czesława Zahorska — Resturacja* w Nie- 
mtenczynie, pow. Wileńsko-Trockim, restauracja. Firma istnieje 
od 1926 roku. Właściciel Zahorska Czesława, zam. tamże. 

1879—VI 

w dniu 18-10 1928 r. 
8703. I. A. „Zioła Lecznicze, Handel i Kultura Roślin Le- 

karskich M. Szydłowski. Bazyli Gromow i R. Abramowicz — 
S-ka". Skup zawodowy zioł lekarskich w celu odsprzedaży. Sie- 
dziba w Święcianach, Rynek 2. Przedsiębiorstwo rozpoczęło 
działalność z dn. 10 marca 1927 roku. Wspólnicy zam. w Świę- 
cianach: Michał Szydłowski — przy ul. Polskiej 15, Bazyli * 
Gromow — przy ul. Nowej i Rubin Abramowicz — Rynek 26. 
Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dnia 9 marca 1928 
roku, na czasokres do dn. 9 marca 1938 roku. Zarząd należy do 
wszystkich trzech wspólników. Wszelkie zobowiązania, umowy, 
weksle, czeki, pełnomocnictwa i inne dokumenty w imieniu 
spółki winny być podpisywane pod stemplem firmowym przez 
wszystkich trzech wspólników lub też z upoważnienia spółki 
przez dwuch wspólników. Wszelkie operacje pocztowe i kole- 
jowe załatwia każdy ze wspólników na podstawie upoważnienia 
spółki, 1880—VI 

8704. I. A. „Skup Inu, zboża i nasion Zyskand Mowsza 
i Kac Hirsz, S-ka". Skup Inu, zboża i nasion w celu odsprzeda- 
ży. Siedziba w Oszmianie. Przedsiębiorstwo rozpoczęło . dzia- 
łalność od 1924 roku. Wspólnicy zam. w Oszmianie: Mowsza 
Zyskand — przy ul. Piłsudskiego 1 i Hirsz Kac — przy ul. 
Piłsudskiego 6. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z 
dn. 29 kwietnia 1928 roku na czasokres do dn. 29 kwietnia 
1930 roku. Zarząd należy do obydwuch wspólników. Zobowią- 
zania i wszelkie inne dokumenty podpisują w imieniu spółki 
obaj wspólnicy. 1881—VI 

w dniu 18-10 28 r. 
8705. I. A. „Cegielnia Trynopolska — Malwina Margo- 

linowa i spółka”. Prowadzenie cegielni. Siedziba w Wilnie, przy 
ul. Kalwaryjskiej 135. Spółka istnieje od 21 sierpnia 1928 roku. 
Wspólnicy zam. w W ilnie: Malwina Margolinowa — przy ul. 
Wileńskiej 47 i Józef Wurgaft — przy ul. W. Pohulance, 15. 
Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 21 sierpnia 
1928 roku, na czasokres do dn. 1 marca 1934 roku. Zarząd 
należy do obydwuch wspólników. Wszelkie zobowiązania, ple- 
nipotencje umowy, czeki i rachunki, obowiązujące spółkę, pod- 

pisują obaj wspólnicy łącznie pod stemplem firmowym. Kore- 
spondencję zaś zwykłą podpisuje każdy ze wspólników, jako 
też każdy z nich przyjmuje i kwituje samodzielnie z odbioru 
korespondencji zwykłej, poleconej i wartościowej, oraz prze- 
syłek pieniężnych. 1882—VI 

w dniu 26-10 28 r. 
8707. 1. A. „Dostawa mięsa do 85 p. p. Legjonów Jan- 

kiela Rudeńskiego* w Wilnie ul. W. Stefańska 25, dostawa mię- 
sa. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Вг` WEG 
zam. tamże. 1009— 51 

8708. I. A. „Chaja Kowarska* w Wilnie, ul. II Jatko- 

wa 2, sklep dodatków krawieckich i galanteryjnych. Firma 
istnieje od 1927 roku. Właściciel Kowarska  Chaja, zam. w 
Wilnie, ul. W. Pohulanka 11-a. 1884—VI 

w dniu 26-10 28 r. 
8709. I. A. „Sprzedaż drzewa opałowego Abel Kirzner 

i L. Gelpern — spółka”. Sprzedaż drzewa opałowego. Siedziba 
w Wilnie, ul. Piłsudskiego 12. Spółka istnieje od 12 sierpnia 
1928 roku. Wspólnicy zam, w Wilnie: Abel Kirzrer — przy 

