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: Kampanja antyregijna w Bolszewji. 
W związku z zbliżającemi się 

świętami Bożego Narodzenia na tere- 

nie Bolszewji rozpoczęła się ožywio- 

(na akcja jaczejek „bezbożników* w 
celu zorganizowania w okresie Świą- 

tecznym demonstracyj antyreligijnych. 

Ostatnio przygotowaniom do akcji 

antyreligijnej poświęciła „Prawda 

artykuł, w którym czytamy między 

innemi: 

„W czasie świąt Bożego Narodze” 
nia i Wielkanocy duchowni prowadzą 

intensywną agitację religijną, zarabia- 

jąc o wiele więcej aniżeli w czasie 

innych dni roku. Nie wątpimy, że w 

czasie Świąt wypowiedzą duchowni 

niemało słów o składkach na budo- 
wę i restaurację cerkwi. 

Dnie 25 i 26 grudnia są nie tylko 

dniami religijnego otumanienia, ale i 

„dniami wyjątkowego pijaństwa. Wszy- 
stkim wiadomo, że w dniach tych 

doktorom w  pogotowiach ratunko- 

wych dosłownie opadają ręce, a ko- 

misatjaty milicjj przepełnione są 

awanturnikami, pijanymi do nieprzy- 

tomności. Fabryczno-przemysłowa sta- 

tystyka stwierdza, że nazajutrz po 

świętach odsetek nieobecnych przy 

pracy jest szczególnie duży, zarówno 

jak i w dnie wigilijne. 

Rozpoczęta kampanja antyreligijna 

w Okresie świąt Bożego Narodzenia 

w przyszłości powinna się zamienić 

w potężny ruch, który zetrze z 

oblicza ziemi Święta Bożego Narodze- 

nia i Wielkanocne, oraz zamieni się 

w kampanję o zreformowanie kalen- 

darza“, 

Takie są žyczenia stuprocentowych 

bolszewików. Tymczasem rzeczywi: 

stość stwierdza, że im silniejsze, im 

większe są represję antyreligijne, tem 

silniejszy jest ruch religijny, głębsze 

życie duchowe społeczeństwa. Prowa- 

dzona na olbrzymią skalę propaganda 

antyreligijna  partjj komunistycznej 

przyniosła wręcz odmienne rezultaty. 

Przyznali się do tego sami bolszewi- 
cy. | dziś, jeżeli tu i ówdzie urządza- 

ne są wieczory antyreligijne i demon- 
„Stracje „bezbożników", lub prasa so- 

wiecka wzywa do wzmocnienia akcji, 

to jest to echem przeszłości, jest tyl- 

ko podkreśleniem nazewnątrz, że pro- 
gram partyjny zwalczający religię nie 

uległ zmianie. Nie znaczy to bynajmniel 

aby bolszewicy wyrzekli się walki z 
religią. Zmienione są raczej tylko me: 

tody, a mianowicie, prowadzone są 

usiłowania rozkładu cerkwi prawo- 

sławnej od wewnątrz, drogą  depra- 

wowania wyższych hierarchow prawo- 

sławnych. Niestety, akcja ta w pew- 

nym stopniu przyniosła pomyślne dla 

polityki bolszewickiej rezultaty, czego 

dowodem najlepszym jest stanowisko 

Metropolity Sergjusza, który stał się 

powolnem narzędziem w rękach Po- 
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nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 

BERLIN. Rokowania dyplomatyczne w sprawie utworzenia komisji 
znawców, cele ostatecznego uregulowania odszkodowań, mają być nieba; 
wem zakończone. Spodziewane jest, iż w czwartek ogłoszony będzie w 
Paryżu i Berlinie komunikat, opracowany przez rząd Rzeszy w porozumie- 
niu z zainteresowanemi mocarstwami. Komunikat będzie określał: sposób 
powołania znawców i uformowania drugiego komitetu Dawesa oraz ramy 
pełnomocnictw ekspertów. Rokowania w tej sprawie zakończone zostały 
kompromisem, na który rząd Rzeszy wyraził zgodę. Główne punkty kom- 
promisu są: 1) znawcy korzystać będą z równych praw i posiadać będą 
decydujące zdanie w sprawach gospodarczych i finansowych. 2) Każdy z 
zainteresowanych rządów mianuje dwóch znawców i 2ch pomocników z 
głosem doradczym. 3) Rząd niemiecki mianuje znawców bezpośrednio, 
inne mocarstwa albo bezpośrednio, albo za pośrednictwem komisji repara- 
cyjnej. 4) Niemcy i mocarstwa zainteresowane zwrócą się wspólnie do rzą- 
du Stanów Zjednoczonych z prośbą o wysłanie dwóch delegatów. 5) Człon- 
kowie drugiego komitetu Dawesa nie są związani instrukcjami swych rzą- 
dów. 6) Niemcy wraz z zainteresowanemi mocarstwami opracują program 
komisji znawców. Sami zaś znawcy wyznaczą termin i miejsce obrad. Przy- 
puszczają, że pierwsze obrady komisji znawców odbędą się w Paryżu i 
kontynuowane zostaną w Berlinie. Głównym delegatem Niemiec będzie pre- 
zydent Banku Rzeszy dr. Schacht. Decyzja co do wysłania drugiego dele- 
gata jeszcze nie zapadła. 

talarg boliwijsko-paragwajski na drodze do zlikwidowania 
LA PAZ, 20-12. PAT. Wczoraj późńym wieczorem senat przyjął wniosek, wy- 

rażający rządowi votum zaufania w związku z jego decyzją przyjęcia pośrednictwa w 

konierencji panamerykańskiej w sprawie zatargu boliwijsko-paragwajskiego. 

Skoro tylko stało się wiadomem, iż obie strony zainteresowane w  konilikcie 

godzą się na rozjemstwo, panujące w La Paz naprężenie i podniecenie minęło natych- 

miast. 

Jest rzeczą prawdopodobną, że kryzys minie równie szybko jak wybuchł. 

Ameryka nie śploczy się z ratyfikacją paktu Kelloga 
NOWY YORK, 20-12. PAT. Jak podaje agencja Reutera, sen. Borah 

postanowił odroczyć rozważania nad projektem Kelloga do sesji, która zbie- 
rze się po ferjach świątecznych. 

Syfuacja w Afganistanie 
Kabul nie jest zajęty przez powstańców. 

MOSKWA, 20 XII. PAT. Według doniesień, otrzymanych późnym wieczo- 
rem z Taszkientu tamtejsza radjostacja zdołała, po dłuższej przerwie, nawiązać 
komunikację z rządewą radjostacją w Kabulu. 

Pierwsze niezupełne jeszcze i fragmentaryczne wiadomości wskazują w 
każdym razie na to, iż pogłoski rozpowszechniane o zajęciu Kabula przez 
powstańców nie odpowiadają rzeczywistości. 

GENERALNA OFENZYWA WOJSK RZĄDOWYCH — SAMOLOTY — 
BEZPIECZNY — ELEKTROWNIA USZKODZONA, 

MOSKWA, 20-12. PAT. Ostatnio otrzymano bezpośrednio z Kabulu następujące 

wiadomości: Połączonym silom wojsk rządowych i ludności udało się zatrzymać ofen- 
zywę powstańców, skierowaną przeciwko Kabulowi. Z pomocą pośpieszyły też szczepy 

południowych okręgów kraju. 

Dnia 17 grudnia wojska rządowe, wspomagane przez samoloty, przeszły do ata- 

ku i ku wieczorowi udało się im odrzucić nieprzyjaciela od portów Kabulu. W dniach 
18 i 19 grudnia kontynuowane były uporczywe walki o posiadanie kilku pozycyj. 

Dalsze posiłki dla wojsk rządowych wciąż nadchodzą do Kabulu. Powstańcom 

udałe się uszkodzić elektrownię Kabulu, wskutek czego miasto jest pogrążone w ciem- 

nościast. 

Dalsza poprawa w zdrowiu kiówa Jerzego 
LONDYN, 20-12. PAT. Biuletyn o stanie zdrowia króla Jerzego podaje, 

że król spał całą noc bardzo dobrze. Poprawa, o której donoszono we wczo- 
rajszym biuletynie postępuje. 

Dackała frakfatu handlowego z Niemcami 
Głos dzienn:ka niemieckiego. 

BERLIN, 20-12. PAT. Socjalistyczny „WVorwaerts* stwierdza w notatce,  oma- 
wiającej konferencjęwarszawską między ministrem Twardowskim a dr. Hermesem, że 
szereg ważnych punktów, dotyczących traktatu handlowego zostało wyjaśnionych i że 
udało się ostatecznie stworzyć podstawę do rokowań na szerokiej podstawie. 

Niemcy mogą oczekiwać ze strony Polski konkretnych  propozycyj w sprawie 
ważnych żądań niemieckich. Dziennik podkreśla, iż obecnie można stwierdzić nawet bez 
przesadnego optymizmu, iż rokowania zostały z powrotem ' uruchomione i że istnieje 
przynajmniej wożliwość zawarcia traktatu handlowego w niedalekiej przyszłości. 

(luka polskiego sportu falina Konopacka Wwysila zamąć. 
RZYM, 20 XII. PAT. Dziś odbył się tu ślub 'rekordzistki Światowej, mi” 

strzyni olimpijskiej w rzucie dyskiem Haliny Konopackiej z ministrem pełno- 
mocnym Rzeczypospolitej w Budapeszcie p. pułkownikiem Sztabu Generalnego 
Ignacym Matuszewskim, znanym protektorem i miłośnikiem sportu. 

Według udzielonych przez p, Konopacką przed wyjazdem wyjaśnień nie 
zamierza ona porzucać czynnego życia sportowego i po zamieszkaniu w Buda- 
peszcie uprawiać będzie w dalszym ciągu ulubione dyscypliny sportowe. 

Sirasziiwy wybuch gazu w Londynie 
Cała ulica zniszczona—Ranni i zabici. 

LONDYN, 20-12. PAT. Dziś rano w centrum miasta nastąpił straszliwy 

wybuch gazów. jezdnia na przestrzeni pół mili angielskiej została zniszczo- 
na, jakgdyby przez trzęsienie ziemi. 

Siła wybuchu była tak wielka, że ludzie znajdujący się wówczas na 
ulicy zostali wyrzuceni w powietrze. Istnieje obawa, że robotnicy, którzy 
pracowali pod ziemią, zostali zabici Dotychczasowe pogotowie lekarskie 
opatrzyło 8 osób, poranionych gazem. 

*_ Wskutek płomieni zapaliła się taksówka samochodowa, której zbiornik 
benzyny eksplodował. W sąsiedztwie z zagrożoną dzielnicą przystąpiono 
do zatrzymania dopływu gazu i do naprawy zniszczonych przewodów. 

Nasirój przedwykorczy w Sowietach 
Zamordowanie prezesa komisji 

WIEDEŃ. 20.Xil. Pat. „Neves Wiener Abendblatt" donosi z Moskwy. 
W związku z bliskiemi wyborami do Sowietów nastąpiły w wielu miejs- 
cowościach Rosji Sowieckiej poważne starcia pomiędzy komunistami a 

ludnością wiejską. 
W jednej ze wsi gub. Tulskiej 

misji wyborczej. 

KABUL 

zamordowano przewodniczącego ko- 

Epidemia grypy w Ameryce 
WASZYNGTON. 20.XII. już od dłuższego czasu w Stanach Zjedno- 

czonych szerzy się w zastraszający sposób epidemja influenzy. Według 
ostatnich obliczeń choruje obecnie 400 tys. ludzi. Specjalnie dużo wypad- 
ków zanotowano w Chicago, gdzie liczba zachorowań wynosi około 
100 tys. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A. Łaszuk 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
HORODZIE] — Dworzec kolejowy — K. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep ', jedność" 
LIDA — ul. Suwałska 13, S. Matecki. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiega. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkołrrej. 

- STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
Smarzyński. ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 

WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

MOŁÓDECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

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

numeru dowodowego 20 groszy. 

Koncepcje konstytucyjne ks. Suplehy. 
Omawianie projektów przyszłej 

konstytucji Polski nosi dziś jeszcze 

szczerze akademicki charakter. Waż- 

niejszem jest wytworzenie takiego;sta- 

nu rzeczy, przy którym oktrojowanie 

konstytucji przeszłoby możliwie po- 

myślnie. Nie w akademickiej dyskusji 

nad treścią konstytucji, lecz w objek- 

tywnem obserwowaniu naszej polity- 

ki wewnętrznej upatrujemy swoje 

główne zadanie. Sprawa ustrojowa 

Polski przeżywa jeszcze dziś swój 

okres  polityczno - przygotowawczy i 

nie dorosła jeszcze do okresu decy- 

dującego opracowania konstytucji, 

Niezależnie od tego, czy ten okres ро- 

lityczno * przygotowawczy trwać będzie 

jeszcze półtora roku, czy pół roku, 

twierdzimy, że on dziś trwa i że de- 

bata nad projektami konstytucji toczy 

śię w charakterze przygotowawczym, 

a nie w charakterze decydowania i sta- 

nowienia. : 
Nie będziemy omawiać całości pro- 

jektu księcia Eustachego Sapiehy, z 
którym autor zapoznał swoich przy- 

jaciół politycznych i który zapewne 

ukaże się w druku. Może powrócimy 

jeszcze do jego szczegółów. Dzisiaj 

chcemy omówić tylko to, co w tym 
projekcie jest najbardziej oryginalne- 

go, a zarazem i najistotniejszego, mia- 

nowicie koncepcję władz prawodaw- 
czych. 

Ks. Sapieha, analizując omnipoten- 

cję sejmową, opartą na  partjokracji» 

doszedł do przekonania, że skutecz- 

nie zwalczyć będzie można i tę omni- 

potencję i tę partjokrację tylko przez 

rozdzielenie czynności parlamentu po- 

między różne instytucje prawodawcze. 
Parlanieńt nasz w myśl konstytucji 

17 marca ma spełniać funkcje: 1) 
opracowywania ustaw, 2) uchwalania 

ustaw, 3) kontroli nad polityczną dzia- 

łalnością rządu i tworzenia tego rzą- 

du, 4) obronę obywateli przed złem 

funkcjonowaniem administracji (inter- 

pelacje). Kumulacja tych czynności w 

jednej izbie, (bo w konst. 17 marca 

nad senatem można przejść do po- 

rządku dziennego) sprawia, że wszy- 

stkie te czynności wykonywane są źle 

Ks. Sapieha nie idzie w kierunku 

dyktatury czy autokratycznego mo- 

narchy, czy stworzenia nieodpowie- 

dzialnego przed parlamentem rządu. 

