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Co nowego pewiedział 
Wełldemiaras 

Premjer Woldemaras udzielił wy- 
wiadu prasie w poniedziałek. Nie za- 
mieszczaliśmy  telegraficznego skrótu 
tego wywiadu w oczekiwaniu na jego 
całość. Podajemy obecnie główne 
ustępy, ze względu na momenty 
poszczególne,; niepozbawione pewne- 
$0 znaczenia, jakoteż charakterystyki 
Polityki Woldemarasa. Z pośzczegól- 
nych zdań wnioskować należy o dal- 
Szych drogach, któremi kroczyć bę- 
dzie dyplomacja kowieńska, po ostat- 
niej rezolucji Rady Ligi. A więc: 

1) Widzimy jasno, że Woldema- 
ras w żadnym wypadku nie chce 
rozwiązania całego problema li- 
tewsko-polskiego. Tem samem 
Potwierdza, że uprzednie jego propo- 
zycje były zgóry obliczane na odrzu- 
cenie, na efekt jedynie, na demonstra- 
cię. Diaczego nie chce? Tu powstać 
mogą trzy hypotezy: a) wogóle Wilna 
wie chce, b) nie czuje się na siłach 
w danym momencie, c) uważa, iż Li- 
ga Narodów rozstrzygnie ją na ko- 
rzyść Polski. 

2) Drugi punkt zawiera zgóry 
zastrzeżenia przeciwko Konwencji 
barcelońskiej, która jedynie w danym 
wypadku służyć może za fundament 
dalszych rokowań i *rozstrzygnięcia 
Sprawy tranzytu i komunikacji. Mamy 
tu doniosłe zdanie, o „nieratyfiko- 
waniu konwencji barcelońskiej 
przez Litwę". Z tego zdaje się wy- 

nikać, że w razie przegranej, Litwa 
zdecyduje się na  „nieznanie“ tej 
konwencji, jak Decyzji Ambasadorów. 
Jest to zatem zapowiedź nowej 
obstrukcji. 

_ 38) Z drugiej strony do pewnego 
Stopnia „rewelacją" na stosunki ko- 
wieńskie jest zapowiedź możliwości 
uchylenia zastrzeżenia na pasz- 
portach . zagranicznych  litew- 
«skich —,„z wyjątkietn Polski". 

Min. Woldemaras po zobrazowaniu ca- 
łoksziałtu zagadnienia od pierwszej rezo- 
lucji Ligi oświadczył następnie:; 

Na obecnej sesji Rady L. N. przyjęto 
dwie uchwały: 

Pierwsza stwierdza, zakończenie spra- 
wy, wytoczonej na podstawie art. 11 paktu 
Ligi Narodów, konstatuje osiągnięte pod- 
czas rokowań wyniki, nie wyrażając ani 
nągany ani pochwały zadnej ze stron oraz 
załecą dalsze "prowadzenie rokowań tym 
razem drogą korespondencji dyplomatycz- 
nej w myśl uchwały 2 dn. 10 grudnia ub. 
r., którą pozostaje nadal aktem międzyna- 
rodowym, obowiązującym ubok traktatu 
suwalskiego oba państwa, nim stosunki po- 
między niemi nie zostaną ostatecznie ure- 
$ylowane, : 

° Огира dotyczy nowej, wysuniętej przez 
Polskę sprawy rzekomego złamania ze 
strony Litwy zobowiązań międzynarodo- 
wych w sprawie wolności tranzytu i komu- 
nikacji i poleca stałej komisji tranzytowo- 
komunikacyjnej Ligi wypowiedzieć się co 
do słuszności tego zarzutu. Jest to kwe- 
stłia wyłącznie prawna i wysunięcie jej leży 
w interesach Litwy. 

Jaka zachoczi różnica pomiędzy 
proponowaną na uprzedniej sesji komisją 
ekspertów a obecną?, 

— Bardzo znączna. Po pierwsze, co 
do składu. Komisja ekspertów miała być 
utworzona ad hoc z rzeczoznawców roz- 
maitych dziedzin, komisja zaś iranzytowo- 
komunikacyjna jest komisją stałą. Dalej 
zachodzi głęboka różnica pomiędzy zada: 
niami projektowanej i obecnie powołanej 
komisji, Pierwsza miałaby opracować re- 

ceptę rozwiązania całego problemu zatargu 
litewsko-polskiego i ustalenia pomiędzy 
obu państwami normalnych stosunków, 
druga ma wyreźnie opracowane zadanie: 
stwierdzić, czy Litwa istotnie złamała swe 
zobowiązaria wypływające z podpisanych 
przez nią układów międzynarodowych w 
Sprawie komunikacji i tranzytu? Należy tu 
ząznączyć, że konwencja bernenska nie 
obowiązuje Litwy, gdyż została  pod- 
pisana przez dawny rząd rosyjski, 
konwencja zaś  barcelońska Zz roku 
1921 i genewskie jej uzupełnienie z r. 1923, 
jakkolwiek zostały przez Litwę podpisane, 
nie uległy jednak dotąd ratyfikacji, wobec 
czego również nie posiadają mocy obowią- 
zującej. Co do konwencji kłajpedzkiej, to 
zawiera oną rezerwę, że ulgi komunikacyj- 
ne nie będą względem Polski stosowane, 
nim stosunki z nią nie ulegną zmianie. Wy- 
jątek stanowi otwarcie Niemna dla spławu, 
lecz przepisy regulujące spław zostały już 
dawno ogłoszone i Polska, stosując się do 
nich, może ze spławu korzystać. 

— Czy będą prowadzone dalsze bez- 
„pośrednie rokowania z Polską? 

„ — Tak naležy bowiem, porozumieć 
się co do legalizacji, lub zaprzestania istnie- 
iącej obecnie faktycznie wymiany towa- 
UN: Ponieważ jednak import polski do 
dźtwy 40 rązy przewyższa *import litewski 
do Polski, Litwa żąda odpowiednich. re- 
kompensat. Projekt układu został juž.opra- 
cowany, nie przesłano go jednak dótych- 
czas rządowi polskiemu, by nie wywołać 
wrążenia, iż się zabiega Lidze Narodów - 
przed oczy. . 

- Jak się przedstawia sprawa wyjazdu 
Obywateli polskich do Litwy? % 

Już w r. 1925 wydano * litewskim 
Placówkom _ dyplomatycznym polecenie 
udzjejenia obywatelom polskim wiz - tran- 
Zytowych przez Litwę, które dają prawo na 
Parudniowy pobyt w Litwie, wystarczający 

lą załatwienia spraw handlowych. 
— A vice versa: przecież na |paszpor- 

tach zagranicznych u nas widnieje oapis: 
"Wążny dla podróży do wszystkich państw, 
Z wyjątkiem Polski? SĘ 

Zależnie od porozumienia można 
będzie uchviić to zastrzeżenie dla jadących 
W Sprawach handlowych. Zresztą komuni- 
kacją osobowa nie gra dzis w stosunkach 
andlowych znacznej roli. | : i 

‚ — Czy w razie porozumienia w Spra- 
wie wymiany towarów będą prowądzone 
rokowania i co do innych kwastyj? | 

— Zależy to od dalszego zasadniczego 
stanowiska Polski w sprawie wileńskiej.   
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Biłans sesii Rady Ligi Narodów w bugane 
Rozmowa z p. mińistrem Z:leskim. 

Minister spraw zagranicznych, p. Augusł Zaleski, w drodze powro- 
tnej z Lugana do Warszawy, udzielił następujących wyjaśnień  przedsta- 
wicielowi jednej ajencji: 

Na pytanie w sprawie zagadnień pelsko-litewskich i ich dalszego toku 
p. minister oświadczył: : 

— Raport p. Quinonesa przedstawiony Radzie stwierdził, że bezpo- 
Średnie rokowania polsko litewskie nie daly oczekiwanych wyników oraz 
skonstatował, że w sprawach komunikacyjnych polsko-litewskich zachodzą 
pewne trudności. 

—- Jaki będzie dalszy bieg sprawy? 
— Komisja zbierze się zapewne w lutym, wysłucha opiaji obu stron 

zainteresowanych, zapozna się wyczerpująco z ich punktem widzenia. O ile 
wyjaśnienia te nie dadzą komisji całkowitego obrazu sytuacji, może ona 
ewentualnie, gdy uzna to za potrzebne, zarządzić zbadanie tych spraw na 
miejscu, Na podstawie zgromadzonych materjałów komisja opracuje raport 
dla Rady Ligi Narodów. Komisja ta, dodajmy, zastąpi właściwie eksper- 
tów. Należy się liczyć z tem, że strona litewska będzie sie starała przewle- 
kać prace komisji. W zależności więc od tego, jak prędko komisja sprawę 
zbada i opracuje raport dla Rady, raport ten będzie rozpatrywany bądź na 
sesji marcowej Rady Ligi Narodów, bądź też na sesji czerwcowej. 

— Jakie stanowisko zajął w tej sprawie p. Woldemaras? 
— Po pewnym oporze przeciwko raportowi Quinones'a, delegat Li- 

twy, czując swe widoczne odosobnienie przyjął raport, a tem samem zgo- 
dził się na przekazanie sprawy komisji tranzytowej. i 

Z kolei informujemy się u p. ministra, jak należy rozumieć oświad- 
czenie jego, zawarte w wywiadzie udzielonym „Neue Freie Presse": „Go- 
tów jestem stanąć szczerze u boku p. Stresemanna, jeżeli, jak to zapowie- 
dział w swojej mowie, ma zamiar postawić sprawę ochrony mniejszości 
na szerszej podstawie, aniżeli to dotychczas miało miejsce”, 

Na to p. minister Zaleski oświadczył: 
— Przypominam panu mowę, którą wygłosiłem na Zgromadzeniu Li- 

gi Narodów tego roku, w której stwierdziłem, že Polska nie ma nic prze- 
ciwko rozwojowi i kodyiikacji międzynarodowych zobowiązań mniejszościo- 
wych, pod tym atoli warunkiem, że zobowiązania te obejmują wszystkie 
państwa wchodzące do Ligi Narodów. 

Czy w toczących się rokowaniach o ewakuacji Naprenji interesy 
Polski są dostatecznie zabezpieczone? 

— W tej sprawie — oświadcza p. minister — nic się nie zmieniło 
i nie mamy podstaw do przypuszczania, aby z tej strony groziło interesom 
naszym jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 

Boliwia zgadza się na pośrednictwo panamorykańskie 
Nadzwyczajna sesja Rady odwołana. 

GENEWA, 19-12. PAT. Wiadomość prasy o przyjęciu przez Boliwię propozycji 
pośrednictwa w sporze z Paragwajem na konierencji panamerykańskiej potwierdzona z0- 

stała przez ambasadora Stanów Zjednoczonych w Paryżu, wobec czego niema powo- 

dów do zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Ligi. 

Briand wysłał do rządów Boliwii i Paragwaju depeszę, wyrażając w. 

Rady zadowolenie, że konflikt jest na drodze do pokojowego rozwiązania. 

Depesze napisża de wsjujących 
RZYM, 19-12. PAT. Papież zwrócił się do rządów Boliwji i Paragwaju z iden- 

tycznemi depeszami, w których wzywa obie strony w sposób ojcowski do pokojowego 

zakończenia konfliktu, o 

Opfymistyczny nasirój przy łożu chorego króla. 
LONDYN. 19.X1H. Pat. Dzisiejszy biuletyn ranny 0 stanie zdrowia 

króla podaje, że chory spał spokojnie prawie całą noc. Objawy poprawy 
zanotowane wczoraj, utrzymują się. 

Obawa o ponowną iniekcję ogólną organizmu, jakkolwiek jeszcze 
istnieje—zmniejsza się bardzo wyraźnie. W pałacu Buckinghamskim  prze- 
waża obecnie nastrój optymistyczny. 

Eo się naprawdę dzieje w Afganistanie? 
Żądania abdykacji Amanuilaha.—Powrót do dzikości. — 

Niepewność. 

WIEDEN. !9.Xli. Pat. Dzienniki donoszą z Londynu: Według 
nadeszłych tam wiadomości z indyj, wojsko domaga się od 
króla Amanullaha zwolnienia wszystkich wojskowych instrukto- 
rów europejskich i rezygnacji z tronu na rzecz swego brata 
ofaz przerwanie akcji europeizacji obyczajów. 

fonieważ poselstwo angielskie w Kabulu już od wczoraj 
nie może poiozumieć się w drodze telegrafu bez drutu z rzą- 
dem angielskim, przerwana została ostatnia możliwość wydo- 
kę autentycznych wiadomości o wypadkach w Afgani- 
stanie. 

„Poselstwo afgańskie w Londynie donosi, że król i królowa 
znajdują się w swoim pałacu w Kabulu. Wszyscy cudzoziemcy 
i dyplomaci, mieszkający w Kabulu, są bezpieczni. Bezpośrednie 
depesze, nadane w poniedziałek z Kabulu, nadeszły wczoraj do 
Londynu. Według tych depesz, wiadomości, szerzone w lndjach, 
są przesadzone. 

Rezolucje partji republikańskiej wę Francji 
PARYŻ. 19.XII Pat. Kongres federacji republikańskiej przyjął jedno- 

myślnie wniosek, zalecający prowadzenie takiej pclityki zagranicznej, któ- 
raby zapewniła pokój oraz nienaruszalność granic Francji. 

Wniosek aprobuje pakt Kelloga, odrzuca natomiast ratyfikację ukła- 
dów, zawartych między sekretarzem skarbu Mellonem a Beranger oraz 
między Caillaux a Churchillem. Odrzucą dalej zmniejszenie wysokości 
odszkodowań niemieckich, nałeżnych Francji oraz przyśpieszenie ewakacji 
Nadrenii. 

Trudności z ufworzeniem rządu w Finlandji 
HELSINGFORS, 19-12. PAT. Próby, podjęte przez przywódcę stronnictwa prasy 

fińskiej prof. Ingmana zakończyły się wczoraj wieczorem niepowodzeniem, ponieważ 
stronnictwo agrarjuszy odmówiło swego wspódziałania. 

W związku z tem proi. Ingman otrzymał misję utworzenia 

nowej podstawie. 

Debala nad układem handlowym z Polską W sejmie pruskim 
BERLIN, 19-12. PAT. W sejmie pruskim toczyła się wczoraj dyskusja nad wnio- 

skiem socjalistycznym w sprawie zamykania i ograniczania przedsiębiorstw w .przemy- 

śle metałowym niemieckiego Górzego Śląska. 

W czasie dyskusji tej przedstawiciele socjalistów, demokratów i niemieckiej par- 

tji ludowej zgodnie podkreślał, że główną przyczyną upadku życia gospodarczego na 

Śląsku niemieckim jest brak traktatu handłowego z Polską. 

Socjalista Nowak oświadczył, że przemysł metalowy na Śląsku niemieckim łak- 
nie poprostu zawarcia traktatu handlowego z Polską i tylko taki traktat stworzyć mo- 
że nowe rynki zbytu na Górnym Śląsku. > 

Demokrata Schmilian czyni zarzut rządowi, że mimo długotrwałych. rokowań 

do tej pory nie udało się doprowadzić do zawarcia traktatu handlowego z Polską. Przed- 

stawicieł niemieckiej partji ludowej Meczenthin podnióst, że tyłko zawarcie traktatu 
handiowego z Polską i zakończenie wojny kandłowej zapewnić może Śiąskowi niemiec- 
kiemu zbyt produktów przemysłowych. 

Cała prasa berlińska z wyjątkiem „Vossische Ztg.“ i „Vorvaertz“, podając ob- 
szerne sprawozdania z dysktisji sejmowej, świadomie przemiiczała zupełnie wszystkie 

ustępy, dotyczące traktatu handlowego z Poiską. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk 
BIENIAKONIE — Balet kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 

DUKSZTY — Bufet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

- BORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. 
- IWIENIEC — Skiep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność” 
LIDA — ui, Suwałska 13, S$. Matecki, 
MOLODECŽNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
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„W kilka godzin po awanturze” 
Dnia 15 grudnia przed śniadaniem 

p. Stressemann stukał kułakiem w 

stół i wrzeszczał na pana Zaleskiego, 
a dnią 15 grudnia po południu przez 

ministrówgtrzech państw: Niemiec, Wiel- 

kiej Brytanji i Francji ogłoszony zo- 
stał komunikat następujący: 

Sesja Rady pozwoliła nam odnowić kon- 
takt. osobisty, oddawna przerwany, i wy- 

mienić między sobą poglądy, co się okazalo 

bardzo pożytecznem. Te rozmowy doprowa- 
dziły nas do przekonania, silniejszego niż 
kiedykolwiek, że polityka prowadząca do 

uzgodnienia i zbliżenia naszych krajów jest 

najośdpowiedniejszą aby zapewnić pokój. 
Do tej politysi jesteśmy głęboko przy- 

wiązani. W tem przekonaniu, kontynuowaii- 

śmy omawiane układy 16 września pomię- 

dzy sześcioma państwami zainteresowanenii, 

Zdecydowaliśmy zrobić wszystko, co leży w 

maszej mocy, aby dojść możliwie prędzej do 

kompletnego i definitywnego uregulowania 

trudności powstałych z wojny i do zapewnie- 

nia w ten sposób na podstawie ufności wza- 
jemnej pomyślnego rozwoju stosunków pomię 

dzy naszemi krajami. 

Od czasów Mirabeau dla nikogo 

nie stanowi tajemnicy, że nie wszyst- 

ko, co mowią politycy, jest szczere. 

Liga Narodów doprowadziła nawet do 

pewnej perwersji sztukę mówienia 

rzeczy odwrotnych od rzeczywistości. 

Ale jednak w tym potopie „pokojo- 

wych życzeń”, „uiności wzajemnej", 

„pomyślnych rozwojów” i t. d. i t. d. 

wyławiać należy rzeczy prawdziwe. 

