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Głosy prasy francuskiej o zafar 
gu Polski z Woldemarasem, 

PARYZ. 14.XII. Pat. Wczorajsza 
prasa paryska obszernie omawia 
przebieg sprawy  polsko-litewskiej na 
Radzie Ligi Narodów. 

Georges Bienaime podziwia na ła- 
mach „Victoire* cierpliwość Rady, za- 
rzucając jej jednocześnie zbytnią po- 
wolność. Tego samego zdania jest 
„Popularie", oficjalny organ partji so- 
cjalistycznej, zaznaczając, iż Rada za 
swe stałe odkładanie spraw zawil- 
szych została ukarana i skazana na 
wysłuchanie w ciągu trzech godzin 
mowy Woldemarasa. Lecz mały czło- 
wieczek kowieński wzbudził ostatecz- 
nie wstręt w członkach Rady, która 
zdobyła się na krok stanowczy, po- 
lecając ambasadorowi Hiszpanji przy- 
gotowanie raportu w sprawie zatargu 
polsko-litewskiego. Ma ona nawet ja- 
koby wysłać na miejsce komisję ce- 
lem przeprowadzenia ankiety. Rada 
powinna nareszcie nakazać rozstrzyg- 
nięcie sporu, w przeciwnym bowiem 
razie zmuszona będzie wysłuchać no- 
wej mowy Woldemarasa na przyszłej 
sesji. 

„Oeuvre* zaznacza, iż wystarczyła 
obecność Woldemarasa, aby nadać 
dyskusji nieodpowiedni ton. Niewłaś- 
ciwe jego żarty możliwe są chyba tyl- 
ko przy stole restauracyjnym, ale nie 
przed takim poważnym  aeropagiem, 
który miał tego dosyć. Cała argu- 
mentacja Woldemarasa polegała na 
dowodzeniu, że Polska żywi imperja- 
listyczne zamiary względem Litwy. 
Jest to absurdem. Litwa ma oczywiś- 
cie prawo uchylać się od bliższego 
porozumienia się z Polską, nie po- 
winna jednak zapominać, że jest 
członkiem Ligi Narodów, co nakłada 
na nią obowiązek poddania się zwyk- 
łym zobowiązaniom członków Ligi. 
Jeżeli będzie ona w dalszym ciągu 
opierała się przy swem nieprzejedna- 
nem stanowisku, to Rada Ligi Naro- 
dów nie omieszka zdobyć się na krok 
stanowczy. 

Rada posfanowiła rewizję sfafufu 
Trybunału Haskiego 

LUGANO, 14,XIl. Pat. Na piy 
watnem posiedzeniu Rady Ligi Naro 
dów postanowiła powołać komisję- 
złożoną z prawników, której zadaniem 
będzie rozpatrzenie sprawy rewizji 
statutu Trybunału Haskiego. W skład 
komisji powołano Rundsteina, Fro- 

= mageot'a i Gaussa. 
Na temże posiedzeniu mianowa- 

no członków głównego komitetu, któ- 
ry zajmie się sprawą wprowadzenia 
w życie konwencji przeciwopjumowej. 

Briand © mowie Milllera. 
LUGANO, 14.XI1. W związku z 

mową Miillera, Briand oświadczył, że 
mowa ta nie pogorszyła sytuacji. Jed- 
nakże zagadnienia międzynarodowe 
nie mogą być rozstrzygnięte jedynie 
zapomocą mów. 

Co się tyczy Anschlussa, to naj- 
lepszem rozwiązaniem będzie przedło: 
żenie tej sprawy Radzie Ligi. Jeśli 
Miiller ma wrażenie, iż w łonie Rady 
Ligi istnieje pod tym względem zu- 
pełna zgodność pojęć, to w takim ra- 
zie, zauważył Briand z ironją, że i 
on będzie głosował za Anschlussem. 

CPRZNOWO ZOZ C OWE OSZCS REDA 

Skała runęła w dolinę. 
1 zabity—6 domów zburzonych. 

RZYM, 14.XII. W Łanciano odła- 
mana część skały runęła w dolinę, 
burząc w Villa Santa Maria 6 domów. 
Jest 1 zabity i wielu rannych. 

i Zawiadomienie 
I klub Emeryfów Wojskowych 
i w dniu dzisiejszym przeniósł 

siedzibę swoją z ul. Mickiewicza 
B 11, do nowego lokalu przy ul., 
B Ostrobramskiej 8. i 
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Mleczna Migdałowa, 

TAKSOWKA 142 
jest wygodna i elegancka. Zamówienia 
na dalsze podróże przyjmuje tel. 375. 
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TAM GDZIE TOCZĄ SIĘ OBRADY LIGI. 

Komisja tranzytowa Rady Ligi 
zbada sprawę polsko-litewską. 

LUGANO, 14 XI. PAT. Szwajcarska Agencja Telegraficzna 
podaje: Na piątkowem posiedzeniu Rada Ligi Narodów zajmo- 
wała się w dalszym ciągu sporem polsko-litewskim. 

Ambasador Quinones de Leon przedstawił nowe sprawo- 
zdanie, które wychodzi ze stwierdzenia, że pomiędzy obu kraja 
mi istnieje stan pokoju i, że Polska uroczyście wyraziła goto: 
wość całkowitego uszanowania niepodległości Litwy. Sprawozda 
nie wskazuje na międzynarodowe zobowiązanie państw w spra- 
wie utrzymania międzynarodowej komunikacji. Rada Ligi pro- 
szona jest o polecenie komisji doradczej do spraw komunikacji 
i tranzytu przy Lidze Narodów, opiacowania sprawozdania 
o stosunkach komunikacyjnych w tej części Europy w interesie 

„komunikacji międzynarodowej. 
Po sprawozdawcy zabrał głos p. Woldemaras, oświadczając, 

że w zasadzie nie jest przeciwny propozycji dotyczącej ewentuał- 
nego powołania takiej komisji. W dalszym ciągu swego przemó- 
wienia p. Woldemaras zaznaczył, że Liga Narodów rmiusi stwie- 
rdzić poważne niepowodzenie z tego wzg.ędu, że dotychczas nie 
udało się jej naprawić krzywdy, jaką wyrządzono Litwie. W za- 
kończeniu swego przemówienia p. Woldemaras wyraził swą zgo 
dę na drugą część rezolucji p. Quinones de Leona w sprawie 

zbadania odpowiednich dokumentów przez przedstawicieli ko- 
misji doradczej do spraw komunikacji i tranzytu przy Lidze Na- 
rodów. 

Przedstawiciel Polski minister Zaleski przyjął również spra- 
wozdanie referenta, złożył jednak jednocześnie krótkie oświad- 
czenie, w myśł którego Polska, przyjmując sprawozdanie, zawie- 
rające ustęp, który mówi o poisko-litewskiej granicy administra 
cyjnej, bynajmniej nie wyrzeka się pełnych terytorjalnych swych 

praw. ч 
Z kolei sprawozdanie zostalo przez Radę bez dalszeį dysku 

sji przyjęte. Następnie, po przyjęciu szeregu sprawozdań w kwe- 

stjach gospodarczych oraz raportu o licznych sprawach, związa 

nych z uchodźtwem, Rada odłożyła do jutrzejszego posiedzenia 
rozpatrywanie różnych kwestyj, dotyczących niemieckiej mniej- 
szości na Górnym Śląsku. 

Dokładne wyniki wyborów w Rumunii 
BUKARESZT. 14.12. (PAT). Obliczenie wyników wyborów do Izby 

poselskiej, dokonane w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych trwało do godz. 
pierwszej w nocy. я 

Wyniki te są następujące: partja narodowo - chłopska będzie miała w 
Izbie 330 posłów, liberałowie — 12, partja Jorgi i Averescu — 4, partja Lupu 
— 4, Z list rządowych socjaliści otrzymają 9 i żydzi - sjoniści 3. Partja wę- 
gierska uzyskała 6.6 proc. ogólnej liczby oddanych głosów, a w trzech de- 
partamentach nawet absolutną większość; wprowadzi ona do Izby 18 posłów. 

zdrowie króla Jerzego hez zmian 
„LONDYN. 14.12. (PAT). Reuter donosi, iż stan zdrowia króla w ciągu 

ubiegłej nocy pozostał w dalszym ciągu zadawalniającym. Pacjent spał spo- 
kojnie kilka godzin. Daje się zauważyć dałsze polepszenie ogólnego stanu. 

: LONDYN. 14.12. (PAT). Biuletyn z godziny 10.30 rano, o stanie zdro- 
wia króla Jerzego głosi, że stwierdzone wczoraj wieczorem lekkie polepszenie 
się stanu zdrowia króła utrzymuje się w dalszym ciągu. 

Afera b. ministra Klofza 
PARYŻ. 14.12. — Prokuratura generalna wdrożyła oskarżenie przeciwko b. mini- 

strowi finansów Kłotzowi, zarzucając mu fałszerstwo weksli i wydawanie czeków bez 

pokrycia. Ze względów ustawowych b. minister Klotz nie mógł być aresztowany i zo- 
stał przewieziony do szpitali w Suresnes, gdzie został internowany. 

Według otrzymanych ostatnio wiadomości b. minister Klotz usiłował wczoraj wie- 

czorem popełnić samobójstwo. Jedynie z trudem udało się jego przyjacielem wyrwać mu 
rewolwer z ręki. : 

PARYŻ. 14.12. (PAT). W związku z aierą b. ministra Klotza dzisiejszy „Petit 
Parisien* podaje, iż Klotz zrzekł się nietylko mandatu do senatu, ale również wycofał się 

ze wszystkich organizacyj i stanowisk, które do tej pory zajmował. 

Na te—iak na lafo 
Posłowie francuscy uchwalili”podnieść sobie pensję 

PARYŻ. 14.12. (PAT). Izba deputowanych na „posiedzeniu nocnem ц- 
chwaliła 262 głosami przeciwko 254 podwyższenie diet poselskich z 45 tys. 
fr. na 60 tys. 

Dr. Grtlerprzewodniczącym austrjackiej Rady Narodowej 
WIEDEŃ. 14.12. — Na opróżnione przez wybór dra Miklasa na prezydenta rze- 

czypospolitej stanowisko przewodniczącego rady narodowej, został wybrany poseł 

chrześc. - społ. prof. dr. Giirtler. Wszystkie stronnictwa oddały nań swe głosy. 

Podróż Hoovera po Ameryce Poludniowej 
RYGA. 13.12. (PAT). Policja polityczna wykryła szeroko rozgałęzioną komunisty- 

czną organizację młodzieży aresztując członków centralnego komitetu tej organizacji w 

Rydze oraz podkomitetu w Libawie, Mitawie, Wolmane i Dynaburgu. 

władze skonfiskowały przytem wielką ilość antypaństwowej literatury propagando- 

wej oraz szyfrowane listy z Moskwy, zawierające instrukcje sekcji łotewskiej Kominternu 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch'. 

NIEŚWIEŻ — ui. Ratuszowa, Księgarnia Jažwinskiego. 
NOWOGDÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolrrej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Koł. „Ruch”. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
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Teoretyk silnej 
Z powodu książki A. Wereszczyńskiego 

numeru dowodowego 20 groszy. 

państwowości 
„Państwo Antyczne i jego renesansy“ 

Przyczynki do reformy konstytucji w Polsce. 

jeżeli w dawnej Polsce myśl poli- 
tyczna wyprzedzała zawsze czyn, a 
gdy czyn ten wogóle nie nadchodził, 
pozostawała świetnem, choć pustem 
świadectwem reakcji przeciw złu, jeżeli 
potem, w pierwszej połowie 19 wieku 
myśl ta przeniesiona w poezję postawi- 
ła sobie pomnik nieśmiertelny, to znów 
odtąd zanika zupełnie. Czy warunki ze- 
wnętrzne, jak upadek ośrodków nauki 
lub cenzura, czy wewnętrzne załamanie 
się polskiej myśli politycznej było te- 
mu przyczyną, nie czas tu badać. Dość 
stwierdzić, że ludzie czynu musieli być 
równocześnie twórcami idei, i pójść 
musieli do społeczeństwa niepoprze- 
dzeni słowem. 

Co gorsze stan ten przetrwał od- 
zyskanie niepodległości. Kiedy Marsz. 
Piłsudski po raz drugi szarpnął sumie- 
niem Polaków, by czynem spowodować 
ich do podporządkowania własnych 
interesów potrzebom państwa, uczynił 
to zanim myśl polityczna oceniła zło 
panujące i konieczność reformy. A na- 
wet po dwuch latach pracy, kiedy to 
cała zdrowa Polska zwarła się koło 
weteranów walki o wolność, by naprze- 
kór opętańczym politykierom  sejmo- 
wym budować państwo ponadpar- 
tyjne i  ponadindywidualne wtedy 
nawet brakło naukowego ujęcia 
istoty przewrotu i naukowego wytycze- 
nia dróg rozwoju. Lukę tę zapełnia 
świeżo wydana książka prof. Were- 
szczyńskiego.*) 

Tytuł: „Państwo antyczne i jego re- 
nesansy* odpowiada wprawdzie  do- 
brze linji przewodniej autora, ale aby 
w jednem zdaniu ująć treść i znaczenie 
broszury, nazwaćby ją trzeba: „Syn- 
teza stosunku obywatela do 
państwa w dziejach ludzkości”. 
Nim _ autor rozpocznie  niezmier- 
nie jasny przegląd _ rozmaitych 
warjantów tego stosunku, stwierdza, że 
rozwój ich iść. może -w-3 następują- 
cych kierunkach: 1) Ograniczenie pań- 
stwa w celu zwiększenia swobody i 
praw jednostki. 2) Ograniczenie jed- 
nostki w celu zwiększenia praw pań- 
stwa i 3) Ograniczenie jednostki i pań- 
stwa na rzecz zbiorowisk niższego rzę- 
du (zawodowych, rodzinnych). 

Po przeglądzie organizmów staro- 
żytnego wschodu, który określa jako 
„państwa o najdalej posuniętej wszech- 
władzy, nie ograniczające się jedynie 
do rządzenia ludnością na polu spraw 
polityczno-administracyjnem i wymia- 
ru sprawiedliwości, lecz wkraczające 
drobiazgowo we wszystkie przejawy 
życia nawet najbardziej prywatne“... i 
państw greckich opartych na indywidu- 
alizmie, przechodzi autor do Rzymu, 
który jest, jak pisze: „najwyższym, naj- 
świetniejszym tworem państwowym 
antyku, stanowiącym wiecznie żywy 
wzór dla potomności”... Gruntuje ten 
sąd przedewszystkiem niespotykanym 
gdzieindziej:...  ,„podporządkowaniem 
się obywatela interesom całości. Zazna- 
czy się ono przedewszystkiem w zja- 
wisku ustawania najgorętszych nawet 
walk wewnętrznych w chwilach jakie- 
gokolwiek zewnętrznego  niebezpie- 
czeństwa... w dobrowolnem i chętnem 
wzmacnianiu i tak już z natury potęż- 
nej władzy naczelnych magistratur w 
razie niebezpieczeństwa zewnętrznego 
czy wewnętrznego... A wreszcie gdy 
pod koniec republiki okaże się zwyrod- 
nienie demokratycznego ustroju, gdy 
demagogja i zaciekłość zwałczających 
się stronnictw zagrożą sile expansyw- 
nej państwa, wtedy ten instynkt utrzy- 
mania całości, choćby kosztem upraw- 
nień jednostek, nakaże przekształcić 
ustrój państwowy, zmienić republikę w 
cesarstwo. „Ale ta siła państwowa, ten 
etatyzm, objawia się w przeciwieństwie 
do autokracji wschodu tylko tam, gdzie 
interes całości, gdzie rzeczywista po- 
trzeba państwa tego wymaga. W tem 
pełnem zaufania oddaniu praw przez 
obywateli państwu, a z drugiej strony 
w niezwykle ostrożnem używaniu tych 
praw przez państwo w interesach ogó- 
łu, nie zaś jednej klasy, upatruje au- 
tor wielkość wzoru rzymskiego. 

Przechodząc szczegółowo upadek 
tych form i zdegenerowane ich prze- 
dłużenie w cesarstwie bizantyjskiem, 
dochodzi autor do średniowiecza, któ- 
rego daje niezmiernie ciekawą interpre- 
łację. Średniowiecze, jak wykazuje 
prof. Wereszczyński, jest reakcją prze- 
ciw idei państwowej. Reakcja ta obej- 
muje dwie fazy. W pierwszej (okres 
feudalizmu) jednostka uwalnia się pra- 
wie zupełnie od państwa. Wobec roz- 
przężenia i wybujania liberalizmu, silne 
jednostki opanowują zupełnie wszyst- 
kie dziedziny życia państwowego, do 
utrzymywania bezpieczeństwa włącz- 
nie. Wszystkie stosunki są oparte na 

A. Wereszczyūski prof. Politechniki 
Lwowskiej „Państwo antyczne i jego rene- 
sansy* Lwów 1928. Wyd. Zakładu Nar. im. 
Ossolińskich. 

pewnego rodzaju wymianie usług, przy 
czem silniejsze jednostki każą sobie 
płacić za bezpieczeństwo bardzo cięż- 
kiemi ofiarami. Państwo staje się pra- 
wie fikcją, lub kontrahentem, które za 
pomoc poddanych płacić musi przywi- 
lejami. Niejeden z naszych liberałów 
zdziwiłby się, dowiedziawszy, że propa 
guje ustrój zbliżony do wzorów wczes- 
nego średniowiecza. A to właśnie wy- 
kazuje prof. Wereszczyński. 