Nie idzie także w kierunku ograni- 

czenia praw wyborczych ludności i 

nie szuka lekarstwa w supremacji Se- 

natu, czyii, że nie idzie za pomysła 

mi, które znajdują poparcie u nas w 

Polsce dzięki silnej reakcji antyparla- 

mentarnej, rozczarowaniu się społe- 

czeństwa do rządów demokracji par- 

lamentarnej. Ks. Sapieha przychodzi z 

koncepcją zupełnie nową i całkowicie 

oryginalną. Chce demagogji partyjnej 

wytrącić broń z ręki przez rozdziele- 

nie funkcji parlamentarnej pomiędzy 

różne lzby i różne instytucje. Te 

wszystkie rzeczy, które razem załat- 

wiał Sejm, będą teraz osobno zalat- 

wiały różne instytucje. Tylko uchwa- 

łanie ustaw pozostawia Sejmowi, wy- 

branemu z  czteroprzymiotnikowych 

wyborów, czyli nie pozbawia swej 
konstytucji demokratycznego charakte- 

ru. Ostatnie słowo w ustawodawstwie 
należeć będzie zawsze do przedstawi- 

cieli ludu, przed tym ludem odpowie- 

dzialnych. Natomiast inne czynności 

parlamentu ks. Sapieha oddaje: opra- 

cowanie ustaw Wielkiej Radzie Pań- 

stwa, kontrolę nad polityczną działal- 

nością rządu Senatowi, obronę ludno- 

ści specjalnej instytucji trybunału. 

Wielka Rada Państwa składa się 
z fachowców, pochodzących bądź z 

nominacji, bądź wybieranych przez 

odpowiednie organizacje. Rola tej in- 

Sstytucji jest wyłącznie konsultatywna, 

doradcza, pomocnicza. Jednakże tech- 

nika prawodawcza jest tak przez ks. 

Sapiehę obmyślana, aby owe fachowe 

porady możliwie się zazębiały w pro- 

ces powstawania ustawy, a więc, aby 

kompetencja i rozsądek możliwie du- 

ży w tej pracy plon zebrały. 

Opracowanie ustawy widzi ks. Sa- 
pieha w komisjach mieszanych, złożo- 

nych w połowie z posłów, w połowie 

z członków Rady Państwa. Obeznani 

fachowo z daną kwestją radcowie, jak 

kolwiek nie będą głosowali na ple- 

num Sejmu, to jednak, zabierając głos 

na komisjach, niejedną rzecz potrafią 

posłom wytłumaczyć i wyperswado- 

wać i uzgodnić z interesami państwa* 

Ks. Sapieha opiera się na przypusz- 

czeniu, że posłowie więcej szkody 

czynią przez złe i wadliwe wyobraże- 

nie o stanie rzeczy, aniżeli przez wy- 

raźną złą wolę szkodzenia państwu. 
Kontrolę nad rządem odbiera się 

Sejmowi i oddaje się 'Senatowi. Senat 

ten nie jest jednak wyższą izbą parla 

mentu, który u ks. Sapiehy jest je” 

dnoizbowy, lecz ciałem zupełnie spe- 

cjalnem, nic z pracą ustawodawczą 

nie mającem wspólnego. Praca usta- 

wodawcza ogranicza się do Sejmu 

i Wielkiej Rady Państwa, kontrola 

Sejmu nad rządem ogranicza się do 

prawa stawiania rządu w stan pra- 

wnej oskarżalności. Pozatem kontro- 

lę politycznej pracy rządu sprawuje 

Senat, który nie ma żadnych atrybu- 

cyj ustawodawczych. Ks. Sapieha 

chciałby ten Senat tak zbudować, aby 

reprezentował on zmysł państwowy, 

rację stanu, interes państwa. Ks. Sa- 

pieha uważa, że Naczelnik Państwa 

może być zdolny albo niezdolny, 

energiczny albo nieenergiczny. Szuka 

więc pewnej formuły elastycznej. Bu- 

duje konstytucję tak, aby talenty i 

energja Naczelnika Państwa, gdy bę- 

dą, znalazły ujście, lecz gdy ich będzie 

braknąć, aby nie ucierpiało na tem 

państwo. Temu celowi ma służyć Se- 

nat, jako źródło państwowego in- 
stynktu. 

Wreszcie trybunał. Tutaj, mojem 

zdaniem, ukazał się autor jako zie” 

mianin, obcujący z ludem i kochają- 

cy lud. Nie zamyka on bynajmniej 

Oczu na to, że ludność może być 

poszkodowana przeż działanie admi- 

nistracji, klasy urzędniczej, biurokra- 

cji. Nadużycia biurokracji w państwach 

autokratycznych wywoływały dążenia 
mas do otrzymania ustroju pariamen- 

tarnego. Ks. Sapieha głęboko rozumie 

potrzebę osłaniania interesów ludnoś- 
ci przed samowolą administracji. Ale 

uważa, że prawo interpelacji i prawo 

posłów w parlamencie występowania 

w charakterze obrońców ludu szko- 

dziły państwu i nie przynosiły real- 

nych korzyści ludności.  Szkodziły 

państwu, bo torowały drogę demago- 

gii. Nie przynosiły pożytku ludności 

bo poseł w narzekaniach ludności nie 

szukał objektywnej prawdy, lecz mo- 

mentów politycznych, sensacyjnych, 

partyjnych. Koncepcja ks. Sapiehy 

powołania specjalnej instytucji, trybu- 

nału, dla obrony poszkodowanej lud- 

ności przed urzędami podatkowemi, 

policyjnemi, administracyjnemi nigdzie 

przez prawników przewidywaną nie 

była. Życiowo da się obronić całko” 
wicie, Historycznie wiemy, że nieza- 

dowolenie ludności z działania biuro: 
kracji wywoływało daleko idące pro- 

cesy dziejowe. Posłowie tylko „niby 

spełniają tę rolę obrońców ludności. 

Przedewszystkiem konstytucyjnie mo- 

gą to czynić tylko drogą žinterpelacji, 

czyli, że drobne sprawy mają być 

przedmiotem obrad władz centralnych 
w państwie. Już to czyni z opieki 

poselskiej nad ludnością instytucję w 

najwyższym stopniu koszlawą i wad- 

liwą, która nie mogła przynosić real- 

nych korzyści, a: była używana wy 

łącznie dla wywoływania efektów 

partyjnych. 

Projekt ks. Sapiehy przewiduje 

wybór Wielkiego Trybuna przez Sejm, 

a mianowani przez niego trybunowie 

są urzędnikami od niego zależnymi. 

Omawiamy tylko funkcje obecne- 

go parlamentu, jak je buduje ks. Sa- 

pieha. Już i to przechodzi znacznie 
ramy artykułu dziennikarskiego. Nie 

będziemy narazie pisać o innych stro” 
nicach pełnego Świeżej i silnej inicja- 

„tywy projektu księcia Sapiehy. Już i 

z tego widać, jak dużo zalet posiada 

jego myśl. Przedewszystkiem zrywa 

  

SEJM i RZĄD. 
„ Posiedzenie Rady Ministrów. 

WARSZAWA, 20 XII. PAT. Dnia 20 b. 
m. w godzinach popołudniowych odbyło 
się pod przewodnictwem pana prezesa Ra- 
dy Ministrów prof. Bartla posiedzenie Rady Ministrów, na którem zalatwiono szereg 
bieżących spraw. 

„, Między innemi Rada Ministrów uchwa- 
liła projekt ustawy o dodatku mieszkanio- 
wym dla urzędników państwowych. Projekt 
tei ustawy brzmi jak następuje: 

Art. 1. Upoważnia się Radę ministrów 
do podwyższenia od 1 stycznia 1919 roku 
stawek dodatku na mieszkanie, ustalonych 
art. I ustawy z dnia 22 grudnia 1925 г. © 
środkach zapewnienia równowagi budżeto- 
wej w tym stosunku, w jakim wzrosło ko- 
morne w domach, podlegających ustawie o 
ochronie lokatorów w czasie Od 1 grudnia 
1825 r. do 1 stycznia 1919 r. Ž 

Art. 2. upoważnia się Radę Ministrów 
do przyznania miesięcznych zasiłków w 
wysokości 5 proc. miesięcznego wynagro- 
dzenia: a) nieetatowym pracownikom ko- 
lejowym, stałym, dziennie płatnym, b) pra- 
cownikom dziennie płatnym, pobierającym 
wynagrodzenie według grup uposażenia 
funkcjonarjuszów państwowych, c) emery- 
tom, uprawnionym do pobierania zaopa- 
trzenią emerytalnego na podstawie rozpo= 
ina ei Pana Prezydenta Rzeczypospo- 

Art. 3, porucza wykonanie niniejszej 
ustawy prezesowi Rady Ministrów i Mini- 
strowi skarbu oraz wszystkim innym mini- 
strom we właściwym każdego z nich za- 
kresu działania, 

„ Wreszcie art. 4 głosi, że ustawa wcho- 
dzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 1929 r. 

„Powyższy projekt zostanie przez rząd 
wniesiony do Sejmu. jednocześnie Rada 
Ministrów powzięła uchwałę, upoważniają- 
cą ministra skarbu do zaliczkowego wy- 

płacenia „za styczeń 1929 roku dodatku 
mieszkaniowego oraz zasiłków miesięcz- 
nych, przewidzianych w powyższym pro- 
jekcie ustawy. 

z szablonem, z rutyną, jeśli można 
się tak wyrazić, autorów konstytucji, 
którzy tak, jak to czynił p. Dubano- 
wicz, kopjują wzory obce i jak 
krawcy szyją ubranie według mody, 
biorąc tylko  przymiarkę z roz. 
ległości terytorjum i iłości, mieszkań- 
ców naszej Rzeczypospolitej. Projekt 
ks. Sapiehy zwraca jeszcze uwagę na 
to, że konstytucji w Polsce się nie 
poprawi zmianą ordynacji wyborczej 
czy też powiększeniem praw Senatu. 
Nie mówiąc już o tem, że odbieranie 
praw wyborczych ludności spotka się 
z jej oporem, to jednak przy ogra- 
niczonem prawie głosowania wszyst- 
kie prawie wady parlamentu dziś 
istniejące także pozostaną. Ks. Sapie- 
ha obrał właściwą drogę, szukając 
rozwiązania przez dodanie parlamen- 
towi  lzby fachowej.  Dwuizbo* 
wość nie ma sensu, skoro jest 
taka, jak w Polsce. Nasz  Se- 
nat nie daje żadnych gwarancyj 
że będzie instytucją rewizyjną, że se- 

natorowie będą mieli większe kompe- 

tencje od ;posłów. Jeśli izba druga 

(niekoniecznie ma się nazywać izbą 

wyższą) ma być instytucją rewizyjną, 

to pierwszym warunkiem jej istnienia 

powinno być posiadanie tych facho- 

wych kompetencyj. Czyli tę drugą 

izbę trzeba oderwać od reprezentacji 

ludowej. jeśli parlament dwuizbowy 
ma być wybierany przez powszechne 

głosowanie, to wolimy parlament je- 

dnoizbowy z dodaniem mu izby К- 

chowców. 

Projekt ks. Sapiehy nie będzie po- 

pularny w kołach organizacyj partyj” 

nych. Jest to bowiem projekt, podci- 

nający gruntownie możność stosowa- 

nia i korzystania z dotychczasowych 

metod hjen partyjnych. Jego zaletą 

największą jest, że odwraca uwagę od 

wzorów dotychczasowych i zwraca 

myśl do nowych pomysłów. Wśród 

konserwatywnych polityków ks. Sapie- 

ha wyróżnia się pięknemi cechami. 

Do charakteru jego należy łatwość 

inicjatywy, wielka, czuła i przenikliwa 

intuicja polityczna i wreszcie odwaga 
cywilna. Te cechy nieraz miały zasto- 
sowanie w jego działaniach politycz- 

nych, z których dużo miało o wiele 
głębsze i pożyteczniejsze znaczenie, 

niż to się.nam zdaje dziś, i historja 

niegdyś wyraźnie to podkreśli. W je- 

go projekcie te cechy także znalazły 

swe odbicie. Cat. 

Р. 5. Jutro wracam do przerwanego 
przez artykuł dzisiejszy tematu, związanego 
z ostatnią konferencją w Lugano. 
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ECHA KRAJOWE 
  

— Komunikat Koła Ziemianek. W odpo- 
wiedzi na korespondencję z Ludwinowa gm. 
Trockiej, podpisartej przez p. H. a zamiesz- 
czonej w numerze „Słowa* z dn. 17.12. 28 r. 
Zarząd Wileńskiego Wojewódzkiego Koła 
Zjednoczonych Ziemianek niniejszym: komu- 
nikuje, że z ramienia Koła pracuje na terenie 
woj. Wileńskiego 12 instruktorek kroju i szy- 
cia z fachowem wykształceniem. Od 1 lute- 
go 1929 r. 3 instruktorki zakończą obec- 
nie prowadzone  kursa i będą swobodne. 
Bliższych wiadomości z, omówieniem warun- 
ków zasięgnąć można w Zarządzie Koła we 
wtorki i piątki od 11 - 1 Mickiewicza 19 
lub też drogą korespondencji pod sA ar- 
resem. „RM. 

BARANOWICZE. 

— Epilog sprawy kradzieży w PMS. 
Głośna swego czasu sprawa kradzieży 30.000 
zł, przez Sochackiego w Państwowym Mono- 
polu Spirytusowym znalazła swe rozwiązanie 
w dniu 18.12. w sądzie okręgowym w Bara- 
nowiczach. Główny winowajca Sochacki znaj 
duje się już na sądzie Boskim, gdyż przed 
3 młesiącami zmarł w więzieniu, więc sądzo- 
no tylko wspólnika jego Szemiota. Pomimo 
silnej obrony w osobach adw. Michnika i 
Saureza sąd uznał go winnym i skazał na 
rok więzienia z zaliczeniem a resztu 4 mies. 
i karę na podstawie amnestji zmniejszył 
do połowy. 

Kara ta jest zbyt łagodną, gdyż wszel- 
kie poszlaki są przeciw Szemiotowi, iż ta- 
kowy był dobrze poinformowany w arkana 
sprawy Sochackiego. | S.G. 