ul. Zwierzynieckiej 18 i Lejba Gelpern — ul. Piłsudskie- 
go 8. Spółka firmowa zawarta na mocy umox dn. 1 czerw- 

ca 1928 roku. na czasokres do dn. 1 czerwca 1930 roku. Za- 

rządca spółki jest Lejba Gelpern. Wszelkie zobowiązania, wre- 

ksle, czeki i umowy podpisują obaj wspólnicy łącznie. +, 
1885—VI* 

U żyj mn O BRA z ZOO EŃ 

8710. 1. A. „Restauracja — BAR KRESOWY — Józei- 
Karol Janosz i spółka" Restauracja ze sprzedażą wyrobów wód- „ 
czanych. Siedziba w Wilnie, ul. Zawalna 23. Spółka istnieje od 
1 września 1928 roku. Wspólnicy zam, w Wilnie: Józef Karol 
Janosz przy ul. Rydza Śmigłego 42 i Ferdynand Roszczewski 
— przy ul. Ostrobramskiej 2. Spółka firmowa zawarta na mocy 
umowy z dn. 28 września 1928 roku. na czasokres do dn. 31 
grudnia 1929 roku. Zarząd należy do obydwuch wspólników. 
Wszell 'obowiązania, wydawane w im' tieniu spółki, pod i 
sują oł "spólnicy łącznie pod stemplem firmowym. 1886—VI 

s | A. „Goldberg Mejer i Jankiel Markus S-ka". 

Sklep +“ i szkła. Siedziba w Smorgoniach, pow. Oszmiań- 
skim. Fir: istnieje od 1921. roku. Wspólnicy zam. w Smor- 

goniach, Oszmiańskiego: Mejer Goldberg i Jankiel" Mar- 

kus. Spółkk mowa zawarta na mocy umowy z dn. 16 marca 

1928 roku. na czasokres do dn. 1 stycznia 1933 roku. Zarząd 

spółki należy do obydwuch wspólników. Weksle, i inne zobo- 

wiązania podpisują w imieniu spółki obaj wspólnicy łącznie. 
w dniu 27-10 28 roku. 

8712. I. A. „Przedsiębiorca budowlany Pawłowski Bole- 

sław* w Wilnie, ul. Witoldowa 32—6 roboty budowlane. Fir- 

ma istnieje od 1928 roku. Właściciel Pawłowski Bolesław, zam. 

tamże, 1888—VI 

w dniu 29-9 28 roku dodatkowy. 

5404. Il. A. „Baran Jakob“ Przedmiot — skład aptecz- 

ny. Siedziba w Lidzie, ul. Rynek 2. Na mocy aktu zeznanego 

przed Henrykiem Piekarskim, Notarjuszem w Lidzie w dn. 2 

stycznia 1928 roku. za Nr. 18 Jakób Baran sprzedał aptekę na 

własność Pejsachowi Wałkomirskiemu. 1889—VI 

w dniu 16. 10. 1928 r. 
8668. 1. A. „Koczergińska Nechama* w Widzach, pow. Bra- 

sławskim, drobna sprzedaż towarów spożywczych. Firma ist- 

nieje od 1925 roku. Właściciel Koczergińska Nechama, zam. 

tamże. 1890 — VI. 

8669. I. A. „Koczer Ela“ w Miorach, pow. Brasławskim, dro- 

bna sprzedaż towarów spożywczych, galanteryjnych i skórza- 

nych. Firma istnieje od 1920 roku. Właściciel Koczer Ela, zam. 

tamże. 1891 — VI. 

8670. I. A. „Kowalczyk Jan“ w Turmontach, gm. Smołw eń- 

skiej, pow. Brasławskim, sklep wódek i towarów kolonjalnych. 

Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel Kowalczyk Jan, zam. 

tamże. 1892 — VI. 

8671. I. A. „Krejner Fejga“ w Miorach, pow. Brasławskim, 

drobna sprzedaż towarów - galanteryjnych i skór. Firma ist- 

nieje od 1926 roku. Właściciel Krejner Fejga, zam. tamże. 
1893 — VI. 

8672. I. A. „Kusznier Chona" w Miorach, pow. Brasław- 
skim, drobna sprzedaż towarów galanteryjnych, włóknistych, 

spożywczych i skór. Firma istnieje od 1921 roku. Właściczel 

Kusznier Chona, zam. tamże + 1894 — VI. 
  

8673. I. A. „Lewin Lipa* w Widzach, pow. Brasławskim, 

detaliczna sprzedaż towarów włóknistych, gotowych ubrań i 

obwarzanków. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel Lewin 

Lipa zam. tamże. 1895 — VI. 