Bardziej jeszcze bliskie naszym 
współczesnym będzie pod względem 
założeń stosunku obywateli do  pań- 
stwa, druga faza średniowiecza. Oddaj- 
my głos autorowi: „W porównaniu do 
pierwszego okresu średniowiecza na- 
stępuje więc zmiana o tyle, że w miej- 
sce prywatno-prawnego stosunku wła- 
dzy państwowej do silnych jednostek, 
wstępuje, tego samege charakteru sto- 
sunek państwa do organizacyj zbioro- 
wych. Areną, na której odgrywa się 
ten targ, stają się sejmy stanowe (róż- 
nych nazw w różnych krajach). W 
skład tych sejmów wchodzą upełno- 
mocnieni, ale związani szczegółowemi 
instrukcjami, reprezentanci jakichś kół 
ludności. Nie są oni reprezentantami 
całości społeczeństwa. i nie mają w 

zasadzie troszczyć się o całość pań- 
stwa... niema więc tu miejsca na tak 
charakterystyczne dla starożytności 
przejawy  patrjotyzmu i poświęcenia 
dla Ojczyzny, ani na samodzielność ich 
zdania. Mają oni dobić interesu ze 
stroną przeciwną, ta jest z państwem... 
Związki te przeto wysuwają interesy 
własne ponad interes całości, dążąc 

do wzmocnienia się przy osłabieniu 
państwa... Nad niemi dopiero stoi sła- 

ba władza państwowa, której zadaniem 
chronić to zbiorowisko samodziel- 
nych całości, przed  niebezpieczeń- 
stwem z zewnątrz, ale której nie walno 
mieszać się w wewnętrzne sprawy sta- 
nów. 

Czyż nie jest podziwienia godnem, 
jak ten obraz z późnego średniowiecza 
przypomina nam widziane tak niedaw- 

no, a nawet dotąd targi, jakie posłowie 
i partje z dobrem państwa czynią. Lu- 

dzie ci pozbawieni własnego zdania, 
wykształcenia, sumienia, wszystkiego 
oprócz poczucia geszeftu, związani w 

najdrobniejszych szczegółach przez 
partję pod grozą utraty mandatów, 
działają jakby państwo miało służyć 
dla ich partykularnych lub klasowych 
interesów. Co dalej! W cytowanych 
powyżej słowach prof. Wereszczyń- 
skiego odnoszących się do zmierzchłej 
epoki słychać jakby echo tych zarzutów 
jakie Marsz. Piłsudski rzucał tylekroć 
sejmowi i społeczeństwu, które wszy- 

stkiega odeń się domagając, nie chce 
nic dla państwa poświęcić. 

Nie mogąc szczegółowo dążyć za 
'autorem, zaznaczymy tylko że konsta- 
tuje on renesans idei państwowej w 
małych państewkach odrodzenia wło- 
skiego najpierw, w państwach oświe- 
conego absolutyzmu potem. Ten ustrój 
degeneruje się w państwo policyjne, to 

zaś upada pod ciosami reakcji indywi- 
dualizmu i liberalizmu rewolucji fran- 
cuskiej 1830 r. Następuje okres upad- 
ku idei państwa na rzecz jednostki naj- 
pierw (państwo liberalne) a zbiorowisk 
niższych potem (państwo społeczne). 
Wreszcie znajdujemy się w chwili, kie- 
dy idea silnej państwowości znowu 
zdobywa przewagę. Zwiastunami jej 
przewroty we Włoszech, w Hiszpanii, 
w Polsce, w Litwie. Idea ta dąży do 
okrojenia na rzecz państwa zbyt wy- 
bujałych praw jednostki i partji. 

Dwa punkty zasługują na szczegó|- 
ne wyróżnienie z pomiędzy wielu cieka 
wych myśli rozwiniętych przez autora. 
Jeden to związek przyczynowy między 
hyper-liberalizmem, zasadą nie-inge- 
rencji, a wyzyskiem robotników przez 
kapitał. Drugi to krytyka parallelizmu 
dochodzenia do głosu organizacyj go- 
spodarczych, z głoszoną równocześnie 
ideą silnej państwowości. W Polsce 
dochodzi do tego, że wielu uważa zwią 
zek tych dwu haseł za konieczny. Tym- 
czasem w świetle wywodów prof. We- 
reszczyńskiego są one ze sobą tak 
sprzeczne, że prawie wykluczają się 
wzajemnie. Jeżeli bowiem partje potra- 
liły uczynić z państwa źródło zaspa- 
kajania własnych postulatów, to sto- 
kroć bardziej uczynią to reprezentacje 
zrzeszeń gospodarczych, skoro dopu- 
szczone zostaną do  bezpošredniego 
wpływu na rządy. Sprawie tej poświę- 
ca autor parę stron polemiki z prof. 
Jaworskim, poczem na zakończenie po- 
daje parę myśli co do aktualnych zmian 
konstytucji. 

Ażeby sobie zrobić pojęcie o dziele 
prof. Wereszczyńskiego, trzeba je w 
całości przeczytać. Powiedzieliśmy, że 
jest on teoretykiem idei silnej państwo- 
wości, dodajmy że jest jej znakomitym 
teoretykiem. Stosunek jego do monar- 
chizmu jest, że: tak się wyrazimy, pań- 

  

SEJM i RZĄD. 
Zakończenio dyskusji nad bud- 
żefem Minisferstwa Sprawiedli- 

wości. 
WARSZAWA, 14. XIl. PAT. W dalszej 

dyskusji nad budżetem Ministerstwa Spra- 
wiedliwości w sejmowej ;komisji budżeto- 
wej, pos. Czernicki (Str. 5Chł.) porusza 
sprawę  nieusuwalności sędziowskiej i 
kwestję uposażenia sędziów, które uważa 
za niewystarczające. 

Pos. Podoski (BB) zgadza się co do 
przeciążenia sądownictwa polskiego i pole* 
mizuie z szeregiem posłów. 

Wreszcie zabiera głos p. minister spra- 
wiedliwości, odpierając zarzuty, stawiane w 
toku dyskusji przez poszczególnych mów- 
ców. Między innemi poruszając kwestję 
niezawisłości sędziów minister wskazuje na 
to, że zawieszenie nieusuwalności sędziów- 
nie jest antykonstytucyjne. W interesie wy- 
miaru sprawiedliwości na wniosek  mini- 
stra może właściwy sąd wyższy orzec o 
przesunięciu albo nawet zwolnieniu sędzie- 
go. Przechodząc do kwestji pojedynków 
minister podkreśla, że pojedynków nie 
uchyli się przez ustanowienie jeszcze 
cięższych kar. Obecnie ustawy przewidują 
kary dość ciężkie. Trzeba to robić w inny 
sposób przez wpływ wychowania, podnie- 
sienia kar za obelgi i przez sądy honoro- 
we, ale traktowane bardziej serjo, niż to co 
się dzieje obecnie. 

Po przemówieniu min. Meysztowiczą 
dyskusję wyczerpano. Głosowanie odbędzie 
się we wtorek. 

Komisja spraw zagranicznych 
obraduje. 

WARSZAWA, 14 XII. PAT. Dziś obra- 
dowała sejmowa komisja spraw zagranicz- 
nych pod przewodnictwem pos. Radziwiłła. 

Pos. Czapiński referował konwencję 
międzynarodową, przyjętą w Hadze jeszcze 
w 1902 roku, w sprawie opieki nad mało- 
letnimi. 

Drugi punkt porządku dziennego sta- 
nowił wniosek Klubu Narodowego, Piasta, 
Ch. D. i N. P. R. w sprawie rękojmi bez- 
pieczeństwa i utrzymania pokoju. Referent 
pos. Stanisław Stroński omówił treść wnio- 
sku, odnoszącego się do konieczności 
utrzymania rękojmi traktatu wersalskiego, 
jaką jest okupacja Nadrenji. Po premówie- 
MU pos. Loevenhertzą wniostk został przy- 
jęty. - Ei Ž 
Sprawa emigracji robotników 

polskich do Francji. 
WARSZAWA, 14 XII. PAT. Zgodnie z 

konwencją polsko-francuską z dnia 3 wrze- 
śnia 1919 roku, dotyczącą emigracji, zwo- 
łana zostaje w Paryżu ua dzien 17 grudnia 
r. b. komisja doradcza, która obradować 
będzie w sprawach związanych z emigracją 
robotników polskich do Francji oraz ich 
pobytem w tym kraju, 

‚ \ skład komisji polskiej wchodzą: Sta- 
nisław Gawroński, b. dyrektor Urzędu Emi- 
gracyjnego, jako przewodniczący, dr. Dal- 
bor, rądca emiaracyjny przy ambasadzie 
polskiej w Paryżu i dr. Poznański, konsul 
generalny w Paryżu—jako delegaci Oraz 
konsul Samborski i dr. Langruth, referent 
w Urzędzie Emigracyjnym jako rzeczo 
znawcy. 

stwowy. Nie podaje konkretnych uwag 
co do zmian w kierunku wprowadzenia 
prezydencjonalizmu ani monarchji, ale 
niemniej sam fakt że przystępuje do 
kwestji ustrojowej bez oglądania się na 
jakąkolwiek doktrynę, wyłącznie z 
punktu widzenia dobra państwa, sta- 
wia go w pierwszym szeregu obrońców 
myśli, głoszonych przez nas. Trzy są 
bawiem dziś kierunki jasno wytkniętej 
myśli politycznej polskiej: endecki, so- 
cjalistyczny i trzeci, który mamy za- 
szczyt reprezentować. [Dwa pierwsze 
oparte na doktrynach są eo ipso a- hi- 
storyczne i anty-państwowe. A więc 
trzecia skupiać musi tych wszystkich, 
którzy polityki polskiej nietraktują w 0- 
derwaniu od życia realnego, lecz w ści- 
słym związku z jej przeszłością i przy- 
szłością. 

Nie sądzimy, byśmy mogli umniej- 
szyć dzieło rzucając parę krytycznych 
uwag, co do poszczególnych rozdzia- 
łów, A więc przedewszystkiem možna- 
by zakwestjonować racjonalność włą- 
czenia do rozprawy państw starożyt- 
nego wschodu, które nie znajdują się 
w obrębie falistej linji upadków i re- 
nesansów państwa antycznego. Być 
może autor przytacza je by uzasadnić 
istnienie specjalnie „psychiki wschod- 
niej” na którą przyjdzie mu jeszcze 
parę razy się powoływać. Ale tu tak- 
że pozwolimy sobie poczynić jedno za- 
strzeżenie: uważamy mianowicie. że 
„psychika wschodnia* służy za często 
do tłumaczenia zjawisk bardzo różno- 
rodnych. Także można mieć za złe 
autorowi, że pominął renesans państwa 
antycznego w Japonji, który dokonany 
w r. 1866 i następnych, był jednym z 
najpiękniejszych nawrotów od państwa 
wyzyskiwanego przez jednostki, do 
silnego państwa według najlepszych 
wzorów rzymskich. I nietylko szybkość 
tego przewrotu nas zastanawia, lecz 
także natychmiast dające się odczuć 
dla obywateli korzyści wypływające 
z tego ograniczenia ich przywilejów na 
rzecz państwa. Wreszcie zdaje się nam 
że zbyt mało miejsca znajduje stosunek 
Polski do idei państwa. 

Jak zaznaczyliśmy drobne te uwagi 
nie mogą pomniejszyć znaczenia książ- 
ki. Musi ona stać się przewodnikiem 
i nieodłącznym towarzyszem każdego 
Polaka państwowca. Powinna także 
być wykładaną w szkołach średnich. 
Bo naród nasz pozbawiony tradycji hi- 
storycznej przez sto lat nadrobić ją 
może tylko pilniejszem od innych stu- 
djowaniem. Al. B.
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MOŁCZADŹ (pow. Baranowicki). 

— Nasze bolączki. W powiecie Barano- 
wickim znajduje się miasteczko  Motczadž, 
położone w ładnej miejscowości nad rzeką 
Mołczadką. W r. 1422 został tu ufundowany 
drewniany kościół przez ks. Klemensa Ra- 
dziwiłła. Był również potem i kościół unicki, 
który podczas rozbiorów Polski został prze- 
mianowany na cerkiew prawosławną, lecz 
gdy w krótkim czasie w m. powstał pożar, 
cerkiew spłonęła. Paraija katolicka prawdo- 
podobnie była kiedyś dosyć liczną, gdyż był 
czas, że aż trzech księży obsługiwało ją. Gdy 
w r. 1863 wybuchło powstanie, ludność ka- 
tolicka, wśród której było wiele szlachty i 
dworów, wzięła licznie udział w powstaniu, w 
kościele zaś śpiewano pieśni religijno-patrjo- 
tyczrte. 

Murawjow po stłumieniu powstania, 
chcąc prędzej dokonać rusyfikacji miejsco- 
wej ludności, w r. 1866 wydaje dekret, mo- 
cą którego została zamkniętą parafja kato- 
licka, kościół sprzedano żydom na łaźnię, a 

„ dobra kościelne z budynkami przeszły we 
władanie popów. Na tem miejscu, gdzie sta- 
ła Świątynia, wymurowano kosztem rządo- 
wym cerkiew, która i dotychczas stojąc na 
wyniosłem miejscu, jest jakby pamiątką zwy- 
cięstwa siły brutalnej nad prawdą. Mniej 
mocni w wierze katolicy, a zwłaszcza. unici 
przemocą zostali prawosławnymi. 

Dziś już od r. 1920 istnieje paratja kato- 
licka. Zbudowano skromniutki, drewniany ko- 
ściołek, lecz odczuwa się wielki brak środ- 
ków na jego wykończenie. Wiosną br. 
parafjanie zwrócili się przez p. Wojewodę 
Nowogródzkiego do Centralnego rządu z 
prośbą o zapomogę na wykończenie šwiąty- 
ni, lecz dotychczas niema jeszcze żadnej od- 
powiedzi. 

Wobec tego, że duchowni prawosławni 
przez dłuższy okres czasu korzystali z dóbr 
kościelnych, jeszcze i dziś nie są one dosta- 
tecznie uregulowarre; jednostki złej woli w 
podstępny sposób działają na niekorzyść 
Kościoła. 

Urząd miejscowej gminy, rozpoczynając 
od wożnego do wójta nazywają siebie Rosja- 
nami, tendencyjnie nie dopuszczając na żad- 
ne stanowisko gminne Polaka. Zastępca wój- 
ta były czekista bolszewicki, radny p. Stry- 
char wielki propagator w swoim czasie hur- 
tków, felczer weterynarji przy gminie nie 
umie nawet przemówić po polsku, a oprócz 
tego niema obywatelstwa polskiego. Wieleby 
się dało powiedzieć i o innych radnych i 
urzędnikach gminnych. Gdy np. latem napra- 
wiano mosty gminne, lub miejscami bruko- 
wano drogi, to drogowymi byli tylko radni. 
Zdawałoby się, że teraz, gdy mamy rządy 
polskie, nie powinni być upośledzeni katolicy, 
a jednak pomimo prawie tysiąca katolików, 
należą cych do parafji Mołczadzkiej, niema 
żadnego przedstawiciela wśród licznych u- 
rzędników i pracowników gminnych. Dają 
się tu słyszeć liczne głosy ludności miejsco- 
wej przeciwko panującemu biurokratyzmowi 
w gminie, której personel składa się z kilku- 
nastu pisarczuków dobrze płatnych i trzech 
sekwestratorów. Wszyscy udają, że mocno 
są zapracowani i wciąż piszą, a przecież 
pamiętamy dobrze jak to przed wojną był 
płatny wójt + pisarz, który od siebie utrzy- 
mywał pomocnika, przytem były prowadzo- 
ne sądy gminne, formalności, które  zała- 
twiał tenże personel. 

Władze administracyjne w osobie byłe- 
go starosty Baranowickiego p. Kulwiecia, 
Oraz inspektora samorządowego p. Lecha, nie 
szły na spotkanie katolików, zresztą wójt 
miejscowej gminy p. Woroniec, były urzęd- 
nik rosyjski, potrafił zaskarbić względy p. 
starosty, a tembardziej p. inspektora samo- 
rządowego. 

Rozmowa w urzędzie gminnym prowa- 
dzona jest prawie wyłącznie po rosyjsku, 
zwłaszcza między samymi pracownikami. 

Pomimo, że gmina Mołczadzka jest jed- 
ną z największych i najbogatszych w woj. 
Nowogródzkiem, dotychczas nie została wy- 
budowaną w całej gminie ani jedna szkoła; 
targowisko i ulice miasteczka są  niezabu- 
kowane, szkoła powszechna mieści 
się aż w czterech lokalach oddzielnych, po- 
między innemi i w domie p. wójta (jeden 
pokój) za co on pobiera 40 zł. miesięcznie a 
prócz tego latem nawet jeszcze przed koń- 
cem roku szkolnego wydzierżawia na letni- 
sko żydom, otrzymując np. w tym roku 300 
zł. Za wynajęcie lokalów pod jedną szkołę 
tylko w m. płaci się rocznie 1500 zł. Naogół 
szkolnictwo przez miejscowy urząd gminny 
traktowane jest po macoszemu. 

Ludność miejscowa zwłaszcza  prowa- 
sławni tłumaczą sobie, że władze polskie są 
tu czasowo, że były cesarz rosyjski Mikołaj 
Il żyje, że prawosławni jak stali na czele 
rządu za czasów rosyjskich, stoją i teraz 
i że wkrótce nastaną inne czasy. 

Tenże wójt jest starostą cerkwi miej- 
scowej i więcej dba o jej wygląd, aniżeli o 
dobro powierzonej mu gminy. Dzięki jego 
staraniom została odremontowaną i wymalo- 
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Słowacki wraca do Wilna. 
(Dokończenie) 

Wysiłek, dokonany przez prof. Cy- 
wińskiego, jest wielki. Daje znać o so- 
bie już na pierwszy rzut oka: komen- 
tarz jest obszerniejszy od tekstu z 
uwzględnieniem wszelkich, najdrob- 
niejszych zmian. Ale nie ilość stronic 
wstępu Świadczy o wysiłku p. Cywiń- 
skiego, który nie żałował czasu i tru- 
du, aby odtworzyć „Zborowskiego 
w Sposób najdokładniejszy. W tym 
celu p. Cywiński gruntownie prze- 
studjował rękopis i ustalił imponują- 

cą (do 200) ilość błędów, które tkwią 
w krytycznem wydaniu prof. W. 
Hahna. Błędy te dotyczą nietylko 
poszczególnych wyrazów, ale nawet 
zestawienia fragmentów; dlatego też 
sprostowania, wprowadzone przez p. 
Cywińskiego, wnoszą wiele nowego 
do treści poematu. 