— Poświęcenie bocznego ołtarza Matki 
Boskiej w kościele parafjalnym. Ofiarność ko- 
lejarzy węzła Baranowicze przy budowie ko- 
ścioła parafjalnego została stwierdzoną nieje- 
dnokrotnie przez ks. kan. Żołądkowskiego. 

Ale kolejowcy nie poprzestali na tem. 
Związek drużyn konduktorskich węzła Ba- 

zanowicze ufundował boczny ołtarz M,B. w z 

własnych funduszów, Poświęcenia ołtarzu w 

dniu 16 grudnia o godzinie 10.30 dokonał ks. 
kanonik Żołądkowski, poczem zostało odpra- 
wione nabożeństwo. 

O godz. 2-ej w salonach Ogniska Kol. 
odbył się wspólny obiad. 

— Budowa kościoła garnizonowego. Bu- 
dowa kościoła garnizonowego BS woj- 
skowym została zdecydowana. tych dn. 
w Warszawie był komitet budowy kościoła 
w osobach gen. Pożerskiego, pułk. Skotnic- 
kiego i starosty E meryka. Komitet był przy- 
ięty przez premjera p. Bartla i marszałka 
Piłsudskiego. Pomoc materjalna ze strony 
sządu została zapewniona. W ten sposób, 
miasto uzyskałoby Świątynię, jaka oddawna 
winna była stanąć, tembardziej iż cerkiew 
buduje się: murowana. SG. 

PORPLISZCZE pow. Dziśnieński, 

— 0 naszych stosunkach. O stosunkach 
w naszym zakątku mało kto pisze w prasie 
— a sźkoda, bo dużo mamy spraw do omó- 
wienia. Nie będę poruszał klęski nieurodza- 
iu, która u nas narówni z innemi okolicami 
podcięła byt rolnka — poruszę to co mnie 
razi jako człowieka tutejszego i co mi się 
często o uszy obija w rozmowie z chłopem, 
który zawsze ze mną jest szczerszym niż z 
przybyszami. Mamy od pewnego czasu pęd 
obsadzania policji ludźmi z Królewstwa i 
Małopolski. Zgadzam się, iż na wygląd ro- 
bią oni wrażenie więcej energicznych i jak 
tu mówią bojkich niż nasz kresowiec. Nie 
mogę się jednak zgodzić z ich systemem trak 
towania ludu zgóry z pańska — powiedział- 
bym. Na wszystko mają krótką odpowiedź — 
rozkaz, mandat karny i skutek, a nasz Bia- 
torus czapkuje im un iżenie niżej jak dawnie 
mu uradnikowi, a nawet strażnikowi. Naj- 
mniejsze przekroczenie np. nietrzymanie psa 
ma uwięzi —mandat karny 5 - 10 zł. Cóż? 
ma prawo —ale tymczasem płacą jednostki, 
a psy jak biegały tak biegają, a sam nie- 
dawno będąc w Głębokiem naliczyłem nie- 
uwiązanych psów sztuk cztery. Pyta się więc 
ukarany chłop — dlaczego tak nierównie się 
traktuje w Polsce ludzi? 

Powszechny nieurodzaj powinienby spo- 
wodować dążenie do oszczędności — a tym- 
czasem u nas podrywa się budżet gminny 
Pytamy dla czego. Powiadają nam musimy 
zwiększyć pensję urzędnikom o 15 proc., a 
p. sekretarzowi gminy dać dodatek na żonę. 
Żona p. Jaroszewicza jest nauczycielką i po- 
biera pensję — sądzę Że jej się dodatek nie 
należy. P, Jaroszewicz ma 30 ha ziemi — 
jednak gdy trzeba było wynająć boisko dla 
przysposobienia wojskowego, to pomimo że 
ma plac odpowiedni koło samej gminy — 
trzeba było na końcu wioski u popa wydzier- 
żawić plac za który się płaci 25 rubli złotem. 

A tymczasem trzeba nie zapominać, że 
taki pan sekretarz Jaroszewicz to ważna u 
nas osoba i znim rachuje się sam wójt p. 
R acz Pan sekretarz zwykł się wyrażać 
ardzo górnie o swoich wpływach — o co 

nie mamy pretensji, ale jeżeli już ma takie 
zaufanie — to my tu mieszkający chcieliby- 
śmy więcej sami oceniać jego zasługi — a 
iakoś to. ciężko się daje. 

Podatki nas cisną ogromnie. Podatek gmin 
ny szwarkowy w tym roku  podwyższo- 
no prawie trzykrotnie — a jeżeli chodzi o 
drogi, to powietnicy moi mogą zaświadczyć, 
dak wyglądała na jesieni duża droga z Dok- 
szyc do Głębokiego, pod okiem samych władz 
OR OWC, gdyż o jeden kilometr za Głę- 
bokiem skopano górę — a ziemią zasypano 
dolinę —a jak zaczęły się deszcze to stwo- 
rzono: takie bagno że na targ dojechać było 
trudno. Spytany o to inżynier drogowy, tłu- 
maczyt się, že nie zdążono przed zimą zakoń 
czyć i że to wyszło nieporozumienie. 

Mamy Kasę Gminną Oszczędnościową, 
która pobiera 12 proc. gdy w regulaminte 
Banku Rolnego stoi jak wół, że może najwy- 

    

      

Echa Teafralne 
0 wykonanie Fredry. — Gościnne wy- 
` stępy a komedja włoska. 

W ostatnich latach widziałem w 
Teatrze Narodowym dwie sztuki Fre- 
dry: Damy i Huzary i Pan Jowialski. 
Obydwie sztuki mają swe tradycje w 

teatrach polskich, obydwie były zawsze 
grywane z wielkim pietyzmem przez 
największych 'artystów scen polskich, 
obydwie cieszyły się zasłużonem po- 
wodzeniem, pomimo że przed wojną 
teatry nie miały możności wyposaże- 
nia sztuk Fredry w te czynniki, który- 
mi dziś Teatr Narodowy rozporządza. 

To też z wielkiem zaciekawieniem 
szedłem w swoim czasie do Teatru 
Narodowego na Damy i Huzary, a 
przed trzema tygodniami na Pana Jo- 
wialskiego i muszę przyznać otwarcie, 
że w obu wypadkach zostałem przyk- 
ro rozczarowany Przedstawienia obu 
sztuk wypadły fatalnie pod względem 
ceżyserskim: każdy grał jak sam chciał. 
Wielcy 'artyści, występujący w obu 
sztukach, grali koncertowo, nie trosz- 

czyli się jednak wcale o to co się dzieje 

koło nich, co się dzieje ze stylem i ten- 
dencją sztuki. 

Z takim właśnie Panem Jowialskim 

żej pobierać 10 proc. Otrzymując od Banku 
40000 chyba powinna podlegać jakiejś kon- 
troli? 

Mamy nadzieję, że te niewielkie i łatw e 
do naprawy usterki znajdą zrozumienie u 
władz i wejrzą one do nas. Powie mi mo- 

że ktoś, a macie samorząd gminny — sami 
się rządzcie. Ale to tak się zdaje — chłop 
nasz jeszcze nie doróst do tego zaufania i 
odwagi aby forsować swój pogląd — a za- 
wsze woli służalczość — tem bardziej je- 
żeli nie wyczuwa w otoczeniu swoich i Ży- 
czliwych ludzi. K. 

PARAFJANÓW. 

O brudy w Sądzie Pokoju. Wskutek 
korespondencji naszej-z Parafjanowa umie- 

szczonej w Echach Krajowych w dniu 17.12 

otrzymaliśmy od wójta gminy Parafjanow- 

skiej p. T. Skalskiego list z prośbą o umie- 

szczenie podania, które Urząd Gmin- 

ny wysłał do p. Prezesa sądu okręgowego. 
Podanie brzmi jak następuje: 

Do Pana Prezesa Sądu Okręgowego 
w Wilnie. 

Pismem Pana z dnia 29,8. rb. Nr. 7649 zo- 

stały wyznaczone sesje wyjazdowe w Pa- 

rafjanowie Sądu Pokoju w Dokszycach; gmi 

na zobowiązała się dostarczyć lokal, opał, 

i środki przewozowe, które, stosownie do ust- 

nego porozumienia się z panem sędzią, Urząd 

gminy miał dostarczać po uprzednim za- 

wiadomieniu o dniu rozpoczęcia sesji. Se- 

sje te odbyły się dwukrotnie w wynajętym 

specjalnie na ten cel budynku kolejowym za 

sumę 1060 zi. rocznie. a 

Tymczasem w dniu 5 grudnia roku bież. 

Sąd zjechał się do Parafjanowa i ponieważ 

lokal nie był opalony i uprzątnięty z powodu 

niezawiadomienia Urzędu gminy o tem, Sąd 

urzędował w hotelu, a przedtem doszło do 

mej wiadomości, że pan sędzia publicznie 

oświadczył, że te sesje są ostatnie, ponieważ 

Urząd gminy nie wywiązuje się ze swych o- 

bowiązków. W tymże dniu sekretarz sądu 

po przyjeździe do Parafjanowa telefonicznie 

zwrócił się do Urzędu gminy w sprawie lo- 

kalu dla Sądu i otrzymał odpowiedź, że Urząd 

gminy nie był zawiadomiony o dniach sesji 

a nie zwrócił uwagi na datę wezwań sądo- 
wych do Parafjanowa. 

W dniu 13 i 14 12. przy pismach Sądu 

z dnia 10 grudnia r. biez. licz. dzien. 455-28 

z dnia 11. 12. rb. dz. 1970 - 28 wpłynęło 324 

wezwań dla mieszkańców gminy tutejszej 

dla stawłenictwa do Sądu Pokoju w Dok- 

szycach, wobec czego proszę o wyjaśnienie: 
czy sesje wyjazdowe w Parafjanowie 
zależne są tylko od p. sędziego i czy w Para- 

fjanowie będą nadal. 
Dane te potrzebne są tutejszemu Urzę 

dowi dla zajęcia odpowiedniego stanowiska 

co do lokalu dla Sadu oraz wiadomości. 
Jednocześnie zaznaczam, że Pan Sędzia 

krytykując niesłusznie publicznie Zarząd 

gminy z powodu nieopalenia lokalu przezna- 

czonego na sesje Sądowe, podrywa auto- 

rytet Urzędu, gdyż niedomagania te powsta- 
ły tylko z powodu zaniedbania, czy zapom- 
nienia sądu, ponieważ dotychczas Pan Sę- 
dzia zawsze powiadamiał Urząd gminy o 

dniu sesyj wyjazdowych. 

wójt gminy Parafjanów 
T. Skalski. 

sekretarz (—) Majewski. 
Czyniąc zadość życzeniom p. wójta i u- 

mieszczając podanie Urzędu Gminnego stwier 
dzić musimy, iż nie zadawałnia nas ono, gdyż 
nie sprostowuje zarzutu naszego. korespon- 
denta co do brudów panujących w lokalu 
sądowym w Parafjanowie. Że „łokał nie był 
uprzątnięty z powodu niezawiadomienia Urzę 
du Gminnego", jak zaznacza p. wójt w swem 

podaniu, to właśnie jest ten nieporządek o 

którym nasz korespondent wspomina, a o 

co dbać p. wójt powinien, Jeżeli się tłuma- 
czyć tak jak to robi p. wójt, to każdy oby- 
watel otrzymujący od policji mandat karny 
za przekroczenie przepisów sanitarnych (a 
na to długo czekać w powiecie Dziśnieńskim 
nie trzeba) może się żalić: „nie byłem uprze- 
dzony, że Pan nadejdzie". (Przyp. Red.) 

ŚWIĘCIANY 

  

— Zjazd młynarzy. Dnia 9. bm. w Świę- 
cianach odbył się zjazd młynarzy powiatu 
święciańskiego w celu zorganizowania zwią- 
zku. Na zjazd przybyło z różnych miejsco- 
wości powiatun ogółem 21 osób, narodowo- 
ści polskiej i żydowskiej. Postanowiono zor- 
ganizować związek młynarzy. Do zarządu 
wybrano: Mikołaja Hryncewicza— prezes, 

Załmana Gurwicza —skarbnik, zam. w Świę 
cianach oraz członków Antoniego Speiczy- 
sa zam. w Marjanowie, gm. Żukojnie. Win- 
centego Hofmana, zam. w Perszukszcie, gm. 
Michałowskiej oraz Melę Nałewajko, zam. w 
Maluniszkach,. gm. święciańskiej. 

M. MIADZIOŁ. 
— Olbrzymi połów ryb w jeziarze Mia- 

stro. Dnia 12-go grudnia r. b. we wsi Ko- 
czergi zaciągnęli zimową siecią ogromny 
kawał jeziora, całą zatokę około miasteczka 
Miadzioł, ciągnąc po dwuch przeciwpołożo- 
nych brzegach po lądzie i złapali pełną sieć, 
około 250 mtr. długości, ryby, pudów prze- 
szło 3 tysiące. Kupiec z Warszawy już był 
na miejscu i kupił całą rybę, płacąc po 20 
zł. za pud większej i 5 zł. za pud drobniejszej 
ryby. Dzisiaj już czwarty dzień czerpią rybę 
dzień i noc specjainemi  czerpakami i nie 
mogą wyczerpać, pomimo, że oprócz ryby 
sprzedawanej i ładowanej do wozów, roz- 
dają rybę każdemu, ile kto może nieść dar- 
mo. Taki masowy połów źle odbije się na 
zimowym łapaniu ryb, a też dużo się zmar- 
nowało, bo z taką ilością trudno tę ok 

. Sz. 

        

przyjechał do Wilna Teatr Narodowy, 
przyjechał z Solskim, M. Frenklem, Wę 
grzynem, Cwiklińską. Czego można wię 
cej pragnąć. Największe talenty aktor- 
skie zajaśniały w Wilnie, publiczność 
wypełniła teatr całkowicie, podziwiała 
grę mistrzów, śmiała się do łez i osta- 
tecznie wyszła z teatru pod czarem arty 
stów z pewnym jednak żalem, że w bły 
skotliwem przedstawieniu, wśród fajer- 
werków humoru zupełnie został zatraco 
ny Fredro. Poza Solskim i Frenklem, 
którzy komedjowo grali Fredrę, pozo- 
stali artyści bądź prześcigali się w far- 
sowym komizmie (Węgrzyn i T. Fren- 
kiel) bądź grali farsę na serjo, karyka- 
turując typy, Fredry (Cwiklińska.) 