Otóż zdanie wypowiedziane w komu- 

nikacie, wydanym w kilka godzin po 

brutatnej oiensywie Stressemanna na 
Polskę, że ministrowie Niemiec i Fran- 

cji zrobią wszystko, co leży w ich mo- 

cy, aby doprowadzić do uzgodnienia 

i zbliżenia ich krajów—to zdanie, jest 

zdaniem prawdziwem. To zdanie istot- 

nie odpowiada życzeniom Brianda i 

życzeniom Stressemanna. 

ldźmy dalej i wyłapujmy z po- 

między potoków hipokryzji Ligi Na. 

rodów akcenty szczere. Hipokryzja w 
Lidze Narodów jest bezprzykładnie 

duża, I gdy Stressemann, na kilka 

godzin przed owym komunikatem 

jednoczącym Anglję, Francję i Niem- 

cy w jednej polityce, wałił pięścią 

w stół i wrzeszczał, że jeśli sprawy 

mniejszości polskich nie miałyby być 

przez Radę Ligi rozpatrywane, to 

Niemcy nie mają poco do Ligi nale- 

żeć—to właśnie ten okrzyk p. Stres- 

semanna nietylka był zupełnie szcze- 

ry, lecz był tą błyskawicą prawdy, 

którą oświetla ciemność hipokryzji. 

Liga Narodów nie istnieje. Nie 

istnieje jako to towarzystwo wolnych 

narodów, © którem w swoich prymi- 

tywnych marzeniach roi! Wilson. Liga 

Narodów nie istnieje w tej formie, na- 

tomiast Liga Narodów jest to pełny 

hipokryzji aparat, służący do tego, aby 

stosunki z państwami Europy i pań- 

stwami pozaeuropejskiemi układały 

się po myśli Angiji, po myśli Fran- 

cji, po myśli Niemiec. ! 

Dla Niemiec stosunki z Polską są 

bardzo ważne. Tak, gdyby Niemcy 

nie miały w Lidze Narodów aparatu 

do gnębienia Polski, tak jak teraz jest 

w sprawie litewskiej, to Niemcy nie 

miałyby poco należeć do Ligi. Okrzyk 
zagniewanego Stressemanna, jeśli nie 

wypowiadał całej prawdy, to był bar- 

dzo bliski prawdy. 
jest nie do pomyślenia, aby jakaś 

grupa państw mogła coś przez Ligę 

przeprowadzić bez zgody Anglji, Fran- 

cji i Niemiec, bez zgody tych trzech dii 

państw. jest nie do pomyślenia, aby 

w Lidze Narodów stało się coś, co 

nie szłoby po linji polityki tych trzech 

państw. Naodwrót, jest nie do pomyśle- 

nia także, aby to, co uchwałą Niemcy, 

Francja i Anglja, mogło być przez Li- 

gę Narodów odrzucone, lub choćby 

w czemkolwiek zmienione. Taki stan 
rzeczy uprawnia nas chyba do twier- 

dzenia, że Liga Narodów, to tylko 

pseudonym kooperacji Anglji, Francji 

i Niemiec. 

J w grubych zarysach powiedzmy: 
Ta kooperacja ze względów technicz- 

nych wymaga czegoś, coby przypomi- 

nało dawny przedwojenny podział В 

globu na sfery wpływów poszczegól- 
nych państw europejskich. I dlatego 

taktyka Ligi Narodów w sprawie woj- 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. 

ersz milimetrowy įednoszpaltowy na | gi ! te Kron 
: Mh nadesłane 40 gr. W numerach świątecznych oraz ź prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne 50 proc. drożej. Za dostarczenie 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Poł. Macierzy Szkotrrej. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. SWiECIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WIŁEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kal. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

Malinowskiego. 

Smarzyttski. 

ŻENCSB+ STRAYZZSA PEP ZTKLNOJO 

. Kronika reklamowa 
         
stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10     

numeru dowodowego 20 groszy. 
PINO "Ala i ai 22 

19. Xii. 28. 
Kenierencja sądownizza mik. 

Meysztowicza. 

WARSZAWA, 19.X1I. PAT. Pan 
minister sprawiedliwości Meysztowicz 
przyjął w dn. 18 b. m. prezydjum'za- 
rządu głównego Zrzeszenia Sędziow 
i Prokuratorów. 

Przedmiotem dłuższej  konierencji 
były sprawy, związane z wprowadze- 
niem nowej organizacji sądownictwa, 
Sprawa uposażenia i dorażnej pomo- 
cy dla sędziow i prokuratorów oraz 
różne inne sprawy, dotyczące ogółu 
sądownictwa. 

LUDNOŚĆ ŚLĄSKA ZASYŁA PODZIĘKO- 
WANIA MIN. ZALESKIEMU. 

WARSZAWA, 19-12. PAT. P. min. Za- 
ieski otrzymał od Związku Obrony Kresów 
Zachodnich, okręg Śląski, z Katowic. nastę- 
pującą depeszę: Za męską obronę naszych 
praw na Śląsku i za zdemaskowanie przed 
forum międzynarodowem wywrotowej an- 
typaństwowej działalności Volksbundu  za- 
syłamy Ci, Panie Ministrze, w imieniu ш@- 
ności śląskiej wyrazy czci i hołdu wraz z 
zapewnieniem, że jesteśmy zawsze gotowi 
bronić polskości Śląska przed zakusami z 
jakiejkolwiek bądź strony. 

Prymas Polski składa Olega św. 
życzenia. 

Ojciec św. przyjął 18 grudnia, na 
specjalnej audjencji J. Em. Ks. Kar- 
dynała Prymasa Polski, który imie- 
niem Episkopatu i duchowieństwa 
Polski złożył życzenia z okazji 50-le- 
cia kapłaństwa jego Świątobliwości. 

Podczas audjencji J. Eminencja 
przedłożył Ojcu Św. szereg ważnych 
Spraw z życia Kościoła katolickiego 
w Polsce. 

Powrót Ks. Kardynała Prymasa 
do Poznania nastąpi w dn. 23 b. m. 

Inzydent na wforkowem posie- 
dzeniu sejmu. 

Podczas wtorkowego posiedzenia sej- 
mu zaszedł uastępujący incydent: Poseł 
prof, Komarnicki (N. D.) rzucił w pewnej 
chwili posiedzenia, że „mniejszość musi 
poddać się-większości*. Na to odezwał się 
głos z B. B. 

— Nie zawsze! 
Pos. Komarnicki: Klub anarchistów! 
Pos. Birkenmajer (B.B): Co pan po- 

wiedział? ° 
Pos. Kamarnicki Nic. 
Pos. Birkenmajer: Tchórz. 

„Finatem tego dialogu będzie podobno 
pojedynek. 

  

ny pomiędzy Boliwją a Paragwajem, 

to taktyka podyktowana względami 

polityki angielskiej, względami rywa- 

lzacji Wielkiej Brytanji ze Stanami 

Zjednoczonemi, Taktyka Ligi Naro- 

dów w sprawie Voldemarasa, do- 

puszczająca obsirukcję, którą stawia 

Voldemaras wobec naszych dążeń do 

normalizacji stosunków z państwem 

kowieńskiem, to jest taklyka podykto- 

wana interesami niemieckiemi. 

% 

Jak spodziewałem się, z łam pra 

sy polskiej rozległ się optymizm. Op- 
tymizm ten twierdzi, że Stressemanna 

Spotkał w Lugano zawód. Prasa pol- 

Ska naogół nie podała wcale komuni- 
katu, który przytoczyliśmy w artyku- 

le niniejszym, komunikatu wydanego, w 

kilka godzin po awanturze Stresseman 

na. Prasa polska powołuje się na 

opinję prawicowych gazet niemieckich, 
że Stressemann przegrał, — opinja 

tych gazet nie ma żadnego znaczenia. 

ich ton i ich krytyki są polityce nie- 

mieckiej potrzebne dla podniesienia 

diapasonu wymagań niemieckich. Wre 

Szcie prasa polska zamilcza, że w Lu- 

gano także i w stosunku do układów 
z 16 września Niemcy zrobiły krok 

naprzód. Oto układ z 16 września 

przewidywał kolejność pertraktacyj z 

Niemcami o spłatę odszkodowań i o 
ewakuację Nadrenji. Rozmowy w Lu- 

gano przewidują paralelność pertrakta: 

cyj o odszkodowania i o ewakuację 

Nadrenji. To nie jest to samo, to na- 

wet bardzo nie jedno i to samo. Cat. 

KETOUINTRKLINAMTS TAG TI NTA 

„W Gazecie Warszawskiej" czytamy: 
„Optymizm prasy francuskiej ma słu- 

„żyć nato, by wywołać w opinii społeczeń- 

„stwa francuskiego wrażenie, że nie zro- 

„biono ustępstw i ułatwić ustępstwa dal- 
ол 

Otóż naprawdę jest tak, że opinja fran- 

cuska idzie znacznie dałej w chęci ugody 

z Niemcami, niż to chciałby i mógłby uczy- 
nić jakikolwiek rząd irąncuski. 

m: 

Byrzewanie wagonów kolejewych 
Ministerstwo komunikacji zarządziło, 

by wszystkie wagony osobowe w ruchu P. 
KP. były ogrzewane do temperatury nie 
mniejszej niż 17 stopni. Ceis. Wagony po- 
zbawione kaloryferów mają być wyłączone 
w porze zimowej ze składu pociągów 0£0- 

    

с 

Rzkansfrukcja rządu właskiego. 

RZYM. 19.X11. Na wniosek Mus- powych. 
soliniego król przyjął dymisję mini- 
stra kolonji Federzoniego, vicemin. konfiskata wszystkich pism w 
kolonji Bolzoni'ego, gubernatora Tri- kodzi. 
polisu Debono, Cyrenaiki Teruzzi'ego, 
prezesa izby obrachunkowej Peano, 
szeia sztabu milicjj Bazana i prezesa 
sekcji Rady Państwa Schanzera. Rów- 
noczešnie mianowani zostali: Mussoli: 
ni ministrem kolonii, Debono pod- 
Sekretarzem stanu w ministerstwie ko- 
lonji, marszałek Badoglio gubernato- 
rem Tripolisu Cyrenaiki, Gasparini— 
prezesem izby obrachunkowej, Teruz- 
zi-szefem sztabu milicji narodowej, 
Schanzer i Rossoni - ministrami stanu. 

Rago zwolnione z Worń? 
Z okazji Il rocznicy przewrotu 

grudniowego na Litwie premier .Wol- 
demaras zarządził zwolnienie 6 osób, 
osadzonych w obozie koncentracyjnym 
w Worniach. Zostali zwolnieni: Dora 
Berżukówna, Sara Szapiro, Weronika 
Szumkowska, Józei Rymkiewicz, Wła- 
dysław Cerkas i Wulf Kudan. Poza- 
tem premier zarządził, by darowano 
karę wszystkim Des które w okre- 
sie od 1 listopada do 17 grudnia zo- 
stały skazane na karę grzywny do 
200 lit. 

W chwili oddania mumem pod prasę 
HELSINGFORS, 19-12, PAT. Ingman 

złożył misję utworzenia gabinetu w Finlan- 

We wtorek władze administracyj- 
ne skoniiskowały w Łodzi wszystkie 
dzienniki poraane w liczbie 12 bez 
różnicy języka i orjentacji z powodu 
umieszczenia szczegółów Śledztwa w 
Sprawie morderstwa dokonanego w 
Łodzi na Michale Królu. Wobec tego 
na mieście nie ukezało się żadne 
pismo, nawet będące półoiicjalnym 
organem województwa łódzkiego „FHa- 
sło Łódzkie”. 

PRZED KONFERENCJĄ RZECZOZNAW- 
Ców. 

BERLIN, 19-12. PAT. „Vossische Zei- 
tung“ donosi, že rokowania przygotowawcze 
do konferencji w sprawie rewizji planu Da- 
wesa zostały ostatecznie zakończone. jutro 
ukazać się mają równocześnie w Paryżu i 
Beriinie równobrzmiące komunikaty  oficjal- 
ne w tym przedmiocie. 

Zawierać one będą podstawowe tezy, na 
zasadzie których nastąpi nominacja. rzeczo- 
znawców reparacyjnych oraz zwołana bę- 
dzie konierencja rewizyjna. 

NIEMCY DOCHODZĄ Z SOWIETAMI DO 
ŁADU. 

MOSKWA, 19-12. PAT, Konferencja go- 
spodarcza niemiecko-sowiecka dóbiega koń- 
ca. Osiągnięte zostało już porozumienie co 
do większości spraw. 
SZWEDZKI TRUST BĘDZIE MIAŁ MONO- 

POL ZAPAŁCZANY NA ŁOTWIE. 

RYGA, 19-12. PAT. Po przyjęciu usta- 
wy o pożyczce zagranicznej, zaciągniętej w 
szwedzkim truście zapałczanym w wysoko- 
ści 16 miljonów dol. sejm ratyfikował 53 gło- 
sami przeciwko 35 umowę co do przyznania 
temu trustowi monopolu zapałczanego na 
Łotwie. 

Светова Mikołaja. Mikalajewicza. 

PARYŻ. 19.XI1. Wielki książe Mi. 
kołaj Mikołajewicz zachorował na za- 
palenie płuc. Ponieważ książe liczy 
przeszło 70 lat obawiają się, aby 
choroba, która trwa już kilka dni, nie 
zakończyła się śmiercią. 

sg Echa afery „Sazeffe du Fran" 

WASZYNGTON, 19-12. PAT. Sen. Bo- 
rah, przewodniczący senackiej komisji — ха- 
granicznej przedstawił senatowi do ratyfika- 
cji pakt Kelloga. 

WARSZAWA, 19-12. PAT. Dnia 18 b. 
m. złożył w Teharanie listy uwierzytelniają- 
ce nowy poseł polski p. Hempel. 

HAZARD, 19-12. (Kentucky). Na sku- 
tek pożaru, który wybuchł w jednym z tu- 
tejszych hoteli, 5 osób poniosło śmierć, jed- 
nej dotychczas nie można odnależć. Możliwe 
jest, że ilość ofiar jeszcze wzrośnie. 

RYGA, 19-12. W Kijowie zarejestrowano 
6 wypadków choroby trądu. 

GENUA, 19-12. Stan zdrowia marszał- 
ka b. naczelnego wodza armji włoskiej Ca- 
dorny jest beznadziejny. 

  LLA 
Już się ukazał 

Wedi alnfen. rmy 
(księga Bóresewa m. Wiina) 

na 1929 rok. 
|, CENA 2 ZŁ. 9880-Zg 
El mas sm garas aa SARS AST 

  

PARYŽ, 19. XII. „Populaire, donosi, iż 
w Chambery jeden z miejscowych rentjeró: 
liczący lat 59, zamordował swoją siostrę 
57-letnią, a następnie sam odebrał sobie 
życie. jak się okazało, rentjer ulokow:+ 
swoje oszczędności w „Gazette du Franc". 
Strata tych oszczędności „stała się powc- 

d em zabójstwa. 

a  



2 BŁOWO 

ECHA KRAJOWE Obrady Komisji Budżetowej 
  

— Nowinki prowincjonalne. Dwaj sąsie- 
dzi: Maciej K. i Piotr W. ze Skorbucian (gm. 
Rudominska)- stale się kłócili. Pewnego, razu 
Maciej K. pokazał Piotrowi W. — figę. Spra- 
wa ta znalazła się w Sądzłe Pokoju, gdzie 
Macieja ukarano za obrazę honoru Piotra na 
20 zł. grzywny. Po przeczytaniu wyroku zło- 
śliwy i niepoprawny Maciej zwrócił się przy 
wszystkich w stronę Piotra, pokazał mu je- 
szcze raz figę, poczem wyjął 40 zł., poło- 
żył je na stół i szybko się oddalił... 

— Innego zaś sąsiada, Bronisława Frąc- 
kiewicza oskarżono o kradzież drzewa z la- 
su państwowego. 

Sędzia do gajowego Andruszkiewicza: 
jak to bylo?“ 

Gajowy: „złapałem go na gorącym uczyn- 
ku“. 

Oskaržony: „on klamie — wtedy nie by- 
10 gorąco —to było w marcu"... 

— W tejże miejscowości staruszka Hele- 
na Sienkiewiczowa oskarżyła swą córkę Le- 
okadję o ukąszenie ją w rękę. 

Podczas sprawy Sędzia Pokoju pyta: a 
może poszkodowana sama się ukąsiła?*' 

    

Poszkodowana: (otwierając ik: możno- 
ści usta): — „kiedyż ja nie mam, jak pan 
sędzia widzi” — ani jednego zęba”... 

— Jakoba D. z Gudeiek oskarżono o 
plucie w sklepie landwarowskim na podło- 
gę. (Spluwaczka była). Sędzia pokoju uka- 
rał go za nieprzestrzeganie czystości na 5 
zł. Oskarżony bronił się tem, iż chciał na- 
pluć do spluwaczki, łecz nie trafił, — złą 
metę wzięliście gospodarzu — dodał łagod- 
nie pan sędzia. 

Obecnie jakób D. sporządził sobie pro- 
wizoryczną spluwaczkę i ćwiczy się w plu- 
ciu, gdyż podał apelację... 

—-śtrażnik kolejowy na budce między 
Wilnem a Ponarami nabył trzylampowy apa- 
rat radjowy na głośnik. Przed kilku dniami 
zwołał sąsiadów i znajomych, by posłuchali 
nieco owego cudownego wynalazku. Połą- 
czono już aparat z anteną, zapalono lampki 
š t. d. Wiedług czasu i programu miała być 
„Skrzynka pocztowa”. Czekają więc wszy- 
scy z wielką ciekawością -— niestety, ani 
dźwięku, ani głosu kuku Kolejarz wziął 
się. do pracy: szukał pr: ny. W czasie 
manipulacji przepalił ws. kie trzy lampki. 
А może w głośniku jest jakiś defekt — do- 
dała mu rozpaczona żona. Pan Michał od- 
kręcił trąbę z której, o dziwo nad dziwy — 
wyskoczył strumień jakiegoś płynu!!!! Masz 
—— ct los, wylali herbatę na stacji nadawczej, 
komentowali wszyscy. A mo: Co moż 
Nagle przerwał im głos: tatusiu, — to Al 
ka nalała dziś wody do trąby — rzekł nie- 
spokojnie pięcioletni synakk p. Michała... 

H-ko. 

   

    

  

       

LIDA. 