Obszerny wstęp, dotyczący genezy 
utworu, stosunku dO niego krytyki 
literackiej oraz zarysowujący ewolucję 
eschatologji Słowackiego, stanowi 
najgruntowniejsze studjum O „Zbo- 
rowskim*, jakie posiada nasza litera- 
tura. 

Studjum to zdumiewa ogromem 
włożonej pracy, wielką i Świetną eru- 
dycją oraz imponującem opanowa- 
niem metody badań naukowych. Prof. 
Cywiński ma wyraźną inklinację do 

waną cerkiew kosztem 5.000 zł., jak również 
ogrodzono cmentarz prawosławny. 

Mamy nadzieję, że władze administra- 
cyjne powyższemi uwagami zaciekawią się, 
tembardziej że na czele starostwa stoi teraz 
bardzo dzielny i'energiczny starosta p. Eme- 
ryk, który napewno przeprowadzi szczegó- 
łową inspekcję w miejscowym urzędzie 
gminnym i wniknie w stosunki, 

Ks. Stan. Węciciewicz 
prob. w Mołczodzi. 

BARANOWICZE. 

—- Sprawozdanie z Tygodnia Obrony 
Powietrznej i Przeciwgazowej. Zarząd Ko- 
mitetu Powiatowego podczas trwania Tygod- 
nia Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej 
prowadził akcje w 3 kierunkach, mianowicie: 

1) uzyskanie jaknajlepszych wpływów 
pieniężnych, Ё 

2) zakładanie nowych Kół i powiększe- 
nie ilości członków na terenie powiatu i 
3) rozwinięcie jaknajszerszej propagandy 
na korzyść Ligi wogóle: : : 

Uzyskane wyniki we wszystkich kierun- 
kach są bardzo pomyślne i przewyższają 
znacznie wyniki z lat ubiegłych. Co do wpły- 
wów pieniężnych, to te przewvższyłv nawet 
pod tym względem rok 1924 > 

Dużą pomoc okazało starostwo przez 
zorganizowanie Zjazdu Wójtów i Sekretarzy, 
Starostwo, następnie objazd Kół przez Za- 
rząd. 

2 Uzyskane środki z tygodnia 
wiają się jak następuje: 

Wpłynęło z kolei 693 zł. 06 gr. poza 
organizowaniem zbiórki przez Komitet Kole- 
jowy. : 

Miasto łącznie z loterją fantową i kon- 
certem 3945 zł. 11 gr. Gmina Dobromyśl— 
705,10, Koło Ostrów 770,71, Koło Rusinowi- 
cze 57,63, Koło Mołczadź 356,08,, Koło Hance 
wicze 65.40, Koło Lachowicze 767,77, Koło 
Darewo 150,31, Koło Starostwo 39,33, Koło 
Krzywoszyn 260,77, Koło Stołowicze 157,25, 
Koło Policji 90,00, Koło Wolna 536,44, Koło 
Horodyszcze 394,35, Koło  Niedžwiedzice 
338,68, Koło Jastrzębie 197,35, Koło Nauczy- 
cielskie 75,65, Koło Nowo-Mysz 251,49, Ko- 
ło Domanów 52,50. Różne wpływy bezpo- 
średnio do Zarządu Komitetu 623,60. 

W ten sposób całkowita suma uzyskana 
z tygodnia wynosi: 10528 zł. 58 gr. Prócz 
tego dotychczas nie zostało wpłacone przez 
Komisję finansową miasta 746 zł. co po wpła- 
ceniu wyniesie około 11.274 zł. Uzyskanie 
tak znacznego wpływu należy zawdzięczać 
Komitetom Tygodnia, jak powiatowemu tak 
i gminnym. Ż gmin na 1 miejsce wysunęła 
się Ostrów, tam też najwięcej zebrano z list 
ofiar, gdyż 515 zł. a jedna z list sekretarza 
Sny i Koła p. Dzido — dały 263 złote. 

arząd Komitetu Powiatowego na tem 
miejscu wyraża podziękowanie wszystkim 
tym, którzy przyjmowali udział w pracy Ty- 
godnia lotniczego a w szczególności p. p. 
prezesowi Komisji finansowej Kucharskiemu, 
burmistrzowi Dembińskiemu, rejentowi -Da- 
nowskiemu w gminach i Kołach p. p. wój- 
towi gminy Dobromyśl Lisowskiemu, sekre- 
tarzowi Kola Lachowicze Wojtekunowi*i se- 
kretarzowi Koła Ostrów Dzido i wszystkim 
wójtom i sekretarzom gmin i Zarządom Kół 

Ilostan Kół w Tygodniu powiększył się 
przez zorganizowanie nowych Kół: Darewo 
\м składzie 27 członków, Jastrzębie 13 czł. 
Koło pocztowe 76 członków i Hancewicze 40 
członków, prócz tego ilostan członków w Ko- 
fach zwiększył się znacznie. Obecnie Komi- 
tet ma już 25 Kół z ilością 1700 członków. 
Osobliwie szybko i sprawnie zorganizowało 
się Koło Darewo, co należy zawdzięczać se- 
kretarzowi gminy Koktyszowi. Co do propa- 
gandy to oprócz odezw i afiszy Komitet wy- 
wiesił stały afisz podczas Tygodnia Lotni- 
czego w najruchliwszych punkcie miasta, a 
prócz tego było wygłoszono kilka odczytów 
w mieście i Kołach. 

W końcu zaznaczyć wypada, iż w roku 
bieżącym prawdziwie z korzyścią dla Ligi na 
terenie powiatu Baranowicz został przepro- 
wadzony Tydzień, zawdzięczając sprężysto- 
ści Zarządu Komitetu, o działalności którego 
napiszemy niebawem. $. С. 

EREMSEZCZACRE 
Lecznica Litewskiego Stowarzyszenia 

POMOCY SANITARNEJ 

Wilno, Wileńska 28, tel. 846. 
W przychodni przyjmują lekarze specjaliści. 
W szpitalu oddziały: wewnętrzny, oczny, 
nerwowy, chirurgiczny, ginekologiczny oraz 

dla stałych chorych moczopłciowych. 

Kabinzf Roenfqena 
i Elekfro-leczniczy. 

Leczenie promieniami Roentgena i elekt- 
rycznością, fotugrafowanie, prześwietlanie, 

elektryczne wanny, elektryczny masaż, 

Przyjęcia od 10 — 3, 

przedsta- 

    

analizy; to też niektóre rozdziały, jak 
np. o genezie utworu, o wartościach 
formalnych „Samuela Zborowskiego" 
lub o stosunku do poematu krytyki 
literackiej, stanowią jakby samodziel-. 
ne, doskonale wykończone studja i 
mogą posłużyć za wzór badań nauko- 
wo-literackich. Ta wysoce rozwinięta 
u prof. Cywińskiego zdolność do ana- 
lizy czasami jednak zaczyna przeszka- 
dzać autorowi, który pewne zjawiska 
stara się uprościć, aby móc łatwiej 
wziąć je pod mikroskop (np. wpływ 
Węgierskich na koncepcję Trójcy), lub 
tworzy syntezę mniej przekonywującą 
od analizy, jak np. stawiając „Zbo- 
rowskiego" na prostej drodze, łączą- 
cej „Genesis z Ducha" z „Królem - 
Duchem“. 

„Zborowskiego“, jak słusznie za- 
znacza prof. Cywiński, „wręcz uznać 
należy za moment szczytowy wpływu 
Mickiewicza na Słowackiego” (CLIX), 
bo jest to „dramat prawdziwie mickie- 
wiczowski“ (CLXIV), dlatego też nie 
zdaje się, aby ten wielki utwór łączył 
w prostej linji „Genesis* z „Królem 
Duchem*: „Zborowski* stoi raczej 
gdzieś nieco na uboczu, co naturalnie 
nie zmniejsza jego wartości, a tylko 
zwiększa znaczenie, 

. Zresztą te skromne uwagi mogą 
mieć wartość tylko tematów do dy- 
skusji, 

Losy „Zborowskiego“ ! są bardzo 
ciekawe. 

Prof, Dybowski demaskuje oszczerstwa amerykańskich żydów 
DETRIOT. 14.12. (Pat). Prof. Dybowski podczas pobytu swego w Detriot wystą- 

pił publicznie przeciw oszczerstwom, rzucanym na Polskę w anonimowej broszurze, pod- 
pisanej „Analiticus* i wydanej przez nowojorską firmę Brentano. W broszurze tej autor 
zarzucił, że wysłany przez Wiisona do Polski ambasador Morgentau zdradził żydów w 
swem -rawozdaniu pochiebnem dla Polski. 

Prof. Dyboski zaznacza, że dowody, będące w posiadaniu Ligi Narodów, wykaza- 
ły, iż raporty Morgentana i Samuelsa odpowiadają prawdzie i broszurka „Analiticus“ 
jest tylko odgrzebaniem starych fałszów, które rozsiewane były swego 
wrogów Polski. 

czasu przez 

Kaiasirofa parawea (anońskiego 
TOKIO. 14.12. — W edług otrzymanych tu wiadomości, zatonął wpobližu wysp Ku- 

rylskich podczas gwałtownej burzy parowiec chiński, „Sara Maro“. Cała załoga „złożona 

z 34 ludzi zginęła. Z powodu ciężkich warunków atmosferycznych akcja ratownicza przed 

sięwzięta przez inne okręty nie dała rezultatu. 

Rezultaty strajku robotników w plantacjach bananowych 
BOGOTA (Kolumbja) 14.12. (PAT). Wedle otrzymanych informacyj o rozruchach 

spowodowanych przez strajkujących robotników na plantacji bananów Magdalena, prze- 

bieg tych był poważniejszy, niż pierwotnie donoszono. 

W wyniku starć z policją zabitych zostało około 106, a rannych 238 Osób. Szkody 

* materjalne przewyższać mają 250 tys. it. 

Prowokacyjne żądanie dziennika niemieckiego 
BERLIN. 12.12. (PAT). Organ hr. Westarpa „Kreutzzetg.*, domaga się przerwania 

rokowań, prowadzonych w Lugano przez min. Stresemanna i rozważenia przez rząd nie- 

miecki sprawy ewentualnego wystąpienia Niemiec z Ligi, która zawiodła wszystkie 

nadzieje zarówno w sprawie rozbrojenia, jak i w kwestjach czysto nemieckich. 

Wykrycie kemunisfycznej organizacji na kofwie 
BUENOS AIRES. 13.12. (PAT). Wczoraj wieczorem Hoover przybył do Mendozy. 

W dniu dzisiejszym oczekiwany jest przyjazd Hoovera do Buenos Aires, gdzie poczynio- 

no już wszystkie przygotowania do jego przyjęcia. 

Sprytny ajenf G PU w Wilnie 
który 

Przed kilku tygodniami przybył do Wilna wybitny współpracownik GPU z Rosji, 
podał się za emigranta rosyjskiego. Obracając się w sferach emigracji rosyjskiej, 

sprytny ten ajent zapoznał niemal całą tutejszą kolonję rosyjską, a następnie rozpoczął 
bardzo ostrożną propagandę, werbując sobie szpiegów za pomocą podkupu lub namowy. 
Ajent ten zaopatrzony był w większą ilość gotówki w dolarach. Afera wykryła się 
przed kilku dniami. Komunistę aresztowano i osadzono w więzieniu. 

" _ Breszfowanie deiraudanta 
WOŁOŻYN. 14.12. (tel. wł. „Słowa”*) Władze policyjne aresztowały tu urzędnika 

miejscowego Urzędu Skarbowego Jana Obuchowicza, który zdefraudował większą su- 
mę pieniędzy skarbowych. 

Miodeciani sympałycy Bołszewii 
BARANOWICZE. 14.12. (tel. wł. „Słowa”) Na pograniczu zatrzymano dwóch chłop 

ców w wieku lat 12, którzy usiłowali przejść granicę. W czasie badania przyznali się 
oni, że nie mając rodziców włóczyli się od wsi do wsi i zwerbowawszy jeszcze czterech 
chłopców zamierzali zbiec do Rosji Sowieckiej. Czterem udało się prz. roczyć granicę 
dwóch zaś Michała Skrypko i Mikołaja Jerermmczuka zatrzymano. 

Ujęcie groźnego bandyty 
NIEŚWIEŻ. 14.12. (tel. wł. „Słowa*) W Haniewiczach powiatu Nieswieskiego 

licja ujęła dawno poszukiwanego groźnego dywersanta i bandytę Tomucia. Tomuć Byl 
skazany na 15 lat więzienia lecz w czasie eskortowania go zdołał uciec i ukrywał się w 
ciągu kilku miesięcy na terenie powiatu Nieswieskiego. 

"Liu a a L i 

$ZKOLA FILMOWA 
Związku Artystów Sztuki Kinematograficznej w Wilnie przyj- 
muje zapisy codziennie w godz. 5 — 8 w 

Ostrobramska 27. e 
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E 

| KARTOFLE 
B w każdej ilości sprzedaje „Rolnik 
j Wileński" Kalwaryjska 11 m. 3 tel. 

147, w składąch: Pacific Rossa i Sklep 

| 77——————-— | 
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i 
: Kalwaryjska 6. = 

Wh 0 5 ń W wypadanie, łupież, 
łysienie usuwa 

„Esencja Chinowo - Chmielowa* i 
„Mydło Chinowo - Chmielowe* (z 

E Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy 
apteczne. Główny skład Apteka Gą- 

B seckiego, ul. Freta Nr 16. 
1-L6SS Wydz. Zdr. Publ. Nr 154. 

lokalu Związku 
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Prof. Małecki, który pierwszy zna- 
lazł rękopis „Zborowskiego" (tytuł 
ten dość niefortunnie został nadany 
właśnie przez Małeckiego), nie wcielił 
utworu do „Pism pošmiertnych“ ze 
względu na „bezład, zamęt, brak zu- 
pełny tak artystycznego układu, jako 
i jasnych pojęć”, Z takiej surowej 
oceny jakąż długą przebył „Zborow- 
ski" drogę do głosu Przesmyckiego, 
który stwierdził, iż jest to — „jedyny 
w swoim rodzaju, niedokończony, nie- 
opanowany ostatecznie, luźno nader 
związany w swych częściach, a mimo 
to nad - arcy - dzielny utwór". 

Nie brak jednak i obecnie głosów 
nietylko umiarkowanych, lecz nawet 
ujemnych. 

Prof. Cywiński należy do entuzja- 
stów „Zborowskiego”* i uważa ten 
utwór wraz z Królem-Duchem i Ge- 
nesis z Ducha za „koronę twórczo- 
ści” Słowackiego. 

Nie sposób na łamach dziennika 
zastanawiać się szczegółowo nad grun- 
townem studjum prof. Cywińskiego; 
wywoła ono niezawodnie większe uwa- 
gi na łamach pism naukowo-literac- 
kich (a więc—nie w Wilnie!) lecz uwa- 
gi te nie zmniejszą wielkiej wartości 
wyczerpującego studjum. 

Jedno tylko w olbrzymiej pracy 
prof. Cywińskiego nie spotka się z 
uznaniem: sposób odtworzenia tekstu. 

. Wielki pietyzm dla arcydzieła prze- 
kształcił się u p. Cywińskiego w pie- 

TEZ bezpłatne PODARUNKI na gwiazkę 
otrzymują wszyscy, kto nabędzie towar w firmie 

WACŁAW NOWICKI 
Największy wybór KONFEKCJI, GALANTERJI oraz modnego, gwaranto- 

wanego OBUWIA marki „SŁOŃ*, „MOC* i wytwórni własnej. 
Towary zimowe. — Nowinki karnawałowe. — Ceny niskie i stałe. 

Prosimy oglądać nasze wystawy bezpłatnych podarunków. 

Śpiezciel EE 
WILNO, p 

ul. Wielka 30 

I-8064 

  

    

  

tyzm do liter! I stala się rzecz wprost 
okropna.  Odtwarzając niesłychanie 
skrupulatnie tekst, podając bez zmian 
to, co jest w autografie: zdanie bez 
interpunkcji, litery bez kreskowań,— 
dał p. Cywiński zamiast drgających 
życiem, nierwowych,  niedokładnych 
wierszy autografa—druk analfabety! 

Gdyby kto zechciał na podstawie 
tekstu wileńskiego „Zborowskiego” 
wyrobić sąd o Słowackim, przyszedłby 
do nieoczekiwanych wniosków. Usta- 
liłby przedewszystkiem, że Słowacki 
byt... Moskalem! Mówił: „moj“ (w. 
240, 418, 581), „twoj“ (211, 423) 
„grob twoj (231) „woz” (81) „akwi- 
łonow* (767) i t. p. i t. p. 

Czasem Moskał ten do wyrazu ro- 
syjskiego dobierał rym, tworząc ja- 
kieś brzydactwo językowe, jak np.ry- 
mował „banki - nianki*'l.. (w. 186). 

Czasem, chcąc się przypodobać 
Polakom, zniekształcał wyraz w spo- 

sób obrzydliwy i np. z rosyjskiej, ra- 
czej łacińskiej „rozy” i polskiej „ró- 
ży” stworzył... „rożę"l... (w. 465). | 

Co gorsze, Moskal ten nie wiele 
miał pojęcia o rymotwórstwie i ry- 
mował np. wyraz „księża” z... „Orę: 
za'l.. (ws 321) — 

Taki moskiewski grafoman, natu- 
ralnie, był analfabetą. Pisał: „zament* 
(586), „uwarzałem* (1116), „niestrze- 
rzone“ (1119), „poszli jedno drogą" 
(1316), błysnęło „nade mno" (1333), 

ч& 250.000.000 rubli więcej, 

*mo dzieje się i 

  

Sesja Wcika Z,S.SJR. 
Budżet Z.S.S.R. na rok 1928,9.— 

Co mówią cyfry. 