W tych warunkach przedstawienie 
istotnie wypadło zabawnie, nawet bar- 
dzo zabawnie ałe Fredro przepadł. Od- 
dając należny hołd kreacjom Solskie- 
go i Frenkla, chciałby omówić i ocenić 
wspaniałe karykatury  Cwiklińskiej i 
Węgrzyna. Cwiklińska zarówno chara- 
kterystyką, ruchami, ubiorem jak też 
barwą głosu i sposobem mówienia 
starała się wyposażyć Szambelanową 
we wszystkie niesympatyczne cechy 
kobiety wulgarnej. Z takiem ujęciem 
roli solidaryzuje się p. Helena Romer, 
tłómacząc zresztą interpretację Cwikliń 
skiej na korzyść Szambelanowej. Tru- 

SŁOWO 

Budżef Min. Przemysłu i Handlu. 
Obrady komisji budżetowej. 

WARSZAWA, 20. XII. PAT. Na dzisjej- 
szem posiedzeniu komisji budżetowej Sej- 
mu w dalszej rozprawie nad budżetem Mi- 
nisterstwa Przemysłu i Hlandlu pos. Chąd- 
zyński (NPR), poruszając sprawę  admini- 
stracji przedsiębiorstw państwowych, wska- 
zuje na jej braki i domaga się, aby sko- 
mercjalizowane przeds.ębiorstwa miały bi- 
lans otwarcia roczny, uważając oszaco- 
wanie majątków skomercjalizowanych przed 
siębiorstw za niezbędne. 

Pos. Krzyżanowski (BB), jako wybrany 
przezkomisję referent dla wniosków trzech 
stronnictw w sprawie dodatku urzędnicze- 
go, zawiadamia komisję o stanie tej spra- 
wy. Rząd jeszcze przed wniesieniem tych 
wniosków rozpoczął badanie w granicach 
jakich możliwości finansowych zrealizowa- 
nie tych żądań jest wykonalne. Porozu- 
miał się także z referentem z początkiem 
zeszłego tygodnia. Od :tego czasu mówcą 
jest z rzącem co do tej kwestj w ścisłym 
kontakcie i prosi © przyjęcie dc wiadomo- 
ści, że rzad tą sprawą zajmuje się bardzo 
życzliwie, ale nie wiadomo w tej chwili, 
kiedy będzie mógł swe stanowisko określić 
gdyż sprawa ta powoduje duże koszty i 
trzeba znaleźć środki na ich pokrycie. Mó- 
wiąc o rozwoju gospodarczym, pos. Krży- 
żanowski pockreśla wielkie napięcie stopy 
procentowej. Wobec zwyżki stopy procen- 
towej nasuwa się wniosek, że inwestycje 
w obecnych warunkach są dość ryzykow- 
ne i zaciaganie pożyczek na tak wysokie 
procenty nie opłaca się. Bierność bilansu 
handlowego, która teraz znacznie się 
zmzieiszyła, stała w oczywistym związku z 
inwestycjami publicznemi i prywatnemi. 
Problem inwestycyj rozwiązuje nam zagad- 
niesie stopy procentowej i zagadnienie bi- 
iansu handlowego. Przejście do inwesty- 

cyj bardziej dostosowanych do opornego 
kapitału, obniży stopę procentową i ułatwi 
zaciąganie nowych pożyczek. Nadmierna 
dziś inwestycja psuje nam bezpośrednio 
bilans. Pos. Krzyżanowski oświadczą wre- 
szcie, że wywody p. Ministra o stanie ro- 
kowań z Niemcami 'wywołują powszechne 
zadowolenie. jestem przekonany, że Mini- 
sterstwo jaknajusilniej dąży wraz z całym 
rządem do przeprowadzenia tego porozu- 
mienia. Z wywodów ministra wyraźnie wy- 
nika, że rząd nasz nietylko nie dąży de 
rozbicia rokowań lecz przeciwnie dąży 
do dalszego ich kontynuowąnia. Jeżeli one 
się rozbiją, to nie będzie w tem winy rzą: 
du, jeżeli dojdą szczęśliwie do skutku, to 
będzie dla rządu wielkim sukcesem. 

Następnie przemawia p. min. Kwiatkow= 
ki, zaprzeczając jakoby w łonie rządu 
tniała różnica w ocenie sytuacji finanso- 
ej. Omawiając kwestję przedsiębiorstw 

minister wspomina o Chorzowie. Dalej p. 
Minister oświadcza, że w pierwszej poło- 
wie roku przyszłego wyda sprawozdanie o 
wszystkich przedsiębiorstwach państwowych 
swe.o resortu, gdzie będą ujgte wszystkie 
kwestje gospodarcze. Odpowiadając pos. 
Krzyżanowskiemu, że nie należy w Polmi- 
nie robić zbyt wilkich inwestycyj w kierun- 
ku wiercen, minister podkreśla że nie ma 
zamiaru domagać się wielkich sum na prze- 
wiercenie całego Podkarpacia. 

Pos. Zalewski (Kl. Nar.) podkreślą 
koniecznosć obrony interesó * portów pol- 
skich przeciwko żądaniom Niemiec, wysu- 
wanym w związku z traktątem handlowym. 
Mówca uważa, że kwestja uptrzywilejowa 
nia portów niemieckich przez taryfy kolei 
poskich nie może być przedmiotem roko- 
wań. . 

ENTERT 

Porucznik Żeligowski przed sądem w Kownie 
1 Kowna donoszą: Wczoraj odbył się sąd wojenny nad porucznikiem 

wojsk polskich Tadeuszem .Żeligowskim, który 24 sierpnia r. b. przeszedł 
granicę w pobliżu Olity. Por. żeligowski oskarżony był o to, iż w 1918 r. 
wyjechał z matką z Litwy do Warszawy i wstąpił do wojsk polskich, gdzie 
służył w kawalerji i w 3 oddziale sztabu generalnego. — Wyrok narazie nie- 
znany. 

Chłopi mają dość komunisiek 
Rozbicie zebrania kobiecego koło Bobrujska. 

Z Mińska donoszą: Przed kiiku dniami we wsi Niemanicze koło Borysowa 
odbyło się w lokalu „Sielsowietu* ogólne zebranie kobiet komunistek, W chwili 
obrad przybył tłum okolicznych włościan, który pałkami rozpędził zebranie i 
zdemolował lokai „sielsowi«tu*. Wiele kobiet zostało ciężko pobitych i raanych, 
Władze G. P. U. aresztowały kilkunastu chłopów. 

FORTUN fabryka cukrów 
i czekolady 

Wilno, ul. Metropolitalna Nr. 5 (Łotoczek). 
Fabryka cukrów i czekolady „FORTUNA“, której wyroby 

odniosły wielki sukces na Wystawie-Targach Północnych: w Wilnie 
i odznaczone zostały ZŁOTYM MEDALEM, ma zaszczyt zawiadomić, 
iż pragnąc udostępnić Sz. Publiczności 
postanowiła z dn. 22 grudnia r. b. 

bliższe poznanie wyrobów, 

SPECJALNY 

POKRÓJ WYSTAWOWY 
gdzie będą codziennie prezentowane najświeższe: 

czekoladki, cukry i inne łakocie. 
Przy sposobności podajemy do laskawej wiadomości, iż zwy” 

czajem lat ubiegłych przygotowujemy specjalne ozdoby choinkowe 
i inne nigdzie niespotykane dotąd nowości Świąteczne. 

Prosimy o łaskawe odwiedzanie WYSTAWY i 
o niedoścignionej jakości wyrobów naszej fabryki. z 
(SB KO ол е вЕ CZA GOA WZ TEJ а 022 AE OD EA WWR RZA BARZE maz 
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SZKOŁĄ FILĄOWA 4 

Związku Artystów Sztuki Kinematograficznej w Wilnie przyj- 
muje zapisy codziennie w godz. 

Ostrobramska 27. 
5 — 8 м lekalu Związku 
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Ubiegły tydzień w Paryżu 
LEPSZE 60,000 NIŻ 45.000. 

Chciałbym zobaczyć urzędnika, który 
mogąc podwyższyć sobie pensję nie uczy- 
niłby tego. Wątpię, czy ktokolwiek widział 
takiego — w każdym razie nie w parlamen- 
cie francuskim. 

W zeszłym tygodniu Izba rozpatrywała 
projekt podwyższenia @е{ poselskich — @ 
45.000 franków na 60,000 rocznie. Dyskusja 
była bardzo ożywiona i jeśli można się tak 
wyrazić, zasadnicza. Posłowie z prawicy i 
centrum dowodzili, że nie poto jest się wy- 
brańcem ludu by napychać sobie kieszenie 
— socjaliści odkrzyknęli, że dość mają tego 
pastwienia się nad demokracją i nadszedł 
czas uczciwości. Oczywiście nikt nie słuchał 
tego, co kto mówił a tylko obliczał możliwą 
ilość głosów. W, pierwszem, próbnem gło- 
sowaniu, znaczna większość była przeciw 
podwyższeniu płac — każdy chętnie się stroi 
w Catona licząc na to, że mimo jego „roz- 
paczliwego oporu“ ustawa miła sercu, przej- 
dzie. Ale widząc, że amatorów na laury bez- 
interesowności jest stanowczo zadużo, takty- 
kę zmieniono i urządzono głosowania jawne 
przez drzwi. Była to już ostateczna rozgryw- 
ka, nie można było dłużej zwiekać — wszy- 
scy rzucili się hurmem w drzwi podwyżki, 
gdy pozostali stwierdzili, z ulgą w sercu, 
że ich pobito, że wymarzona ustawa przei- 
szła — spokojnie skierowali się ku drugim 
drzwiom —sku 45.000 fr. Ci drudzy zyskali 
rzecz prosta podwójnie: podwyższoną pen- 
sję i miano bezinteresownych, 

Co to znaczy umieć czekać! 

  

FAKIR CZY KUGLARZ. 

Tahra Bey popisywał się w Paryżu od- 
dawna. Zwano go królem fakirów, gdyż do- 
konywał zaiste nadzwyczajnych rzeczy, od 
których włosy stawały widzom na głowie. 
Dziennikarz Paul Heuzć napisał nie artykuł, 
ale całą książkę, w której dowodził, że fa- 
kir nie robi nic nadzwyczajnego i nie trzeba 
być wcałe fakirem, by to samo uczynić. Ta- 
hra Bey wyzwał Heizego na mecz, dowo- 
dząc, że nikt nie zrobi tych eksperymentów, 
które on pokaże. 

W olbrzymim cyrku nie było wolnego 
miejsca — stano formalnie na głowach są- 
siadów. Wielki fakir zaczął swe praktyki: 
wziął dwie długie szpilki i przekłuł sobie 
niemi nos na wylot, język przekłuł również, 
potem policzki. Pożyczywszy od widza du- 
ży składany nóż, wbił go sobie w gardło 
po rękojęść. 

Publiczność była zachwycona i damaga- 
ła się, by Heuzć spróbował tych przyjemno- 
ści. Biedny dziennikarz wbił sobie szpiłkę w 
nos — krew się polała strumieniem, ból nie- 
znośny — wyciągnął więc ją czemprędzej 
i próbował się usprawiedliwić brakiem wpra- 
wy i treningu. Krzyki zagłuszały go, aż na- 
gie wyskoczył przystojny mężczyzna — ме 
fraku i oświadczył, że choć nie jest fakirem 
uczyni wszystko to, co Tahra Bey. 

1 rzeczywiście uczynił. Nakłuł się szpil- 
kami jak poduszeczka szwaczki, wsadził 
nóż i był mimo to najzdrowszym pod lam-. 
pami człowiekiem. Tahra Bey niedał za wy- 
graną: położył się nagi na desce najeżonej 
ostremi gwoździami i kosami — nieznajo- 
my zdjął frak, bieliznę i również przewracał 
się i tarzał bezkarnie po ostrych szpikulcach. 
Tahra Bey kazał sobie położyć * ogromny 
kamień na głowę i walić po nim młotami — 
nieznajomy czytał gazetę podczas tej samej ; 
operacji. 

Ostatecznie Tahre 
przewyższa nieznaj 

  

Bey przyznał, że nie 
go w niczem. Heuzć 

    

tryumfował, nieznajomy ubierał się z po- 
wrotem. 3 ma 

Nazywam się Karma, oświadczył on, 
nie jestem żadnym fakirem a jednak widzi- 
сс 

Publiczność opuszczała cyrk z przeko- 
naniem, że być może Tahra Bey i Karma nie 
są fakirami, że być może nie trzeba być fa- 
kirem, by robić takie sztuczki ale.. ale trze- 
ba być czemś innem niż zwykłym śmiertel- 
nikiem by robić podobne eksperymenty. Mo- 
żna ich nie nazywać fakirami, ale jakoś ich 
nazywać trzeba. 

My myślimy tak samo. Karol. 

PRM 
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NA GWIAZDKĘ 
Jeśli chodzi o wybór i cenę, to dla każdego budżetu odpowiednie 

KSIĄŻKI 
znajdziecie w Księgarni 

Gebethnera i Wolffa i S-ki 
w Wilnie, ul. Mickiewicza Nr 7, tel. 6-24, 

NUTY KALENDARZE. 

908393909 209860935094060V%8V4666 

LONAL ratychniast potrzebny 
DLA BIURA Z 1— 

w centrum miasta, 
Z PLANEM LOKALU składać codziennie od 11—1, z wyjąt- 
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Pczemysłowo-Handlowej w Wilnie, Mickiewicza 18, Ill piętro. e © 

049900800828L65+66669145+1442 

W. Gharytonowicz i S-ka 
Apteczny Dom Handlowy 

Wilno, Mickiewicza 7. 
DZIŚ kupującym dajemy 

Goiazdhowe premje 
Oddział hurtowej sprzedaży: : 

Wielka 58. Telefon 392. 
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dno, my mężczyźni zawsze jesteśmy 
optymistami w stosunku do kobiet. Je- 
stem zdania, że żaden mężczyzna nie 
mógłby napisać Pani Dulskiej. Dla 
mnie Szambelanowa jest typem płyt- 
kiej, salonowej damy, mającej zawsze 
i do wszystkich urojone pretensje, de- 
klamującej o swej wyższości (zwykle 
bez żadnej słuszności) i stwarzającej 
koło siebie atmosferę nieznośną. W pa- 
łacach takie panie mówią bardzo 
nawet ładnie po francusku, ubierają się 
według ostatniej mody (to zawsze) i 
często są nawet ładne, są więc zupeł- 
nie niepodobne do typu Cwiklińskiej, a 
jeżeli są typami przerastającymi otocze 
nie Jowialskich, jak chce p. Helena Ro- 
mer, to całkiem nie mogą być typem 
generałowej Tuz z komedji Fredry. 
Szewczyk Węgrzyna posiadał wszyst- 
kie cechy andrusa ze Lwowa. Czy jed- 
nak artysta, który chce się początkowa 
bawić a potem zalecać do Heleny, mo- 
że być tak trywialny, czy może nara- 
żać się na Żart, że nie umiał w żarcie 
zachować miary? Trzeba o tem pamię 
tac, że w owych czasach wszelkie 
wybryki były możliwe. musiały się 
jedna kliczyć z wykwintnością form 
towarzyskich nieraz nawet rubasznych, 
a nawet rozwiązłych. 