— Nowe granice powiatu lidzkiego. Wy- 
dział powiatowy sejmiku Lidzkiego na po- 
siedzeniu ostatnim dn. 29 listopada rb. po 
rozpatrzeniu projektu zmiany granic powia- 
tu, oraz otrzymanych podań iudności sze- 
regu wsi sąsiednich powiatów o włączenie 
ich do pow. lidzkiego nakreślił następujące 
granice powiatu (uchwała nr. 672). 

1) Cały obszar gminy bersztańskiej, przy- 
legty do gminy sobakińskiej i ciągnący się 
pasem w linji prostej na przestrzeni 15 klm, 
licząc od wsi Zamościany do Romanowa włą- 
cznie, przyłącza się do gminy sobakińskiej 
(od której wyżej wymienione osfedla leżą 
w odległości 0a 2 do 9 klm. a nadto Soba- 
kińce (miasteczko) stanowi ośrodek życia 
społecznego i gospodarczego dla przyłączo- 
nej miejscowości.) 

2) Część gm..bersztańskiej stanowiąca pół 
wysep wcinający się pomiędzy gm. sobakiń- 
ską i nowodworską na terenie którego są 
położone wsie: Uhły, Kraśna i Kusy Las przy 
łącza się do gminy nowodworskiej (od któ- 
rej te osiedla leżą od 10 (Krasna) do 15 klm. 
(Uhły), a od miasteczka Nowego - Dworu 
o 4 klm. które jest ośrodkiem gospodarczym 
dła tych miejscowości, 

3) osiedla gminy Bersztańskiej: 'Nowo- 
siołki, Sinicówka. Ciene Błota i Szklansk, po- 
łożone na półwyspie wcinającym się między 
gminą  dziębrowską, a ostryńską i odłegie 
od Berszt o 16 kim., oraz Szczeniec poło- 
żony na odległości 19 kim. od Berszt, przylą- 
cza się do gm. ostryńskiej (od której są od- 
łegłe od 6 do 10 klm. i Ostryna dla tych 
miejscowości jest ośrodkiem życia gospo- 
darczego i spo.eczitego). 

4) W sprawie przyłączenia wsi Byków- 
ka do gm. Rożańkowskiej Wydział Powiato- 
wy postanowił zwrócić się z prośbą do P. 
Wojewody Nowogródzkiego o interwencję, 
g dyż wieś Bykówka jest odległa o 5 klm od 
Różanki, natomiast od Mostów 13 kim. 

5) W. związku z projektowanem przez p. 
starostę wileńsko - trockiego, zniesieniem gm. 
Koniawskiej przynajmniej po linji biegnącej 
w przybliżeniu przez osiedla: Morgi, Gry- 
boń, Drućminy, Koniuchy, Michalczuny, Sen- 
kańce, Koledańce, i Maciuńce, gm. Ejszyskiej 
Raduńskiej i Zabiockiej, pow. Lidzkiego. 

6) Ze względu na to, że folw. Poczebuty 
Posoleż i wieś Trybańce b. ciąża gospodarczo 
do Bieniakoń, aniżeli Solecznik, Wydział Po- 
wiatowy uważa za wskazane zwrócić się do 

p. PA wileńsko - trockiego o wspowodo- 
wanie uchwały Rady Gminnej gminy solecz- 
nickiej, oraz Wydziału Powiatowego sejmiku 
Wiłesńko - Trockiego o włączenie tych o- 
siedli do gm. bieniakońskiej pow. Lidzkiego, 

  

     

Powieść metaforyczna. 
Z powodu książek  Marji Kuncewiczowej. 

' „Przymierze z dzieckiem, Warszawa, Kra- 

ków 1927. Wydawnictwo j. Mortkowicza i 

„Twarz mężczyzny” Warszawa, Kraków 1928 
wydawnictwo j. Mortkowicza. 

Pisząc o powieściach Kuncewiczo- 

wej, należy sobie uświadomić dwa za- 

gadnienia: pierwsze — to jądro zasa- 

dniczej treści, czyli samo przeżycie pe- 
wnego zjawiska, oraz drugie — kształt 
literacki w którem treść została prze- 

kazana. 
Stosunek trešci do formy w sztuce 

i wzajemne oddziaływanie obu elemen- 

tów i uzupełnianie stanowi nigdy nie- 

wyzyskany teren eksperymentów pi- 

sarskich; zwłaszcza dla autorów mło- 

dych, poszukujących szumnie nowych 
dróg. 

Indywidualność pisarza występuje 
dopiero wyraźnie wtedy, gdy forma zo- 
stanie przezń należycie ujarzmiona i 
przygotowana do objęcia treści. Każdy 
pisarz jednak inaczej sobie ten pro- 
ces wyobraża i w zależności od tego, 
indywidualność jego mniej lub więcej 
się zaciera. Przewaga jednego z abu 
czynników składających się na twór- 
czość literacką, stanowi zaćmienie in- 
dywidualizmu pisarza. Nadmiar / tre- 
ści, w nieopanowanej formie, utrudnia 
orjentację w badaniu etapów przeżycia 
artystycznego; przerost formy zaś, czę- 
sto zaprzepaszcza całą wartość treści. 
To drugie jest stanowczo bardziej nie- 
bezpieczne. 

Koncepcja przeżycia u Kuncewiczo 
wej wcześniejsza jest w powieści 

    

1) W cełu wyrównania granic z pow. 
wileńsko - trockiego pożądanem z gm. Bie- 
szyskiej wyłączyć miejscowości wieś i fol- 
warek- Jurciszki, okolica Siemaszki, folw. Bu- 
rniejki i folw. Pozgryndę, połączone na pół- 
wyspie gm. Ejszyskiej poza rzeką Pozgryn- 

dą i włączyć do powiatu wileńsko - trockiego 

biorąc pod uwagę że osiedla położone są bli- 
żej Oran i Olkienik, anieżli Ejszyszek, a przy- 
tem nie stanowią zwartego obszaru z gm. 

ejszyską. 
8) W celu wyrównania granic pow. No- 

wogródzkiego, Wydział Powiatowy posta- 
nawia zwrócić się do p. starosty nowogródz- 

kiego o spowodowanie uchwały gromadzkiej 
grom. Moryń, Rady Gminnej gm. wsielub- 
skiej oraz Wydziału Powiatowego Sejmiku 

nowogródzkiego o wyłączenie z gminy wsie- 

lubskiej wsi i folw. Moryń, a to w celu włą- 
czenia tych osiedli do iwiejskiej. 

9) W związku z podaniem mieszkańców 
wsi Nowosiołki, gm. kozłowickiej o przyłą- 

czeniu tej wsi do gm. orlańskiej pow. lidz- 

kiego Wydział Powiatowy postanawia zwró- 
cić się do p. starosty słonimskiego o spowo- 

dowanie uchwały Rady Gm. gm. kozłowickiej 

oraz Wydz. Powiat. Sejmiku  Słonimskie- 
go o wyłączenie wsi Nowosiołki z gm. ko- 

złowickiej, a to w celu w łączenia tej miej- 

scowości do gm. orlańskiej. : 

10) W związku z podaniami mieszkańców 

wsi i maj. Wielki - Barów oraz folw. Jakuń 

o przyłączenie tych osiedli do pów. lidzkie- 

go — Wydział Powiatowy postanawia zwró- 

cić się do p. Starosty wo.ożyńskiego o spo- 

wodowanie uchwał Rad Gminnych gm. jura- 

ciskiej i ługomowickiej oraz Wydziału Powia- 
towego Sejmiku wołożyńskiego o wyłącze- 

nie tych miejscowości z wymienionych po- 

wyżej gmin, a to w celu przyłączenia folw. 

Jakuń do gm. sobotnickiej oraz wsi i maj. 
Wielki Barów do. gm. iwiejskiej. 

11) W związku z projektowanem utwo- 

rzeniem pow. szczuczyńskiego Wydział: Po- 

witowy postanawia zwrócić się do p. Wojewo 

dy Nowogródzkiego o spowodowanie uchwał 

Red Gminnych gm. mostowskiej i komion- 

kowskiej oraz Wydziału Powiatowego Sejmi- 

ku grodzieńskiego w celu włączenia ich do 
przyszłego pow, szczuczyńskiego. 

RADOSZKOWICZE. 

— Przedstawienie teatralne. W dniu 16 

b. m. staraniem p. Władysława Siissa, kfe- 

rownika szkoły powszechnej w Radoszkowi- 

czach odbyło się przedstawienie pod tytu- 

tem „Nic bez przyczyny” i „Model na boha- 

terkę". Osiągnięty dochód w kwocie 31 zł. 
przeznaczony został na gwiazdkę dla żołnie- 

125 Ks OB: 

ŚWIĘCIANY. 

— Zamknięcie roku szkolnego. Dnia 15 
b. m. odbyło się zamknięcie roku szkolnego 

Sejmikowej szkoły rolniczej w Święcianach. 

Rozdano 28 świadectw wychowańcom. Prze- 
mawiali: starosta Święcian, który rozdał 

świadectwa i 4 nagrody najlepszym uczniom, 

dyrektor szkoły, a następnie jeden z uczni 

wygłosił referat o gospodarce hodowlanej, 
Starosta również rozdał 3 nagrody za naj- 
lepsze strzelanie, a przedstawiciel 5 p. p. 

leg. mjr. Zgłobicki świadectwa z uzyskania 
pierwszego stopnia P. W, 

MOŁODECZNO 

— Zebranie Tow. Rolniczego. W dniu 
16 b. m. o godz. 14-ej w lokalu miejscowe- 
go gimnazjum w Mołodecznie odbyło się ze- 
branie Towarzystwa Rolniczego, na które 
przybyło około 40 osób z pośród ziemian 
powiatu mołodeczańskiego. Instruktor  To- 
warzystwa p. Jan Puhacz wygłosił sprawoz- 
danie o dotychczasowej działalności Towa- 
rzystwa. Następnie p. Wagner Karol, prezes 
Wileńskiego Towarzystwa Rolniczego wy- 
głosił odczyt na temat: „Racjonalna gospo- 
darka rolna, hodowla krów i trzody chlew- 
nej”. W dalszej dyskusji na ten temat za- 
brał głos instruktor Towarzystwa Rolnicze- 
go w Wilnie p. Wierzbicki. 

DZISNA 

— Nagroda za ratowanie tonących, P. 
minister spraw wewnętrznych nadał w dniu 
10 grudnia b. r. zamieszkałemu w Dziśnie 
woźnicy Awsiejowi Berzonowi medal 2а ra- 
towanie ginących. Berzon z narażeniem wła- 
snego życia uratował w dniu 9 kwietnia b. 
r. życie trzem tonącym. Było to podczas po- 
wodzi w Dziśnie. Berzon usłyszawszy krzy- 
ki od strony rzeki pośpieszył na brzeg i wy- 
płynawszy łódką na wodę dopłynął do prze- 
wróconej do góry dnem łodzi, której trzy- 
mały się kurczowo trzy osoby, unoszone 
pradem wody na środek rzeki. Rozbitkowie 
chcąc się uratować przewróciii również i 
łódkę Berzona czepiając się jego ubrania, 
skutkiem czego sam Berzon zaczął tonąć. 
Nadzwyczajnym wysiłkiem, umiejący  do- 
brze pływać, uczepił się przewróconej łódki 
i wyciągnął na nią tonącą dziewczynę i sta- 
rą kobietę. Następnie przy świetle zapalortej 
na brzegu przez strażaków słomy zdołał 
wydobyć z pod łódki trzeciego rozbitka, któ- 
rym był mały chłopak. 

ar 

„Twarz mężczyzny”. Treścią tam jest 
stosunek abu płci na płaszczyźnie ero- 
tyzmu. Sposób traktowania tego za- 
gadnienia wskazuje wyraźnie na to, iż 
owe zjawisko nie może być uogólnie- 
niem, a jest jednym z miljarda wypad- 
ków z których każdy odbywa się w in- 
nych warunkach i przy innych akceso- 
rjach zewnętrznych. Autorka wyraźnie 
nie chciała uogólniać faktów, — byłby 
to zrozumiały nonsens, wprowadza na- 
tomiast uogólnienie jako podkład ide- 
owy problematu. Oto może się zdarzyć 
zawsze i wszędzie, iż kobieta, w latach 
jeszcze niemał niemowlęcych, może 
przeżyć taki moment w życiu, kiedy za- 
miast oblicza ojca, brata, kolegi, czy 
przyjaciela, towarzysza zabaw, czy zgo 
ła obcego człowieka, wyłoni się twarz 
mężczyzny. | w dalszym ciągu życia, 
kiedy kobieta ta szuka w mężczyźnie 
człowieka, ojca, brata, przyjaciela, to- 
warzysza lub kolegę, poszukiwania te 
zawsze w pewnej chwili zawiodą, a u- 
każe się tylko mężczyzna. Czyli że, 
sprawa między kobietą i mężczyzną 
wykluczora jest na wszelkiej płaszczy- 
źnie poza płaszczyzną erotyczną. Jeśli 
kobieta pragnie wkroczyć na inną dro- 
ge, spotka ją tylko zawód i rozczaro- 
wanie. Mężczyzna duszy w kobiecie nie 
szuka. Pomimro to, dopóki kobieta jest 
młodą dziewczyną doznane zawody nie 
osłabiają w niej energji poszukiwania 
wartości niemożliwych nierealnych. Je- 
dyną przystanią wszakże do jakiej mo- 
że dobić | w sferze poszukiwań, poza 
płaszczyzną erotyzmu, jest port, stano- 
wiący naturalny powrót na tę płaszczy- 
znę, jako realne rozwiązanie sprawy. 

Budżei Min. Oświaty 
WARSZAWA, 19-12. PAT. Na dzisiej- 

szem posiedzeniu sejmowej komisji budże- 
towej przystąpiono do dalszych obrad nad 
budżetem Ministerstwa Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego. 

Pos. Pułjan (Ch. D.) omawia kwestję 
szkolnictwa powszechnego, a wspominając о 
szkołach średnich zwraca uwagę, iż istnieje 
nierównomierność w traktowaniu poszczegól- 
nych województw. jedne są już аавусо- 
ne i wytwarzają nadprodukcję inteligencji. 
Natomiast województwa centralne, a zwła- 
szcza wschodnie, odczuwają wielki brak 
średnich szkół państwowych. Mówca zgła- 
sza szereg poprawek o skreślenie różnych 

pozycyj, | : : 
Następnie zabrał głos w imieniu Pań- 

stwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i 
Przysposobienia Wojskowego podpułk, UI- 
rych, stwierdzając, że w roku poprzednim 
zużytkowano na wychowanie fizyczne 10 
miljonów. Dotychczasowa praktyka potwier- 
dziła potrzebę takiego budżetu w zupełno- 
ści. — Idea wychowania fizycznego zyskała 
sobie prawo obywatelstwa w całym kraju, 
we wszystkich jego sferach. Ca do szkół, to 
dziś jeszcze poświęcają one żaledwie 2—3 
odz. tygodniowo wychowaniu fizycznemu. 
„U. W. F. i P. W. dąży do zwiększenia 

tej liczby. Co do kierunku wojskowego, to 
wychowanie fizyczne jest powszechne we 
wszystkich gatunkach broni. Państw. Urząd 
Wydz. Fiz. stoi na stanowisku, że żołnierz, 
który wychodzi z wojska jest naturalnym 
pomocnikiem przyszłych instruktorów, roz- 
sadnikiem zdrowia i tężyzny, Mówiąc O 
sporcie, ppłk. Ulrych stwierdza, że ta dzie- 
dzina ma również duże znaczenie propagan- 
dowe, naprz. udział Polski w olimpjadzie 
amsterdamskiej. Będziemy dbali o to, ażeby 
nasze punkty, zdobywane w międzynarodo- 
wych zapasach, wyrażały powszechność na- 
szego wychowania fizycznego, żeby najlep- 
si zawodnicy sportowi rekrutować się mogli 
ze wszystkich sier społeczeństwa. 

Następnie mówca wyłuszcza poszczegól- 
ne pozycje budżetu cyfrowo. 

, Pos. Putek w dłuższym — wywo- 
dzie krytykuje stosunki szkolne, panujące w 
Małopolsce. 

PRZEMÓWIENIE MIN. ŚWITALSKIEGO. 
Z kolei zabrał głos minister W. R. i O. 

P. Świtalski. Na wstępie p. minister wyjaśnia 
niektóre pozycje budżetu, zaczepiane przez 
niektórych mówców. Pan minister podkreśla, 
że postanowił przerzucić załatwianie drob- 
nych spraw na drugą instancję oraz zapo- 
wiada, że będzie się starał o odciążenie od 
balastu biurokratyczno - administracyjnego 
inspektorów i wizytatorów. Ponadto będzie 
zabiegał o to, żeby w kuratorjach było wię- 
cej urzędników wyższego stopnia, Przecho- 
dzi p. minister do kwestji komašacii szkół 
i zaznacza, że przejście do wyższego typu 
szkoły powszechnej jest niemożliwe bez ko- 
masacji. Mówiąc o jednolitości szkoły, p. 
minister wskazuje na to, że gdy programy 
trzech klas 7-klasowej szkoły powszechnej 
zostaną uzgodnione z programem pierwszych 
trzech klas gimnazjalnych, nastanie możność 
realizowania jednolitości. Co się tyczy rezo- 
lucji Sejmu i Sehatu w sprawie okólnika p. 
premjera Bartla, to p. minister wyjaśnia, że 
nauczyciele nie podlegają bynajmniej przy- 
musowi praktyk religijnych, łecz mają jedy- 
nie nadzorować młodzież, znajdującą się w 
kościele. Jest to konieczn e. Co zaś do przy- 
must uczniów poddawania się praktykom 
religijnym, to same władze duchowne ro- 
zumieją, że bezwzględne stosowanie przy- 

est niewskazane. Propozycja posła 
Czapińskiego zerwania konkordatu przez 
skreślenie sumy na wyznania jest zupełnie 
ntedopuszczałnem w praworządnem —pań- 
stwie. Jeśli Sejm chce wypowiedzieć kredyt, 
to może to uczynić, dokąd jednak konkor- 
dat obowiązuje, szanować go się musi, a 
jawną tego konsekwencją są wydatki na 
wyznania. 