W tych dniach odbyło się w Mo- 
skwie czwarte posiedzenie Centralne- 
go komitetu wykonawczego ZSSR (t. 
zw. małego parlamentu czerwonego), 
na którem ludowy komisarz finansów 
Briuchanow wygłosił swój referat o 
budżecie gospodarczym ZSSR na rok 
1928,29, 

Nowy budżet wykazuje na stro- 
nie wydatków i dochodów kwotę 
1.700.000.000 rubli. W porównaniu z 
ostatnim budżetem dochody państwa 
preliminowane są w roku bieżącym 
sumą o 950.000.000 wyższą, z czego 
600.000.700 rubli przypada na podat- 
ki. Strona wydatkowa nowego budże- 
tu jest o 1.050.000.000 rubli wyższa, 
niż w roku poprzednim, przyczem 
prawie 2/3 kwoty tej przeznaczono na 
finansowanie gospodarstwa narodo- 
wego. 

W porównaniu z budżetem zeszło- 
rocznym wzrósł nowy budżet o 20 
proc. Omawiając stronę dochodową 
preliminarza budżetowego, Briucha- 
mow wskazał na to, że w roku bie-. 
żącym znacznego powiększenia dozna: 
ją dochody podatkowe, przyczem w 
pierwszym rzędzie podniosą się wy: 
datnie wpływy z podatków bezpośred: 
nich. Dochody z tytułu podatku wiej- 
skiego  preliminowane są sumą 
400.000.000 rubli. Podatek ten rozło- 
żony będzie w: ten sposób na poszcze” 
gólnych płatników, że chłopi nieza- 
możni od obowiązku wpłacania podat- 
ków będą całkowicie zwolnieni, średniej 
własności ziemskiej przyznane będą 
dalekoidące  vlgi, natomiastchłopi za- 
możni (kułacy) zmuszeni będą zapłacić 
największą część preliminowanej w 
budżecie kwoty. Wpływy z podatków 
przemysłowych preliminowano kwotą 
1.005.000.000 rubli, co w porównaniu 
z rokiem poprzednim stanowi wzrost 
18,5-procentowy. Wpływy z podatków 
stanowią w nowym budżecie 50 proc. 
ogólnych dochodów państwa, inne 
dochody — 40 proc., a pożyczki — 
10 proc. Wpływy z podatków pośred- 
nich preliminowano taką samą sumą, 
jak w roku ubiegłym. 

Przy ustalaniu wydatków państwa 
brano specjalne względy na potrzeby 
gospodarcze i kulturalne. Na cele go- 
Spodarstwa wiejskiego preliminowano 
kwotę 1.000.000.000 rubli, t. j. o 

niż w roku 
ubiegłym, na cele elektryfikacji kraju 

184 miljony, t. j. o 35 proc. wię- 
cej, niż w roku ubiegłym. Wydatki 
na cele obrony państwa wzrosły w 

«& roku bieżącym dość znacznie i stanowią 
według Briuchanowa 11 proc. ogólnej 
kwoty budżetowej. Na cele oświaty 
ludowej i na inne wydatki charakteru 
kuluralnego nowy budżet przewiduje 
kwotę 1.600.000.000 rubli, to jest o 
230.000.000 rubli więcej, niż w roku 
poprzednim. 

* 

Z okazji debaty budżetowej prasa 
sowiecka ogłasza wyniki t. zw. po- 
życzki industrjalizacyjnej. Dane te są 
wielce charakterystyczne dla dzisiej- 
szych stosunków panujących w Bol- 
szewji. Oto pierwsza pożyczka w 90 
proc. zakupiona została przez miasta 
lub ośrodki fabryczne natomiast wieś 
wzięła w niej udział znikomy. To sa: 

z drugą pożyczką 
wewnętrzną, rozpisaną na cele uprze- 
mysłowienia kraju. Publicyści sowiec- 
cy rezerwę wsi tłomaczą, jako rezul- 
at wadliwie prowadzonej propagandy 
(razjasnitelnoj kampanji) na wsi. Tło- 
maczenie to jest jednak zbyt naiwne, 
aby ktokolwiek brał je serjo, każdy 
bowiem doskonale wie, jak funkcjo- 

„sstepuje“ (1368), Polska" z małej 
litery--i tysiąc ianych błędów!. 

Cóż to wszystko ma znaczyć? 
Tylko to, że Słowacki zawsze 

tworzył w poetyckiej gorączce, że 
natchnienie ponosiło go, więc nie 
zwracał uwagi na literki — martwe, 
bezmyślne znaki, w których ma być 
zaklęta wielka treść!... 

I dziwić się należy, że p. Cywiń- 
ski, tak wnikliwie analizujący utwór i 
zarzucający prof. Hahnowi „bezkry- 
tyczne trzymanie się litery" (CCIV), 
sam posunął pietyzm do liter do gra- 
nic ostatecznych. 

I gdyby jeszcze w tem odtwarza 
niu autograiu była konsekwencja! Ale 
gdzież tam! 

Słowacki rozrywa wyrazy; pisze: 
„w rośli”, prof. Cywiński każe dru: 
kować: „w rośli" (w. 756), Słowacki 
pisze „na bywać”, drukuje się dobrze 
„nabywač“ (1009), Poeta pisze bez 
sensu: „w płomieniach restu" (1032), 
wydrukowano dobrze: „w płomieniach 
reszta”; lecz niech Słowacki napisze: 
„Zament“, „uwarzalem“ lub coś po- 
dobnego, z „pietyzmem* zachowuje 
się najoczywistszy błąd, powtarza się 
go dwa razy, ozdabia się wykrzykni- 
kami etc!, 4 

Taki sposób oddawania autografu 
powinien spotkać się z protestem, ze 
strony literatów, bo robi on utwór 
niemożliwym do czytania, nic nikomu 
nie daje, bo nie zmienia fonetycznej 

      

nuje propaganda sowiecka, która nie- 
ma zdaje się sobie równej na całym 
świecie, 

Stosunek społeczeństwa dó wewnę- 
trznych pożyczek państwowych wyra- 
ża najlepiej stopień zaufania obywate- 
teli do państwa. Cyfry, przytoczone 
przez oficjalną statystykę, niezbicie po 
twierdzają fakt, iż wieś rosyjska wro- 
go jest ustosunkowana do systemu i 
władzy sowieckiej, że nie ma do niej 
najmniejszego zaufania. Drobny odse- 
tek udziału wsi należy zaliczyć na 
karb represyjnego sposobu sprzedaży 
obligacyj pożyczki, o czem  niejedno- 
krotnie, nawet w prasie sowieckiej pi- 
sano. Z tego, że głównie miasta i 
ośrodki fabryczne wzięły udział w po 
życzkach wewnętrznych sowieckich, ró 
wnież nie należy wyciągać wniosku, ja- 
koby miasta i ośrodki fabryczne były 
bazami, na których trwale władza so- 
wiecka może się oprzeć. Jest ponie 
kąd zrozumiałe, iż mieszkańce miast 
o wiele silnie wystawieni są na od- 
działywanie władzy niż to ma miejsce 
na wsi, pozatem ludność miast składa 
się w przeważnej swej części z ludzi 
w ten lub inny sposób związanych z 
systemem sowieckim. Są to urzędnicy 
funkcjonarjusze  instytucyji społecz- 
nych, handiowych, lub finansowych, 
jak wiadomo, objętych przez państwo 
oraz robotnicy fabryk. W stosunku do 
tych ludzi o wiele łatwiej przeprowa- 
dzač „kampanję zachęcającą“ do za- 
kupu obligacyj pożyczek. 
Wymowa cyfr jest najbardziej prze- 

konywującą. Cyiry zaś stwierdzają, że 
im dalej, tem większa staje się prze- 
paść pomiędzy olbrzymią masą rosyj- 
skiego włościaństwa a doktrynerami 
z Kremlu. 

EISS EARN TIR 

Dookoła zbrodniczego urlopn. | 
Dlaczego zwolniono dożywot- 

niaka Hipka-Warjata, 

Wspominaliśmy przed paru dniami o 
złośliwej zbrodni dokonane! w Warszawie 
przy ul. Foksal 17. zaznaczyliśmy, że naj- 
dziwniejszem w tej prozaicznej sprawie by- 
ło to, iż herszt bandy zbój Hipek- Warjat 
był swego czasu Skazany ma dożywotnie 
więzienie skąd jednak wypuszczono go 
przed półtora rokiem na sześciomiesięczny 
urlop! Naczwartkowem posiedzeniu komisji 
budżetowej rozwałkowywano skromay bud- 
żecik Ministerstwa Sprawiedliwości. W dy- 
skusji poruszono między innemi sprawę 
owego Hipka i jega tak niemiłego dla 
współobywateli urlopu. Oto co się okazuje: 

_. Zwalnianie a raczej przerywanie kary 
więźniów, na pewien czas, jest ustanowio- 
ne dekretem Prezydenta. Więzień skazany 
na mniej niż 8 lat może być wypuszczony 
na 6 miesięcy za zezwoleniem prokuratora 
a na 1 rok za zezwoleniem ministra. Wię- 
zień skazany na więcej niż 8 lat może być 
wypuszczony jedynie za zezwoleniem mini- 
stra sprawiedliwości i ministrą spraw we- 
wnętrznych. Oczywiście ministrowie i ich 
zezwolenia są czysto formalne. Opinjują 
władze więzienne i przedstawiają odpo- 
wiedni wniosek, który bywa zwykle podpi- 
sany. Nie sposób żądać by minister sam 
badał więźnia i jego rejestr. 

Zwalnia się wobec poważnych wzglę- 
dów rodzinnych. gospodarczych lub zdro- 
wotnych. W 1927 r. udzielono takich urlo- 
pów _632, w 1928 r. 288. 

Z Hipkiem-Warjątem sprawa się tak 
przedstawia: będąc skazanym na dożywot- 
nie więzienie nie miał co żałować—symu- 
lował tedy paraliż. Przez rok leżał bez 
najmniejszego ruchu i wychudł jak kościo- 
trup. Lekarze ga badali i wydali orzecze- 
nie, że kofńczyny ma kompletnie sparaliżo - 
wane i chodzić nigdy jnż nie będzie w sta- 

nie. Wypuszczono go a raczej wywieziono 
karetką z więzienia. Policja straciła go ry- 
chło z oczu, Bawił w Niemczech przez pa- 
rę miesięcy i prawdopodobnie niejedno tam 
zbroił. 

. Tyle urzędowo oświadczono. Dziwne, 
dziwne rzeczy! Nie można powiedzieć, by 
więzienni lekarze wykazali wielkie kwalifi- 
kacje skoro pospolity apasz wyprowadził 
ich w pole. 

. Jedno jest pocieszające: to przywiązą- 
nie tego Hipka do Ojczyzny, do kochanej 
Polski. Był w Niemczech, a jednak wrócił 
do Warszawy, wolał snąć wśród rodaków 
„Pracowač“ niż na dalekiej obczyźnie. sa. 

wartości wyrazów, i tylko krzywdzi 
poetę, robiąc z niego analfabetę. 

Zresztą Ścisłość takiego oddania 
oryginału jest bardzo problematyczna. 
Pomijając niekonsekwencje w prosto- 
waniu niektórych błędów, pamiętać 
trzeba, że wielkość liter w  poszcze- 
gólnych wyrazach autografa jest bar- 
dzo różna, chcąc więc być konsek- 
wentaym, trzebaby było układać tekst 
zapomocą całej kolekcji czcionek: od 
nonapareli do cicero i do tego—różne- 
go. kroju!. 

   

| znowu: ten sposób oddawania 
tekstu zbudzi w prasie (nie—wileń- 
skiej) jakieś echa. Dlaczegoż Wilno 
ma uporczywie milczeć? Dlaczego w 
Wilnie niema kącika, gdzieby można 
było dłużej mówić o książce? Kiedyż 
przestanie Wilno być poczciwym par- 
tykularzem, niedoceniającym wysiłków 
jednostek twórczych? I któż i kiedyż 
wreszcie zaopiekuje się biednym kop- 
ciuszkiem - książką wileńską?... 

Te bezcelowe pytania niech zamkną 
luźne uwagi o wyjątkowej na gruncie 
wileńskim książce Słowackiego, będą- 
cej jednocześnie książką o Słowackim. 

w. Ch. 
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Grachomionio luby przemysłowa-handlowej w Wilnie - 
Jak się dowiadujemy Izba Przemy- 

stowo-Handlowa w Wilnie rozpocznie 
swą działalność prawdopodobnie w 
końcu stycznia 1929 r. 

Jak wiadomo pierwszy okres wy- 
borczy skończył się już w dniu 4 listo- 
pada b. r. Stosownie do obowiązujące 
go regulaminu wyborczego, komisarz 
wyborczy złożył już w Ministerstwie 
Handlu i Przemysłu wniosek o zatwier- 
dzenie wykazu zrzeszeń uprawnionych 
do wyboru radców. Ministerstwo nie 
wydało jeszcze swej decyzji w tej spra- 
wie, mimo to poszczególne organizacje 
czynią już przygotowania. Radców tych 
(prócz wybranych już przez ogólne 
wybory 24-ch i 6-ciu z nominacji prze- 
prowadzonej przez Ministerstwo) bę- 

dzie 36-ciu. Przemysł daje 15-tu, a ku- 
rje handlowe 21-go. 

Procedura wyboru radców z ramie- 
nia poszczególnych zrzeszeń ustano- 
wiona jest w tym celu, aby zapobiec 
wszystkim ewentualnym niedociągnię- 
<ciom, jakie mogą spowodować wybory 
ogólne. 

Niedociągnięcia w sensie wyboru 
ludzi mało nadających się do roboty w 

Izbie względnie opuszczenia osób, któ- 
rych udział w pracach Izby byłby na- 
der pożądany dla dobra sprawy. 

Z liczby wszystkich radców (od 
zrzeszeń) Wilno będzie miało 16-tu. 
Stowarzyszenie kupców i przemysłow- 
ców chrześcijan, Związek przemysłow- 
ców polskich — ośmiu oraz żydow- 
skie organizacje: Stowarzyszenie han- 
dłowo-przemysłowe, Związek przemy- 
słowców leśnych, Związek kupców ży- 
dowskich — ośmiu. Ponadto oddziały 
prowincjonalne Stowarzyszenia kup- 
ców polskich w Warszawie: w Bia- 
łymstoku, Lidzie i Wilejce pow., orga- 
nizacje żydowskie w Wilnie, Nowo- 
gródku i Brześciu n/B oraz Związek 
spółdzielczy polski w Warszawie wy- 
bio rą po jednym radcy, a Związek wiel 
kiego przemysłu białostockiego — czte 
rech (chrześcijanie 2 i żydzi 2). 

Wybory te przeprowadzone zosta- 
"ną w Okresie od 20 b. m. do 15 stycz- 
nia 1929 roku. = 

jeżeli mówić o przewidywanych 
kandydaturach na stanowiska dyrekto- 
ra Izby oraz prezesa Rady, to na pierw- 
-sze wysuwana jest kandydatura b. mi- 
nistra komunikacji p. Romockiego, na 
drugie zaś p. dyrektora Kognowickiego, 
człowieka zewszechmiar przed społe- 

    

NOTATKI 
Chór „Echo. 

Wileński chór „Echo“, odznaczony 
pierwszą nagrodą, z pomiędzy dziewię- 
«iu współzawodniczących chórów miej 
scowych, na konkursie odbytym w Wil 
nie 17-go czerwca rb., wystąpił ze- 
szełej soboty z własnym koncertem. w 
sali Śniadeckich, składając ponownie 
dowody swej nieustanirej pracy SU- 
niiennej, celowo dążącej do coraz wyż- 
szego poziomu wykonawczego, pod wy 
bornem kierownictwem prof. Władysła- 
wa Kalinowskiego. 

Bardzo obfity program treści nader 
urozmaiconej — od poważnych utwo- 
rów religijnych do żartobliwych pio- 
senek ludowych — dał wdzęczną spo- 
sobność do wykazania całej skali osią- 
gniętych już w znacznej mierze zaso- 
bów wykonawczych, a szczególnie: 
wielką pilność w stosowaniu się do 
wskazówek doświadczonego dyrygenta 
w dynamice, frazowaniu i wyraźnej dy- 
kcji. 

w” wielką przyjemnością można by- 
ło stwierdzić, w wielu szczegółach, po- 
stęp wykonawczy, uczyniony już od 
czasu konkursu, jako też pokaźne zwię- 
kszenie ilościowe chóru, liczącego teraz 
przeszło 70 uczestników, w składzie 
chóru mieszanego. 

Dość licznie zgromadzeni słuchacze 
żywemi oklaskami wynagrodzili ideo- 
wą i ofiarną pracę całego zespołu u- 
czestników, znieczulonych uporczywem 
życzeniem publiczności do powtórze- 
nia kilku pieśni, dostępną lub swojską 
melodję ludową bardziej do usposobie- 
nia ogółu przemawiających. 

Koncert symfoniczny. 