A "8674. TA. „Luliūski Josel“ w Miorach, pow. Brasławskim, 

drobna sprzedaż towarów spożywczych, bakalejnych i skór. Fir- 

a istnieje od 1925 roku. Właściczel Luliński Josel, zam. tamże. ma istnieje od i ka 

18675. 1. A. „Mackin Szłoma* w Rymszanach, „pow. Brasła- 

wskim, skup zawodowy koni i bydła. Firma istnieje od 1923 r. 

Właściciel Mackin Szloma zam. tamże. 1897 — VI. 

    Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redastor odpowiedzialny Witold W sydvito. 
е 

drobna sprzedaż towarów kolonjalno-spożywczych. Firma ist- 
nieje d 1927 roku. Właściciel Pincow Słowa, zam. tamże. 

1904 — VI. 

8577. |. A. „Paturska Etel“ w Sołach, pow. Oszmiańskim, 
sklep spożywczy * ""lanterii. Firma istnieje od 1919 roku, Wła- 
ściciel Paturska 1805 — VI. 

8578. I. A. „Paturska Sora* w Krewie, pow. Oszmiańskim, 
sklep spożywczy i drobnej galanterji. Firma istnieje od 1919 
roku. Właściciel Paturska Sora, zam. tamże. 1806 — VI. 

т о — — — — — — — — — — — — — — — -— — — — 

8579. I. A. „Paukszta Augustyn* w Rymszanach, pow. Bra- 
sławskim, sklep. kolonjalno - galanteryjny oraz tytun iowy. Fir- 
ma istnieje od 1921 roku. Właściciel Paukszta Augustyn, zam. 
tamże. 1807 — VI. 

8580. I. A.„Perczyk Rysia* w Holszanach, pow. Oszmiań- 
skim, sklep naczyń i drobnej gałanterji. Firma istnieje od 1926 
roku. Właściciel Perczyk Rysia, zam. tamże. 1808 — VI. 

e wy 
  

_ Przefarg. 
Magistrat miasta Wilna ogłasza na godz. 12-tą w dniu 

19 grudnia 1928 r. nieograniczony przetarg ofertowy na budo- 
wę dwudziesto oddziałowej Szkoły Powszechnej na Antokolu 
(Ryneczek róg ul'.. Piaski). Ogólne warunki przetargowe, wa- 
runki techniczne, wykonywania dostaw i robót, ślepy koszto- 
rys i formularz ofertowy otrzymać można w Biurze Sekcji Te- 
chnicznej (Dominikańska 2 pok. 53) za opłatą 10 zł. od kom- 
letu 

: Projekt budowy jest do przejrzenia w miejskim Biurze 
Badań i Projektów (ul. Trocka 14 mury po-Franciszkańskie). 

Magistrat zastrzega sobie prawo wyboru oferenta, uza- 
leżniając to od fachowych zdolności przedsiębiorstwa, również 
prawo nieuwzględnienia żadnej z ofert, zwiększenia lub zmńiej- 
szenia ilości robót, lub też całkowitego ich zaniechania. 

Oferty'w zalakowanej kopercie wraz z wypełnionym 
ślepym kosztorysem i pokwitowaniem Kasy Miejskiej na wpła- 
cone wadjum w wysokości 3 proc. oferowanej sumy należy 
złożyć w Biurze Sekcji Technicznej (Dominikańska 2 pok. 53) 
do godziny 11 m. 50 rano 19 grudnia 1928 r. 

(—) W. Czyż. Vice Prezydent m. Wilna 
Szet Sekcji Technicznej. 

GAZETA KANDLOGAE 
Wydawnictwo Ajencji Wschodniej 

jędyne codzienne pismo gospodarcze w Polsce. In- 
formuje w aktualnych zagadnieniach gospodarczych 

Wydawnictwo niezbędne w każdem przedsiębiorstwie. 
Cena abonamentu z dostawą zł. 6— 

Zamawiąć można w Wilnie w Przedst, Aj. Wsch. 
ul. Mickiewicza 4 — 6. 

WBEECTI 

  

' 300-500 zł. 
może zarobić zdolny akwizytor. 

Warunki na miejscu. Biuro czynne od godz.5 - 8 p.p. 

Ostrobramska 217. Lokal Szkoły Filmowej. 