Po przemówieniu p. ministra obrady 
przerwano. Przewodniczący pos. Byrka 0- 
świadcza, że głosowanie nad resortem Mi- 
nisterstwa Oświaty odbędzie się pojutrze. 

  

0 uzupełnienie regulaminu 
WARSZAWA, 19. XII. PAT. Sejmowa 

komisja regulaminowa i nietykalności po- 
selskiej pod przewodnictwem pos. Lieber- 
mana obradowałą dziś nad sprawą listu 
p. marszałka Sejmu, w którem p. marsza- 
łek prosi komisję o wygotowanie odpo- 
wiedniego wniosku w kwestji uzupełnienia 
obowiązującego regulaminu przepisami; 
ustalającemi sposób postępowania Sejmu 
do rewizji konstytucji, zgodnie z art. 125 
ustawy o konstytucji Rzeczypospolitej. 
Referentem tej sprawy był przewodniczący 
komisji pos. Lieberman. Po dyskusji ko- 
misja postanowiła sprawę odroczyč. wy- 
bierając referentem posła Piaseckiego 
(BB). Z kolei pos. Lieberman referował po- 
ruszoną przez marszałka sptawę, na sku- 
tek pisma kuratorjum szkolnego warszaw- 
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МЕНЕ ПНЕ НЕ КЕЕ СЕИ ВЛЕ В ВЕН ИЩ SE 
Klinika Lhirargicana U. S. B. 

zawiadamia, iż wstrzymuje przyjęcia chorych w 
przychodni Kliniki od dnia 20. XII do dnia 3. I. 

29 r. z powodu ieryj świątecznych. 

skiego, w kwestji rozstrzygnięcia pytania, 
od jakiej chwili rozpoczyna się trwanie 
mandatu poselskiego. Komisja 7 głosami 
przeciwko trzem oświadczyła się, że trwa- 
nie mancatu poselskiego rozpoczyna się od 
chwili, w której, na posiedzeniu publicz- 
nem okręgowej komisji wyborczej, prze- 
wodniczący ogłosił rezultat wyborów. O 
ile zaś chodzi o posłów, wybranych z li- 
sty państwowej, trwanie mandatu należy 
liczyć od chwili ogłoszenia rezultatu wy- 
borów w „Monitorze*. Pozatem komisja 
zajmowałą się kwestją wydanią posłów, 
przyczem odmówiono wydania posłów 
Pieniążka i Fidelusa. Zastępca przewodni- 
czącego komisji został wybrany poseł Po- 
doski (BB). 
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BROWARU 

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

WACLĄAW NOWICHE 
Największy wybór KONFEKCJI,  GAŁANTERIJI 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. 

Śpieszcjel 
WILNO, 

ul. Wielka 30 
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NA ŚWIĘTA polecamy 

PIWO 
telef. 5-14, 6-72. 
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KSIĘGARNIA WAĆ 
ul. Wileńska 

Kobieta poznaje mężczyznę, jaka ojca 
swoich przyszłych dzieci. 

Na tem się kończy sprawa pierwszej 
fazy poszukiwania duszy w mężczyźnie 
a jej jest wyżej wymieniona ksią- 

a. 
„Przymierze z dzieckiem* stano- 

wi dalszy etap tegoż przeżycia. Ko- 
bieta żona i matka, stokroć Boleśniej 
odczuwa niewspółmierność swoich pra 
gnień z rzeczywistością. Paje jej to 
nieuniknione doświadczenie, które Kun- 
cewiczowa nazywa „poznaniem praw- 
dy o cele i samotności". Dziecko. nie 
staje się żadnym łącznikiem między 
kobietą i mężczyzną, w sensie ducho- 
wym; raczej tylko pomostem na któ- 
rym odżywa znów ėlement erotyczny,. 
jako probierz zachowania gatunku. 

Zawarcie przymierza z dzieckiem 
jest punktem kulminacyjnym zagadnie- 
nia. Kobieta nareszcie otrząsa się defi- 
nitywnie z resztki złudzeń. Możność 
sojuszu duchowego mogą jej dać tyl- 
ko węzły, łączące ją z dzieckiem. Ten 
szczebel poznania życia wznosi kobie- 
te w sferze pewnej wzniosłości i samo- 

wystarczalności. ' 
Badž co bądž punkt widzenia Kun- 

cewiczowej na bieg tych spraw, które 
w taki sposób ukształtowały się w jej 
psychice, — jest mocno niewesoły, na- 
wet pesymistyczny. Poniża mężczyznę, 
który przez niesprawiedliwą ironię lo- 
su, dzierży większe prerogatywy w ży- 
ciu, wywyższa zaś kobietę, która po- 
winna zerwać z dotychczasową prude- 
rją“ niewolniczošcią i ulegliwošci, na- 
rzuconą jej przez mężczyznę w ciągu 
wieków. 

'dla dzieei, młodzieży i dorosłych 
a także KALENDARZE ścienne, książkowe, termi: 

nowe i kieszonkowe w wielkim wyborze 
oleca 

LAWA MIKULSKIEGO _ 

Gwiazdkę 

25. Tel. 664. # 

Sens całego zagadnienia który po- 
wyższe uwagi usiłowały wyodrębnić 
przeprowadzony został przez autorkę, 
chwilami zbyt jednostronnie, chwilami 
zbyt naiwnie. jednostronne jest ujęcie 
erotyzmu w stosunkach dzieci i młodzie 
ży; naiwny sposób rozczarowań, ja- 
kich doznaje Ania, bohaterka z ,„„Twa- 
rzy mężczyzny”. Szczupłe ramy felje- 
tonu nie pozwalają niestety, na podsta- 
wie tekstu, inaczej tego uzasadnić. 

Formą, jakiej świadomie użyła Kun- 
cewiczowa — dla zobrazowania zagad 
nienia ciasności ram w które porządek 
rzeczy wtłoczył wszystko co się dzieje 
między kobietą i mężczyzną — jest tak 
zwany metaforyzm. 

Podług Kuncewiczowej*) człowie- 
ka można ująć w sposób dwojaki — od 
strony wewnętrznej i zewnętrznej „w 
jego futrze, którem jest całe otoczenie: 
od koszuli po księżyc'*. Autorka wybra- 
ła tę drugą drogę, na której środkiem 
wykonawczym może być jedynie styl 
metaioryczny. 

„ Metatoryzm pojmuje Kuncewiczowa 
jako „emanację pewnej psychologiki", 
i jako taki, „jest koniecznością pew- 
nych stanów twórczych”... Jest wła- 
ściwość rzadka, „nie może” więc „prze 
mawiać do wszystkich”. 

Przez metaforyzm „forma staje się 
najistotniejszą treścią”... Tutaj przy- 
znaje się mimowoli autorka, do tego, 
że metaforyzm jest jednak pewnym 
przerostem treści, który przez to prze- 
słania właściwe intencje i indywidual- 
ność twórcy. 

*) Wiadomości literackie 1928. nr. 44. 
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POWRÓT ZIŃOWIEWA 
Na Olimp sowiecki powraca po 

dłuższej przymusowej kuracji, na któ- 
га wysłali go troskliwi towarzysze 
przed rokiem, głośny -Apfelbaum — Zi- 
nowjew. Nawrócenie marnotrawnego 
syna partji odbyło się bez rozgłosu. 
Przed paru tygodniami w oficjalnym 
dziale „Izwiestij“ gdzie ogłaszane są 
postanowienia Sownarkomu i Cika uka- 
zat się dekret powołujący Zinowjewa 
na jedno z kierowniczych stanowisk w 
resorcie oświaty. Powrotu Zinowjewa 
nie należy uważać za zwrot Stalina ku 
lewej opozycji wobec ujawnienia sil- 
nych prądów prawicowych. 

Powrót Zinowjewa do czynnej słu- 
żby sowieckiej, przebaczenie mu win, 
ma charakter indywidualnego aktu ła- 
ski. Reszta opozycjonistów pozostaje 
nadal na przymusowym pobycie gdzieś 
w zapadłych dziurach Syberji lub Ta- 
szkientu i nic nie zapowiada zwrotu w 

taktyce partyjnej Stalina. Stalin mógł 
sobie przywłaszczyć program ideowy 
opozycji ale jej leaderom nigdy nie za- 
pomni frondy i organizowania demon- 

stracyj na ulicach Moskwy przed XV 
zjazdem partyjnym, na którym osta- 
tecznie opozycję Trockiego zlikwidowa 
no. Powrót Zinowjewa nie jest sam w 

sobie jakiemś większem wydarzeniem 
w życiu partji komunistycznej w Rosji. 
Jeżeli jest on ciekawy, to przedewszy- 
stkiem jako pewien przyczynek dla 
charakterystyki ludzi, którzy Rosją 
rządzą. 

Kim był Zinowjew? Popularnie 
zwany w Rosji „Griszka* wszechwła- 
dny przed paru laty szef Ill Międzyna- 
rodówki, gubernator Leningradu, lumi- 

narz partyjny w najpełniejszem znacze- 
niu tego słowa, po śmierci Lenina był 
tym, w którego ręku miały spoczywać 
dalsze łosy Rosji. Stało się inaczej. 
Apfelbaum — Zinowjew upojony wła- 
dzą i zawrotnemi perspektywami po 
śmierci Lenina rychło wykazał że nie- 
dorasta pięt swemu mistrzowi, że 
jest zwykłym sobie karjerowiczem, ot, 
takim sobie żydkiem, któremu przewró- 
ciło się w głowie, że może spacerować 
w pałacu Zimowym. . 

Nic więc dziwnego, że Zinowjew 
pierwszy po rozbiciu opozycji Troc- 
kiego napisał list kajający się i proszą- 
cy o ponowne przyjęcie go do partji. 
Warto jeszcze przypomnieć, że pod- 
czas pierwszej opozycji Trockiego, któ 

rej wyrazem była książka tego ostat- 
niego pod tytułem: „Lekcje październi- 
ka”, Zinowjew był tym, który najsil- 
niej nalegał na usunięcie Trockiego z pa 
rtji. Nie wiedział że za rok znajdzie się 
ze swym osobistym wrogiem w jednym 
szeregu, że razem będą opozycją, któ- 
rej istotą było odsunięcie od władzy 
przez jednostkę silniejszą, indywidual- 
ność wybitniejszą, jaką jest niewątpli- 
wie osoba ponurego Gruzina Stalina. 

N. 

We wtorek ukazał się w „Słowie felje- 

tonik zatytułowany „O doktorach“. Z trė“ 
ści tego feljetonika wynikało wyraźnie, bez 

żadnych wątpliwości, że jest on napisany 
humorystycznie, że należy go traktować 

jako utwór humorystyczny. 

Mimo tego wyraźnie humorystycznego 
charzkteru omawianego feljetonike, dowia- 

dujemy się, że został on źle przyjęty w 
świecie lekarskim. 

Czujemy się w obowiązku stwierdzić, 

że w intencji autora omawianego felietonu 
nie leżało bynajmniej w czemkolwiek ura- 
zić lekarzy, że wypowiadane w tym felje- 
tonie „poglądy” nie były poglądami wypo-A. 
wiadanemi na serjo, lecz tyłko na żart, że 

wreszcie autor sądził, że żart w Polsce za- 
wsze, be już od czasu Rzeczypospolitej 

Babińskiej ma swoje bardzo szerokie pra- 
wa i przywileje i że za żart nikt się ani u 
nas, ani gdzieindziej nie obraża, -a przede-, 
wszystkiem żartu nikt na serjo do siebie 
nie bierze. Wyobraźmy sobie, że za dowci- 

py Marka Twaina obrażali się rolnicy, za 

humoreski Jerome- Jerome - wszyscy mary- 

narze, na Awerczeńkę kolejarze i ofice- 

rowie. 

Imieniem zaś redakcji chętnie przyzna- 

jemy, że mogą być żarty mniej i więcej do- 

wcipne, nie mamyjtu zamiaru wychwalać na- 
szego współpracownika, stwierdząć, że jego 

żarty były najdowcipniejsze z nam znanych. 
lecz doprawdy pracujemy w Wilnie w tak 

ciężkich warunkach i tyle dobrej woli w 

to wkładamy, aby pracować właśnie w Wil- 
nie mimo tych ciężkich warunków, że istot- 

nie moglibyśmy się od społeczeństwa wi- 

leńskiego spodziewać, że nie będzie nam 

przysparzać nieporozumień i trudności dlą- 
tego, że jakieś żarty na naszych szpaliąch 

mogły się wydać niezupełnie taktowne. 

Wreszcie jeszcze jedno, oto feljetonik 

miał jako podtytuł „z powodu absoluto- 

rjum 113 słuchaczy wydziału medycznego”. 
Ten podtytuł był nietaktowny i za jego 

umieszczenie młodych lekarzy i ich nauczy- 

cieli przepraszamy. Lecz znowuż  b;ł to 
nietakt, a nie chęć obniżenia w czemkol- 

wiek zawodu lekarza. Zawód lekarza jest 
wzniosły, niebezpieczny i szlachetny, łęcz 

į lekarzom śmiać się wolno i lekarze uzna- 
ią prawa żartów. 

OM URO BARK CZRDE © DW ASRAKO ZJ 

Jedyny racjonalny dar gwiazdkowy 
dla dziecka to książka 

Krystyny Wróblewskiej i 
Haliny Zawadzkiej 

„0 Dwunastu Braciszkach”” 
38 barwnych ilustracyj w tekście. 

Cena TRZY złote. 
Żądać w księgarniach lub wprost od 
wydawcy: Drukarnia M. Latour'a, 

e Wilno, Mickiewicza 11 A. £189 Į 
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Autorka uwaža za konieczne kulty- 
wowanie metaforyzmu, jako jedynej 
formy „wyżycia się artystycznego nie- 
których gatunków... Zdaniem Kunce- 
wiczowej określanie metaforyzmu, ja- 
ko antytezy prostoty, należy do prze- 
starzałych kanonów estetycznych; są 
to bowiem pojęcia nieuchwytne w swo- 
jej względności. ‚ 

Metaioryzm, jako charakterystycz- 
ny czynnik twórczości wyłącznie ko- 
biecej, ma jeszcze przez to więcej ra- 
cji bytu, że przeciwstawia się twórczo- 
ści męskiej, usiłującej wszelką czyn- 
ność kobiecą ośmieszyć, pomniejszyć, 
lub zgoła unieszkodliwić. 

Punkt wyjścia autorki w traktowa- 
niu metaforyzmu jest błędny i można 
to udowodnić własną jej bronią. 

Każe mu ona być: po pierwsze wła- 
ściwością psychiki kobiecej, powtóre 
właściwością rzadką, niedostępną dla 
ogółu. Czyż w ten sposób metaforyzm 
może się stać „koniecznością chociaż- 
by niektórych stanów twórczych? 

„Pozatem metaforyzm, jako forma, 
staje się najistotniejszą treścią prze- 
życia, ale jeśli będziemy go usilnie kul- 
tywować, musi przejść w manierę i 
„najdzikszy barok*, co i zarzucono 
już stylowi Kuncewiczowej. 

Wpadnięcie w styl  przesadnego 
baroku, ledwie zaznaczone w „Przymie 
rzu z dzieckiem* — w „Twarzy mę- 
žczyzny“ przeszto juž niestety w ma- 
nierę. 

Autorka zapatrzona w kultywację 
metaforycznego pojmowania człowieka, 
na tle wszechświata, zatraciła sens 
swej powieści, najzupełniej nie błahy; 

Najlepszy z dobryeh podarków 

to książka, 
Wszystkie księgarnie polskie w Wilnie zaopatrzone są w dobre książki, 

które są do nabycia po cenach stałych katalogowych. 9 

AE 

z niektórych punktów widzenia słusz- 
ny i prawdziwy. 

Kuncewiczowa zdobywa się na bru-   talne zdarcie maski obłudy tawarzys- 
kiej, społecznej i duchowej w jakiej 
oblicze prawdziwej kobiety było wię- 
глопе. # 

) Następnie rzuca rękawicę mężczyź- 
nie, który do całego upodlenia kwestji 
kobiecej, w tem zamaskowaniu się przy 
czynił. Ta śmiałość i nieposkromiony 
rozmach wydobycia kwestyj napra- 
wdę palących, kwestyj, ważnych 
i nieraz bolesnych, zrzucenia z nich nie 
potrzebnych wstydliwych zasłonek — , 
to są wartości dodatnie w dotychczaso- 
wym dorobku młodej powieściopisarki. 
Gubią się one wszakże w nawale me- 
taforycznej powodzi słów, które nie- 
raz każą wątpić w oświadczenie Kun- 
cewiczowej, iż sty! metaforyczny jest 
potrzebą jej natury psychicznej. Skło- 
nni jesteśmy raczej przypuszczać, iż 
jest to wysiłek w kierunku oryginalno- 
ści, spowodowany łatwością obracania 
się w sferze przenośni. O ile Kuncewi- | 
czowa przełamie w sobie tę chęć do- 
browolnega kultywowania baroku i u- 
czyni nawrót w szukaniu nowych dróg | 
dła wyrażenia treści w formie— wów- 
czas wyraźniej wystąpią elementy tre- 
ściowe jej utworów, i własna jej indy-, 
widualność twórcza przybierze kształ- | 
ty bardziej określone. | 

BUS 

J. W. P. 
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- por Gospodarczy Zjem Wychodnich 
Z Leniralnego T-wa Rolniczego. 

ROLNICY A TRAKT Z NIEMCAMI — 

Na ostatniem posiedzeniu rady gło- 
wnej CTR. b minister rolnictwa p. je- 
rzy Gościcki referował szereg zagad- 
nień z zakresu polityki ekonomicznej. 

Przedstawił więc kwestję syndy- 
katu polskich eksporterów trzody chle- 
wnej i stosunek do niego organizacyj 
rolniczych. 

Zważywszy ryzyko i nieprzewidzia- 
ne koszta, na jakie mogą być narażeni 
eksporterzy trzody, Syndykat dąży do 

stworzenia sobie  uprzywilejowanego 
* stanowiska 1) przez zwolnienie swych 
członków — przy wprowadzeniu cła 

wywozowego ma trzodę—od opłat w 
wysokości 30 zł. od sztuki, 2) przez u- 
zyskanie cen zniżkowych od producen- 
tów. Wzamian proponuje on rolnictwu 
gwarancję utrzymania cen rynku wew- 
nętrznego na pewnym określonym zgó- 
ry poziomie w ciągu roku. 