Jednem słowem Ludomir mógł 

POD HASŁEĄ4 $SA4ŃOWYSTARCZALNOŚCI: 
w każdym domu ra Święta Bożego Narodzenia 
znaleźć się powinny najlepsze wina krajowe 

Pierwszej Wileńskiej Spółki Win i Przetwarów Owotowyt 
Wytwórnia Win Piłsudskiego 2. 

tel. 886. 

być iiglarzem, ale nigdy ulicznikiem. 
A scena Janusza z Wiktorem czy mo- 
żliwa w salonie? Grając Pana Jowial- 
skiego zapomniano o tem, że komedja 
pisana była sto lat temu i że się odby< 
wała ^ w pałacu. Poruszam tylko jed- 
ną stronę przedstawienia Pana Jowial- 
skiego, o stronie ideowej pisał już p. 
Piotrowicz w „Słowie a p. Kucharski 
w swej niezmiernie ciekawej książce. 

K. St. 
* * + 

Pomimo szczerej przyjemności pły- 
nącej z możności oglądania tak często 
znakomitych gości z Warszawy, nie mo 
gę oprzeć się zdziwieniu, że Dyrekcje 
obu naszych teatrów, niemal na począt- 
ku sezonu zaczęiy operować gościn- 
nymi występami. Uościnie występy 
poza wielu walorami mają tę złą stronę, 
że odzwyczajają publiczność od sił miej 
scowych. Nieraz zdarzyło mi się sły- 
szeć zdanie „Dzisiaj nie warto iść da 
teatru grają sami swoi, niema wvstępo- 
wiczów!* 

Publiczność jes  zdezorjentowana 
tembardziej że się znajduje w położeniu 
osiołka, któremu w żłobie dano w jed- 
nym Junoszę - Stępowskiego w drugim 
Gorczyńską, nie wie sama co wybrać 
czy Malicką i Węgierkę cz: WORA 

  

ul. Wileńska 36 <% Sprzedaż win, wódek, likierów i 
artykułów spożywczych > 

rodowy. Na tej rozterce duchowej tracą 
oba teatry, gdyż publiczności naprawdę' 
lubiącej teatr i mogącej sobie pozwolić 
na częste bywanie w teatrze przy znacz 
nie podniesionych cenach, jest w Wil- 
nie stanowczo za mało aby dać dwa 
kompiety. Resztę. publiczności Wileń- 
skiej stanowią tacy, którzy przygodnie 
bywają w teatrze, znacznie chętniej u- 
częszczając do kina, albo tacy, którzy 
bywają w teatrze przez snobizm, i to 
tylko wtedy gdy wiedzą, że spotkają 
tam eleganckie towarzystwo. Ten wła- 
śnie objaw dał się zauważyć na wystę- 
pach Malickiej i Węgierki w Reducie. 
Na pierwszych kilka przedstawień, bi- 
lety rozchwytano niezmiernie szybko, 
jak na nasze stosunki, potem frekwen- 
cja zmalała a wreszcie na premjerze 
„Prawdziwej  miłości'* Bracca, była 
skandalicznie małą. Ten brak zaintere- 
sowania nową kreacją doskonałych ar- 
tystów, przypisać należy nietylko pub- 
liczności Wileńskiej, ale w dużej mierze 
że był to jeden z trzech dni gościnnych 
występów Teatru Narodowego. 

,. Rzecz inna, że nawet artystom tej 
miary co Malicka i Węgierko, unikać 
należy grania kolejno dwóch sztuk bli- 
źniaczo do siebie podobnych w treści i 
formie, jak „Świt, dzień i noc" Nico- 
demiego i „Prawdziwa miłość” Bracca, 

+. CENY 4% 
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tembardziej że ta ostatnia jest znacznie 
słabszą, nie tak młodzieńczo wiośnia- 
ną i mniej subtelną, jak „Świt, dzień i 

“ 

Swiežo widziana sztuka Bracca sta- 
ła się nowym przyczynkiem do moich 
spostrzeżeń że współczesne sztuki wło 
skie, (przynajmniej te które oglądamy 
na scenach Polskich, a więc Nicodemi 
Ciarelli, Bracco, a nawet Pirandello), 
są pisane wyłącznie dla jednego albo 
dwóch aktorów .G'zbsze psychologicz=* 
ne zagadnienia, są ujęte przez Pirande- 
Ila w jednej roli, inne występujące w 
sztuce figury są to nic nieznaczący 
komparsi, potrzebni tylko dla dawania 
repliki i dla tem lepszego uwypuklenia 
postaci czołowej. U innych wyżej wy- 
mienionych autorów scenicznych wło- 
skich temat stanowi miłość, przeważ- 
nie od pierwszego, wejrzenia dwojga 
ludzi, którzy po szeregu mniej lub wię- 
cej zręcznych i poetycznych krzyżowań 
szpady, o to mówiąc wulgarnie, kto ko- 
go za łeb weźmie, mężczyzna czy ko- 
bieta, w rezultacie zgodrie padają so- 
bie w objęcia. / : 

Wszystkie te sztuki są pisane tylko 
dla dwóch osób, chociażby w nich wy= 
stępowało i więcej aktorów, gdyż te 
inne postacie nie są traktowane epizo- 
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Wydalenie 18 uczni 
W numerze wczorajszym  podali- 

*šmy o aresztowaniu działacza biało- 
ruskiego, nauczyciela gimnazjum bia- 
łoruskiego — Sawickiego. Obecnie jeste- 
śmy w możności podać garść szcze- 
gółów, dotyczących całej afery, która 
posłużyła powodem „do represyj kar- 
nych. я 

Zarządzeniem Kuratora Wileńskie- 
go Okręgu Szkolnego wydalono z 
gimnazjum białoruskiego osiemnastu 
uczai, przeważnie z 7ej klasy, za u- 
dział w nielegalnym zjeździe T-wa 
Szkoły Białoruskiej. 

Wielki pożar przy 

qimn. białoruskiego 
Ponieważ wydaleni uczniowie urzą 

dzili w gmachu gimnazjum manifesta- 
cję, przyczem pobili jednego z kole- 
gów, zawezwana policja usunęła awan 
turników z terenu gmachu gimna- 
zjum. 

Nie bacząc na te występowania, 
mauka we wszystkich klasach odbywa 
się normalnie i nie była przerywana. 

Aresztowany nauczyciel Sawicki, 
jako nieposiadający obywatelstwa pol- 
skiego odstawiony został do granicy 
i wysiedlony z terenu Rzeczypospo- 
litej. 

ul. Kalwaryjskiej. 
Wczoraj wybuchł wielki pożar w domu Nr. 126 przy ul. Kalwaryjskiej. Spaliły 

się dwa domy mieszkalne oraz stodoła. Straty wynoszą około 20 tys. zł. 
Podczas pożaru został raniony w nogę oraz rękę 20 letni Rafał Turczyn zam. 

Kalwaryjska 97, którego w stanie ciężkim dostawiono do szpitala św. Jakóba. 
Straż ogniowa zabezpieczyła sąsiednie 

€ uratować. 
domy, ale płonące objekty nie udały się 
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Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii М. 5. В. 

z dnia 20 — -XHI 1928 ; 

Ciśnienie J 
średnie w m. | 15 

„femperatura | _ 9, 
średnie i оЕ 

Opad za da” j 
66 w mn į 

į 
Wiatr i SEE i 
rzeważający \ Południowo-zachodni 

Uwagi: Pochmurno. 

fiinimum za dobę — 619C. 

Maximum: na dobę — 720. 
Tendancja barometryctaa: spadek 
ciśnienia. 
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URZĘDOWA. 
— Konierencja w sprawie ochrony lą- 

sów. W sprawie ochrony lasów odbył dziś 
p. wojewoda Raczkiewicz konferencję z pre- 
zesem Okręgowego Urzędu Ziemskiego Łą- 
czyńskim i wyższymi urzędnikami wydziału 
województwa. 

— Wyjazd na urlop p. Wojewody. Wo- 
jewoda Władysław Raczkiewicz wyjechał 
w dniu 20 b. m. na uriop wypoczynkowy, 
w czasie którego obowiązki wojewody pieł- 

* nić będzie wicewojewoda Ste' fan Kirtiklis. 
— Odznaczenia w policji państwowej 

woj. Wileńskiego. Pan prezes Rady Ministrów 
nadał srebrńe krzyże zasługi następującym 
oficerom policji za zasługi położone na polu 
bezpieczeństwa publicz.: b. komendantowi 
P.P. m. Wilna nadkom. A. Reszczyńskiemu 
(po raz drugi), nadkom. Eugenjuszowi Ko- 
nopce, inspekcyjnemu Komendy Wojewódz- 
kiej, kom. Cz. Kubarskiemu, komendantowi 
powiatowemu w Brasławiu, oraz podkomi- 
saizom: Janowi Glińskiemu z komendy P. P. 
m. Wilna, Tadeuszowi Skałskiemu; kom. 
pow. w Głębokiem i Stan. Wasilewskiemu z 
konzendy P. P. z Wilna. 

— Z obrad komisji rolnej, W czasie 
obrad komisji rolnej, które toczyły się w o- 
statnich dniach w Urzędzie Wojewódzkim 
«ustalono szereg wytycznych zarówno orga- 
nizacyjnych jak i fachowych w kwestji pod- 
niesienia rolnictwa w województwie wileń- 
skiem. Tezy komisji posłużą za punkt wyj- 
ścia dla powiatowych komisyj „rolniczych 
oraz dla dobrowolnych organizacyj rolniczych 
działających na terenie województwa. Po- 
wiatowe Komisje rolne rozpoczęły już w 
myśl powyższych wytycznych swe prace. 
ierwsze posiedzenie komisji powiatowej 

odbyło się w Święcianach w dniu 19 b. m. 
Na posiedzeniu tem opracowano budżet rol- 

ny Sejmiku Święciańskiego. 
— Ruch służbowy w sądownictwie wileń 

skiem. Dotychczasowi podsekretarze Sądu 
Okręgowego w Wilnie p. 3. Napoleon Na- 
łęcz-Moszczyński i Michał Brożewicz miano- 
wani zostali, z ważnością nominacji od 1 
stycznia 1929 r. sekretarzami Sądu Okręgo- 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
-  — w sprawie zatrudnienia bezrobotnych. 
Jak się dowiadujemy w roku bieżącym roz- 
wnictwa bezrobotnym produktów i opału 

nie będzie. Natomiast zostanie wzmożona 
akcja w kierunku zatrudnienia bezrobotnych. 

— (o) Zmiana ustawy o ochronie loka- 
torów. W Nr. 100 „Dz. Ustaw"  ogło- 
Szona została ustawa, zmieniającca ustawę 
z dnia 11 kwietnia 1924 r. o ochronie loka- 
torów Art, I postanowi ia, iż eksmisja z 
mieszkań, przewidzianych w oddziale 5, który 
przewiduje moratorjum mieszkaniowe — @а 
bezrobotnych na mocy decyzji sądu nie bę- 
dzie wykonywane o ile bezrobotny otrzymał 

dycznie ale stanowią tylko 'akcesorja, 
tło, żywe dekoracje. 

Mam wrażenie że ta dwuosobowa 
- budowa sztuk włoskich, tak odmienna 

od twórczości scenicznych innych na- 
rodów, wypływa z założenia, że we 
Włoszech teatry objazdowe sformowa- 

kme przez jednego albo dwoje znakomi- 
- tych aktorów i reszty zespołu dobrane- 

go ad hoc, większość stanowią. To też 
autorzy piszący sztuki wyłącznie dla 
tych wielkich aktorów, muszą się liczyć 
z ich warunkaini, to jest dają tylko ta- 
kie epizody, które nawet przy najmar- 

niejszej obsadzie ani sztuce ani rolom 
popisowym w niczem zaszkodzić nie 

mogą. : : 
U nas w Polsce powinno się umiar- 

kowanie korzystać z repertuaru włos- 

kiego... Gdyż to, że takie dwuosobowe 
sztuki mogą być grane tylko przez pra- 
wdziwych mistrzów sceny stanowi wiel 
kie niebezpieczeństwo dla teatrów pro- 
Wincjonalnych, które w swych zespo- 

4 łach mają często doskonałych aktorów 
_ charakterystycznych, ale bardzo rzad- 
ko, amantów z odpowiednimi warun- 

( kami i amantki z urodą i wrodzonym, 
trochę sztucznym wdziękiem Malickiej. 
okusa jest zbyt wielka, role świetnie 

napisane, popisowe, dają możność za- 
prezentowania się w  najkorzystniej- 

pracę i spłaca prócz bieżącego komornego 
zaległe komorne w ratach, wynoszących 
25 proc bieżącego komornego miesięcznego. 

TOWARZYSKA. 
Dowiadujemy się, że Pan Minister Prze- 

mysłu i Handlu inż. Eugenjusz Kwiatkowski 
„objął protektorat nad „Bałem Morskim*, któ- 
ry organizuje Wileński Oddział Ligi Morskiej 
i Rzecznej w dniu 5 stycznia 1929 r. w sa- 
ionach Oficerskiego Kasyna Garnizonowego 
ul. Ad. Mickiewicza Nr, 13 Tradycyjne eie- 
kty świetne na tym pierwszorzędnym balu 
tym razem obdarzą gości nowemi wyszuka- 
nemi niespodziankami. Bilety można naby- 
wać u Pań Gospodyń, w Sekretarjacie Ligi 
w godz. 9—12 (Zauł. Św.-Michalski Nr. 5) 
oraz przy wejściu na bal. 

— Zrzeszenie działaczy byłej Oświaty 
Poiskiej za czasów zaboru rosyjskiego. Pra- 
gnąc zespolić wszystkich pracowników b. 
„nielegalnej " Oświaty Polskiej w Wilnie, 
zwracamy się z apelem do koleżanek i kole- 
gów, prosząc o nadesłanie swych adresów. 