Ze względu na trudności rozmaite 
jakie musi ciągle zwalczać Wileńskie 
Towarzystwo Filharmoniczne, nie mo- 
żna przystępować do oceny „koncer- 
tu symionicznego“ z wymaganiami nor- 
malnemi, lecz trzeba najpierw wyrazić 
szczere uznanie dyrektorowi Adamowi 
Wyležyūskiemu i tej garstce muzyków 
orkiestrowych, jacy naszego miasta je- 
szęze nie opuścili, że z prawdziwem 
samiozaparciem się bronią koncerty sym 
foniczne przed ostateczną zagładą, nie 
tracąc nadziei na lepszą przyszłość. 
Zniewala mię do szacunku i podziwu 
taki optymizm — niemal bohaterski — 
wobec stałe piętrzących się przeszkód 
na drodze do rozwoju normalnego ży- 
cia muzycznego, stanowiącego cel głó- 

wny. egzystencji Towarzystwa. 
Magistracka komisja kulturalno - 0- 

światowa, mająca w swym składzie też 
i przedstawicieli sztuk plastycznych, 
nie ma żadnego rzeczoznawcy muzycz- 
nego, jak gdyby muzyka nie jest czyn- 

у nihiem kultury, a zarząd miasta składa 
się z osób najzupełniej niemuzykalnych. 
Cóż więc dziwnego, że muzyka nie znaj 
duje z tej strony ani należytego zrozu- 
mienia, ani niezbędnego _ poparcia?.. 
Teatr „Reduta* nie bez trudności udzie 
la swej sali na' koncerty Towarzystwa. 
Społeczeństwo polskie, z vyiatkiem 

czeństwem zasłużonego, którego zdol- 
ności organizacyjne i znajomość sto- 
sunków gospodarczych dają aż nadto 
dobrą rękojmię, że wymienione stano- 
wisko zostaje obsadzone przez odp 
wiedniego kandydata. . 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— Zakaz przemiału pszenicy na mąkę 
gatunku wyższego ponad 65 proc. Rozporzą- 
dzeniem Ministra spraw wewnętrznych z dn. 
10.10. 1928 r. wydanem w porozumieniu z 
Ministrami Przemysłu i Handlu, Skarbu i Rol- 
nictwa o przemiale pszenicy i żyta (Dz. Ust. 
R. P. Nr. 87 poz. 769 z roku 1928) zostało 
zakazane, poczynając od dnia 12 listopada 
rb. dokonywanie przemiału pszenicy na mą- 
kę wyższego gatunku ponad 65 proc. 

Celem umożliwienia jednak młynarzom, 
piekarzom, hurtownikom mącznym i t.p., zli- 
kwidowania nagromadzonych przed dniem 
12 listopada br. zapasów mąki pszennej o 
gatunku wyższym od 65 proc., minister Spr. 
Wewnętrz. w porozumieniu z Ministrami: 
Przemysłu i Handlu, Skarbu i Rolnictwa wy- 
dał rozporządzenie (z dnia 9.11. rb.) które 
zezwala na używanie w terminie do dnia 15 
grudnia 1928 r. w zakładach przemysłowych 
do przerobu i wszelkiego rodzaju wypieku 
mąki pszennej gatunku wyższego aniżeli 65 
proc. (Dz. R.P. Nr. 93 poz. 820 z roku 1928. 

Podając powyższe do ogólnej wiadomo- 
Ści zaznacza się, że pomienione wyżej rozpo- 
rządzenie w żadnym razie nie uprawnia 
młynarzy do dokonywania przemiału pszeni- 
cy na mąkę gatunku wyższego ponad 65 
proc. 

Winni przekroczenia powyszych rozpo- 
rządzeń młynarze (od dnia 12 listopada rb). 
i właściciele zakładów przemysłowych do 
przerobu i wszelkiego rodzaju wypieku (od 
dńia 16 grudnia rb.), karani będą, poza kon- 
fiskatą przedmiotów do których odnosi się 
czyn przestępny, aresztem do 6-ciu tygod- 
ni, lub grzywną do 3000 zł., które to kary 
będą nakładane w drodze postępowania kar- 
no - administracyjnego (Dz. Ust. Nr. 91 poz. 
257 z roku 1926 i Dz. Ust. R.P. Nr. 38 poz. 
365 z roku 1928). 

BIEBDR WARSZAWSKA 
14 grudnia 1928 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolarv 8,88 8,90 8,36 

Belgja 124.00 12431 123,69 
Holandja 358.20 359.10 _ 357.30 
Londyn 43,26 43.37 43,15 
Nowy-York 8,90 8.92 8.88 
Paryż 3485 34.94 34.76 

Praga 26,42, 26.48 26.36 
Szwajcarja 171,77: , 17220 17138 
Wiedeń 125,51 125.82 125.20 

Wiochy 46,7] 46,83 46.59 
Marka niem. 212.55 

MUZYCZNE 
niedużego odsetku miłośników muzyki, 
całkiem się nie interesuje ruchem mu- 
zycznym. Bardziej umuzykalnione spo- 
łeczeństwa żydowskie, zapełniające sa- 
lę koncertową, kiedy występują artyś- 
ci przyjeźdni, zwłaszcza o nazwiskach z 
końcówkami: - „ow*, „in“, „burg“ i 
„Stein*, tylko w znikomej ilości bywa 
na koncertach innych artystów, lub 
wcale się nie udziela. Trudno nawet 
zrozumieć — dlaczego koncerty miej- 
scowej orkiestry symfonicznej, wch 0- 
dzącej w skład Towarzystwa Filharmo- 
nicznego i złożonych przeważnie z mu- 
zyków narodowości żydowskiej, w cią- 
gu lat ostatnich stale są pomijane przez 
mełomanów żydowskich. Wygląda to 
na systematyczny bojkot, którego przy 
czyny sobie w żaden sposób wytłu- 
maczyć nie można. 

W takich to warunkach, nieznanych 
w prawdziwie kulturalnych miastach 
europejskich, upływa życie muzyczne w 
Wilnie. Tem bardziej godne jest po- 
dziwu, że się udało Towarzystwu, za- 
wdzięczając szczerym chęciom i niez- 
łomnej woli uczestników, zwłaszcza 
dyrekt. Wyleżyńskiego, urządzić kon- 
cert symfoniczny, mając do rozporzą- 
dzenia tylko na dwie godziny salę „Re- 
duty“, malą cześć dawniejszej orkie- 
stry symfonicznej, dopełnionej przygod 
nie zaangażowanymi muzykami wojsko 
wymi i cywilnymi. Że z takim wza- 
jemnie obcym sobie, zespołem, i z ma- 
łą ilością prób nie można było osiąg- 
nąć wyższego poziomu, a trzeba było 
poprzestać na poprawnem wykonaniu, 
samo się rozumie. Winić tu można tyl- 
ko wyżej wspomniane horrendalne wa- 
runki, uniemożliwiające stałą pracę, nie 
zbędną dla prawdziwego zgrania się 
orkiestry. 

Jeżeli, pomimo wszystkiego, piękna 
i trudna uwertura  Smetony do op. 
„Sprzedana narzeczona” oraz Suita ba- 
letowa „Dardanno* Rameau (1683 — 
1764) z rzetelnem powodzeniem arty- 
stycznem były wykonane, świadczy to 
o stopniu wysokim, jaki mógłby być 
osiągnięty, gdyby warunki pracy były 
korzystniejsze, 

Prawdziwą ozdobą koncertu był u- 
dział znakomitej skrzypaczki p. Ireny 
Dubiskiej, która z wysokim artyzmem 
i w pięknym stylu odtworzyła prześli- 
czny koncert skrzypcowy w towarzysze 
niu orkiestry M. Karłowicza jedna z nai 
piękniejszych kompozycyj tego rodza- 
ju. Im się więcej ja słucha, tem ona 
piękniejsze szczegóły ujawnia. 

Z dużem zaciekawieniem oczekiwa- 
ne „Kaziuki*, suita orkiestrowa T. Sze- g 
ligowskiego, ilustruje udatnie, na po- 
dobieństwo „,Pietruszki* Strawińskiego 
rozgardjasz kiermaszowy. Po skończe- 
niu kompozytor był wywałany. 

Na zakończenie odegrano A. Rouse- 
la „Pour une iėte de printemps“, wsp61- 
czesną kompozycję hałaśliwo - kako- 
foniczną, jaknajmniej — zdaje się — 
odpowiadającą nastrojowi wieczorne- 
mu. 

Michał Józefowicz. 
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Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii U. $. В. 
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Uwagi: Pochmurno, drobny Śnieg 

Minimum za dobę —49C. 

Maximum аз sobę ® С. 
Tendencia barometryczna: Stan niestaly 
lecz naogół spadek. 

KOŚCIELNA. 
— Roraty. W niedzielę dnia 16-go 

rudnia o godzinie 7-ej rano odbędą się 
Kot grona pracowników Kasy Chorych 
m. Wilna w kościele Świętej *Trójcy przy 
ul. Dominikańskiej. 

MIEJSKA. 

— Sekcja zdrowia Magistratu m. Wilna 
podaje do wiadomości, że z dniem 17 grud- 
nia 1928 r. przy szpitału św. Jakóba zostaje 
uruchomiony oddział chirurgiczny na 70 łó- 
że. w gruntownie odrestaurowanym gmachu, 
dostosowanym do nowoczesnych wymagań 
chirurgji. 

(o) Brak quorum. Wyznaczone na 
czwartek, dnia 13 grudnia, posiedzenie 
miejskiej Komisji Finansowej nie odbyło 
się wskutek braku quorum Zaznaczyć na- 
leży, że z grona Komisji liczącej 15 człon- 
ków, zebrało się na”posiedzenie tylko 3-ch 
Dla quorum potrzeba 5 członków plus 
przewodniczący. 

— (o) Przeniesienie wydziałów Ma- 
gistratu. Obecnie w gmachu przy ul. Do- 
minikańskiej,j obok aresztu miejskiego, 
przeprowadza się kapitalny wewnętrzny re- 
mont, który będzie zakończony do dnia 1 
lutego 1929 r. Do tego gmachu zostaną 
przeniesione wydział opieki społecznej, biu- 
ro statystyczne i wydział przemysłowy Ma- 
gistratu. Magistrat również zamierza prze- 
nieść kasy miejskie na parter w lokalu 
przy ul. Dominikańskiej 2 przy odpowied- 
niem przystosowaniu do ich pomieszczenia w 
okresie miesięcznym. 

— (0) Posiedzenie Komitetu rozbu- 
dowy m. Wilna. Wobec niedojścia do sku- 
tku z powodu braku quorum posiedzenia 
Komitetu rozbudowy, wyznaczonego na 
dzień 11 grudnia, zostało zwołane powtór- 
ne na poniedziałek, dn. 17 grudnia, w spra- 
wie wykorzystania kontyngentu na rok 1928. 

Zaznaczyć należy, że ze względu na ter 
minowe wykorzystanie pożyczek posiedze- 
nie to jest b. ważne i gdyby nie doszło do 
skutku, miasto poniosłoby wielką szkodę, 
ponieważ pozostający kredyt w wysokości 
60000 zł. nie zostałby wykorzystany. 

- (0) Posiedzenie miejskiej Komisji 
Kulturalne-oświatowej. W poniedziałek, 
dnia 17 grudnia, odbędzie się posiedzenie 
miejskiej Komisji Kulturalno -oświatowej z 
następującym porządkiem dziennym: 1) 
Sprawa ustanowienia nagrody literackiej 
dla twórczości w innych językach krajo- 
wych, 2) projekt podziału przyznanego sub- 
sydjum (25768 zł.) dla szkół dokształcają- 
cych, (11200 zł.) zawodowych, 3) podanie 
t-wa Tarbut o ponowne rozpatrzenie spra- 
wy udzielania świadczeń rzeczowych nowo= 
otworzonym szkołom powszechnym przy 
ul. Zawalnej 4 j Mickiewicza 11, 4) poda- 
nie stowarzyszenia Agudas Isroel o udzie: 
lanie świadczeń 2-m szkołom, 5) podanie 
szkoły powszechnej im. d-ra Basanowicza 
o udzielanie świadczeń, 6) projekt «podzia- 
łu przyznanego subsydjum 9000 zł. dla 
bibljotek publicznych, T) projekt podziału 
zapomogi 6000 zł. dla teatrów prywatnych. 

„ (0) W sprawie budowy tramwai w 
Wilnie. Na ostatniem posiedzeniu Komisji 
Technicznej została . wniesicna interpelacja 
w Sprawie budowy tramwai w Wilnie. Wi- 
ce-prezydent miasta p. Czyż odpowiedział, 
że sprawa ta znajduje się jeszcze w opra- 
cowaniu i że szczegółowy referat w tej 
sprawie będzie złożony na najbliższem ро- 
siedzeniu Komisji Technicznej. 

— (0) W sprawie budowy gazowni 
miejskiej Jak się dowiadujemy, wobec nie- 
sprzyjających konjunktur na rynku pienięż- 
nym, realizacja projektu budowy gazowni 
miejskiej nie może być spodziewana wcze- 
śniej wiosny 1929: r. 0 

— (0) 5:toniarnia micįska. Magistrat 
zawarł wstępną umowę Z przedstawicielem 
firmy Lenard w Bydgoszczy na dostawę 
kompietnego urządzenia do betoniaroi miej- 
skiej. Firmą ta zobowiązała się w ciągu 12 
tygodni od chwili zawąrcią umowy dostar- 
czyć komplet maszyn. 

— (0) Budowa nowej siudni arte- 
zyjskiej. Firmie wiertniczej „Inž. Hrynie- 
wiecki w Warszawie* została powierzoną 

„przez Magistrat budowa nowej studni arte- 
zyjskiej, która miała na celu zasilanie wo- 
dociągów miejskich. 

— (0) Komunalna Kasa Oszczędno- 
šciowa, Lokal dlą Komunalnej Kasy Osz- 
czędnościowej został przez Magistrat wy- 
najęty w demu przy ul. Mickiewicza, róg 
Orzeszkowej. Kasa będzie uruchomiona 
pomiędzy 15 stycznia a 1 lutego 1929 r. 

WOJSKOWA. 
‚ — Мому Inspektor armji w Wilnie. Jak 

wiadomo na stanowisko inspektora Armii 
opuszczone przez gen. Burhard-Bukackiego 
mianowany został gen. Dąb Biernacki. No- 
wy inspektor przybył już do Wilna i wkrótce 
obejmie urzędowanie. 

— Ze względu na rocznicę 15-lecia puł- 
ku, przypadająca w roku 1929 — Dowódca i 
korpus oficierski 5 p.p. leg. w Wilnie zawia- 
damia, że święto pułkowe w roku bieżącym 
obchodzone będzie tylko w ramach święta 
dorocznego. 

(Podpis) Dowódca i Korpus Oficerski 
5 p.p. leg. 

— święto 5 p.p. leg. W dniu 18 bm. 5 
p.p leg. obchodzić będzie uroczyście czter- 

   

    

    

  

nastoleci+ swego istnienia. 
Pułk dowodzony obecnie przez ppłk. 

S.G. Fu iego powstał w dniu 18 grud- 
nia 1914 we wsi Marcinkowicze pod 

em, zaliczony został do I bry- 
iach 23, 24, 25 i 26-go tegoż 

ąca brał udział w bojach pod Łowczów- 
   

kiem. > ZE 
Po odmowie złożenia przysięgi w 1917 

roku został rozformowan łnierze ode- 
słani zostali do obozu w iornie, ofi- 
cerowie do Benjaminowa a tu o byłych 
poddanych rosyjskich, £: poddar 
ccy odesłani zostałi na front włc 

    
   

  

  

    

i austrja-=ców uczniów Państwowej szkoły Technicznej 

warzyszenia i wprowadzonych gości biezpła- 
tnie. 

— Lekcje proi. Śliwińskiego. dza ве- 
rja lekcyj, w klasie fortepianu Józefa Śliwiń- 
skiego przy Konserwatorjum Muz. w Wilnie 
rozpocznie się w poniedziałek, dn. 17 bm. o 
godz. 5-ej w. alsze zapisy kandydatów 
przymuje sekretarjat Konserwatorjum (Do- 
minikańska 5) od godz. 4 — 7 w. 

— Podziękowanie.  Wdzięczni rodzice, 
Włodzimierz i Petronela Bertholdowie, skła- 
dają tą drogą serdeczne podziękowanie, oraz 
wyrazy wdzięczności profesorowi Chirurgi- 
cznego Oddz. Kliniki Uniwersyteckiej p. Mi- 
chejdzie — za świetnie dokonaną operację, 
dzięki której syn ich Aleksander odzyskał 
zdrowie unikając przytem kalectwa. Jedno- 
cześnie wyrażają wdzięczność _ personelowi 
kliniki za serdeczny stosunek do chorego i 
wzorowe pielęgnowanie. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Strajk w fabryce „Fortuna“. W dniu 

wczorajszym wybuchł strajk w fabryce cu- 
kierków „Fortuna”. Robotnicy domagają się 
podwyżek indywidualnych. Wysokość ich 
zależna jest od rodzaju pracy i wysokości 
dotychczasowych zarobków. 

RÓŻNE. 
— Wybory nowego nastawnika gmi- 

ny staroobrzędowej. We wsi Bujewszczy- 
zna pow. Brasławskiego odbyło się zebra- 
nie członków gminy staroobrzędowców w 
celu dokonania wyboru nowego nastawnika 
w Bujewszczyźnie na miejsce dotychczaso- 
wego Kaliny Fiedorowa. Zebrani wybrali 
nowego nastawnika Miedźwiedziewa Niko- 
na, który pełnił dotychczas obowiązki na- 
stawnika staroobrzędowego we wsi Bale- 
wicze gm. Pluskiej, 

— (o) gWyniki V Roca lotnicze- 
go w pow. Wiieńsko-Trockim. Ogółem 
zebrano w V Tygodniu lotniczym na tere- 
nie pow. Wileńsko-Trockiego 4519 zł, w 
tem w gm. Niemeńczyńskiej 1003 zł, w 
Nowo-Wilejce 646 zł., w gminach Mickuń- 
skiej 424 zł., w Mejszagolskiej 334, Szum- 
skiej 228, Turgielskiej 474, Olkienickiej 350 
Rudomińskiej 255, Podbrzeskiej 142, Troc 
kiej 107, Rudziskiej 100, Worniańskiej 105 
Gierwiackiej 167, Solecznickiej 110 i t. @. 

— Przy robotach ziemnych natra- 
fiono na kości ludzkie, W dniu 11 b. m. 
podczas robót ziemnych na placu przy ko- 
ściele ną Zwierzyńcu wykopane zostały ko- 
Ści ludzkie. Przesłaao je do kostnicy przy 
szpitalu Św. Jakóba. 