Organizacje rolnicze natomiast go- 
dzą się na wprowadzenie cła, lecz u- 
zależniają swą zgodę od zapewnienia 
rolnictwu w Syndykacie głosu decydu- 
jacego. 

Na konferencji u ministra rolnictwa, 
postanowiono, by cła wywozowe z przy 
wilejem dla członków Syndykatu wpro- 
wadzić z tem zastrzeżeniem, że z chwi- 
łą gdyby polityka Syndykatu okazała 
się w rozbieżności z potrzebami rolni- 
ctwa, to zostaną one natychmiast co- 

a.fTnięte. 
Następnie referent omawiał kwestje 

związane z traktatem handlowym z 
Niemcami, podkreślając że niewolno 

„Za uregulowanie zagadnień gospodar- 
czych płacić jakiemikolwiek koncesja- 
mi natury politycznej. Traktat winien 
być zawarty ra zasadzie równowartoś- 
ci wzajemnych ustępstw. 

Należy się liczyć, że „rolnictwo bę 
dzie zmuszone wystąpić w odpowied- 
niej chwili z enuncjacją w tej sprawie" 
— mówca żąda zatem odnośnego od 0- 
becnych na zgromadzeniu upoważnie- 
nia które zostało mu udzielone. 

Zebranie przyjęło rezolucję w spra- 
wie tendencji etatycznych, które u nas 
coraz bardziej się zarosywują: 

„W decydującej chwili rozstrzygania 
„czy będzie zachowana równowaga między 
zorganizowanem społeczeństwem, a dąże- 
niem pewnych czyników, wprowadzających 
"pierwiastki elastyczne do polityki gospodar- 
czej państwa, Rada Główna CTR wzywa 

PRZECIWKO ETATYZMOWI. 

wszystkich rolników do energicznego wzię- 
cia udziału w pracach samorządowych i re- 
gjonalnych,a specjalnie do współdziałania w 
organizacjach rolniczych. Tylko bowiem sku- 
pione siły społeczne wytworzą należytą prze- 
ciwwagę etatyzmowi i doprowadzą do sko- 
ordynowania wysiłków rządu, samorządu i 
społeczeństwa”. 

INFORMACJE. 
OPŁATY STEMPLOWE OD OBROTU PA- 

PIERÓW WARTOŚCIOWYCH, 
W dzienniku Ustaw R.P. nr. 100 z dnia 15 

grudnia 1928 r. ogłoszone zostało rozporzą- 
dzenie p. ministra Skarbu z dnia 30 listo- 
pada 1928 r. w sprawie opłaty stemplowej 
od obrotu papierów wartościowych. Na pod- 
stawie art. 79 ustępu ostatniego (ustawy z 
dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych 
Dz. U. R. P. nr. 98, poz. 570) p. minister za- 
rządził co następuje: stawka 0,2 proc. prze- 
widziana w art. 79 ustawy z dnia 1 lipca 
1926 r, o opłatach stemplowych zostaje 0- 
bnižona na 0,1 proc. Rozporządzenie wcho- 
dzi w życie dn. 1 stycznia 1929 r. włącznie. 
Rozporządzenie podpisał p. minister skarbu 
G. Czechowicz. 

Standaryzacja eksportu jaj a cło wy- 
wozowe. 

Z dniem I stycznia 1929 r, zacznie obo- 
wiązywać cło wywozowe na jaja w wyso- 
kości zł. 200 od 100 kg. Zwolnione od cła 
będą jaja: 

1) przeznaczone do 
do 50. szt., 

2) wywożone przez przedsiębiorstwa 
zarejestrowane, stosownie do przepisów o 
uregulowaniu wywozu jaj zagranicę, 

3) wywożone przez producentów rol- 
nych i ich organizacje za pozwoleniem М! 
nisterstwa Skarbu. 

Wprowadzenie powyższego cła dało 
powód do różnorodnych komentarzy i po- 
głosek nieścisłych, kolidujących z rozporzą- 
dzeniem ministerjalnem. 

Ustanowienie cła wywozowego na jaja 
pozostaje w związku z wprowadzaną w ży- 
cie standaryzacją wywozu jaj. Rozporządze- 
nie w sprawie standaryzacji i cła wywozowe 
go na jaja wejdzie w życie z dn. 1 stycznia 
1929 r., przyczem wolny od cła będzie wy- 
wóz jaj, wysyłanych zagranicę zgodnie z 
przepisami standaryZacyjnemi przez firmy 
zarejestrowane. 

W ten sposób nie krępując w niczem 
standaryzowanego wywozu jaj, zapobiegnie 
się eksportowi jaj przez firmy do tego nie- 
uprawnione, któreby chciały wysyłać jaja z 
pominięciem przepisów standaryzacyjnych. 

Nie będą również podlegały opłacie cel- 
nej drobne przesyłki jaj, służących do wła- 
snego użytku osób wyjeżdżających zagra- 
nicę, wzgłędnie jaj wywożonych w ruchu 
granicznym, zgodnie z obowiązującemi w 
tej mierze przepisami. 

  

własnego użytku 

  

Aresziowanie nauczyciela qimn_ Białoruskiego. 
Władze administracyjąae zakazały przeprowadzone przez staróstę grodz- 

organizacji zjazdu t. zw. „Towarzyst- kiego 
organizacji nauczyciela gimnazjum białoruskiego wa Szkoły Białoruskiej", 

dało  materjał obciążający 

komunizującej, której działalność za- Sawickiego, którego też aresztowano. 
wieszona została przed kilxu miesią- Sawicki jako uciążliwy cudzoziemiec 
<ami jako antypaństwowa. Mimo za- będzie wydalony z granic Polski, Dal- 
kazu posłowie na sejm Białorusini sze Śledztwo prowadzone jest p-ze- 
Dworczanin i Wołyniec wciągnęli do ciwko organizatorom zjazdu i w tym 

akcji szereg uczni z 
imnazjum w Wilnie i zwołali 
Dochodzenie administracyjno -karne 

białoruskiego celu przesłuchiwani 
zjazd. gimnazjum. 

są uczniowie 

  

KRONIKA 
CZWARTEK| 
20 Das Wschóc st. y. 7 m. 33 
Teofila Zach. sł. o g. 15 m. 39 

jutro : 
Tomasza 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii . 5. В. 

z dnią 19 — -XII 1928 r. 

Ciśnienie | 
średnie w r. | 719 

Temperatura ] 
śrecnia 

Opad za do- J 
w mm l 

„Wiatr ! 
erzewatajęcy 1 

Uwagi: Pogodnie. 

Minimum za dobę — 210C. 
Maximum na dobę — 16°С. 
Tendencja barometryczna: spadek 
ciśnienia. 

sr 18%C. 

Północno-wschodni 

MIEJSKA. 
„ = (0) Budowa chłodni w. Wilnie. Wczo- 

raj przybyła do Wilna specjalna komisja z 
ramienia Min. Spr. Wewnętrznych, która 
przedłożyła Magistratowi projekt budowy w 
Wilnie chłodni. Magistrat przyjął ten projekt 

jo wiadomości i podejmie kroki ku jego u- 
„/rzeczywistnieniu. 
|),  — (0) Wystawa Pedagogiczna. Na 
wczorajszem posiedzeniu Magistrat postano- 
wił skierować na najbliższe posiedzenie Rady 
miejskiej wniosek o wyasygnowanie 1500 
zł, na rzecz Kuratorjum szkolitego, jako sub- 
wencję miasta na urządzenie wystawy pe- 
<dagogicznej, która odbędzie się w styczniu 

Ю r: 
— Coraz więcej dają dochodu Magistra- 

towi kina wileńskie, Zryczałtowan e opłaty 
podatku od kinematografów przyniosły w r. 
ubiegłym budżetowym miastu Wilnu sumę 
195.600 złotych. Dowiadujemy się, że w b. 

(u suma ta podniesiona zostanie do 240 
tysięcy, a to z racji powstania nowego kina, 

jeszczącego się przy ul. Mickiewicza w 
- dawnym lokalu Stow. Urz. Państwowych. 

WOJSKOWA. 
' „‚ — (о) Dodatkowa komisja 

Dnia 28 grudnia, w lokalu przy ul. Bazy- 
ljańskiej 2, odbędzie się dodatkowa komi- 
Sla poborowa dla mężczyzn, stale zamiesz- 

ści ch na terenje m. Wilna, którzy we wła- 
twym czasie nie stawili się do poboru. 

Jak zz, (o) Spisy poborowych rocznika 1908. 
k się dowiadujemy w dn. od 15 stycznia 

  

1929 r. w referacie wojskowym Magistratu 
m. Wilna zostaną wyłożone spisy poboro- 
wych rocznika 1908, a to w celu by osoby 
zainteresowane mogły je przejrzeć i w razie 
jakichkolwiek usterek wnieść _ ewentualne 
reklamacje. 

KOLEJOWA. 
—- Pociągi świąteczne. Dyrekcja P. K. 

w Wilnie zawiadamia, że w związku ze 
wzmożonemi przejazdami świątecznemi, bę- 

dzie, uruchomiony dodatkowy pociąg osobo- 
wy z Wilna do Warszawy z wagonami I, 
I i III Kl. który odejdzie z Wilna dn. 22 
grudnia 1928 r. (sobota) o godz. 19 m. 15, Koa przez Grodno o godz. 22 m. 50 — £ 2 B W: T g. 1 m, 10 i przybę- 

ie do Warszaw, О10 
23 grudnia 1928 z. wz cza 

Pozatem składy pozostałych ciągów 
osobowych będą w okresie tymina wieko 
ne. 

U : „AKADEMICKA. 
— Uržedowanie niej Pom к 

skiej Młodzieży Akademickiej U. ss ya 
okresie teryj Bożego Narodzenia. Zarząd Sto- 
warzyszenia Bratnia Pomoc Pol.  Młodz. 
Akad. 0. $. В. м Wilnie podaje do wiado- 
mości ogółu zainteresowanych, iż poczynając 
od dnia 21 grudnia r. b. do dnia 8 stycznią 
1929 r. włącznie Biuro i Sekretarjat Bratniej 
Pomocy czynne będą trzy razy w tygodniu, 
mianowicie w poniedziałki, środy i piątki od 
odziny 19—21. Natomiast w okresie od dn. 

22 b. m. do 27 grudnia r. b. włącznie urzę- 
dowanie zostaje całkowicie zawieszone. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
Centralnego Związku Kreso- 

wego byłych ochotników, inwalidów i urzęd- 
ników wojskowych w Wilnie, powiadamia 
swych członków, że w dniu 23 grudnia r. b. 
t. j. w niedzielę o godz, 4-ej po południu 
odbędzie się Walny Zjazd byłych i nowych 
członków tej organizacji. Przeto Zarząd pro- 
si wszystkich członków, jak również i gości 
o punktualne stawiennictwo na zjazd. Jed- 
nocześnie Zarząd zaprasza gości i nieczłon- 
ków o wzięcie udziału w zjeździe, na któ- 
rym będą omawiane różne sprawy był. 
ochotn. inwalidów i urzędn. wojsk., a także 
nowy Zarząd złoży sprawozdanie z dotych- 
czasowej swej działalności. Zjazd odbędzie 
się przy ulicy Św. Jańskiej Nr. 3. 

RÓŻNE 
— Na choinki dla dzieci wiejskici Kw. 

szkołach P. M. Sz. Na odezwę Polskiej Ma- 
cierzy Szkolnej Z. W, złożyły na choinki dla 
dzieci wiejskich dary: 

Dzieci młodszych oddziałów szkoły 
„Świt' cały dochód z urządzonej przez nich 
zabawy w niedzielę dnia 16 grudnia złotych 
27.13. Szkoła Nr. 1, zł. 4. Włodzio i Halinka 
Jastrzębscy z własnych oszczędności zł. 3 

„50 gr. Bożenka Hejlmanówna zabawki, cu- 
kierki i gotówką zł. I 15 gr. Uczniowie gi- 
mnazjum O.O. Jezuitów ozdoby na choinkę. 

a t 

Związek złodziejski „Czerwona Ręka" 
Od kilku tygodni począł operować na terenie Wilna tajemniczy związek 

złodziejski, pod nazwą „Czerwona Ręka*, Związek ten Sado ei 
się wyłącznie z żydów. Od dłuższego 
otrzymują listy anonimowe podpisane 
kie podobnej treści, a zaczynające się 
wszelako może się pan wykupić, o ile 
rystycznem jest, że podany byma 
mają być złożone, jest nim lokal 

usiłowali uprowadzić Józefa Chmiela. 
nęła w obronie i bezsilni w swojej złości bandyci zranili go ciężko kilkoma 
strzałami. Prócz Chmiela jeszcze trzy osoby odniosły rany spowodowane wy- 
buchem gra atu, podrzuconego do jednej z palących się stodół. 

w takich SA lokal, gdzie pieniądze 
przy ul. 

jak stwierdziła policja oficjalnie zajmowany jest 
prócz tego notowany oddawna i znany policji politycznej z tajnych zebrań 
„związku młodzieży komunistycznej* komsomolców. 

Detychczas jeszcze nikt z zawezwanych nie złożył odpowiedniej kwoty, 
ale poszukiwania policji również nie dały żadnych rezultatów, Aresztowano do- 
tychczas we wzmiankowanym lokalu jednego żyda, podejrzanego o współudział 
w bandzie, ale aresztowany wypiera się stanowczo winy. 

Onegdaj niejaka Lea Menaker zam. Idowała policji, iż otrzymała list pisa- 
ny w żargonie, a podpisany przez „czerwoną rękę*. 

Echa napadu dywersyjnego na wieś Kamionka. 
Aresztowanie uczestnika napadu. 

W Olechnowiczach pow. Wilejskiego aresztowano mieszkańca wsi 
'mionka Karola Leszkowicza. Aresztowano go w związku z słośnym napadem 
dyweisantów sowieckich (jaxi miał miejsce przed kilku tygodniami) na wieś 
Kamionkę, gm. Dołhinowskiej, kiedy io bandyc:, podpaliwszy kilka zabudowań 

U W O 

1 działalności Wileńskiego Woj. koła 
Ljednoczonych Ziemianek. 

Przed kilku dniami odbył się w Wilnie IIl- 
ci doroczny walny zjazd Wil. Woj. Koła 
Zjednoczonych Ziemianek. ; 

Nie będziemy podawali tu przebiegu ob- 
rad, przechodząc odrazu do omówienia dzia- 
łalności tej niezwykle pożytecznej organiza- 
cji. 

składa 
czasu niektórzy bogaci kupcy żydowscy 
przez „*wiązek czerwonej ręki", wszyst 
od słów: „Został pan skazany na śmierć 
złoży 1000, 500 i td. złotych*, Charakte 

udwisarskiej 5 m. 6 Lokal ten, 
przez t. zw. „lokal misyjny”, 

Oto co dowiedzieliśmy się z treści spra- 
wozdania rocznego wygłoszoriego na zjeż- 

dzie.* 
Uderza przedewszystkiem to, že dzialal- 

ność koła rozszerzyła się znacznie. Wzrosła 

wydatnie ilość instruktorek wiejskich, szwal- 

ni społecznych oraz instruktorek kół gospo- 

dyń wiejskich, założono dwie lotne stacje 

opieki nad matką i dzieckiem, uruchomiono 
przedszkole w Bezdanach. 

Zarząd koła zorganizował przy szkole 

Przemysłowo - Handlowej w Wilnie 6-cio 

miesięczny kurs społeczny dla absolwentów 
wyżej wymienionej szkoły, — 

Kurs ten powstał z inicjatywy p. Rade- 

ckiej - Mikuliczowej. ь 
W styczniu rb. zorganizowana zostala 

lotna stacja opieki nad matką i dzieckiem w 

pow. Święciańskim, dzięki subsydjum przy- 

znanem przez Wydział Opieki Społecznej. 

Z sum tych zakupiono ponadto latarnię pro- 

ledztwo trwa. 

Ka- 

Nie udało im się to, gdyż ludność sta- 

Aresztowany obecnie Leszkowicz zbiegł w październiku rb. do Rosji, iekcyjna i przezrocza. 
był na specjalnych kursach agiiacyjno-dywersyjnych w Krajsku, a następnie 
już jako „siła fachowa" brał udział w napadzie na wieś kamionkę. Przekazano 
go do rozporządzenia władz bezpieczeństwa w vudsławiu. 

Celem przeprowadzenia dochodzenia w tej sprawie, wydelegowany został 
do Budsławia aspirant Gugało. 

iki LiL LLS LLS SS AS a 

Wszystkim kochanym  ofiarodawcom 
dziękuje w imieniu obdarzonych Polska Ma- 
cłerz Szkolna życząc wesołej gwiazdki. 

— Dar choinkowy. Wzorem lat  ubie- 
głych zwraca się Komitet „Daru Choinkowe- 
go* do społeczeństwa polskiego w Wilnie 
z usilną prośbą o pomoc w urządzeniu cho- 
inek dla dzieci ze schronisk i ochron. Radość 
z każdego upominku jest zwykle tak wielka, 

wanie gwiazdki i tego ślicznego 
, jarzącego się od Świeczek, przy- 

branego w zabawki i łakocie, przystrojone- 
go w barwne lub złociste i srebrne ozdoby, 
jest tak niesłychana, że każdy, kto zastano- 
wi się ile radości swoim datkłem przyniesie 
— niewątpliwie postara się złożyć na gwiaz- 
dkę mniejszą lub większą ofiarę. 

Szczególniej niech się rozżalą ojcowie 
i matki, ci, którzy najle rozumieją drob- 
ne lecz bardzo dokuczliwe cierpienia małych 
dzieci i najwięcej umieją się cieszyć każdą 
ich radością... niech wszyscy pomogą w u- 
rządzaniu drzewka dla tych obcych, a jed- 

   

    

    

nak swoich, bo najbiedniejszych polskich 
dzieci... OO 

Wszelkie ofiary w postaci pieniędzy lub 

  

pierników, cukierków i innych łakoci 
jmowane są do dnia 21 grudnia włącz- 

e w Pałacu Reprezentacyjnym od 11 do 1 
w poł. i od 4—6 wiecz. 