W. Węsławski, Niemiecka 3 m. 4. 
St. Jarocki, Montwiiłowska 11. 

— Przedstawienie amatorskie. W nie- 
dzielę dnia 23-12 r. b. o godz, 7 wieczorem w 
sali Domu Katolickiego przy kościele św. 
апа zostanie odegrana sztuka w 3-ch aktach 
p. t. „Bez ten Św. opłatek" w wykonaniu 

A sił amatorskich. 
— Podziękowanie. Zarząd Towarzystwa 

Wychowania Przedszkolnego składa za na- 
szem pośrednictwem najserdeczniejsze  ро- 
dziękowanie dyrektorowi Hniedziewiczowi 
oraz personelowi Księgarni Stowarzyszenia 
Nauczycielstwa za pomoc i ofiarowanie lo- 
kalu na kiermasz gwiazdkowy urządzony 
staraniem Towarzystwa. 

RÓŻNE 
— Rozporządzenie w sprawie zwalcza- 

nia wścieklizny. Z powodu groźnego szerze- 
nia się wścieklizny na terenie całego woje- 
wództwa p. Wojewoda wileński wydał roz- 
porządzenie w sprawie zwalczania tej nie- 
bezpiecznej choroby. Zarządzenie to omawia 
szeroko obowiązki osób władających cho- 
rem zwierzęciem oraz tryb postępowania 
władz weterynaryjnych w wypadku ujaw- 
nienia chorego na wšciekliznę zwierzęcia i 
dalszych kroków zapobiegawczych. 

Rozporządzenie to poucza też władze po- 
licyjne i samorządowe jak należy postępo- 
wać w wypadku szerzenia się epidemii, jak 
ma być wykonywana praca rakarzy i t. p. 

mamy restauracyj i sklepów z 
wódką. Pan Wojewoda wileński ustalił ilość 
i rozmieszczenie zakładów uprawnionych do 
sprzedaży i wyszynku napojów alkoholowych 
na rok 1929 na terenie woj. Wileńskiego. 

W samem Wilnie będziemy mieli 27 re- 
stauracyj i 63 sklepy detalicznej sprzedaży 
pow. Wileńsko-Trocki: 23 restauracje i 25 
sklepów, pow. Święciański: 20 restauracyj 
i 27 sklepów, pow. Brasławski: 15 rest. i 15 
sklepów, pow. Dziśnieński: 18 rest. i 27 skle- 
pów, pow. Postawski: 10 rest., 14 sklepów, 
pow. Mołodeczański: 10 rest i 19 skl,, pow. 
Wilejski: 14 rest. i 19 ski. i pow. Oszmiań- 
ski: 14 rest. i 15 sklepów. 
- Ilošė ta jest až nazbyt wystarczającą 
i dlatego policja powinna ze zdwojoną czuj- 
nością tropić tajne restauracje i wyszynki. 
Dla nikogo nie jest tajemnicą, że wódkę mo- 
żna obecnie kupić w każdym niemal sklepi- 
ku i na każdym dworcu. 

ŻYCIE BIAŁORUSKIE 

— Zmierzch Białoruskiego Instytutu Go- 
spodarstwa * kultury. Nader chardkterystycz- 
ną ilustracją braku zainteresowania szerszych 

mas działalnością poszczególnych instytucyj 

białoruskich jest fakt, że zarząd Instytutu zre- 
zygnował z dość wystawnego lokalu przy ul. 
Ostrobramskiej Nr. 8, posiadającego scenę 
dla przedstawień amatorskich, salę tarteczną 
it. p. urządzenia a przeniósł się do lokalu 
przy księgarni białoruskiej na Zawalnej Nr. 
76. 

  

   

Warto tu wspomnieč, že wzmiankowany 
„Iokal“, de facto nędzna izdebka, stanowiąca 
normalnie mieszkanie księgarza, od wielu już 

lat słynie jako efemteryczna siedziba tych 

WODE AO TOOOEOE OK OZ OZZIE WÓOC Z O ROOOETOEOEZZEOOW CCS A 

szym świetle, a przytem w rolach Anny 

i Marja Malicka i Węgierko, podbili 

publiczność, prasę i zdobyli sławę! To 

też każden na Nicodemim pragnie swo- 

ich sił spróbować, dotychczas nie spot- 

kałam żadnej, młodej i przystojnej arty- 

stki, któraby się o rolę Anny nie ubie- 

gała a przynajmniej o niej nie marzyła. 

Bardzo często artyści w pogoni za 
efektem nie zdają sobie sprawy, że w 
sztuce, gdzie akcji nie ma, intryga jest 
nikła, a tylko dwoje łudzi swą grą mu- 
szą przykuć i zaabsorbować uwagę wi- 
dza przez całą długość wieczoru, ta 

gra musi być niesłychanie żywa, wy- 
cezeławana subtelnie do najdrobniej- 
szych szczegółów, aby się nie stać 
nudnym, monotonnym i nużącym dia- 
logiem, który wywołuje niesmak i zie- 
wanie zamiast zachwytu. ZOPP. 

Dyskusja na temat naszych teatrów może 
tylko pobudzić publiczność do częstszego 
odwiedzania Reduty i Lutni. Literatura nie 
jest, niestety, czytywana u nas tak, jak na 
to by zasługiwała. Niech więc przemawia 
przynajmniej przez scenę. Artykuły poniż- 

sze zamieszczamy jako dyskusyjne. Świad- 
czą one 0 intensywności wrażeń widzów, 

odnoszonych w teatrze. A znajomość Jowial- 
skiego u nas na dyskusji tej tylką zyska. 

SIE ° 
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Z posiedzenia Rady Miejskiej w dniu 20 XII 1928. 
Na wstępie kilka spraw zostało zdjęte 

z porządku dziennego, w tem: Sprawa po- 
bierania dodatku komunalnego do państwo- 
wego podatku od nieruchomości, projekt 
statutu drogowego, projekt statutu elektrow- 
ni miejskiej, projekt przepisów wodociągu 
wych oraz projekt statutu nagrody literec- 
ko-artystycznej im. Ad. Mickiewicza. Nato- 
miast przybyły 4 sprawy: wniosek o dodat- 
kowym budzecie w działe elektrowni, spra- 
wa podp'sania weksla na sumę 61500 zł. 
zą maszyny Gla betoniarni miejskiej, udzie- 
lenia subwencji na wystawę pedagogiczną i 
gwarancji za kasy oszczędnościowo-pożycz- 
kowe. Zgłoszone ponadto zostały wnioski 
nagłe o zapomogach, przedłużenie czasu 
oświetlenia ulic, wydania 13-tej pensji, re- 
wizji postanowienia o przeznaczeniu 6040 
zł. ua cele kulturalao-oświatowe i wresz- 
cie zaangażowania lekarza. Nagłość wnio- 
sków bez dyskusji zostałą przyjęta, z wy- 
jątkiem wniosku w sprawie 6000 zł. na cele 
kuliuralno-oświatowe, który upadł. 

Sprawy, nad któremi nie dyskutowano. 

Widocznem było, że lewica oszczę= 
dza swą elokwencję dla wyładowania 
jej przy omawianiu kwestji nasuwają- 
cych mniejszą lub większą sposobność 
do zaakcentowania wyłącznego prawa 
zabierania głosu w imieniu robotników. 

Cały szereg spraw po ster otypo- 
wem pytaniu p. przewodniczącego (pre 
zydenta j. Folejewskiego) — sprzeci- 
wu niema- — znalazł szczęśliwe za- 
kończenie .w postaci przyjęcia wnio- 
sków przez Radę bez dyskusji. Do tych 
należą następujące punkty porządku 
dziennego: 

1. Wnioski w sprawie przeniesie- 
nia kredytów w budżecie 1928—29 r. 

2. Sprawa zryczałtowania podatku 
widowiskowego od kinematografów na 
rok 1929—30. Zgodnie z zatwierdzo- 
nym wnioskiem wymieniony podatek 
zryczałtowany został ustalony w wy- 
sokości 240.000 zł. w tem na poszcze- 
gólne kinematografy przypada: Heljos 
— 71.000 zł., Lux — 15.000, Wanda 
—20.000, Połonia —59.000, Eden — 
23.000, Picadiliy — 27.000 i nowy ki- 
nematograf przy ul. Mickiewicza 9 — 
15.000 zł. 

3. Projekt statutu stypendjum dla 
dzieci pracowników straży ogniowej. 

4. Projekt statutu stypendjum dla 
doktoranta lub słuchacza wyższych 
kursów pracującego nad zagadnieniami 
samorządowemi. 

5. Sprawa ustalenia tenuty dzieržaw 
nej za działki ziemi miejskiej, stanowią- 
ce części nieotwartych ulic i placów 
(1adny Dzidziuł nie omieszkał tu wy- 
stąpić z przemówieniem w obronie naj- 
biedniejszych dzierżawców, dał jednak 
za wygraną skoro mu zrobiono uwagę, 
że w dyskusji na komisji występował 
za podwyższeniem tenuty dzierżawnej 
więc nie wie prawdopodobnie sam 0 
co mu właściwie chodzi). 

6. Wniosek o dodatkowym budże- 
cie w działe elektrowni. 

7. Wniosek o upoważnieniu Magi- 
stratu do podpisania wekslu na  su- 
mę 61.500 zł. za maszyny dla beto- 
niarni miejskiej. 

8. Sprawa udzielenia gwarancji za 
kasy pożyczkowo-oszczędnościowe. 

"9. Sprawa udzielenia subsydjum dla 
Kuratorjum szkolnego na kursy peda- 
gogiczne w wysokości 1500 zł. Przy- 

  

lub innych, istniejących przeważnie na papie- 
rze tylko instytucyj białoruskich.. 

Wobec tak opłakanego stanu rzeczy zro- 
zumiałem się staje świeżodokonane ustąpie- 
nie p. T. Bildziukłewicza — niedoszłego po- 
sła białoruskiego od „Sielsojuzu“ — ze sta- 
nowiska prezesa instytutu, którą to godność 

(o). 
A 
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TEATR I MŪZY 
— Reduta na Pohulance. Dziś, po raz 

szósty komedja Wł. Perzyńskiego „Uśmiech 
losu' z genjalnym Stefanem Jaraczem w 
postaci Siewskiego. Pozatem obsada premje- 
rowa. 

Bilety wcześniej do nabycia w „Orbisie'* 
i od godz. 17-ej w kasie teatru. 

— Teatr Polski sala „Lutnia*. „Mamu- 
sia”, Dziś, graną będzie po raz pierwszy 
„Mamusia“ przezabawna komedja Hilschfel- 
da i Franka „Mamusia oprócz płerwszorzęd- 
nego dowcipu, posiada wiełką dozę satyry, 
która łagodnie upomina dzisiejsze społeczeń- 
stwo. Jutro „Mamusia”. 

— Wznowienie „Ja tu rządzę”, W nie- 
dzielę o godz. 8 m. 3U graną będzie po raz 
pierwszy krotochwila W. Rapackiego, „Ja tu 
rządzę* z p. Wyrwicz-Wichrowskim w roli 
chłopca szewckiego. 

— Popołudniówka niedzielna W  nie- 
dziełę o godz. 5 m. 30 p. p. grany będzie 
„łdjota * F. Dostojewskiego, z p. Malinow- 
skim w roli ks. Myszkina. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Zaczadzenie. W nocy na 20 b. m. 
wskutek wcześnie zamkniętego pieca za- 
czadziały dzieci: Halina, Czesław i Antoni 
Pactorowie (Chełmska 24), oraz Anna Jod- 
ko (Mickiewicza 19 m. 16). 

Pogotowie udzieliło chorym pomocy. 

НЕ   : = 

  

Czopki he- e (z kogutkiem) 
moroidalne „Varico) SRA ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

zmniejszają guzy (żylaki). 
Sprzedaja apteki i składy anteczne, 

Perimuffera Uiiramaryna 
est bezwzględnie najlepszą i naj- 
wydatniejszą farbą do bielizny i ce- 
(ów malarskich. Odznaczona na wy- 

w Brukseli i Medjolanie 
złotemi medalami 

Biura Fabryki Ch. Perlmuttera, 
Lwów, Słoneczna 20. 

Wszędzie do nabycia. 

    

      

  

stawach 
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SG 19.55 — 20.15: 

znając powyższe subsydjum Rada — 
na wniosek radnego Ehrenkreutza — 
postanowiła zwrócić uwagę Kuratorjum 
na konieczność obierania dla wystaw 
bardziej odpowiedniego czasu. 

10. Sprawozdanie z działalności 
Komitetu Odbudowy w Wilnie. Wnio- 
sek radnego Rafesa by sprawozdania 
w tej sprawie były bardziej wyczerpu- 
jąco opracowywane i zawczasu poda- 
wane do wiadomości radnych celem 
należytego przestudjowania został 

pa Magistrat przyjęty do wiadomo- 
ci. 

Wybory członków komisji lustra- 
cyjnej do spraw miejskiego podatku od 
placów budowlanych i gruntów o cha- 
rakterze budowlanym oraz wybory 
członków Komisji Rewizyjnej i Opieki 
Społecznej — większego zainteresowa- 
nia nie wywołały. 

Pożyczać, czy nie? 

Sprawa zaciągnięcia w Banku Go- 
spodarstwa Krajowego pożyczki krót- 
koterminowej w kwocie 1 т!Ц. zł. na 
roboty inwestycyjne rozpętała śpiące 
dotychczas żywioły. Przyczynił się do 
tego poniekąd radny Kubelis, który w 
krótkich słowach a rzeczowem ujęciu 
— nie negując bynajmniej potrzeby i 
obawiązku przyjścia z pomocą bezro- 
botnym przez zatrudnienie ich na ro- 
botach inwestycyjnych — wykazał roz- 
rzutność, niecelowość i szkodliwe pro- 
wadzenie robót kanalizacyjnych w okre 
sie zinowym przy stosowaniu wyna- 
grodzenia t. zw. dniówkowego. Osta- 
teczny wniosek jego zdążał ku temu, 
żeby Komisją Techniczna rozważyła 
metody wykonywania prac z uwzględ- 
nieniem zasad ich naukowej or:.ganiza- 
cji. 

Słuszny zewszechmiar wniosek 
wywołał replikę ze strony radnego Za- 
sztowta, który zarzucił przedmówcy 
nieuwzględ' nianie „konieczności spo- 
łecznej'* Z rozumowań r-go Zasztowta 
wynikało, że ta konieczność społeczna 
polega właśnie na tem by roboty prze- 
prowadzać w czasie najbardziej nieod- 
powiednim pod względem  technicz- 
nym i w sposób najdroższy. Pozatem 
rzucił on luźną myśl, czy nie należało- 
by się zastanowić nad innem źródłem 
zdobycia pieniędzy np. przez opodatko- 
wanie. 