— Uczczenie Amundsena. W dniu wczo- 
rajszym, jako poświęconym pamięci odkry- 
wcy bieguna południowego i bohaterskiego 
podróżnika po krajach polarnych R. Amund- 
sena we wszystkich szkołach Okręgu Wiłeń- 
skiego zorganizowane zostały odczyty i po- 
gadanki mające na celu zaznajomić mło- 
dzież z zasługami tego wielkiego męża, który 
zginął ratując życie uczestników wyprawy 
gen. Nobile. 

W dniu wczorajszym towarzystwa geo- 
graficzne całego Świata organizowały obcho- 
dy poświęcone śp. R. Amundsenowi. 

Grana będzie sztuka „Damy i huzary'. 
Wieczorem korpus oficerski wydaje raut 

w salonach kasyna pułkowego. 

UNIWERSYTECKA 
— Z Uniwersytetu. W sobotę dnia 15 b. 

m. o godzinie 13-ej w Auli Kolumnowej Uni- 
wersytetu odbędą się promocje na doktora 
wszechnauk lekarskich następujących osób: 
Wicherkiewiczówny _ Jadwigi, Niewińskiego 
Adama, Jegiera Teodora, Wiesenfelda Men- 
dla, Milchiora Szmuia, Wiercińskiego An- 
drzeja, Obrębowskiego Stanisława,  Crolla 
Bernarda, Grygielówny Zofji, Maleja Alek- 
sandra, Tauba Ichfela Majera, Boima Nach- 
mana, Maciejewskiej Heleny. 

Wstęp wolny. 
— Uroczystość złożenia przysięgi lekar- 

skiej. Dziś w sobotę o godz. 8-ej wieczorem 
odbędzie się w Auli Kolumnowej USB uro- 
czystość złożenia przysięgi lekarskiej przez 
absolwentów wydz. lekarskiego. 

Absolwenturę otrzymują: Adamska Karo- 
lina, Ambroszkiewiczówna Irena, Baracówna 
Zofja, Baron Miron, Biełoszabski Włodzi- 
bierz, Biernacki Rudolf, Borodziczówna An- 
tonina, Borysowicz Jerzy, Burak Maks, Bus- 
sel Ajzik, Butkiewicz Leon, Cagara Andrzej, 
Cierpiński Stefan, Cywiński Mamert, Eydry- 
giewiczówna Biruta, Fajngold Wołkowyski 
Eljakim, Falk Chaim, Finkielsztejn Boruch, 
Frant Hersz, From Gedali, Frycówna Adeła, 
Fryde Salezy, Frydman Jakób, Frydowa Leja, 
Garszwówna Marja, Gąssowski Marjan, Go- 
gol Gogolewski Władysław,  Gotlib Aron, 
Goldberg Dawid, Gogoliński Ignacy, Grotu- 
sówna Elżbieta, Harkawi Grzegorz, Herc 
Szmui, Iwanowski Józef, jakowicka Róża, 
Jancełewicz Zygmunt, Janowski Dawid, Ja- 
nowski Ilja, Jokiszówna Anna, Kaltgrad Ży- 
gmunt, Kawecka Marja, Kenigsberg Abram, 
Kontrym Konstanty, Korabiewicz Wacław, 
Kossakowski Dominik, Kowalczuk Jerzy, Kra- 
panówna Zofja, Kraszewski Kazimierz, Krie- 
ger Chil, Krzyżanowska Zofja, Kucharski Ja- 
kób, Lewkowicz Herman, Lichtmacherówna 
Nadzieja, Lipiński Jan, Lipiński Stanisław, 
Lipszyc Abram, Łapiński Adam, Łastowiec- 
ki Konstanty, Maciesowicz Józef, Mackiewicz 
Olgierd, Messis Abram, Mieżańcówna ja- 
nina, Mittenderfówna Sabina, Moniuszko Wła 
dysław, Narolewski Kazimierz, Naumow J6- 
zet, Nerkin Abram, Obuchowicz Eligjusz, 
Olecka Jadwiga, Olszewski Paweł, Opoczyń- 
ska Zofja, Oszmian Bronisław, Paczkowski 
an, Płeczul Stanisław, Pieściukówna Rozalja, 
ietrzakowa Natalja, Pietuchow Borys, Pie- 

tuchow Włodzimierz, Piotrowska Katarzyna, 
Piotrowski Florjan, Raff Dawid, Ryżewski 
Stefan, Reginisówna Marja, Rodziewiczówna 
Stanisława, Rydzewska Janina, Rymaszew- 
ska Kozakiewicz Jadwiga, Saska Natalja, Sa- 
wicz Aleksander, Seliber Maks, Segal Moj- 
żesz, Siedziukiewiczówna Leokadja, Sielska 
Aniela, Sikorski Jan, Spoz Józef, Stajgis Pa- 
wel, Steblewska Marja,  Sumorok Macjan, 
Szerard Leon, Szerman Ludwik, Szpilewski 
Wacław, Szyszkowski Jan, Tarasiejski Ben- 
jamin, Taube Maksymiljan, Tenenbaum Da- 
wid, Trębowicz Piotr, Wardejn Jaworska 
Halina, Wiłkomirska Helena, Wiśniewski Sta- 
nisław, Wolańska Irena, Wolfówna Marja, 
Zerembina Zofja, Zasławski Mieczysław, Że- 
ger Oskar. 

AKADEMICKA. 
— Nowe stowarzyszenie akademickie, 

enat USB na posiedzeniu w dniu 30 listo- 
pada rb. zatwierdził statut Stowarzyszenia 
Akademickiego Pracy Społecznej, mającego 
głównie na celu studja nad zagadnieniami 

— Folwark „Zakret* Uniwersytetu Ste- 
fana Batorego ma do sprzedania w większej 
ilości marchew drobną w cenie po 7 gr. za 
kilogram. 

— Nasze drogi... Dn. 12 bm. karetka po- 
gotowia ratunkowego wezwana została do 
wsi Góry za miastem. Chory wszelako nie 
doczekał się pomocy lekarskiej, gdyż karet- 
ka ugrzęzła w błocie nie dojeżdżając, o dwa 
kilometry przed wsią. Przytem połamane zo- 
stało przednie koło, oraz uszkodzone resory. 

— Dzieci dla dzieci. W niedzielę dnia 16 
12. o godzinie czwartej po południu odbędzie 
się w szkole powszechnej Nr. 22 „Šwit“ Ma- 
ła Pohulanka Nr. 9 staraniem Koła im. E, 

ża = Dmochowskiej P.M.Sz. zabawa dla dzieci mło gospodarczemi i skarbowemi.  Kuratorem i 5: stowarzyszenia został mianowany prof. zwy- rg Kojos ża GRAJA gdyż alloy 
czajny USB Władysław Zawadzki. Wspo- 
mniane Stowarzyszenie posiada charakter 

oła naukowego akademickiego i powstało 
dzięki inicjatywie grupv b. słuchaczy pp. 
profesorów W. Zawadzkiego i M. Gutkow- 
skiego — na czele z dotychczasowym pre- 
zesem Stowarzyszenia mag. praw. p. Wacła- 
wem Steck im. 

SZKOLNA. 
‚ — Szkoła rzemiosł artystycznych w Wil- 

nie zrównana w prawach z innemi. Kurato- 
rium Wileń. Okręgu Szkolnego powiadomi- 
ło dyrekcję szkoły Rzemiosł Artystycznych 
Tow. Artystów Plastyków w Wilnie, że szko- 
ła ta zaliczona została do kategorji szkół, w 
których nauka uprawnia do zwrotu opłat 
szkolnych w roku 1928 - 29. Chodzi tu o 

dzieci urzędników państwowych. 
— Wilczy bilet dla ucznia Prawosławne- 

go Seminarjum Duchownego w Wilnie. Kura- 
torjum Okr. Szkolnego w Wilnie ogłosiło u- 
rzędowo, że b. uczeń VI klas; Państwowego 
Prawosławnego Seminarjum Pidaiego w Wilnie, Konstanty Lutkiewicz nie może być AE as do żadnej szkoły na terenie Kurato- 

— Wieczór szkolny 
We wtorek, dn. 18 bm. odbędzie się tercja- 
lowy wieczór szkolny uczniów i uczenie 
Konserwatorjum Muz., w Wilnie z klas: for- 
tepianu, skrzypiec, śpiewu soln., instrum. dę 
tych, i zespołowej. Początek o godz. 7 w. 
Karty wstępu w sekretarjacie Konserwator- 
jum (Dominikańska 5) od g.4—7 

— (0) Stan czystości i schorzenia 
wśród dziatwy w szkołach powszech- 
nych m. Wilea. Według sprawozdania z 
opieki higjeniczno-lekarskiej w fszkołach 
powszechnych m. Wilaą za listopad r. b. 
stan czystości i schorzenia wśród dziatwy 
przedstawia się następująco: liczba brud- 
nych dzieci wynosi 1665, zawszonych 
1343, inne choroby skórne 45, gruźlicą 
płuc podejrzaną 72, gruźlicą płuc stwier- dzona 8, gruźlica gruczołów chłonnych 41 choroby nosa 23, choroby uszu 30, jaglica 
102, inne choroby oczu 91. Przeprowadzo- 
no badań indywidualnych 4868, skierowano 
do przychodni 637. 

E ki KOMUNIKATY. 
— Zrzeszenie działaczy byłej - wiaty Polskiej za czasów zabobi 4óRĘ 

skiego. Pragnąc „ zespolić wszystkich pra- 
cowników b  „nielegalnej* Oświaty Pol- 
skiej w Wilnie, zwracamy się z apelem do Koleżanek i Kolegów, prosząc o nadesła- 
nie swych adresów. 

dochód z zabawy przeznaczony jest na cho- 
inki dla dzieci wiejskich w szkołach P.M,Sz. 
Na całość zabawy składają się dwie komedyj- 
ki odegrane przez dzieci szkoły „Świt* Pan- 
tominy i gry towarzyskie. 

Bilet wejścia dla dzieci 40 gr. dla doros- 
łych 50 gr. 

. „— Czy ryby na święto podrożeją? Zbli- 
żają się „Święta a z niemi nowy kłopot dla 
gospodyń. Tradycja każe postawić na stół 
nie mniej niż siedem gatunków ryb, a tu 
ceny aż strach pomyśleć. 

Z racji klęsk elementarnych wiele gospo- 
darstw rybnych uległo częściowemu znisz- 
czeniu, dowóz ryb z Rosji Sowieckiej niedopi- 
sal.Wszystko to pozwala przypuszczać, że 
ceny na ryby wzrosną przed samem šwię- 
tami znacznie. 

— Sprostowanie. We wczorajszym arty- 
kule p. t. „Z dziejów uniwersytetu Wileńskie- 
go" (Słowo z dn. 14-go grudnia) wkradło 
się kilku błędów zecerskich z których naj- 
ważniejszy prostujemy a mianowicie: w pią- 
tej szpalcie w wierszu 6-tym od dołu powin- 
no być „wszelkie uroczystości”, 

TEATR I MUZYKA 
— Ostatni występ Marji Malickiej i Wę- 

gierko w „Świt, dzień i noc”. Dziś o godz. 
8 wiecz. ostatni występ gościnny M. Malickiej 
i A. Węgierko w komedji Nicodemiego „Świt 
dzień i REA 

— Przedstawienie popularne — 
dzień i noc” Dziś o 2 I PP. po zo 
tni przedstawienie dla najszerszych warstw 
publicznoś ' wileńskiej, po cenach od 50 gr. 
Ea zł. komedji Nicodemiego „Świt, dzień i 

— Uśmiech losu'* — występ Stefana Jara- 
cza. Jutro o godz. 20-ej, po raz pany, 
komedja w 4-ch aktach Włodzimierza Pe- 
rzyńskiego p.t. „Uśmiech łosu* z gościnnym 
udziałem znakomitego tragika Stefana Ja- 
racza. Inne postacie odtworzą: St. Perzano- 
wska, W. Malinowska, i L. Larowska, oraz 
Z. Chmielewski, J. Karbowski i W. Ścibor. 

W scenie zbiorowej aktu III bierze udział 
cały zespół Reduty. Bilety do nabycia w Or- 
bisie do godz. 12.30 oraz od godz. 17 w 
kasie teatru. \ 

— Reduta na prowincji. Dziś w Chełmie 
komedja J. Szaniawskiego p.t. „Ptak“. 

—- Teatr Polski Dzisiejsza premjera. — 
„Idjota““ — F. Dostojewskiego, przeróbka 
z słynnej powieści tegoż autora dokonana 
przez Savoira, grana będzie dziś po raz pier 
wszy w Teatrze Polskim. Rolę tytułową gra 
W. Malinowski. Reżyseruje H. Szletyński. 
Premjera wywołał duże zaciekawienie. 

„— „Ogniem i mieczem” dla młodzieży. 
Dziś w sobotę o godz. 5 pp. i jutro w nie- 
dzielę o godz. 3-ej pp. grane będą obrazy 
dramatyczne z powieści H. Sienkiewicza „Og- 
niem i mieczem” w ubiegłe dni świąteczne za 
brakło biletów i setki osób odeszło od kasy 
bez takowych. Ceny od 20 gr. 

— Popołudniówka niedzielna. W niedzie- 
lę o godz. 5.30 pp. grana będzie sztuka, 
wzbudzająca kolosalne zacłekawienie „Cza- 
rodzieį“ („Beverley“) z K. Wyrwicz - Wi- 
chrowskim w roli tytułowej. Ceny od 20 gr. 

— Koncert Józefa Śliwińskiego w Teatrze 
Polskim. Pierwszy w tym sezonie występ 
znakomitego pianisty, „Józefa Śliwińskiego, od 
będzie się w Sali Teatru Polskiego w nie- 
dzielę, 16-g0 o godz. 12 w poł. Koncert świet 
nego artysty wzbudził, jak zwykle, wielkie za 
interesowanie, zarówno ze względu na 050- 
bę koncertanta jak i na doborowy program, 
na który złożą się utwory Chopina, Czajko- 
wskiego, Schumana, Liszta i t.d. Bilety za- 
wczasu do nabycia w kasie Teatru Polskie- 
go od godz. 11 r. do 9 w. 

WYPADKI I KRADZIEŻY 

w Konserwatorjum. 

Fr. Popławski. 
Niemie, 3 m. 4. 

St. Jarocki mo: 
Montwiłłowska 11, 

„ — Korporacja „Unitanja* podaje do 
wiadomości publicznej, że nie ma nic wspól- 
nego z nieobliczalnemi w skutkach wystą- 
pieniami p. Romana Frydmana-Mirskiego, 
Jak również z odezwami, podpisanemi przez 
Radę Naczelną Związku Akademickiej Mło- 
dzieży Zjednoczonej (Zjednoczenie) i roz- 
lepionemi na ulicach miasta Wilna. 

— Rodzina wojskowa w Wilnie chcąc и- 
dzić żołnierzom tut. Garn. „Gwiazdkę”, 

apeluje tą drogą do wszystkich Szanownych 
pp. Kupców o łaskawe poparcie tej imprezy 
przez nadsyłanie do Komendy Placu, ul. Ko- 
Ściuszki 7, choćby najdrobniejszych podar- 
ków w naturze, a przedewszystkiem jabłek, 
cukierków, fig, orzechów, papieru listowego, 
s karpetek, mydła i t.p. : 

> Dyrekcja Państwowej szkoły Techn. 
w Wilnie podaje do wiadomości, że w nie- 
dzielę 16 bm. o godz. 12-ej w gmachu szkoły 
(Holendernia 12) odbędzie się zebranie rodzi- 

rzą 

w Wilnie. Wobec tego że na zebraniu zosta- 
W roku 1918 powstał ponownie w Kra- ną poruszorte sprawy ważne, udział rodzi- 

kowie, brał udział w obronie Lwowa. ców zamieszkałych w Wilnie jest konieczny. 
Uroczystości poprzedzone zostaną Mszą — U techników. Dnia 14 grudnia rb. w 

św. defilada pułku. Przyjmie ją płk. Krok- piatek o godz. 8 wiecz odbędzie się odczyt 
Paszkowski. Po południu w teatrze polskim prof. B. Rydzewskiego pod tytułem Wady 
odbędzie się przedstawienie dla żołnierzy. gruntowe Wilna", Wstęp: dla członków sto- 

— Śmiałe włamanie. Ubiegłej nocy wła- 
. mywacze wileńscy znów pokazali, że u- 
mieją „pracować', dostając się po wyłama- 
niu zamku do mieszkania p. A. Prokopowej 
przy zauł. Bernardyńskim Nr. 8. Łupem ich 
stała się garderoba wartości kilkuset złot. 
Złodziejom udało się zatrzeć Ślady. 

SPORT. 
Zimowa zaprawa „Pogoni“. 

W. K. S. „Pogof“ tą drogą powiadamia 
wszystkich swych członków, że poczynając 
od ponieuziałku rozpoczyna się zaprawa 
gimnastyczna dla członków klubu. Ćwicze- 
nia prowadzone przez por. Herholdia od- 
bywać się będą w poniedziałki i środy od 
1—8 wieczorem w sali gimn. Zygmunta- 
Augusta przy ul. M. Pohułanka. 

Nowy zarząd Okr. Zw. Pływac- 
kiego. 

Na ostątniem wałnem posiedzeniu przed- 
stawicieli klubów pływackich ukonstytuo- 
wał się nowy zarząd Okręgu. 