— Ogólnopolski rejestr szoferów. Do- 
tychczas, osoby posiadające prawo do pro- 
wadzenia auta rejestrowane były przez lokal- 
ne władze administracji ogólnej i w wypad- 
kach cofnięcia komuś „prawa jazdy* ten 

   

  

ktoś jechał do innego województwa i po- » 
nownie składał egzamin. Obecnie powstaje 
w Warszawie formalny rejestr szoferów, Każ- 
dy szofer będzie miał kartę ewidencyjną, do 

órej wpisywane będą wszystkie jego prze- 
enia, kary i posady przezeń zajmowane. 

Szofer, który utraci prawo jazdy będzie 
się musiał na zawsze pożegnać ze swoim 
zawodem. 

— Z życia gospodarczego. Koncern trąn- 
sportowy „Baltrustra* w Rydze od kilku 
iat posiada tutaj oddział p. t. „Europejskie 
Towarzystwo Transportowte* i stał się zna- 
ny w dziedzinie jego działalności, przyjmu- 
jące czynny udział w eksporcie i imporcie. 

Z dniem 1 stycznia 1929 r. interesy 
„Europejskiego Towarzystwa Transportowe- 
go“ będą prowadzone nadal pod firmą „Bal- 
trustra', Należy z uznaniem podkieślić wzra- 
stające zainteresowanie bałtyckich sfer go- 
Spodarczych dla naszej dzielnicy, występu- 
jacej w postaci ściślejszej łączności zagrani- 
cy z działającemi na naszym terenfe firmani. 

lak się dowiadujemy, polska „Baltru- 
stra“ przez dopływ zagranicznego kapitału 
przy otwarciu dalszych oddziałów w Pol- 
sce ma popierać rozwój polsko-łotewskiej 
wymiany towarowej, w szczególności zaś 
będzie dążyć do wzmożenia eksportu do kra- 
jów nadbałtyckich. 

Stojąca na czele koncernu łotewska 
„Bałtrustra” istnieje od r. 1920 i do zarządu 
jej należą obecnie p.p. J. Ozols-Jakobson, 
prezes sekcji transportowej lzby Handlowej 
w Rydze i członek Komitetu Giełdowtego. 

Grzegorz Minsker, b. dyrektor _ firmy 
„Kaukaz—Merkury“ i wschodniego Towa- 
rzystwa w Moskwie. 

W. Eyting'on, dyrektor i wiceprezes fir- 
my „Eyting'on, Schild % Co Inc., New Jork. 

„Baltrustra“ posiada oddziały w Libawke 
Dynaburgu. Windawie, Zemgale oraz w Niem 
czech: w Berlinie, Hamburgu, Lipsku, Kró- 
lewcu, Eydtkunach, Wrocławiu, Szczecinie i 
Oderbergu (Czechosłowacja). 

  

    
   

— (0) Z posiedzenia Okręgowej Ko: 
misji Ziemskiej w Wilnie, W dn. 17i 
18 grudnia, pod przewodnictwem prezesą 
O. U. Z. p. Stanisława "Łączyńskiego, 0d- 
było się posiedzenie Okręgowej Komisji 
Ziemskiej w Wilnie. 

W dniu pierwszym posiedzenia "Komi- 
sja m.in. zatwierdziła kilka projektów sca- 
lenia gruntów poszczególnych wsi, położo- 
nych w powiecie Wileńsko-Trockim i Bra- 

sławskim. : 
Pozatem został zatwierdzony "uktad 

dobrowolny o zniesieniu służebności pa- 
stwiskowej, obciązającej dobra ziemskie 
Iwanowo, gm. Parafjanowskiej pow. Dzi- 
śnieńskiego, własnosć Lewkowiczów i inne 
na rzecz wsi Wierenki. : 

Sprawę ze skargi odwoławczej W. i 
Ant. Ługowskich na orzeczenie Komisj 
uwłaszczeniowej na pow. Święciański w 
przedmiocie uwłaszczenia ną rzecz wska- 
zanych Ługowskich z tytułu długoletniej 
dzierżawy zaść. Cegielnia, gm. Żukojńskiej 
pow. Święciańskiego, należącego do klucza 
Stracza ŚSidoryszki, własność Zygmunta 
Chomińskiego, Komisja skreśliła z wokan- 
dy, pozostawiając sprawę w zawieszeniu.| 
. _ Następnie Komisja ustaliła rozciągłość 
i granice służebności pastwiskowej, * obcią- 
żającej uroczysko „Mościszcze*, przynale- 
źżne do dóbr ziemskichtlzabelin, gm. i pow. 
Mołodeczańskiego, własnosność Zdzisława, 
Joanny i Marji Tyszkiewiczów, na rzecz 
wsi Brochowszczyzna i Moczynowszczyzna. 

W końcu Komisja zatwierdziła projek- 
ty przymusowego zniesienia służebności 
pastwiskowej, obciążającej dobra ziemskie: 
1) Boiarele, gm. Podbrodzkiej, pow. Świę- 
ciańskiego, własność Elżbiety Tjader, na 
rzecz wsi Bojarele, i 2) Konwaliszki, * gm. 
Dziewieniskiej, pow. Oszmiańskiego, wła- 
sność Janiny - Zofji Umiastowskiej-Milew- 
skiej ną rzecz wsi Podhaj i Konwaliszki. 

Reszta spraw została z powodu róż- 
nych przyczyn formalnych zdjęta z porząd- 
ku dziennego. 

TEATR I MUZYKA. 

— Reduta na Pohulance. Dziś po raz 
5-ty komedja Wł. Perzyńskiego — „Uśmiech 
losu“ Zz St. Jaraczem w postaci Siewskiego. 

— dž Reduty. Drugą sztuką, w 
której Stefan Jaracz wystąpi, będzie popular- 
na sztuka Nestroy'a ze śpiewami p. t. „Gał- 

pierwszej połowie rb. instruktorki wiej 

skich szwalni społecznych pracowały na te- 

renie województwa i przeprowadziły pięć 

kursów. : 
Każdy z tych kursów rozpoczęty był 

Mszą św. a zakończony wystawą, J 

Razem z kołem Mołodeczańskim w woj. 

„ Wileńskiem przeprowadzono 27 kursów kroju 

ganduch*, czyli „Trójka Hultajska”, która i szycia. : ; 
przez 100 lat bawiła całe pokolenia widzów, Od 1 maja rb. jedna z instruktorek facho- 

a pokoleniom aktorów dostarczała świetnych wo przygotowana stanęła na czele przedszko- 
ról Będzie to pierwsze od lat, muzyczne la we wsi Bezdany. Ochronka: dzienna, zało- 

przedstawienie Reduty. ; żona narazie na przeciąg miesięcy letnich. 
Premjera w noc Sylwestrową. na skutek próśb ludności miejscowej, prze- 

— Teatr Polski sala „Lutnia”. Dziś, kształcona została na stałą ochronkę dzien- 

„Ogniem i Mieczem*, wszystkie bilety wy- ną i przedszkole. : : 

przedane. р Podobna ochronka dzienna založona u p. 
„Mamusia“ niezmiernie wesoła kroto- J. Mackiewiczowej. Ši 3 

chwila Hirschfelda i Franka, grana będzie Koło Wileńskie, w porozumieniu z Wil. 

po raz pierwszy w piątek t. j. jutro. T-wem Rolniczym przystąpiła do organiza- 
Wznowienie „Ja tu rządzę* W. Rapackie- cji kół gospodyń wiejskich. Ponadto wspól- 

go. Przezabawna krotochwila polska „Ja tu nie ze Stow. Młodzieży zorganizowano kurs 

rządzę" graną będzie po raz pierwszy w koszykarstwa: Kurs odbył się w Zdzięciole. 

niedzielę. Dla członkiń swych. zorganizowało koło 

. Betlejem Polskie — Lucjana Rydla. Ww trzydniowe kursa ogrodniczo - hodowlane, 

dziesiątą rocznicę śmierci wielkiego poety, na połączone ze zwiedzaniem wzorowego pod- 

pierwszy dzień świąt t. j. we wtorek o godz. mieiskiego ogrodu. u dada 

5 i pół p. p. grane będzie Betlejem polskie Poza stałą pracą w kole, ziemianki praco- 

L. Rydla. wały intensywnie na niwie społecznej do- 

Wobec wielkiego zainteresowania tem pomagaiac w urządzeniu gwiazdki dla żołnie- 

świątecznem widowiskiem administracja Te- TZY KOP'u oraz sierocińców, przyjmując 
atru podaje do wiadomości, że bilety już są dzieci biedne na letnisko, biorąc czynny u- 
do nabycia w kasie Teatru. * dział w „Tygodniu Dziecka". | 2 

Dia braku miejsca nie S w A 

WYP. 2 ści omówić działalności kół poszczególnyc 

ieci ODATARDZIĘZĘ, powiatów, podajemy tylko uchwały jakie za- 
— „Zdjęcie* dokonane przez fotografa. 

Futro z lisów wartości 800 złotych skradzio- padły na o SA 5 BO 
Wysłać depeszę holdowniczą d ja 

no 18 b. m. na szkodę p. Rozentalów przy ARS : 
ul . Jakóba Jasińskiego. Podejrzany o kra- 

świętego z okazji 50-lecia Jego Kapłaństwa. 

ież į . 2) wezwać wszystkie Ziemianki do wspól- 
dzież jest agent firmy portretowej, który ) 

wychodząc zostawił drzwi nie _ zamknięte, 
działania z radami gmin. wstępując do komi- 

żę mons R sji szkolnej, sanitarnej i Opieki społecznej , 
ażeby później wrócić po futro. Tego rodzaju 
zdjęcie n. b. bez retuszy, opłacało się za- 

jako czynne członkinie. | ю 

wne pomysł r i 3) Współpracować z Kuratorium Szkoln. 

elłe aa ių tołografowi lepiej; niż ь anie zainteresowania i pomocy 
tobienie portretów. 8 pie przez okazywani 

— Nie zdeiraudował W dniu 17 b. m. 
miejscowemu nauczycielstwu, | szczególnie 

е w zakresie oświaty pozaszkolnej i organizo- 

rozeszła się pogłoska, powtórzona również 
w prasie o rzekomej detraudacji, dokonanej 

waniu ośrodków szkolnych. | й : 

+ AS 4) Zorganizowač po jednej ochronie 

przez, inkasenta Miejskiej Stacji Dyrekcji dziennej w każdym z 8-miu.powiatów. 
P. K. P. w Wilnie Jana Kuczyńskiego. Istot- 
nie stąrszy kasjer tej stacji zawiadomił wła- } r——-—: dze o O 826 Z rzeko- 
mó” przeż Kuczyńskiego. Dochodzenie przte- Migawki 
prowadzone przez władze  zrehabilitowalo 
Kuczyńskiego, ustaliło bowiem, że Kuczyński 
żadnej defraudacji nie popełnił, jakkolwiek —- Dokąd pędzisz jak warjat i ludzi ro- zachowaniem się swem on sam dał powód zbijasz po drodze? — potrącony spytałem do tego rodzaju „posądzeń, Mianowicie: Ku- 4ietka. $ czyński nie stawił sie do służby i nie oddał -- Do Magistratu z listem, który musi w porę pieniędzy skarbowych. które przy być dziś odczytany na dzisiejszym posie- 
sobie posiadał. Kontrola rachunków przepro- dzeniu Rady. 

— Koniecznie dzisiaj tak ci pilno? Co. 
się stało 

wądzona przez organy inspekcyjne stwier- 
dziła najzupełniejszy porządek w  rachun- 
kach Kuczyńskiego i wykazała. że wszystkie — Dzisiaj bezwzględnie, ' gdyż muszę 
pieniądze Kuczyński posiada i żadnych bra- dać odpowiedź wycieczkowiczom z Ameryki 

zanim oni z Polski wyjadą, odpowiedź w 
bardzo ważnej sprawie. 

ków niema. 
Za niestawienie się do służby wytoczo- 

— | po tę odpowiedź 
stratu? 

no mu dyscyplinarkę. 

— Zgadłeś! Chodzi o to czy:Magistrat Wi 

Ł SĄDÓW leński pozwoli żużytkować w Ameryce swój 

pomysł zatrudnienia aina V Ja Wii 
57 i + В, — Wprawiasz mię w zdumienie! Ja Wil- jeszcze jedna tragedja małżeńska. nianin nic o tym nie wiem, a Amerykanie w 

2 Tydzień obecny przechodzi w Sądzie 
Okręgowym pod znakiem spraw z oskarże- 

dwa dni się dowiedzieli? | A 

i 3 > — To mądry naród! Widząc w kilkuna- 
nia o żonobójstwo. Po studencie kijowskim 
Sergjuszu Taranie i mieszkańcu wsi Buchta 

stu miejscach WRA a z d iloś- 

- i cią robotników przy każdem przekopie, za- 
St. Borkowskim przyszła kolej na b. wach- > В 
mistrza 23 p. uł, Józefa Kiejzika. 

częli się rozpytywać dlaczego się nie pro- 
ul, J wadzi roboty systematycznie i planowo. No 

| Akt oskarżenia zarzucał mu, że w za- j dowiedzieli się o tem co my wiemy od da- 
miarze pozbawienia życia żony swojej Anny, wna, że fe same miejsca są rozkopywane i 
zadał jej dwanaście ran nożem. 

Pożycie: małżonków było zie. Naduży- 
zakopywane po kilkanaście razy, to dla ka- 

wający alkoholu Kiejzik znęcał się nad żoną, 
nalizacji, to dla kabli na zmienny prąd, to dla 

i я й 2 przewodów  telefonicznych. ylko że oni 

wypędzając z domu i prześladując zazdrością 
Pijany, zadał jej rany. 

sprytniejsi od nas odrazu się . domyślili, że 

Magistrat wynalazł w ciągłym kopaniu i za- 

. Podczas przewodu sądowego wyjaśniło kop) 
się, że Kiejzik poddany był klinicznemu ba- 

kopywaniu tych samych miejsc, sposób na 

Е zatrudnienie bezrobotnych. No a feraz chcą 

daniu lekarzy psychjatrów, którzy uznali go 
za niepoczytalnego. 

się dowiedzieć, czy ten wynalazek nie opa- 
. , tentowany i czy mogą go zužytkowač. Wy- 

„ Biegly dr. Odyniec, po zbadaniu oskar- bacz mi kochany, muszę pędzić bo posiedze- 
żonego, wyraził opinję, w myśl której na- 
leżałoby przekazać  Ktejzika do ponowne- 

nie rady 0 dwunastej. ZOPP. 

go zbadania w klinice, bowiem zachodzi 
przypuszczenie, że inkryminowany  oskar- 
żonemu czyn mógł być popełniony pod Mola pierwsza wysfawa 
wpływem psychozy alkoholowej. AE 4 

lupus est — mówiło się 
w krajach z panującym 
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gonisz do Magi- 

Obrońca oskarżonego mec. Turski wno- 
sił na podstawie art. 39 K. K. o umorzenie 
sprawy, jednak Sąd postanowił sprawę od- 
roczyč a oskaržomego poddać badaniom 
psychjatrów. 

Obradom Sadu 
Sienkiewicz. 

Homo homini 
i praktykowało 
języktem łacińskim. 4 с в 

077 Lecz u nas w mowie potocznej polskiej 
wyrazów się używa bogatszych w treść i 
formę, naprzykład: kruk krukowi oko wykole, 
lecz esteta estetę pozna zdaleka. 

Tak sobie rozumowałem, 
MOJĄ wystawę fotograficzną przy JI Salo- 

nie Fotografji Międzynarodowej. Pierwszy 
mój występ, jako fotografa artysty udał się 
nadspodziewanie, zainteresowanie moją 050- 

2 OSC i bą było olbrzymie i tylko czekać, jak kryty- 
nowił dorobić się majątku. Zaczął od tego, ką miejscowa i zamiejscowa zajmie się po- 
że inkasując należność wypisywał na grzbie- szukiwaniem dróg, jakiemi chadzam po sła- 
tach kwitów sumy znacznie mniejsze niż wę! 
pobrał. W ten sposób w okresie od 23-12 
1926 r, do sierp nia 1927 zebrał 3880 zł. 
Sprawa wydała się i Orlicki zasiadł na ła- 
wie oskarżonych. Do winy przyznał się i w 
pokorze przyjął wyrok: trzy lata domu po- 
prawy, z uwzględnieniem amnestji i zalicze- 
niem aresztu prewencyjnego. 

Najciekawsze w tej pospolitej sprawie 
fest to, że Magistrat (zapewne przez zapom- 
nienie) nie wniósł powództwa cywilnego, 
wobec czego suma zdefraudowana przez 
Orlickiego nie zostanie zwrócona. 

przewodniczył sędzia 

zwiedzając 

Niesumienność sekwestratora i ospa- 
łość Magistratu. 

„ Sekwestrator magistracki A. Sterło-Orlic 
ki pozazdrościł ludziom zamożnym, posta- 

Naturalnie do tak wielkich sukcesów 
przyczyniła się w znaczrmej mierze komisja 
kwalifikacyjna, czyniąc ten wyjątek dla mnie, 

jako dla wybitnego  estety, i umieszczając 

wyczerpujący komentarz pod mojemi dzieta- 

mi, w którym to komentarzu tłomaczy „hi- 

storyczne znaczenie. dla Wilna mojej pier- 

wszej wystawy. 3 й 
Niezmiernie też jestem wdzięczny komi- 

sji, która tak dobrze się wywiązała ze wzię- 
tych na siebie obowiązków. 

Jakkolwiek zależy mi bardzo na rekla- 

mie (o, artyści, jakże my się „rozumiemy!) 
nie potrafiłbym się reklamować sam, z po- 

wodów skromności i zażenowania, wiecznie 

> tkwiących w mym organizmie. 

Cze kolada zdrowia OG kale obecnie na zwrot mych DZIEŁ 

2 (o ile nie zostały one zakupione do zbiorów 

fabryki państwowych lub prywatnych) aby przeka- 
zać je potomności w stanie nieuszkodzonym. 