Ta astatnia myśl trafiła bardzo po- 
ważnie do przekonania radnego Arano- 
wicza, który — jakkolwiek poparł wnio 
sek o zaciągnięcie pożyczki ze wzglę- 
du na konieczność natychmiastowego 
zapoczątkowania robót inwestycyjnych 
— wysunął jednak równocześnie wnio- 
sek o zbadaniu zdolności podatkowej 
mieszkańców m. Wiłna oraz o wyjed- 
naniu na zatrudnienie bezrobotnych 
większych dotacyj ze strony Rządu. 

Radny poseł J. Piłsudski zwracał 
uwagę radnych na uciążliwe warunki 
pożyczki, wypowiadając się przeciw 
jej zaciągnięciu. 

Radny Stążowski obstawał za „,ro- 
bieniem* pożyczki. Liryczne zwroty 
w jego przemówieniu znakomicie har- 
monizowały z wyrazem jego twarzy... 

Ostatecznie Rada wypowiedziała 
się za zaciągnięciem pożyczki, zaleca- 
jąc jednocześnie Komisji Technicznej 
rozważenie metod organizacji pracy, 
które przyczyniłyby się do uzyskania 
oszczędności, oraz zbadanie tak możli- 
wości dalszego opodatkowania jak о- 
trzymania większych dotacyj rządo- 
wych. 

Interes „gwiazdkowy“. 

Na to są šwieta, by „obroncy ludu“ 
robili interesy na wpajaniu przešwiad- 
czenia, że tylko im chodzi o dobro 
pracówników i robotników. 

Wysunięto wnioski nagłe, a których 
na wstępie nadmieniłem. 

W związku z wnioskiem P. P. S. 
o zapomogach bezzwrotnych robotni- 
kom zatrudnionym przy wodociągach, 
kanalizacji i stacji pomp,— przewodni- 
czący wyjaśnił, że Magistrat uchwalił 
wydanie pożyczek w wysokości 50 zł., 
potrącanych w ciągu 5 tygodni. Wnio- 
sek radnych P. P. S$. nie wskazuje po- 
krycia wydatków. Rada przychyliła się 
do wniosku, że należy zawiesić potrą- 
canie do czasu, kiedy Magistrat wskaże 
źródło pokrycia. 

    
Da innych wniosków, — wobec 

spóźnionej pory — powrócimy jutro. 
SER I $ : Ę 

RADJO. 
Piątek dn. 21 grudnia 1928r. 

11,56—12.10 Transmisja z Warszawy 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie, oraz komunikat meteorologicz. 
16.10—16,30: Odczytanie programu _dzien- 
nego i chwilka litewska. 16.30—16,45: Kurs 
języka włoskiego. 16.45 — 17.00: „Przeglad 
najnowszych ' wydawnictw* 17.10 — 17.35: 
Koncert Orkiestry Rozgłośni Wileńskiej 
17.35—18,00: „Muzyka w Wilnie przed stu 
laty* odczyt, 18.00—18.30: Koncert Rozg. 
WiL 18.30 — 1900: Audycja Literacka. 
19.00 — 19.30: Muzyka z płyt gramofo- 
nowych. 19.305 19.55: „Skrzynka Poczt.* 

Sygnał czasu z . Warsz. 
Odczytarie programu na sobotę i komuni- 
katy. 20.15: Tr. końcertu symfonicznego Z 
Filharmonji Warsz. oraz retransmisje ze 
stacyj zagranicznych. 

   

  

NOWOŚĆ! MODEL 1929 r. 

RĄBJO 
Trzechlampowy ekranowany o dbior 

nik co do mocy zasięgu i selektyw- 
ności zastępuje 5 - 6 lampowy. 

Ekonomiczny, tani i łatwy w obsłudze 

Wileńska Pomoc Szkolna 
Wilno, Wileńska 38 рс8с-0 
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Widmo głodu na Białorusi sowieckiej. 
Z pogranicza sowieckiego donoszą, że w pobliżu Budsławia placówki К O P. 

zatrzymały większą ilość ludzi usiłujących przedostać się w sposób nielegalny na stro- 
nę polską. Byli to chłopi białoruscy ż workami i koszykami, nędznie ubrani. Zatrzy- 
mani przez polską straż oświadczyli, iż idą w poszukiwaniu chleba. Opowiadali przy- 
tem, że niektórym wioskom na Białorusi zagraża formalny głód. Brak mąki grozi ogól- 
ną katastrofą. Oświadczyli dalej, iż nie boją się aresztu ani więzienia byle dostać mo- 
gli nieco chleba i sadła. 

Z innych odcinków granicznych donoszą, że wypadki podobne mnożą się nie- 
mal z dniem każdym, zwłaszcza zaś z nastaniem mrozów. Przekraczający granicę wło- 
ścianie zeznają, że władze sowieckie w ostatnich czasach pilnują granicy i stosują ostre 
represje do uciekinierów, którzy poszukując chleba kompromitują ustrój sowiecki wśród 
włościan białoruskich po stronie polskiej, 

L PRZECHADZEK URBANISTYCZNYCH. 
Jeszcze o autobusach. 

W związku z poruszoną przez nas 
kwestją autobusów, kwestją, jak wiadomo 
wysoce aktualna, otrzymaliśmy szereg li- 
stów zarówno od posiłkującej się autobu- 
sami publiczności jak i kół fachowych. | 

Z niektórych treścią pozwolimy sobie 
poniżej zaznajomić czytelników. 

1) Kwestja kompetencji jako moment 
zasadniczy. 

Pan Wacław Pawlikowski, technik, wi- 
ce-prezes Zw. Zaw. Szoferów, oraz Zast. 

Prezesa Związku Samochodów Zarobko- 
wych w Wilnie, a więc osobistość w @а- 
nym wypacku jaknajbardziej kompetentna, 
— jako moment zasadniczy w sprawie 
uzdrowienia stosunków autobusowych w 
naszem mieście wysuwa kwestję kompe- 
tencji. . A 

Niżej podajemy list ten w jego części 
merytorycznej, której wywodom _ trudno 
odmówić sporej dozy słuszności. Oto ona: 

„Tylko wtedy można będzie  zruszyć 
kwestję autobusów z martwego punktu, gdy” 

postawioną ona zostanie na właściwe tory; 

do fego zaś czasu wszelkie postulaty, nawet 

najsłuszniejsze, będą li tylko uderzeniem w 
próżnię! A й 

Przedewszystkiem naležy zdač  sobie 

sprawę że komunikacja autobusowa w Wil- 

nie jest imprezą prywatną i zarobkową, i Z 

tego założenia wyciągać wszelkie wnioski, 

We wszystkich większych europejskich mia- 

stach komunikacja miejska stanowi własność 

magistratów, bądź to bezpośrednio, bądź to, 

jak n. p. w Paryżu, jest przedsiębiorstwem 
mieszanem z dużym udziałem miasta. 

U nas w Wilnie, stosunek magistratu 
ogranicza się w kwestji komunikacji autobu- 
sowej wyłącznie do pobierania podatków, 
zaś trasy linij, rozkład ruchu i ceny na bile- 
ty ustala jak dotąd, Urząd Wojewódzki, W 
tem tkwi pierwszy, i że tak powiem, zasad- 
niczy błąd, konsekwencje którego ponosi jak 
ludność, tak i przedsiębiorcy prywatni. 

Nie chcę bynajmniej w czemkolwiek u- 

bliżyć Referatowi samochodowemu Urzędu 

Wojewódzkiego, który to Referat opiekuje 

się ruchem autobusowym w Wilnie. Odwro- 
tnie, należy się mu uznanie za uruchomienie 
szeregu funkcjonujących obecnie linij auto- 
busowych pomimo bezczynności w tej kwe- 

stji naszego Magistratu. A : 

O ileby autobusy stanowiły własność 
Magistratu, rozstrzygnięcie całego szeregu 
usterek, jak przedłużenie linij,j zmiany w 
rozkładzie, zniżka cen na bilety e.t,c., było- 
by o wiele łatwiejsze ponieważ  magistraty 
posiadają zazwyczaj obok szeregu przedsię- 
biorstw dochodowych, i innych źródeł wpły- 
wów, jak podatki, szereg innych jeszcze 
przedsiębiorstw użyteczności publicznej, jak 
szkoły, szpitale e. t. c. Otóż w ogólnej go- 
spodarce miejskiej linje komunikacyjne 0 
stałej rentowności lub zgoła bezdochodowe 
mogłyby być pomimo to utrzymane, znaj- 
dując pokrycie w całości budżetu magistrac- 
kiego. : 

Natomiast przy obecnym stanie rzeczy, 
trudno wymagać od Urzędu Wojewódzkie- 
go dotacji na uruchomienie kosztem skarbu 
linij chociaż i niezbędnych z punktu widze- 
nia potrzeb ludności miejskiej, mimo to jed- 
nak deficytowych, ponieważ taka inicjaty- 
wa jest rzeczą magistratu. 

Tembardziej trudno jest wymagać coś 
podobnego od przedsiębiorstw prywatnych, 
gdyż przeważnie przedsiębiorca ten jest je- 
dnocześnie i pracownikiem — szoferem lub 
konduktorem, — dla którego moment samo- 
wystarczalności stanowi również  „conditio 
sirre gua non“ uruchomienia tej lub innej 
linji. 

W jaki sposób przedstawiam sobie wyj- 
ście z tego błędnego koła autobusowego? 

Bezwarunkowo głos w tej kwestji winny 
zabrać strony najwięcej zainteresowane — 
przedstawiciele miasta w osobie Magistratu 
i Sekcja Autobusowa Związku  Właścicieli 
Samochodów zarobkowych. Możliwem jest 
także powołanie do życia jakiejś instytucji 
mieszanej z przedstawicielami obu  stron, 
która to instytucja mogłaby definitywnie roz- 
strzygać wszystkie kwestje, jak trasy, ceny 
rozkłady e. t. c. uwzględniając jednocześ- 
nie finansowe konsekwencje poszczególnych 
poczynań”. 

BIEŁDA WARSZAWSKA 
20 grudnia 1928 r. 

Dewizy i waluty: 

  

  

  

Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,88 8,90 8,86 
Belgja 124,00 124.31 123,69 
Hoelandja 35820 359.10 — 357.30 
Londyn 43,26 43.37 43,15 

Nowy-Yurk 8,90 8.92 8.88 

Paryž 34.85 34.94 34,76 

Praga 26,42, 26.48 26.36 
Szwajcaria 171,77 17220 171.35 
Wiedeń 125,51 125.82 125.20 
Włochy 46,71 46,83 46.59 

Marka niem. 212.55 

Ogloszenie, 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w Wil- 
nie Antoni Sitarz, zamieszkały w Wilnie, 
przy ulicy Św. Michalskiej Nr. 8, zgodnie z 
art. 1030 U P. C. ogłasza, iż w dn. 21 
grudnia 1928 r., o godz. 10-ej rano, w Wil- 
nie, przy ul. W. Stefańskiej Nr. 27 odbę- 
dzie się sprzedaż z licytacji publicznej 
majątku ruchomego Mojżesza Zalcberga, 
składającego się z umeblowania mieszka- 
nia, oszacowanego na sumę złotych 5.275, 
na zaspokojenie pretensji Ajzika Lande. 

Komornik Sadowy (-) A. Sitarz. 
  

  

Nowości wydawnicze. 
„. Kornel Makuszyński: „O dwóch 

takich, co ukradli księżyc". Powieść dla 
młodzieży. О$т ilustracyj K. Sopoćki. 
Str. 230. Warszawa. — Gebethner i Wolff. 
1028 r. 

Wyborna, pełna humoru, a zarazem 
wzruszeń najszlachetniejszych lektura dla 
młodzieży. . a i- niema się czego wstydzićł 
—dla starszych osób. Mnóstwo rozkosznej 
groteski ale i spora pociągnięć poet;ckie- 
go pióra. liustracje Sopoćki w stylu tekstu, 
bardzo pomyślnie dopełniają nową książkę 
Makuszyńskiego, którą powodzenie „Bez- 
grzesznych lat" oraz „Bardzo dziwnych 
bajek* z pewnością — nie minie. 

— Christian Cherfils: „Zarys religji 
naukowej*. Wstęp do Wrońskiego filozofa 
i reformatora. Przekład z francuskiego. Z 
serji Prac Instytutu  Mesjanicznego im 
Hoene- Wrofisk.ego. Str. 254. Warszawa. F. 
Hoesick. 1929, 

Dla chcących poznać doktrynę filozofji 
absolutnej genjalnego Polaka, który wy- 

przedził swoją epokę—i naszą, oraz rozej- 
rzeć się krytycznie po ogromnej dziedzinie, 
którą potężny umysł Wrońskiego ogarniał; 
a ala tych, którzy bynajmniej nie są „Za- 
wodowymi* ani filozofami ani matematy- 
kami—książka Cherfilsa, gruntowna a do- 
stępna, oddą rzetelną usługę. Obszerna 
przedmowa P. Chomiczą stanowić będzie 
dla wielu pożądany przewodnik po życiu 
Hoene Wrońskiego - którego dobry wizeru- 
nek dano przed kartą tytułową. 

— Zofja Kossak-Szczucka: „Złota 
wolność". Powieść historyczna. Dwa to- 
my. Str. 564. Kraków. Krakowska Spółka 
Wyd. 1928. 

— Artur Oppman (Or-Ot) „Kochaj 
żołnierza", Wiersze. Barwne ilustracje 
Wojciecha Kossaka. Str. 25. Warszawa. 
Gebethner i Wolff. 1929, 

Ks'ążka propagandowa. Apologja „sta- 
nu* żołnierskiego. Pisze Or-Ot: „Chcę cię 
wychować na żołnierza Byś umiał dzielnie, 
pięknie żyć". Nie trzeba tak się wyrażać. 
Dziecko powinno wiedzieć i rozumieć, że 
w kązaym stanie można dzielnie i pięknie 
żyć. Pisze Or Ot: „Szepty kwiatów z wia- 
trem biegą—Szumi zboża łan—Nic na świe- 
cie piękniejszego — Nad žolnierski stan!“ 
Znowu niepedagogiczna licencia poetica. 
Dla kapłana powinien być najpiękniejszym 
stan kapłański, dla kupca kupiecki etc. Po- 
mijając akcenty wprost surowego milita- 
ryżmu, ślicznie wydana wiązanka wierszy 
wielkiego poety nietyle gloryfikuje boha- 
terstwo żołnierza, nieraz bardzo ciężkie i 
ofiarne, ile... „wojenkę*, uprawianą zawo- 
dowo i con amore. jak to na wojence ła- 
dnie—w każdym bez wyjątku munaurzel 
„Wszyscy piękni są żołnierze, —śpiewa Or- 
Ou Co mówić o ułanach? Jak to pięknie 

„w artylerji siużyć chłopcu przy baterjil-- 
O poeto, 
gdzie tol 

— J.M. Zaleskiej: „Księżniczka Kata- 
rzyna" (przekład, a właściwie przeróbka 
z angielskiego) powieść dla dorastejącej 
młodzieży ukazałą się w wydaniu - trzeciem. 