Prezesem został p. dyrektor Szwykow= 
ski, wiceprezesem p. Kurator Pogorzelski, 
jako członkowie zarządu weszli p.p.: kpt. 
Kawalec, kpt, Szymański, St. Malinowski, 
por. Ostrowski oraz zarezerwowano miej- 
sce dla przedstawiciela policyjnego Klubu 
Sportowego. 
TURNIEJ SZERMIERCZY W OŚRODKU 

W.F. WILNO. 
Dziś o godz. 14.30 w sali gimn. j. Słowa- 

ckiego odbędzie się turniej szermierczy mię- 
dzyszkolny na szable organizowany przez 
Ośrodek WF Wilno. W turnieju tym weźmie 
udział około 20 szermierzy uczniów gimn. . 
Słowackiego, Lelewela,. Mickiewicza, Z .Au- 
gusta i sem. naucz. męsk. 
ZAWODY STRZELECKIE WOJSKOWYCH 

KLUBÓW SPORTOWYCH. 
Jutro o godz. 10 rano na strzelnicy ośrod- 

ka W.F. Wilno odbędą się zawody strzeleckie 
z broni małokalibrowej Wojskowych Klu- 
bów Sportowych z następującym programem 

1) strzelanie z broni długiej kaliber 22 
na odległość 50 metrów w zespołach po 3 
zawodników (2 serje — 10 strzałów). 

2) strzelanie z broni krótkiej kaliber 22 
na 50 mtr. 2 serje po 10 strzałów) czas trwa- 
nia serji 10 minut. Termin zgłoszenia za- 
wodników do dn. 15.12. br. godz. 12) kpt. 
Pawlik 1pp. leg. 
WALNE ZGROMADZENIE WIL. O.Z.L.A. 

We czwartek, dnia 20 grudnia br. o 
18 w sali Kasyna garnizonowego odbędzie 
się Walne Zebranie Wil. Okrg. Związku Lek- 
kiej Atletyki z następującym porządkiem dnia 

1) odczytanie protokułu z poprzedniego 
posiedzenia. Ža 

2) sprawozdanie zarządu, 
3) sprawozdanie komisji rewizyjnej. 
4) Wybory nowych władz związku 
5) Wolne wnioski. 

Z SĄDÓW 
PONURA TRAGEDJA MAŁŻEŃSKA — MĄŻ 

ZABIJA ŻONĘ. 
Sprawa, jaka była wczoraj przedmiotem 

rozpraw sądu apelacyjnego w Wilnie miała 
jako tło swoje dzieje nieszczęśliwego poży- 
cia dwojga ludzi różnych narodowości, cha- 
rakterów i usposobień. Warunki te, oraz nu- 
da małomiasteczkowa i zgubny nałóg męża 
doprowadziły do tragicznego końca. On prze 
żarty alkoholem, zazdrosny aż do absurdu 
i ona łaknąca odrobineczki bodaj rozmaitości 
w szarem życiu; pozatem cicha, pracowita 
nauczycielka stanowili parę b. niedobraną, 
to też kłótnie i awantury małżeńskie dopro- 
wadziły do tego, że pewnego dnia nie panu- 
jący nad sobą mąż uderzeniem wałka od 
magla zabił żonę. Zabił i sam usiłował po- 
zbawić się życia przecinając sobie gardło 
brzytwą. 

tóż to są jednak ci ludzie? 
Ona już jak zaznaczylišmy, nauczyciel- 

ka wiejska, polka, on b. oficer armji rosyj- 
skiej, student trzeciego roku prawa na uni- 
wersytecie Kijowskim, Rosjanin. Nazywa się 
Sergjusz Taran. 

Zrazu ciche i przykładne małżeństwo sto- 
pniowo przechodzi na stopę wojenną. On 
wiecznie pijany, zaniedbuje się w pracy, 
prześladuje ją zazdrością, która ma może 
pewne podstawy bowiem ona obdarza sym- 
patją leśniczego. Czy i co było między nią 
a leśniczym nie ustalił przewód sądowy jed- 
nak kilkugodzinowa wizyta żony w ustron- 
nej leśniczówce do reszty mąci zalkoholizo- 
wany umysł męża. Robi ordynarną scenę, a 
kiedy na drugi dzień (w lokału komisji wy- 
borczej) leśniczy pełniący funkcje przewodni- 
czącego ułatwia pani oddanie głosu bez ko- 
lejki nie zwracając najmniejszej uwagi na 
męża sytuacja staje się jeszcze cięższą. 

Po powrocie do domu rozwścieczony mąż 
kilkunastoma uderzeniami wałka mażdży gło- 
wę żonie. 

Sąsiedzi wpadają w chwili kiedy z brzy- 
twą w jednym ręku, a z lusterkiem w dru- 
giem podcina sobie gardło. 

Sad okręgowy nie wiele ma kłopotu. Żo- 
nobójca przyznaje się i otrzymuje 15 lat cię- 
żkiego więzienia. 

W dniu wczorajszym sprawa znalazła się 
w sądzie apelacyjnym. Wobec przyznania 
się oskarżonego nie mogło być mowy o ewen 
tualnem uniewinnieniu go, chodziło jedynie 
o złagodzenie kary gdyż sąd okręgowy nie 
wziął pod uwagę stanu psychicznego w ja- 
kim znajdował się Turan w momencie do- 
konywania zbrodni oraz poprzedzających ją. 

Obrońca oskarżonego prof. Petrusewicz 
wnosił o zmianę kwalifikacji prawnej, a mia- 
nowicie o zastosowanie art. 458 K.K. zamiast 
455 cz. I. 

Sąd zgodził się z tym i złagodził karę do 
pięciu lat ciężkiego więzienia. 

RADJO. 
Sobota dn. 15 grudnia 1928 r. 

11,56 12.10 Transmisja z Warszawy 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie, oraz komunikat meteorologicz+ 
ny, 15.10 1610: Muzyka gramofonowa — 
płyty z firmy B. Rudzik w Warszawie ul. 
Marszałkowska 87 i 146.  16.10—16.30: 
Odczytanie programu dziennego i chwilka 
litewska. 16.30 16.45: Komunikat Zw. Kó- 
łek i Org. Roln. z Wil. 16.45 17.10: „Ką- 
cik dla Panów* wygł. Stanisław Czapliń- 
ski. 17.10—17.35: Koncert orkiestry woj- 
skowej 6 p. p. Leg. pod kier. kpt. Bogumiła 
Reszke. Koncert: 1) Kessels: Walc fantas- 
tyczny, uwertura 2) Morse: Małpia miłość, 
idylla 3) Eulenberg: Clair de Iune, serena- 
da, 4) Pedrotti: Fiorina, uwertura. 17.35 

18.00:  Pogadanka  radjotechniczna. 
18.00—18.25: Koncert orkiestry wojsko- 
wej 6 p. p. Leg. pod kierownictwem kpt. 
Bogumita Reszke. Program: 1) Drigo: Suita 
z baletu „Westalka“. a) Intermezzo, antrakt, 
b) Andante c) Walc d) Galop 2) Meyerbeer 
marsz uroczysty z opery „Prorok*. 18.00 — 
1825: Odczytanie programu na następn/ 
tydzień i komunikaty. 18.50—19.15: Recital 
śpiewaczy Heleny Dal (mezzo-sopran) D-r. 
Tadeusz Szeligowski (akomp.). Progra 
Gilier: O gdyby smutek mój, Czajkowski: 
Czy w jasny dzień. Arja'Poliny (z Pikowej 
damy), Brahms: O liebliche Wangen, Mo- 
niuszko Arja Hrabiny, Schubert: Letzte 
hofiung, Chopin: Piosnka litewska. 19.15— 
19.30: Audycja recytacyjna z cyklu „Nasi 
poeci regionalni Utwory Wandy Niedzial- 
kowskiej Dobaczewskiej w wyk. autorki. 
19.30—19.56: Transmisja z Warszawy „Ra- 
djokronika* wygłosi dr. Marian Stępowski. 
19.56 20.00: Transmisja sygnału cząsu z 
Warszawy. 20.00: Feljeton wesoły — art. 
Teatru Polskiego Karel Wyrwicz Wichrow- 
ski. 20.30: Transmisja z Warszawy: Muzy- 
ka lekka. Wykona Orkiestra Polsk. Radja 
pod dyr. Zdzisława Górzyńskiego, ' Ida Ło= 
siówna, piła i inni. 22.00 23.30: Transmisja 
z Warszawy: Komunikaty: PAT., policyjny, 
sportowy i inne oraz muzyka taneczna. 

OFIARY. 
Bezimiennie — Komitetowi „Chleb dzie- 

   

ciom* — zł. 5.
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do ropy naftowej 

„MASSEY-HA 

o sile 11/2, 3, 41/2 i 

MŁOGARNIE 

BUKDWNIKI 

TRIEURY 

MOTORY 

WiCHTERLE i 

MAROTTA 

MŁYNY 
poleca   

HBREZANOSEZNGAESBASZNNABERESWZNAM| 

a Fortepiany, pianina i fisharmonje 
Najwyższe nagrody na Targach 

„Północnych w Wilnie — 

K. Dąbrowska.      
5 

od
 | 

® Wilno, ul. Niemiecka 

E wielki wybór 

Dobór znakomitych maszyn. 
MOTORY-TRAKTORY „MUNKTELLS“ 

amerykańskie naftowe 

czyszczące motorowe 

tarki do koniczyny 
patent ROHOWSKIEGO 

do zbóż ozimych i jarych 

podsiewającem lub pytlem 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna Nr. 1 

krajowych i zagranicznych instrumen tów, 

tylko gwarantowanej jakości. Ceny reklamowe. 

BUBDURNUONRESCOSZBADEBZCZDUSORENERAOSNENNAE 

RRIS“ 
6 koni mech. 

we i materjaly 

KOVARZIK 

Dział B w dniu 29-10 1928 r. dodatkowe. 

33. II. B. „Kresowe 
па“. Na likwidatorów pow 

8ŁO w O 

© WNIED 

Rejestr Handlowy 
DO Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okręgowego w Wilnie 

wciągnięto następujące wpisy: 

w dniu 27-10 28 r. 

372. Il. A. „Józet Jonasz”. Przedsiębiorstwo zostało zli- 

kwidowane i wykreśla się z rejestru. 19 /91—VI 

w dniu 31-10 1928 r. 

5801. II. A. „Gordon Abram* Przedmiot: produkty nafto- 

opałowe, budowlane, 

rachunek komisowy i własny. 
techniczno-chemiczne na 

1993—VI 

6191. II. A. „Medliński Hirsz*. Przedsiębiorstwo zostało 

zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 994—VI 1 

Towarzystwo Rybne, Spółka Akcyj- 

ołano zam. w Wilnie: Tadeusza Bo- 

bińskiego przy ul. Żeligowskiego 5—25, Marję Tejchmanową— 

V-ELSS 

1-2. 

  

Lłote medale 

3, m. 6. 

  

  

GAZETA HANDLOOAR 
s Wydawnictwo Ajencji Wschodniej 

Jedyne codzienne pisino gospodarcze 

formuje w aktualnych 

fydawnictwo niezbędne w każdem przedgiębiorstwie. 
Cena abonamentu z dostawą zł. 6.-— 

Zamawiać można w Wilnie w Przedst, Aj. Wsch. 

ul. Mickiewicza 4 — 6: 

RAB4|4-4-407 40 4 ATŚRIA 

100 zł. 
Filmowej. 

  

MSTENSZEZEE 

    

STORER CLAUSTON. 

© Tragiczna przygoda p. Molingau 
VII. PERŁY. 

Ewa spokojnie weszła do przedpo- 

koju. Przed drzwiami gabinetu nadsłu- 

chiwała chwilę, poczem otworzyła je 

i minąwszy cały pokój wzięła wazon 

z kwiatami, stojący na oknie i wyszła. 

W zachowaniu jej nie było nic nie- 

naturalnego 'ani podejrzanego. Ale za- 

niepokojonego rektora nie można było 

wywieść w pole. Poczuł on wyraźnie, 

jak oczy Ewy przyglądały mu się chy- 

trze, był teraz przekonany, że ta dziew- 

czyna szpieguje go. Ё 

Niepokój rektora wzrósłby jeszcze 

bardziej, gdyby zobaczył, że Ewa sta- 

wiając wazon na oknie w przedpokoju, 

rzekła z westchnieniem. 

— „On zdaje się nie ma ochoty wy- 

įeždžač stąd!“ Zamyślona i zaniepoko- 

jona, Ewa weszła na pierwsze piętro. 

Gdyby re! or mógłby śledzić niewidzial 

ny to, co się działo na górze, byłby 

przerażony. 
Ewa spojrzała przez okno i dostrze- 

gła młodzieńca spacerującego przed 

domem. Wysoka ściana zakrywała je- 

go postać, ale dziewczyna ujrzała gło- 

wę i okrzyk rozpaczliwy wydarł się z 

jej ust. Ręką mimowolnie przycisnęła 

bijące niespokojnie serce. Blade wargi 

wyszeptały: 
— Franciszek! 

Wśliznęła się za firankę i utkwiła 

wzrok w przechadzającym się młodzień 

cu... On tymczasem, nie domyślając się 

zagadnieniach gospodarczych 

! więcej płaci Wytwórnia Fil- 

mowa „Polart-Film* za krótki 

scenarjusz filmowy o treści na: 

ukowej. Szczegóły do omówienia 

godz. 5 - 8 р.р. Ostrobramska 21. 

zam. tamže. 

w Polsce, In- 

miańskim, piwiarnia. 

8788. I. A. „Potasznik Josel* w Smorgoniach, pow. Osz- 

miańskim, rozlewnia piwa (skład) i piwiarnia ze sprzedażą za- 

kąsek. Firma istnieje od 1921 roku. Właściciel Potasznik 

Dział A w dniu 9-11 1928 r. 
8789. |. A. „Pupko Lejba* w Lidzie, ul. Lidzka 4, sklep 

spożywczy i kolonjalny. Firma istnieje od 1923 roku. 

Pupko Lejba, zam. tamże, 

8790. I. A. „Rapoport Rachii* w Opsie, pow. Brasław- 

skim, herbaciarnia i zakąski. Firma istnieje od 1927 roku. Wła- 

ściciel Rapoport Rachil, zam. tamże. 

8791. I. A. „Rudnik Rachela" w Holszanach, pow. Osz- 

Rudnik Rachela, zam. 

i * przy ul. Uniwersyteckiej 9—3 i Cezarego Aramowicza — przy 

TRESZCZOTKI i trieury do siemienia ul. Chelmskiej 3i—1. Zgłoszono likwidację spółki. 1995—VI 

Inianego MAS 
w dniu 27-10 1928 roku dodatkowy. 

SZULTEGO 5877. Ace Firma obecnie AE pca = W 

ь .. ю Szepetyński, Wołf-Lejb Herszhorn, Majrym Kapłan, Zzrael - 

gospodarskie „BRŪNNER“ z sitem manowicz i Jakob Goldberg S-ka firmowa w Lidzie". 1996—VI 

w dniu 12-11 1928 r. dodatkowy. 

8753. II. A. „Iskolski Chaim“ Przedmiot sprzedaž wlasne- 

go pieczywa i kawiarnia. 1997—VI 

w dniu 8-11 1928 r. 

8785. I. A. „Podolska Dora* w Smorgoniach, pow. Osz- 

miańskim, sklep manufaktury i galanterji. Firma istnieje od 1924 

roku. Właścicielka Podolska Dora, zam. tamże. 

8786. I. A. „Taubes Czernia* w Wilnie, ul. Zawalna 47, 

sklep spožywczo-kolonjalny. Firma istnieje od 1928 roku. Wla- 

ściciel Taubes Czernia, zam. tamże. 

8787. 1. A. „J. Rudeński i syn S-ka", Skup zawodow 

i siemienia lnianego w celu odsprzedaży. Siedziba w 
przy uul. Kalwaryjskiej 33. Spółka istnieje od 3 października 1928 

roku. Wspólnicy zam. 
kiel i Jochel Rudeńscy. Spółka firmowa zawarta na mocy umo- 

wy z dn. 27 października 1928 roku, na czas. nieograniczony. 

Zarząd należy do Jankiela Rudeńskiego. Wszelkie bez wyjątku 

zobowiązania i umowy podpisuje jeden ze wspólników. 
2000—V 

1998—VI 

1999—VI 

= joy Inu 
ilnie, 

w Wilnie, przy ul. Kalwaryjskiej 33: Jan- 

2001 Em 

Właściciel 
2002—VI 

2003—VI 

Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel 
tamże. 2004—VI 

8792. I. A. „lzrael Ruzewicz* w Olanach, gm. Podbrzte- 

skiej i w maj. 

B 
na miejscu w B 
Lokal Szkoły B 

1I— LO9SB 

Sołoducho Fabi, zam. 

10! 
400 

STEFANA 

     
jakie wzbudza przerażenie w sercu uko 
chanej, spoglądał w stronę domu, mie- 
rząc chodnik krokami tak wolnemi, że 

zdawało się, iż cały dzień postanowił 
spędzić na tej ulicy. 

— On wie gdzie ja mieszkam! — 

jęknęła nieszczęśliwa dziewczyna. — 

Muszę uciekać! 
Drżąc cała zbiegła ze schodów. 

Lecz zanim zdołała postanowić Coś, 

bieg wydarzeń zmienił kierunek jej my- 

śli. Właśnie gdy stanęła w przedpoko- 
ju, rozległ się dzwonek przy drzwiach. 

Ewa była bliska zemdlenia. Oparła się 

o ścianę usiłując odzyskać panowanie 
nad sobą, myśl jej wytężała się w po- 

szukiwaniu ratunku. Dzwonek zadźwię- 

czał powtórnie. 
— Ewo! — rozległ się głos tajem- 

niczej kucharki, — ktoś dzwoni! 
Ewa podeszła do drzwi. Zdawało 

się jej, że nogi ma z ołowiu, z trudno- 
ścią poruszała niemi. Co powie? Co 
pomyśli Franciszek, gdy ona mu drzwi 
otworzy? Nadludzkim wysiłkiem woli 

usiłowała zatrzymać trzepoczące się 
jak ptak w klatce serce. 

— Czemu nie powiedziałam mu 
prawdy? — jęknęła zrozpaczona. — 
Nigdy, nigdy nie przebaczy! 