Na Klemens Ogėrkiewicz esteta. 

А АНИ w tratwie 
+ Ф ® 
jest bardzo smaczna в przesyła szybko i re- g 

į i požywna dla "dzieci. B Listy M Litwę PE : в 

B Żądać wszędzie. a Leon Taic, Riga, "Nr 5. @ 
KIEDY ETUI ZA zz A m __ Na odpowiedź załączyć znaczek EJ 

= pocztowy na 50 gr. 5 

2. 

SPORT. 
Nurmi zawodowcem. 

Sensacją powszechną jest wyjazd Nur- 
miego do Ameryki. Oczywiście nie sam 
fakt wyjazdu, ale motywy tej podróży. 
Chodzą bowiem poważne pogłoski, iż Nur- 
mi bęczie występował za pieniądze i pod- 
pisał już kontrakt z menażerem. A więc 
nawet wielki Finn, którerzu za życia wy- 
stawili rodacy pomnik, dał się skusić bla- 
skowi dolarów. jest to tem niezwyklejsze, 
że Nurmi żyje bardzo skromnie i nikt go 
o taką łapczywość nie * posądzał naco 
wiecznie milczącemu człowiekowi pienią- 
dze? 

Nurmi przed miesiącem jeszcze zapo* 
wiadał, że na Olimpjadzie w 32 r. stanie 
do Maratonu, gdyż zwycięstwem na tej 
klasycznej przestrzeni chce zakończyć Swój 
długi rejestr mistrzowstw i rekordów. A no 
stanie 516 inaczej. 

Dla nas jasnem jest, iż chwila po- 
wszechnego zawodowstwa zbliża się. Za 
kilkanaście najdalej lat nie będzie dobrego 
zawodnika, któryby nie brał pieniędzy za 
swe występy. Mistrzowie sportu przyciąga- 
jąc swemi występami więcej publiczności 
niż wirtuozi muzyki czy wielcy aktorzy ze- 
chcą z pewnością ciągnąć jakieś zyski ze 
swej niepowszedniej umiejętności. 

0 hokserach. 

O tem jak nisko stoi polski boks świad- 
czy wymownie fakt, iż ludzie, którzy za- 
granicą nie są wcale znani i nikomo nie 
imponują, u nas uchodzą za wielkich mi- 
strzów. Źnana postać Junoszy Dąbrowskie- 
go, który w Paryżu miał do zanotuwania 
jedynie parę zwycięstw nad trzeciorzędne- 
mi bokserami a solidne porażki od drugo- 
rzędnych zeszła nareszcie w cień. Obecnie 
na horyzoncie pojawia się nowa sylwetka: 
Świtek po czteroletnim pobycie w Paryżu 
przybył ао kraju i reklamuje się jako gwia= 
zda pierwszorzędnej wielkości. Oczywiście 
kto czytał francuskie pisma nigdy tam nie 
znalazł nazwiska Świtka ale któż je czytał? 

Zamierza tedy ów pseudo-bokser ob- 
jeżdżąć wszystkie miasta w Polsce i być 
czemś w rodzaju powszechnego instrukto- 
ra—nie bezinteresownie rzecz prosta. Tru- 
dno się mówi — przyjechał z Paryża więc 
trzeba mu płacić za naukę. jak gdyby taki 
jegomość mógł rzeczywiście czegoś nau- 
czyć! iz 

Sukces wileńskich. bokserów w spotka- 
niu z warszawskiemi (gdyż wynik 4 : 4) jest 
dla naszych nowicjuszy bezsprzecznie wieł- 
kim sukcesem) nie został mile widziany w 
stolicy. Pominięto milczeniem złe zacho- 
wanie się zawodników Y. M.C.I. oraz nie- 
takty sędziego. Starano się nawet sprawę 
tak przedstawić jakby zmęczenie podróżą, 
wroga publiczność i wrogi sędzia (??) były 
przyczyną porażek. Można tylko sobie Žy- 
czyć by na rewanżu nasi bokserzy sprali 
swych przeciwników w sposób niepodle- 
gający dyskusji. : 

Zaprawa lekkoatletyczna w 
Ośrodku W. F. Wilno. 

Począwszy od dnia 21 XII. r. b. odby- 
wać się będą w sali gimn. J. Słowackiego 
treningi zaprawy lekkoatletycznej dla za- 
wodników zarejestrowanych w Wil. O. Z. 
L. A. w godzinach 19 -20,30. 

Otwarcie sezonu hokejowego 
w Wilnie. 

W najbliższą niedzielę, dn. 23 XII b. r. 
© godz 12-tej odbędą się pierwsze w se- 
zonie zawody hokejowe o mistrzostwo 
Wilna pomiędzy A. Z. S-em i W.K. 5. 
„Pogoń*. 

Treningi hokejowe w parku SP. 
im. Gen. Żeligowskiego. 

Począwszy od dnia 20 XII b. r. rozpo- 
czynają się w parku sp. im, Gen. Żeligow- 
skiego treningi hokejowe. 

Czynne będą 3 place hokejowe. 

Otwarcie ślizgawki w parku SP. 
im. Gen. Żeligowskiego. 

Od czwartku dnia 20 XII. b.r. od godz. 
10 rano czynną będzie ślizgawka w parku 
sportowym im. Gen. Żeligowskiego. 

(LTD VSS REEDA 

ElIELDA WARSZAWSKA 
19 grudnia 1928 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,88 8,90 8,86 
Belgja 124.00 12431 123,69 
Holandja 358.20 359.10 35730 
Londyn 43,26 43.37 43,15 
Nowy-York 8,90 8.92 8.88 
Paryż 34,85 34.94 34.76 
Praga 26,42, 26.48 26.36 
Szwajcarja 171,77 17220 171.35 
Wiedeń 125,51 125.82 125.29 
Włochy 46,7] 46,83 46,59 
Marka niem. 212.55 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
19 grudnia 1928 r. 

Banknoty \ 

Dolary St. Zjedn. — 8,873/4 8,87 
Listy Zastawne w walucie zagr. 

8 proc. L. Z. Wil. Banku Ziemskiego 
1 Dol. 93. — 

Złoto. 

Ruble 4,611/4 
Listy Zastawne 

4ipół proc. Wil. Banku Ziemsk, — 
100 zł, — 54 

8 proc. Towarz. Kred. m. Wilna — 
100 zł. 70. 
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CHOROBY PŁUC 
Stosowany przez p: p. Doktorów 
„Balsam Thiocolan Age“ 

przy gruźlicy, bronchicie, kaszlu 
ułatwia wydzielanie się plwociny, 
wzmacnia Organizm i samopoczucie 

chorego, powiększa wagę ciałą. 
„Balsam Ihiocolan Age“ 

Sprzedają apteki i składy apteczne. 
Żądać tylko nA. GĄSECK орако- 

l, 

    

waniu apteki A. SECKIEGO w 
0955 Warszawie, ul, Leszno 41. 
Skład w Wilnie, ul. Zarzecze 30 m. 7. 

 



SŁOW © 
  

a * 

сесесоссоосова r 
a! Ž z L ŻZĄDAJCIE i| 
a we wszystkich aptekach i si 
a składach aptecznych znanego LJ 
m U a 
a środka od odcisków a į Kalwaryjska 6. 

a Prow A PAKA ® 
El E

 SNSZEZENENEM 

Ё WŁOS ū W wypadanie, łupież, 
łysienie usuwa 

„Esencja Chinowo - Chmielowa* i 
„Mydło Chinowo - Chmielowe* (z 
Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy 
apteczne. Główny skład Apteka Gą- 

seckiego, ul. Freta Nr 16. 
1- 1656 Wydz. Zdr. Publ. Nr 154, 

masc „MRÓŻOL” Gąse gy jj SZOPKI he- 
Dimiożnie. ckiego zapobiega od- 
mrażaniv się kończyn i goi ranki, po- 

Testai od odmrożenia. Sprzedają 
3 apteki i składy. 

krwawienie, 

  

KARTOFLE 
w każdej ilości sprzedaje „Rolnik 
Wileński* Kalwaryjska 11 m. 3 tel. 
147, w składach: Pacific Rossa i Sklep 

aan za A ZAC ZAM EM EJ 

RODE NWETOP R OREIRO ARS TNT, 
E BAI FD SAB TE DR DZI WO ZYD WEJ KTO TEA SSS SI 3 

  

r 66 k tk. i 

moroidalne „Varicol as 8 
swędzenie, 

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

  

l wynajęcia w centrum miasta 
sklep z 2-ma dużemi 

oknami wystąwowemi razem z mie- 
szkanićm. Sklep nadaje się pod kantor 
lub przedsiębiorstwo handlowe. Inior- 
macje: W. Pohulanka 11 -- 38, 8—9 rano 
#2 4 po poł. 6885—0 

OSŁABIENIE 
BLEDNICE 

N 

  

  

> O. 

   
LECZY 

oryginą GE 

KLAWE 

     

pieczenie, 

  

Reiestr Handlowy 
DO Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okręgowego w Wilnie 

wciągnięto następujące wpisy: 

< 8767. I. A. „Lewin Notel“ w Widzach, pow. Braslaw- 
skim, drobna sprzedaż towarów włóknistych. Firma istnieje od 
1921 roku. Fłaściciel Lewin Notel, zam. tamże. 2060—Vf 

т 68. 1. A. „Lit Fejga“ w Braslawiu, ul. Pilsudskiego 158, 
skiep spožywczo- kolonjalny. Firma istnieje od 1928 roku. Wła- 
ścicneł Lit Fejga, zam. w Brasiaw .u, ul. Piłsudskiego 156. 

2061—VI 

: 8769. 1. А. „Liond Rachei“ w Holszanach, pow. Oszmiańe 
skim, sklep spożywczo-gałanteryjny. Firma istnieje od 1922 
roku. Właściciel Liond Rachel, zam. tamże. 2062—VI 

    

8770. I. A. „Łoc Słowa" w Brasławiu, ul. Piłsudskiego, 
drobna sprzedaż towarów  bakalejno-galanteryjnych. Firma 
istnieje od 1927 roku. Właściciel Łac Słowa, zam. w Brasławiu, 
ul. Piaszczysta 27. 2063—VI 

w dniu 7-11 1928 r. 
8771.:1. A. „Markman Wolf“ w Kurzencu, pow. Wilej- 

skim, sprzedaż towarów bakalejnych, artykułów spożywczych 
i garnków. Firma istnieje od 1920 roku. Właściciel Markman 
Wolf, zam. tamże. 2064—VI 

  

8772. I. A. „Mejerson Abram* w Dołhinowie, pow. Wi- 
łejskim, sklep bławatny. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel 
Mejerson Abram, zam. tamże. 2065—VI 

87 1. A. „Miłner Owsiej* w Nowo-Święcianach, pow. 
Święciańskim, sklep galanteryjny, bławatny i gotowych ubrań. 
Firma istnieje od 1920 roku. Właściciel Milner Owsiej, zam. 
tamże, 2066—VI 

8774. 1. A. „Miłaszewicz Stanisław" w Oszmianie, ul. Że- 
ligowskiego 29, sklep spożywczy, wędlin i mięsa. Firma istnieje 
od 1926 roku. Właściciel Miłaszewicz Stanisław, zam. tamże. 

2067—VI 

8775. I. A. „Misuszczyn Azrael" w Widzach, pow. Bra- 

sławskim, sklep towarów bokalejno-żelaznych i fajansu. Firma 

istnieje od 1927 roku. Właściciel Misuszczyn Azrael, zam. tamże. 
2068—VI 

8776. 1. A. „Munic Sora“ w Brasiaw: iu, ul. Piłsudskie- 

go 21, drobna sprzedaż towarów bakalejnych. Firma istnieje 

ad 1925 roku. Właściciel Munic Sora, zam. tamże. 2060—VI 

   

   

   

8777. 1. A. „Munic Rywa* w Brasław: iu, ul. Piłsudskie- 

go 74, drobna sprzedaż towarów bakaleino-galanteryjnych. 

Firma istnieje od 1923 roku. Właściciel Munic Rywa, zam. 

tamże. 2070--VI 

w dniu 8. 11. 28 r. 
8778. |. A. „Muszkin Fryda* w Widzach, pow. Brasławskim 

drobna sprzedaż towarów włóknistych. Firma istnieje od 1923 

roku. Właściciel Muszkin Fryda zam. tamże. 2071—VI. 

ki Daniel“ w Widzach, pow Brastawskim, 

iwarnia i zakąski. a istnieje od 1928 roku. Właściciel No- 

<i Daniel, zam. 42 2072 — VI. 

8780. 1. A. „Sklep aptekarski — RUBON — Stanisława Ob- 

rąpałskiego - Pobożanina* w Drui, pow. Brasławskim, drobny 

handel materjałami apfekarskimi, malarskimi i kancelaryjnymi. 

Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel Obrąpalski - Pobożanin 

Stanisław, zam. w Stefanowie, gm. Drujskiej pow. Brasław- 

skim. 2073 — VI. 

8771. |. A. „Restauracja — Jadwigi Parniewskiej" w Świę- 

cianach, ul. Wileńska, 6 restauracja. Firma istnieje od 1925 r. 

Właściciel Parniewska Jadwiga, zam. tamże. 
2074 — VI. 

8779. I. A. „Now    
   

  

   

. 8782. I. A. „Parus Basia" w Smorgoniach, pow. Oszmiań- 
skim, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel 
Parus Basia, zam. tamże. 2075 — VI. 

8783. I. A. „Paulański Nosel* w Oszmianie, ul. Piłsudskie- 
go, 2 skład maszyn i narzędzi rolniczych. Firma istnieje od 
1924 roku. Właściciel Paulański Nosel, zam. w Wilnie, ui. Za- 
walna 24 - 0. 2076 — VI. 

    

8784. I. A. „Pekiet Leja“ w Widzach, pow. Brasławskim, 
drobna sprzedaż towarów spożywczo - kolonjalnych. Firma ist- 
nieje od 1928 roku. Właściciel Pekiel Leja zam. tamże. 
а. 2077 — VI. 

Dział A w dniu 16-11 1928 r. 
8832 I. A. „Brajnin Szymon“ w Widzach, pow. Brasław- 

skim, sprzedaż ubrań ludowych, czapek i resztek włóknistych. 
Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Brajnin Szymon, zam. 
tamże. 2147—VI 

8833. 1. A. „Jan Bujko — Restauracja Paryska* w Pod- 
brodziu, pow. Święciańskim, restauracja. Firma istnieje od 1920 
roku. Właściciel Bujko Jan, zam. tamże. 2148—VI 

8834. I. A. „Walerjan Cynk* w Turmontach, gm. Smoł- 
weńskiej, pow, Brasławskim, sklep spożywczy. Firma istnieje 
od 1927 roku. Właściciel Cynk Walerjan, zam. tamże. 2149—VI 

KTO — NIE-ZNA — JESZCZE 
wyrobów naszej Fabryki Sukna l Kotów z czystej, owczej 

wełny pochodzenia krajowego, niech żąda próbek i cenników. 
Bundy na wzór słąwuckich, kurtki, lodeny, szewioty i samo- 
d.iały na ubrania, derki na konie, kocy na łóżka i pledy. 

Zarząd Dóbr i Zakł, Przemysłowych 

ROMANA ŻUROWSKIEGO 
Leszczków, p. Waręż (Małopolska) 

ER 

"Wysyłki detaliczne 
zwprost z fabryki 

    

300-500 zł. 
może zarobić zdolny akwizytor. 

Warunki na miejscu. Biuro czynne od godz. 5— 8 р.р. 

Ostrobramska 21. Lokal Szkoły Filmowej. 

= 8 609: с 
  

UBRANIA podług najnowszych WZORÓW. 
na zamówienie i gotowe, za gotówkę i na raty 

polecz k. KULIKOWSKI m. wielka Ne. 13. 
Duży wybór materjałów ostatnich nowuści, oraz przyjmuje 

obstalunki z własnych materjałów. 
Pierwszorzędna robota — Ostatnie nowości — Ceny niskie. 
Przy sklepie (Wielka 13) został już otwarty dział ubrań 

damskich, TSS ga 

   

  

   

   

      
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

Wielki wy bór krajowych i zagranicznych instrumentów, 
tyiko gwarantowanej jakości, Ceny reklamowe. 
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ЗНр Mirai | 
Kslturalno-Ošwiatowy 

SAŁA MIEJSKA .- | 
ul. 'Oetrobramska 5. 

włącznie 
Od dnia 18 do dnia 23 grudnia 1928 r 

będą , wyświetlane filmy: 
dramat sensacyjny w 8 aktach. W rolach głównych. Reginald Denny i Alma Tell. Rzecz dzieje się 
współczesnie w Ameryce podczas budowy kolei wgłąb Alaski. Nad program: „MYSI RAJ* grote- 
ska w 1 akcie. Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek seansów od godz. 4-ej. 

„Zwycięstwo želaza“ 

gram: „SIÓDME _NIEBO*. PAY PE 
  

Premjera! Niespodzianka przedświąteczna! Najpotężniejsze arcydzieło świata w NOWEM reżyserskiem opra- 

cowaniu genjainego 

JOE MAY'A 
Kino- 
Teatr „elio“ 

Wileńska 28. 

HRABIRA PARYŻ 
May, Ewa May, Emil Jannings, Włodzimierz Gajdarów i Erica Glaessner. Uwaga! Całość w jed - 

mie. Niech każdy pośpieszy zobaczyć Seansy o godz. 4, 5 i 10.15 Im 

Tragedja kochającej kobiety. 

Rołę główne kreują: Mia 

  

Dziś! Chluba Francuskiej 

sztuki kinematograficznej 
KINO-TEATR 

„Polonia“ 
Ą. Mickiewlcza 22. 

„„KOENIGŠAARI““ Potężny dramat w 12 akt. 