L   
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B LEKARZE By kursu Wydz. 

| OSZCZĘDNOŚCI | 
| pe sumie lo- | 

Studentka | tiem na sou 
Ma*; pieczenie i na do- 

temat., poszukuje Zzą- | godnych warunkach 

BABSATY AR i Sapnas Te-| Wil. Biuro Komi- + 
u. chnicz., 

ryjnym.   
  

DOKTOR 
D. ZELDOWICZ 
chor. weneryczne, 
syłilis, narządów 
moczowych, od 9 
—1, od 5—8 wiecz. 

Kobieta-Lekarz 

Br. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12-21 Od deh, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

"W. Zdr. Ńr. 152. 

SEEN 
AROSZEA 28 

Akuszerkašmialowska 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny usuwa Zmar- 
szczki, piegi, wągry, 
łupież, brodawki, ku- 

rzajki, wypadanie wło- 
sów. Mickiewicza 46, 
m. 6. aż 

gejem f" POSADY 7 

Rutynowany 
BUCHALTER z dużą 
praktyką handlową, 
bankową i sferze rol- 
niczo - gospodarczej 
poszukuje stałej pra- 
cy za skromne Wy- 
nagrodzenie. Zgodził 
by się na wyjazd. 

  

Wilno, _ Dobroczinn. 
zaułek Nr 2-a m. 
„Buchalter“. RE 

  

Maszynistka - 

а@ iry=Michali Baj 

2 роКо]е ча = "tom; 

  

Dowiedzieć Mickiewicza 21. 
się w adm. „Słowa*| tel. 152. 0e9c—1 | 
uc. M. —p 

is Poszukuję 
MAKE? CARTE CK В Dowiattów 

B LOKALE Ę herbu Gryf, zgłaszać 
I B Białystok, Sien- 
B en ana us kiewicza 56, B. Z - Ł. 

Mieszkanie —S<———- 
3 pok. potrzebne od i 
zaraz, lub 1 grudnia M go a 
b. r. Zgłoszenia do KEY pe 
Słowa* = jakiekolwiek 

„Słowa* pod |. W. -Opadz wiadomošci ©: 
— miejscu pobytu Alek- 

1 

inżynie= | sowo - iza, | 

    

  

  

córki 
Heleny z 

+ -Z Kotowskich, urodz. w 
TENS —— 1888 r. w ziemi Kie- 
okoje do wynajęcia leckiej, ostatnio w 

z utrzymaniem lub 1918 roku zamieszka- 
bez. Ofiarna 2 m. 16.łej w Owruczu (Ro- 

0—1Z98 sja), uprasza się o 
Si nadesłanie iniormacyj 

do Ewang. Reform. 
BAWAWAW Konsystorza. Wilno, 

„ Zawalna 11. © 

KUPNO 1 SPRZEDAĆ po suom 
WAWAWAW ZGUBY 

Okazyjrie do 5ргле. ЖБЕБЛЫЮ 00 ОННЕ 3 САО 

dania Wūzek dziecinny 10 zł wynagro- 
w_ dobrym — stanie. » dzenia te- 
Wiadomość: Sądowa mu, kto przyprowadzi 
21 m. 8, —o zbłąkanego psa jamni- 
<— ka, czarnego, Z Żeto- 
a g Tem magistrackim na 

Jim do domu Nr 

do wynajęcia. Dow. Chorzelskiej, 
Portowa 19 m, Ji 

  

  

DWA DOMY 
murowany i dre- 
„wńiany z ładnym 
placem sprzedamy 

niedrogo 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe; 
Mickiewicza 21, 

16 m. Nr 17 przy ul. 
Zarzecze. — 

gubiona książka 
Z wojskowa wydasy 

na przez Tonia- 
szowską P. K. U. na 

tel. 152. O 'imię  lzraeląa. Lejby 
в 2695 Cukiermana. - 

2 GOGH gubioną książkę 
ee a 

z  cząprakami _ do nik 1 wyd. 
sprzedania. Obejrzeć: przez P. K. U. Wilej- 

Tatarska 9 m. 2. —oka Molodeczno, na 
imię Jana Sielickiego, 

DOM 
unieważnia się. —Т 

z poważnemi reko- 
mendącjami poszukuje do sprzedanią gubione kwity 
posady.  Dowiedzieć okązyjnie zł. p, 3.800. lombardowe (Bi- 
się w adm. „Słowa” wiądomość:  Śniade- skupia 12) NrNr 
u C. M. = £ckich 8 m. 4, od 237227 i 37228, unie- 

do 5 po poł. — 7 waźnia się. —0 

da „Wydawnictwo wilenskie* ul, Kwaszelna 23, 

  

  

|