— Otworzyła drzwi i z głową smut- 

nie spuszczoną czekała. Zdenerwowa- 
nie jej stało się chorobliwem. Jednak 

zauważyła, że buty gościa nie były 

podobne do tych, jakie nosił lord Fi- 

Ilimoer. Minęło kilka chwil oczekiwania 
wreszcie nieznajomy głos zapytał. 

— Wezwana mnie tutaj, czy jest 
pan rektor... 

Sproguny, gm. Polańskiej, eksploatacja 

Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel Ruzewicz Izrael, zam. 

w Wilnie ul. Stefańska 32—10. 

ji + Wina b 

GENELI is 
WARSZAWA R 

ЕНО ® ОБ ЛЕЬ ВЕ ЕНЕ НС: 

lasu. 

2005—VI 

8793. I. A. „Sawlewicz Franciszek“ w Kołtynianach, gm. 

Łyngmiańskiej pow. Święciańskiego, 
ny i spożywczy. Firma istnieje od 
wlewicz Franciszek zam. tamże. 

sklep kolonjalny, bakalej- 
1926 roku. Właściciel Sa- 

2006—VI 

8794. I. A. „Sołoducho Fabi* w Oszmianie, ul. Piłsudskie- 

go 4, skład apteczny. Firma istnieje od 1918 roku. Właściciel 
tamże. 2007—VI 

8795. I. A. „Stankiewicz Bazyli“ w Lieonpolu, pow. Bra- 

sławskim, sklep tytuniowy. Firma istnieje od 1926 roku. Wła- 

ściciel Stankiewicz Bazyli, zam. tamże. 2008— 

I SAHAMASRSTARAM Н : 
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Ewa drgnęła i podniosła 

Przed nią stał nieznajomy 
głowę. 

człowiek, 

średniego wzrostu, o wyglądzie solid- 

nym skromnie ubrany. Oczy jego miały 

tyle przenikliwości i siły, że odrazu 

zwracały na siebie uwagę. Zdawało się 

że iskry strzelały z tych, blisko siebie 

osadzonych oczu, które przejmowały 

do głębi i wzbudzały niepokój. Nieza- 

wodnem było iż odrazu spostrzegł 

przestrach i wzburzenie młodej dziew- 

czyny i zrozumiał, że nie nie mogła się 

jeszcze zupełnie opanować, gdy drżą- 

cemi ustami wyszeptała: 

— Tak. 
Nieznajomy zdjął kapelusz i wszedł. 

— Jak mam pana zameldować? — 

zapytała Ewa, odzyskując pewność 

siebie. 
— Inspektor Bray ze Scotland- 

Yard. 
dźwięczała 
ną twarzy- 

W spokojnym jega ti 

groźba. Śledząc bacznie _ ‹ 

czkę, inspektor zauważy  rzestrach, 

który błysnął w oczach Ex Spostrze- 

żenie to wywołało w nim uczucie zado- 

wolenia, mimo, że daleki był od zrozu- 

mienia, co było przyczyną niepokoju 

młodej dziewczyny. 
— Na co pan rektor wzywał poli- 

cję? — zapytała siebie Ewa. 

Po kilku minutach Ewa zbiegła na 

dół, do swego pokoju, by dać znać ku- 

charce o niepokojącej wizycie. 

Konferencja pomiędzy rektorem a 

inspektorem policji trwała dwadzieścia 

minut. Rozmowa toczyła się półgłosem. 

Ewa na palcach wbiegła na górę i nad- 

słuchiwała przy drzwiach, jednak nie   

ZIELE? + + DNIA 16 GRUDRIĄ, 

ukaże ss Wielki Numer Przedświqłeczny „szowa” 
POLECAĄŃY GO UWADZE $FER HANDLOWY CEH, Ė 

  

Biejski Rinemratogat 
Kulturalno-Ošwiatowy 

SALA MIEJSKA 
ul. "Ostrobramska 5. i 

{ 

Kino- ino” 
Teatr „Bolidy 

Wileńska 38. 
ulubieniec kobiet 

OG "nia 14 co dnia 17 grudnia 1928 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 

TRAGEDJA ŁODZI PODWODNEJ 
w 10 aktach. W roli głównej: Harry Peel. Nad program: „KŁOPOTY MIESZKANIOWE“ 1 
w 2 aktach. Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początęk seansów od godz. 4-ej. anas S a 

„ZWYCIESTWO ŽELAZA“, 

Iwan Peirowicz, 
„jawnogrzesznicy“ 

przepiekna 

5 Niebyvala sensacjal Clou sezonu! Lekarz kobiet duszy i eiała 
тата! życiowo-erotyczny tych, które poryw zmysłowości uczynił bezwol i i i 

do szukania ratunku na drodze przez ba niedozwolonej. w rolach: Za Z) 

„zabronionych operacyj*, 
„lekarza* wyznawca teorji t. zw. 

Pefersen-Mozżuchina 
i „narzeczonej* wiosniana EWELINA HOLT. Rekordowy film obecnego sezonu. Seanse o godz. 4, 6, 8 i 10.15 

+ 

  

KINO-TEATR й: 

„Polonia“ 
A. Mickiewlcza 22.   

Kino „Piccadiliy“ 
WIELKA 42, 

  

Teatr „WARÓA 
Wielka 30. 

Dziś! Ulubieniec publicznoścj Wileńskiej, mistrz ekranu, 

Hotel Imperiał 

Dzis! Niesmiertelne arcydzieło! 
Powieść HELENY MNISZEK 

genjalny DOUGLAS FAIRBANKS bohater filmu 
Złodziej z Bagdadu w jego najlepszem arcydziele filmowem p. t. 

TR 

  

Mr pnia 20 i 21 grūdiia 1020 r. wydajemy przy zakopie PREMJIEMI 
olecamy najwykwitniejszy wybó. 

perfum w flakonach i na wł Di 
kosmetyków 

kasetek podarunkowych 
manicure 

rozpylaczy 
: 3 puderniczek 

i wiele innych ładnych i tanich prezentów na gwiazdkę 
PO CENACH NISKICH 

Polski Skład Apteczno - Peifumeryjny 
  E ug. 

we 

KN asm——anna mm—ananananaų 

NADESZLY JUŽ! 
Wszystkie Towary Świąteczne 
NA WIGILJĘ! Miód, Mak, Grzyby, 

Oliwa, Konserwy 

KOMPOTY! _ Śliwki, Gruszki, Jabłka 
Abrykosy, Brzoskwinie. 

SŁODYCZE!  Karmelki, Orzechy, 
Pierniki, Marmoladki, 

Figie 
Winogronowe, Owo- 
cowe, Lecznicze, Wy- 
trawne i Deserowe. 

Czyste i Gatunkowe, Ko- 
njaki, Romy, Likiery Za- 
graniczne i Krajowe. 

DOM HANDLOWY 

Bracia Gołębiowscy 
Trocka 3, telefon 757. u 

iii o | 

  

m 

WINOI 

WÓDKI! 

В 

  

Czopki he- < (z kogutkiem 
moroidalne „Varitol usuwają BL 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

zmniejszają guzy (Żylaki). 
Sprzedają apteki i składy apteczne. 

BEER EEC. 

  

mogła nic usłyszeć, a chwilę później 

inspektor zasłonił dziurkę od klucza 

cnusteczką. Niepokój jej wzrastał. Na- 

dzieja, że rektora wyprowadzą z po- 

koju w kajdanach, zmniejszała się z 

każdą chwilą. Wiadomości, które do- 

starczała kucharce, budziły panikę w 
suterenach. 

Wreszcie drzwi gabinetu atwarły 
się i rozległy się kroki na schodach, 
wiodących do kuchni. 

Gdyby inspektor nie certował się 
tak długo z rektorem przy drzwiach, 
sensacyjna tajemnica, która tak długo 
niepokoiła cały Londyn, byłaby w tej 

chwili wykryta. Gdyby kroki obu męż- 

czyzn były mniej ciężkie, a oddech nie 

przyśpieszony., usłyszeliby niezawod- 
nie na iole szelest i głuchy trzask za- 

mykanych gwałtownie drzwi kuchen- 
nych. Gdy znaleźli się w suterenach, 
gdzie mieściła się kuchnia i pokój dla 
służących, inspektor szepnął: 

— Zaczniemy stąd. 
Na palcach starając się nie robić 

hałasu, weszli do kuchni. Trudno wy- 

obrazić sobie, jak straszny widok spo- 

dziewali się oni ujrzeć w tej tajemniczej 

części domu. Spotkał ich wielki zawód: 

w kuchni ujrzeli tylko Ewę, zajętą zwy- 

kłą codzienną robotą. 

Inspektor dał znać o sobie kaszląc 

kilkakrotnie. Na ten odgłos młoda dzie- 

wczyna odwróciła się żywo. 

—— Panienka jest sama? — zapytał 

surowo inspektor. 
— Tak. 
— A kucharka? 

KUDREWICZ i S-ka 
ul. Ad. Mickiewicza 26, 

choroby _ weneryczne 
syfilis i skórne. Wil- 
no, ul. Wileńska 3,' e- 
lefon '567. 

= LLIS 

  

  

  

    

tel. 7:0, k 

ZYRATYAYE Dr Hanusewiez 

} LEKARZE Jig 
GAWAWAB ojc 579 
PROTO a |= ara: 

chor. weneryczne, tę e Tri 

ua 
—], od 5—8 wiecz. Br. POPILSKI 

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12-2i 0d 4-6, 
ul. Mickiewicza 24, LUKIEWIEZ 

tel. 277. 
choroby. weneryczne 

W. Zdr. Nr. 152. skórne i płciowe, ui 
Mickiewicza 9, wejście 

DOKTOR z ul. Śniadeckich 1, 

L. GHHSEERG 

od godz. 10 do 1i od 
5—7 p.p. W.Pohulan- 
ka 2, róg Zawalnej 
8LIS 

Doktór Medycyny 

przyjmuje od 1 

Ad SB ISO 
Dokfór.Medycyny 

Przyjmuje 

neryczne 1 moczo- 

Dr. E. WOLFSBN płciowe. Elektrotera- 

weneryczne, 
moczo- Pia, Słońce górskie 
е &- djatermja. Mickiewi- 

cza 12, róg 
skiej 9-2i5—8. 

W.Z. 

ciowe i skórne, 
ileńska 7, tel. 1067. 

BE AMOSZERNI GE 

Mkuszerkaśmiałowska 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny usuwa zmar- 
zczki, piegi, wągry, 

łupież, brodawki, ku- 
rzajki, wypadanie wło- 
sów. Mickiewiczą 46. 
m. 6. - 

Szpitala 

g0- 

8 LBKALE B 

3 pok. potrzebne od 

choroby skórne i we-b.. r. Zgłoszenia do 
neryczne. Przyjmuj *Słowa* pod 1. W. -o 

W.Z.P. 13 duże pokoje, wszel- 
kie wygody, 
ność 
brzežna 20 m. 1, 

Dlą samotnego pana, 

5 słoneczny pokój 
u 

Ei wygody.9 10 aOmE2 5 0 a as 
1 3—0. 

A. BYMBLER m. 16, tel. 11 18. - 
od 8 do 1iodź do S;choroby skórne, we- 

Tatar- 
= WAWAWAW 

  

Jego Królewska Mość Douglas I-szy 
Dramat palaców dwórskich w 10 akt. Początek o godz. 4, ostatni 10.25. Bilety honorowe nieważne. 

1914 rok — 1418 rck. Potężne arcydzieło filmowe zrealizowane owieści i wieści L. B 5 „To 
STP 10 ak o tle wojny ane” | 

: rodaczka GRI staje u szczytu swego talentu, oraz james i 
George Siegmann. Obraz ten uzyskał złoty meda na wystawach kinematograficznych w | w Earonie 

DOWATA (Piesń Miłości) 
Wzruszający dramat miłości w 12 akt. W rolach tytułowych JADWIGA SMOSARSKA i J 

1914 18 r., w którym nasza: 

ZEF WĘGRZYN. 

Вар уИБр 
L. posapy RÓŻNE 
EEE. 

oszukiwani są spół- 
P. i P nicy (czki) do roz- 
oszukuję maitych biur, skle- 

posady w szkole jakopów, fabryk i t. p. 
nauczycielka  robótPropozycje zgłasząć 
ręcznych,  posiądam OSObiście lub  listo- 
poważne  rekomen- Wrie. Dom Kresowy 
dacje, _ ewentualnie H-K. Zamkową 3, 
zgodzę się na posadę m. 4. —o 
bony, do pomocy w 
gospodarstwie, lub nag” 
jakąkolwiek inną pra- 
cę, ul. Żelazna Chat- 
ka 30—3, Rossa. 

ez kosztów za: 
ROC loka- 

y najpewniej 
D. H.-K. Zachęjąć 
Mickiewiczą 1, tel. 
9-05. mn 

BOŻA, 
Uwaga! Otworzyłem 

: biuro proce- 
sowe i porad pra- 
wnych udzielam po- 
rady, tłomaczenia i 
przepisywanie na ma- 
Szynie, pisanie podań 
z niemieckiego, angiel- 
skiego i rosyjskiego 
załatwia się szybko i 

N a tanio Obrońca sąd. 
ad- Ed.  Marszałkiewicz, 
do Wilno, Mickiewicza 31 

  

za zany aneezy GI) 

Mieszkanie 

zaraz, lub 1 grudnia 

  

Mieszkanie 

używal 
kuchni, 

ll-ej rano i od 3 dom, 4, d. 

бр авО ва 0 

inżyn.), telefon, 

Subocz 6 

"ZGUBY 

gubioną książkę 
wojskową rocz- 

i 1892, wyd. 
przez P. K. U. Wilno, 
na imię Romualda 

NOPRO | SPRZEDAŹ 

'Okazyjnie do sprze: Kwiatkowskiego, unie- 

    

    

е : wažnia się. 0 
dania WÓJRK dziecindy 
w. dobrym  stanie. aginion weksel 
Wiadomość: Sadowa Z Aż AS 3.500 zł., 
21 m. 8. — bez podpisu wy- 

—--.... Stawcy, ale z żyrem 
ajątek około |P* Anatola ip. Wło- 
210 ha.o. zie- | dzimierza  Czerniaw- 

mi urodzajnej, skich, unieważnia się. 

Wpobliżu — rzeki. SE 
Sprzedamy natych- ° 
miast z inwenta- Przybłąkał SIĘ: 

iczarny Doberman z 
„blizną nad okiem. 
Wojskowo-Cmentarną 

ereszkiewicz. —o 

rzem lub bez 
D. H.-K. „Zachęta” 
Mickiewicza 1, 
tel- 9-05. - o [4% 

   
— Kucharka ma dzisiaj wychodne, 

— odrzekła odważnie Ewa. 
— Dokąd prowadzą te drzwi? 
— Do ogródka, otaczającego dom. 
Inspektor otworzył je i wyjrzał da 

ogrodu. 
— A te? 
— Do składu z węglem. 
Inspektor zapalił zapałkę i obejrzał 

wszystko. Ale powierzchowne poszu- 

kiwania nie zadawolniły go: wziął ło- 

patę i wsunął ją między węgle. Na ten 

widok rektor zadrżał z przerażenia. W 

rezultacie rewizji znaleziono dwie szpil- 

ki od włosów, które inspektor ukrył 

starannie w kieszeni. 
Wreszcie drzwi gabinetu otwarły 

rowo pokojówce. 
— Proszę pokazać nam swój po- 

kój! 
Ewa stanęła na czele pochodu i 

wprowadziła obu panów do jasnego 
pokoju skromnie umeblowanego, w któ 
rym Stały dwa łóżka. Na wieszadle wi- 

siały suknie. 
— Czy to jest wasz wspólny po- 

kój? 
— Tak, mój i kucharki. 

Inspektor wyprawił pokojówkę, za- 
mknął drzwi i powtarzając manewr, 
wypróbowany już w gabinecie: zasło- 
nił chustką dziurkę od klucza. Rektor 
drżał z przejęcia poddając się najczar- 
niejszym podejrzeniom i przeczuciom. 

— A! — krzyknął nagle inspektor, 
zdejmując z wieszadła jedną z sukien. 

— To, — szepnął, — nie wygląda 
na suknię kucharki! 

— To jest suknia pani Molineau, 

widziałem ją na niej kilka razy! — za- 
wołał rektor. — Mój Boże, skądże mo- 
gła się ona tutaj wziąć? 

Oczyma zaokrąglonemi patrzał na 
inspektora, lecz twarz tego ostatniego 
była marmurowo - spokojna. Powiesiw 
szy suknię na miejsce i wyjąwszy chu- 
stkę z zamka, detektyw udał się na ko- 
rytarz i pokazując Ewie na szereg 
drzwi zapytał: 
E Co się znajduje za temi drzwia- 

I: 

„  — Szafy ścienne. Jedna z nich słu- 
ży jako składzik. 

— Składzik! — jęknął rektor, z tru- 
dnością opanowując przerażenie. Wie- 
dział on iż składzik jest często miej- 
scem, w którem można znaleźć straszne 
rzeczy. 

— lnspektor spróbował otworzyć 
szafę, lecz wszystkie były zamknięte. 

— Gdzie są klucze? 
Ewa wzruszyła ramionami. 
— Nie wiem. 

„ Detektyw uśmiechnął się pogardli- 
wie. 

— No, cóż, obejdziemy się bez klu- 
czy! 

To mówiąc, wyjął z kieszeni teczkę 
z eleganckiemi, niklowanemi przyrzą- 
dami i zaczął majstrować przy zam- 
kach. : 

Rektor nie mógł powstrzymać u- 
śmiechu zadowolenia: już teraz był on 
pewien, że oddał sprawę we właściwe 
ręce. 

РСа 

  

> Stamieław 

  

Ww ydas Macsiewicz. Redaxtor odpowiedzialny Witold Woydyłło. Bm sis „V”"awnicr  Wileńskie* ul, Kwaszełna 23 

  
+ 

| 

  
ł 

i 

| 

4 

3