IW nowem opracowaniu. Po raz ostatni w Wilnie, podług scenariusza Piotra Benoit. W lai ; Ž 

Huguette Duflos, Petrowicz, Jaque Catelain i M. De Romero, Bilety honor. nieważne. Pole S S 

  

Kino „Piecadilly“ 
WIELKA ;42. 

enjalnego twórcy filmu “=
 

Największy Europejski szlagier sezonu 1929 r. Najnowsze, najmonumentalniejsze i najśmielsze arcydzieło 
š 66 Tragedja mitošci, nami A i = 

„Variete* E. A. Duponta „Moulin ROUGE SanYERi ciał, PSA aaa i in Aa 
nocnego. Oryginalne zdjęcia „Moulin Rouge“ i „Casino de Paris“. W roli yłównej genjalna rosyjska tragiczka 

OLGA CZECHOWA. 
  

Tr „Vanda“ Wielka 30. Nieśmiertelne arcydziełol 
Powieść HELENY MNISZEK 

Zupełnie nowe wydanie. Nieodwołalnie ostatni raz w Wilnie. 

TRĘDOWA TA (Pieśń Miłości) 
Wzruszający dramat miłości w 12 akt. W rolach tytułowych JADWIGA SMOSARSKA i JÓZEF WĘGRZYN. 

Uwaga! Dla uczącej się młodzieży dozwolone. 

PRAKTYCZNE PODARAI GWIAZDKOWE!!! 
SANKI | 

ŁYŻWY 
SAMOWARY 

MASZYNKI do MIĘSA 

i wiele innych przedmiotów do gospodarki domowej 
Oraz PIECE naftowe, szamotowe i żelazne 

poleca S. H. KULESZA 
Wilno — Zamkowa 3. 

Skład instrumentów muzycznych 
ist. od r. 1885 

CH. BIRCE$, WILRG 
Wielka 15. Tel. 10—46. 

wybór: MANDOLIN włoskich, 

i 

  

otrzymał _wielki GITAR, 

4 SKRZYPIEC oraz wszelkie przyrządy do nich. —:— Harmonje 

marki SONORA MARIPOZA i inne INSTRUMENTA DĘTE. — 

Pełne ukompletowanie orkiestr wojskowych, dla straży 
ogniowych, szkolnych etc. 

Gramofony i płyty. 
CENY FABRYCZNE. DOGODNE WARUNKI. 

Cenniki ilustrowane wysyłamy bezpłatnie. —o | 
  

Wydawnictwo Ajencji Wschodniej 

jedyne codzienne pismo gospodarcze w Poisce. In- 

formuje w aktualnych zagadnieniach gospodarczych 

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

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

E; 
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GAZETA HANDLOOAĖ с 

Ceny mieisc zniżone. 
    

DOKTOR | AB EOKA LĄ 
kinas 287A4VAP E NBY I 

SKORO „generveine  KUPIO I ŠPRLEDAL uste nadciua w s0- 
no, ul. Wileńska 3, ©- 
lefon 567. Przyjmuje 
od 8 do I iod4 do8. 

Br. E. WOLFSOR dła poważnych na- 
weneryczne, moczo-ł bywców _ poszu- 

ciowe i skórne, ul. kujemy s SET RING R SSD 
iizńska 7, tel. 1067.] Wil. Biuro Komi- | 
ES sowo - Handlowe, ! __';Ё;Ёпоэсі bez 

WBRĘEBWAW „Zwiedryński" 
-, Wiieńska 28, tel. 1224 

AJATKÓW lub 
FOLWARKÓW 

różnej wielkości 

    

  

  

umie...) Mickiewicza 21, kosztów, szyb- 

e ója ŻE r. Ta naj:ewniej na 
Ehoraby skala Les Okazyjrie do sprze: | oprocentowanie 

lokujemy Wózek dziecinny neryczne. Przyjmuj gąnia Wil. Biuro Komi- od godz. 10 do li od dobr: zat | ь у ym — 5%ап!е.| зомо - aw 
“e p.p. W.Pobulan- Wiadomosė: Sadowa Dae i 

a 2, róg Zawalneioj m, 8, el >| 

8115 W.Z.P. 5 5 ” 0535 o 

    

  ———— 

Zoktėr.Madynyny M. Wilenkin i 5-ka Do odstąpienia 

    

dzierżawa 17 hekta-- 
В. BYMGLER | Spółka z ogr. odp.| rów na terenie miasta 

choroby skórne, we- ilno, ul. Tatarska į Wilna, Szczegóły w 

neryczne i moczo-į [0 , dom własny. | administr, „Stowa“. -Z 
płciowe. Elektrotera- Paie = a - 
gia słońce górskiej * a 1, SATA! а ° 
djatermja. Mickiewi-| , „mebli: | Oszczędności 
cza 12, róg Tatar-| jadalnie, sypialnie, с 5 
skiej 9-215 8. salony,  gabinety,; swoje ulokuj na 12 

proc. rocznie. Gotów= 
ka twoja jest zabez- 
pieczona złotem, sre- 
brem i drogiemi ka- 
mieniami. LOMBARD 
Plac Katedralny, Bi- 

łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy 
biurka, krzesła 
dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

W.Z.P 43. 
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- ną raty. au: 12, wydaje po— 
oai R 
r a zła, srebra, bryla 

‚ мег i róż 

AiaserkaSnilayaja „VEULIM, WE оана * sss” e 
  oraz Gabinet Kosme- NIełbasy kilo 680, em 

tyczny Usuwa zmar-SZynki = kilo 6.80, 
szczki, piegi, wągry, Karkowiny kiło 7 zł. Lokować 
łupież, brodawki, ku- Polędwicy kilo 7.50, gotówkę należy tylko 
rzajki, wypadanie wło> „poleca firma przez Kresowy Dom 
sów. Mickiewicza 46. „Zwłedryński" Handiowo-Komisowy, 
m. 6. —- Wileńska 28, tel. 1224 Wilno, Zamkowa 3. -0- 

  

    

    

  

KONKURS 
Magistrat m. Wilna ogłasza konkurs na 

stanowisko dyrektora Komunalnej Kasy о- 

szczędności w Wilnie. : : 

Od kandydatów wymagana jest dłuższa 

praktyka bankowa na stanowiskach kierow- 

niczych. . DZ 

Oferty z załączeniem odpisów świadectw 

i własnoręcznie napisartego życiorysu oraz 

z powołaniem się na referencje i wskazaniem 

wysokości żądanego uposażenia nadsyłać 

należy do Magistratu m. Wilna do dn. 6 

stycznia 1929 r. 

STOPER CLAUSTON. 

© Tragiczna przygoda p. Aolingau 
Na pierwszej stronicy gazety u gó- 

ry, wielkiemi literami były napisane na” 

stępujące słowa, które w prawiły w 

rozpacz pana Molintau: 

„Zagadkowy dramat przy ul. Hia- 

cent Rood. Co się stało z żoną p. Moli- 

neau“? 
— O Boże! jęknął uczony, wy- 

puszczając gazetę Z ręki. 

Ale żona jego, z iście spartańską 

odwagą, podniosła gazetę i czytała da- 

iszy ciąg sensacyjnej wiadomości. 

„Straszna zagadka, przypomina ją- 

ca najokropniejsze zbrodnie przykuwa 

obecnie uwagę naszej policji. Szczegól- 

ły dramatu, oczywiście, policja trzyma 

narazie w tajemnicy, ale naszemu 

współpracownikowi udało się ustalić 

kilka faktów, na zasadzie rozmowy z 

inspektorem Brayem. Inspektor policji 

jest najzupełniej przekonany, iż w ci- 

chym i spokojnym domku byłego pro- 

fesora literatury, rozegrał się wstrzą- 

sający dramat. Tło na którem ta zbro- 

dnia się zrodziła, nie pozostawia wąt- 

pliwości; dostatecznem dowodem bo- 

wiem jest ucieczka służącej natych- 

miast po zniknięciu pana. Prócz kilku 

sukien, nie znaleziono żadnych śladów 

pani Molineau. Obecnie policja rozpo- 

częła śledztwo i rewizję całego domu. 

Inspektot Bray ma nadzieję, iż wyniki 

rewizji rzucą światło na ponurą Spra- 

wę”: 
Po tak bardzo obciążającym począt 

  

  

| ZE ZOZWAEŁCRE Ea т = Ryba świeża na $ 
ze stawów Hr. ŻOŁTOWSKIEGO karpie Korelickie i szczupaki 

bycia w Spółdzielni 1 pap. Leg. ulica Kościuszki 9 (Antokol) od dnia 20 
grudnia b. r. po cenach niższych od rynkowych. 

Tamże do nabycia wiele innych artykułów 
świątecznych po cenach konkurencyjnych, 

Sprzedaż dla wszystkich. 

     

    

    

ku, ciągnął się długi artykuł, szczegó- 

łowo opisujący najmniejsze szczegóły 

dotyczące ostatnich dni w domu pp. 

Molineau. 

Ewa stała nieruchoma i milcząca, 

przyglądając się czytającym gazetę, 
poczem rzekła cicho: 

— Widzą państwo, 
stało! 

Państwo Molineau aderwali się od 

gazety. 
— To straszne! — jęknął mąż. 
— Potworna historja! — krzyknę- 

ła zdławionym głosem żona. 
— Teraz rozumieją państwo, 

muszę ich natychmiast opuścić? 
— Natychmiast? — zdziwił się u- 

czony. Doprawdy nie widżę potrzeby 
takiego pośpiechu. Nieprawdaż , Hen- 
ryko? 

Pani Molineau zagryzła wargi. Nie 
mogła ona oderwać oczu od zdania, któ 
re podkreśliłi związek pomiędzy zbro- 
dnią a piękną pokojówką. To też, mi- 

mo całej swej dobroci, zdecydowała, że 
Ewe miała najzupełniejszą rację. | 

— Będzie nam bardzo przykro roz- 
stać się z tobą, drogie dziecko, — rze- 
kła, ale skoro chcesz nas opuścić— nie 
możemy cię zatrzymywać, 

— Dziękuję pani, — odrzekła mło- 
da dziewczyna. : 

co teraz się 

że 

  

Odeszła nie podejrzewając jaką 
dramatyczną rolę bedzie musiała ode- 

grać w życiu tego małżeństwa. Za chwi 
lę ciężkie drzwi hotelowe zamknęły się 
za nia... zginęła wśród mroków mgły 
londyńskiej. 
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— 
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Zarząd. R 
TSS 

X. „Feliks Czepel“ przyjmuje propo- 
zycję. 

Ostatnie wydania gazet wieczor- 
nych były przepełnione wiadomościami 
o sensacyjnym dramacie, który miał 
się rozegrać w domu uczonego. Rano 
zaś gazety amerykańskie i europejskie 
rozniosły po całym świecie, iż Irwin Mo 
lineau wykreślił siebie dobrowolnie z 
grona ludzi szanowanych i uczciwych 
popełniając ohydną zbrodnię. 

Nie było domu, nie było rodziny, w 
którejby Irwin Molineau nie był tema- 
tem rozmowy, Ileż to serc zabiło na- 
dzieją, gdy rozeszła się wieść, iż za od- 
nalezienie zbrodniarza policja wypłaci 
500 funtów, a za trupa jego żony 250 
funtów. 

Tegoż ranka, gdy ludność Londynu 
była głęboko wzburzona wieściami © 
morderstwie własnej żony, niejacy pań 
stwo Wayt opuszczali w zamkniętem 
aucie hotel Roockford. Pani była zaku- 
tana w szale, które kryły jej twarz, a 
pan nasunął na oczy kapelusz, tak ni- 
sko, że brzegi jego dotykały prawie 
koniuszka nosa. 

To straszne, okropne! — powtarzał 
rozpaczliwie. — Przez całe życie drża- 
łem, by nazwisko moje nie zostało wy- 
drukowane w gazetach, bałem się re- 
ktamy, rozgłosu... A teraz imię moje 
zostało na wieki zhanbione, stało się 
przyczyną publicznego skandalu! 

Żona siedziała sztywno, z zaciśnię- 
temi ustami, pustemi oczyma patrząc 
przed siebie. 

— |a również bardzo, bardzo cier- 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 
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Dostawa natychmiastowa. 

= 
   
   

   

pię, Irwinie, — rzekła, — ale skargi 

nic nie pomogą! 
Molineau jednak, coraz bardziej 

wzruszony swą rozpaczą, nie mógł po- 

wstrzymać się od mówienia: 

— Gdyby chociaż oskarżano mnie 

o inną jakąś zbrodnię. Np. rabunek w 

ostatnich czasach został otoczony au- 

reolą romantyzmu. Oszukują i kradną 

najwybitniejsi finansiści, nic w tem nie- 

ma hańbiącego! Ale morderstwo, nado- 

miar złego: morderstwo i zdrada mał- 

żeńska! Nie można przecież wyobrazić 

sobie coś bardziej wstrętnego mi, prze- 

ciwnego mym zasadom, naturze, całe- 

mu memu życiu, przyzwyczajeniom... 

—. Ciszej! — przerwała żona. — 

Nie należy wtajemnicZač szofera/w na- 

sze kłopoty. 
Mówił więc dalej głosem przyci- 

szonym: 
— Musimy przedsięwziąć coś па- 

tychmiast. Ale co? Poradź mi, droga 
moja! 

— Przedewszystkiem uspokój się i 

postaraj się odzyskać panowanie nad 

sobą. Bedziemy musieli jaknajprędzej 
wyjaśnić to wszystko... „ 

— Wydać siebie na pośmiewisko 

całego Londynu! Doprawdy, wolę być 

sensacją w gazetach, niż źródłem żar- 

t ów i śmiechu! 
— Ależ musimy wyjaśnić 

prawdę! 

„Chwile jechali jednak w milczeniu, 

nagle p. Molineau błysnęła myśl genjal- 

na: 1 

— Czy nie sądzisz, že to wszystko 

ma charakter obelgi dla mnie, czy nie 

įednak 

  

tei. 271. 

—wrZar Na 15.  Rutynowany 
BUCHALTER z dużą 
praktyką handlową, 
bankową i sferze rol- 
niczo - gospodarczej 
poszukuje stałej pra- 

choroby weneryczne, cy za skromne wy- 
Skórne i płciowe, ul nagrodzenie. Zgodził 
Mickiewicza 9, wejście by się _na wyjazd. 

z ul. Śniadeckich 1, Wilno, Dobroczynny 
przyjmuje od 1 2zaulek Nr Za m.Ś. 

i od 5—7 p 1815 „Buchalter*. 

  

  

Doktór Medycyny 
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mógłbym podać ich wszystkich do są- 
du i uzyskać odszkodowanie? 

— Odszkodowanie? Doskonałą 

myśl, pieniądze należą się nam słusz- 

nie, wzamian za przykrości i niewygo- 

dy, których doznaliśmy tyle. \ 

Ale subtelna dusza uczonego nie 

mogła przyjąć takiego projektu. | 

— W tem byłoby coś nieuczciwe- 

go, coś na co nie mógłbym się zgodzić, 

moja droga! — zauważył nieśmiała i 

zamilkł. 
— Nieuczciwość ? Doprawdy tyłko 

mężczyzna może wymyślić podobne 

głupstwo! Chciwość jest cechą równie 

obcą mojej naturze, jak morderstwo — 

twojej, temniemniej musimy patrzeć 

prosto w óczy prawdzie i szukać wyj- 

šcia! 
Auto zatrzymała się przed ksiegar- 

nią na jednem z przedmieść — Moli- 

neau wszedł do sklepu i głosem bez- 

dzwięcznym zapytał, czy niema listów 
dla Feliksa Czepela. Od chwili bowiem 
szalonego sukcesu, jaki miała powieść 
kryminalna, którą pod tym pseudoni- 

mem wydał, autor książki zjawiał się 
co tydzień, by odebrać korespondencję 
adresowaną do wydawcy dla Feliksa 
Czepela. Pan Molineau wyszedł z księ- 
garni z listem w ręku, nagle stanął, jak 

wryty, uderzył się w czoła dłonią i po- 
dskoczył ku żonie. 

— Dokąd mam jechać, zapytał szo- 
ter. 

P. Molineau nie odpowiedział nic 

i auto nie ruszyło z miejsca, zanim p. 

Molineau z kolei nie przeczytała listu. 

Na papierze listowym pod dobrze 

    

Sprzedaje się 
palto karakulowe. GIS BY 

9 ns 
(Zwierzyniec). Z 

2. Des ze" się 

pług „Oliver'a*, dwu- skową, wydaną. 

skibowy, do pociągu przez P. K. U. Wilno, 

używany, maj. Ozie- Tuczkowskiego, zam, 
rany, poczta Dworzec w gm. Rudomińskiej. 

Witoldowa 22 m. 1. sa B EE 

Sprzedam zgub. ks. woj- 

mechanicznego, małona imię Kajetana 

Rómer. "IWC 

  

znaną wszystkim firmą „Świat*, było 
napisane co następuje: 

Szanowny Panie! 
Tajemnica z ulcy Hiacent - Rood 

byłaby sensacją pierwszorzędną dia 
naszych czytełników, gdyby pan zgo- , 
dził się opracowywać ją dla nas w 0b- 
szernych artykułach. Przy pańskim а- 
lencie i lekkości stylu nie wątpimy w 
powodzenie artykułów. 

Za każdy artykuł otrzyma pan 20 
funtów prócz tego będzie pan mógł wy 
dać je jako powieść. Zgóry ofiarujemy | 
panu 200 funtów jako honorarjum autor 
skie. 

Oczywiście czytelnikom naszym bę- 
dzie chodziło przedewszystkiem o cie- 
kawe fakty i próby rozwiązania tej fa- 
scynującej zagadki. 

Wobec tego, że pośród czytelników, 
mamy tysiące młodzieży, prosimy więc” 

o omiijanie zbyt skandalicznych momen 
tów. 

Aby ułatwić panu pracę weszliśmy 
w porozumienie z Scótland Yard; na 
skutek pozwolenia inspektora, posyła- 

my panu przepustkę na miejsce zbrod- 

ni. Postaramy się również uzyskać dla 

pana pozwolenie pozostania przez dłuż 

szy czas w domu przy Hfacent Rood. 

Prosimy o natychmiastową odpo- 

wiedź. 
Z najglębszym szacunkiem 

J. Johnsohn. 
redaktor „Świata. 

— Hm? — mruknęła, zamyślając 

się otułona szalami dama. 

DEN 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie” ut. Kwaszelna 23. 
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