— J. M. Zaleskiej „iskierki*. Krótkie 
powiastki i bajeczki ala młodszej dziatwy. 
Wyszły świeżo w wydaniu czwartem, 

— Z. Morawskiej: „Na zgliszczach 
Zakonu* (Krzyżackiego), ilustrowanej po- 
MO „dla młodzieży, ukązało się wydanie 
—drugie. 

— Antoniego Bogusławskiego: „Róż- 
ne powiastki" (ilusirowane) oraz „Za- 
jączki" (tez ilustrowane)— w wydaniu Ge- 
bethnera i Wolffa — polecamy gorąco „na 
gwiazdkę* dla drobnej dziatwy. 

— Wł. Czajkin — W krainie Czarownej 
Baśni, (Wrażenia z podróży po  Japonji), 
Warszawa 1928. Str, 106, Cena zł. 4,50. 

‚ ., Państwo wschodzącego słońca — to 
świat o tak odrębnej, swoistej kulturze i 
strukturze, to kompleks tak zajmuj' ących 
i barwnych zjawisk społecznych, wierzenio- 
wych i obyczajowych, że każda książka, 
dająca obraz życia Japonji, czyta się z du- 
żem napięciem ciekawości. P. Włodzimierz 
Czajkin, który podczas wojny Światowej 
spędził czas dłuższy w cesarstwie Mikada w 
charakterze pełnomocnika Głównego Urzędu 
Artylerji, wydał obecnie swe wrażenia z po- 
bytu w Japonji. Barwne wrażenia, urozmai- 
cone zdjęciami fotograficznemi, wprowadzają 
czytelnika w kalejdoskop życia japońskiego. 
Tu pstrokatošė sklepów japońskich i gejsze 
ze słynną Yoszewarą, bonzowie i zwierzyń- 
ce, zapaśnicy i tak daleki od europejskiego 
teatr japoński. Wszystkiego dotyka - autor 
swoim lekkiem nie nużącem piórem. Książka 
wydrukowana jest na dobrym ilustracyjnym 
papierze, w pięknej wielobarwnej, w stylu 
japońskim, okładce. 

[ZEZEZEZESŁAŁY ZAESZIEJ 

Diwiegzrzeni, 
Sąd Okręgowy w Wilnie, I Wydział 

Cywilny, obwieszcza, że na żądanie Zimi- 
nowej Walentyny decyzją Ż dnia 11 sierp- 
nia 1927 r. postanowił: Unieważnić nastę- 
puiące tytuły na okaziciela: wartości nomi- 
malnej po 250 rb. emisji pierwszej Ni. 
00886, 00887, 00888, 00859, 00891, 00892, 
00893, 00894, 00893, 00834, 00833, 00827, 
00828, 00829, 00830, 00831, 00832, 00890, 
emisji 3-ej N 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 
3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3039, 3040, 
emisji 5-ej 3770, emisji 7-ej 06826, 06827, 
06828, 06829, 06830, 04503, 04505, 06831 
06833, 06834, 06835, 04504, 06832, emisji - 
8 ej 04784, emisji 12-ej 7319, emisji 14-ej 
12446, 12447, 12448, 12449, 12450, 12451, 
12453, 12454, 12455, '2456, 12457, 12458, 
12459, 12460, 12461, 12462, 12463, 12465, 
12466, 12467, 12448, 12469, 12470, 12464, 
emisji 15-ej 9648, 9647, emisji 16-€j 10620, 
10619, emisji 17-ej 11074, 11073, emisji 
22-ej 15968. (Z-647]23). 

poeto, gdzie to błąkasz się, 
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NA ŚWIĘTA polecamy 

PIWO; 
telef. 5-44, 14-95, 

 



  

  

NI ŚWIETNI 
MIÓD naturalny zł. 4 — kg. 

„ lipcowy jasny 2 » 

MAK ogrodowy + 160, 

ы осР , 80 , 

GRZYBY suszone od „8 —- , 

ŠLEDZIE zwykte i krėlewskie 
KONSERWY z ryb i jarzyn 
ŁOSOŚ WĘDZONY świeży 
OLIWA nicejska i włoska 
KOMPOTY: śliwki, gruszki, jabłka, 

morele i broskwinie   BAKĄLJE: Dktyłe, rodzynki Malaga, 
Figi, różne pierniki, karmelki, 

marmeladki, kefiry, orzechy i 
migdały pryncesskie. 

WÓDKI gatunkowe i czyste 

KONIAKI, RUMY i LIKIERY 
WINA OWOCOWE i zagraniczne 
gronowe, jak zawsze najlepsze. 

MIODY STAROPOLSKIE 

INDYKI TUCZONE 
świeże po zł. 3.50 kg. 

POLECA 

  

  

Ryba świeża na Święta 
ze stawów Hr. ŻOŁTOWSKIEGO karpie Korelickie i szczupaki 
bycia w Spółdzielni 1 pap. Leg. ulica Kościuszki 9 (Antokol) 

grudnia b. r. po cenach niższych od rynkowych. 

Tamże do nabycia wiele innych artykułów 
świątecznych po cenach konkurencyjnych, 

  

SŁOWO 

do na- 
od dnia 20 
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Sprzedaż dla wszystkich. Zarząd. 
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Skład w Wilnie, Zarzecze 30—7, 

  

  

Aiejski Kinematograf 
Kulturaino-Ošwiatowy 

SALA MIEJSKA 
sl. Ostrobramska 5. 

włącznie 
Od dnia 18 do dnia 23 grudnia 1928 r. 

będą wyświetlane filmy: „Zwyeięstwo żelaza” 
dramat sensacyjny w 8 aktach. W rołach głównych. Reginald Denny i Alma Tell. Rzecz dzieje się 
współczesnie w Ameryce podczas budowy kołei wgłąb Alaski. Nad program: „MYSI 
ska w I akcie. Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek seansów od godz. 

ram: „SIÓDME _NIEBO*. 

й RAJ* grote- 
4-ej. Następny pro- 

  

Niespodzianka przedświąteczna! Najpotężniejsze arcydzieło świata w NOWEM režyserskiem opra- 
cowaniu genjalnego 

JOE MAY'A 
Kino- 
Teatr „Kelios“ HRABINA PARYŽ 

May, Ewa May, Emil Jannings, Włodzimierz Gajdarėw i Erica Glaessner. Uwagal Całość w 

Tragedja kochającej kobiety. 

Rolę główne kreują: Mia 

  

  

lefs jed: 
w ka 38. mie. Niech każdy pośpieszy zobaczyć. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15 SSE KES, 

Dziśl Chluba Francuskiej OTO KOENIGSKARK““ Polon ją” |zztuki kinematograficznej e» EE Potężny dramat w 12 akt. 
» 4 IW nowem opracowaniu. Po raz ostatni w Wilnie, podługi scenarjusza Piotra Benoit. W rolach głównych: 
A. Mickiewicza 22. Huguette Dutlos, Petrowicz, Jague Catelain i M. De Romero. Pocz. o g. 4. ost. 10.25 

  

Kino „Piecadilly“ 
Największy Europejski szlagier sezonu 1929 r. 
genjalnego twórcy filmu i 66 Tragedja miłości, namiętności. czystych dusz i sprze- 
„Variete* E. A. Duponta „Moulin Rouge danych ciał, czarujący przepych paryskiego + a 

Najnowsze, najmonumentalniejsze i najsmiefsze arcydzieło 

  

  

WIELKA 42. nocnego. Oryginalne zdjęcia „Moulin Rouge* i „Casino de Paris". W roli głównej genjalna rosyjska tragiczka 
OLGA CZECHOWA. 

Kino Wanda" Zupełnie nowe wydanie. Nieodwołalnie ostatni raz w Wilnie. 

SI m Nieśmiertelne arcydzieło! s 5 s 2 

wielka 30. Powieść HELENY MNISZEK IT RĘDOW ATA (Piešn Miłości) 
Wzruszający dramat miłości w 12 akt. W rolach tytułowych JADWIGA SMOSARSKA i JÓZEF WĘGRZYN. 

Uwaga! Dla uczącej się młodzieży dozwolone. 

  

8732. I. A, „Dejcz Szepsza* w Miorach, pow. Brasław- 
skim, skład apteczny. Firma istnieje od 
Dejcz Szepsza, zam. tamże. 

8733. I. A. „Dworzecka-Bohdanowiczowa Marja“ w Mio- 
rach, pow. Brasławskim, sklep PSA Firma 

ohdanowiczowa Marja, zam. 1925 roku. Właściciel Dworzecka-| 
tamże. 

GWAWAWE 
4 LBKARZE В 
BAWAWSE 

  

1914 roku. Właściciel 
2096—VI 

istnieje od 

    

2097—VI -== 
DOKTOR 

A Jamszewicz || prząie 
B E | : 

Reiestr Handlowy 
BO Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okręgowego w Wilnie 

wciągnięto następujące wpisy: 

Zamkowa 20-a, telefon 8-72.     
  

  

„. 8835. |. A. „Cypuk Mowsza* w Drujsku, gm. Słobodz- 
kiej, pow. Bras.awskim, skup Inu i siemienia. Firma istnieje od 
1926 roku. Właściciel Cypuk Mowsza, zam. tamże. 2150—VIl 

„8836. I. A. „Daniszewska Fania“ w Smorgoniach, pow. 
Oszmiańskim, herbaciarnia. Firma istnieje od 1924 roku. Wła- 
ściciel Daniszewska Fania, zam. tamże, 2151—VI 

_ 8837. I. A. „Daniszewski Łazarz” w Smorgoniach, pow. 
Oszmiańskim, sklep mięsa. Firma istnieje od 1928 roku. Wła- 
ściciel Daniszewski Łazarz. 2152—VI 

‚ 8838. I. A. „Daniszewski Szmuel“ w Smorgoniach, pow. 
Oszmiańskim, sklep mięsa. Firma istnieje od 1924 roku. Wła- 
ściciel Daniszewski Szmuel, zam. tamże. 2153—VI 

) 8839. I. A. „Dryzin Dwejra“ w Miorach, pow. Brasław- 
skim, drobna sprzedaż towarów spożywczo-żelaznych. Firma 
istnieje od 1905 roku. Właściciel Dryzin Dwejra, zam. tamże. 

2154—VI 

8840. I. A. „Entin Simon“ w Drui, pow. Braslawskim, 
drobna sprzedaž towarow spožywczo-bakalejnych. Firma. ist- 
nieje od 1907 roku. Właściciel Entin Simon, zam. tamże. 

2155—VI 
w dniu 2. 11. 28 r. 

8753. l. A. „Iskolski Chaim* w Wilnie, ul. Zawalna 24, cu- 
kiernia. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Iskolski Chaim 
zam. tamże. 2046 — VI. 

8754. I. A. „Bencjon Iwiniecki* w Wilnie, ul. Ostrobramska 
29, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Iwi- 
niecki Bencjon, zma. tamże. 2047 — VI, 

8755. I. A. „Kac Mejer* w Widzach, pow. Brasławskim, 
drobna sprzedaż towarów spożywczych i kolonjalno - galante- 
ryjnych. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel Kec Mejer, 
zam. tamże. 2048 — VI. 

8756. I. A. „Kaczergiński jakób* w Widzach, pow. Bra- 
sławskim, drobna sprzedaż towarów kolonjalno - bakalejnych. 
Firma istnieje od 1923 roku. Właściciel Kaczergiński Jakób, zam. 
tamże. 

8757. |. A. „Kaczmarek Bolestaw* w Widzach, pow. Bra- 
sławskim, restauracja. Firma istnieje od 1926 roku. Właścicel 
Kaczmarek Bolesław zam. tamże. 2050 — VI. 

8758. |. A, „Kapłan Morduch* w Dziewieniszkach, pow. O- 
szmiańskim, piwiarnia ze sprzedażą zakąsek. Firma istnieje od 
1923 roku. Właściciel Kapłan Morduch zam. tamże. 

2051 — VI. 

A 8750. I. A. „Karto Antoni“ w Gajdach, pow. Brasławskim, 

sklep kolonjalno - galanteryjny i resztek towarów włóknistych. 

Firma istnieje od 1918 roku. Właściciel Karło Antoni, zam. 
tamże 2052 — VI. 

w dniu 3. 11. 28 r. 

8760. |. A. „Kowarska Cypa* w Smorgoniach, pow. Osz- 
miańskim, piwiarnia. Firma istnieje od 1928 roku, Właściciel 
Kowarska Cypa, zam. tamże. 2053 — VI. 

2 31. 10. 28 r. 
8739. |. A. „Fiszer Abram - Lejba* w Brasławiu, ul. Piłsu- 

dskiego 103 sżup zawodowy Inu i zboża celem odsprzedaży. 
Firma istnieje od 1923 roku. Właściciel Fiszer Abram - Lejba 
zam. tamże. 2078 — VI. 

    

gosp. Wielkop. kaw. 27 
lat z wykszt. 8 1. prak- 

tyki poszukuje posady od stycznia lub 
kwietnia adr. A. Frankowski maj. Ro- 

skosz p. Turzec (Stołpecki) 

  

KARTOFLE | 
w każdej ilości sprzedaje „Rolnik B 
Wileński* Kalwaryjska 11 m. 3 tel. 
147, w składach: Paciłic Rossa i Sklep 
Kalwaryjska 6. =0 

& 
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8740. I. A. „Fiszer Wuli“ w Brasławiu, ul, Piłsudskiego 98, 
drobna sprzedaż skór i zwykłego obuwia. Firma istnieje od 1910 
roku. Właściciel Fiszer Wulf, zam. w Brasławiu ul. 3 Maja 21. 

2079 — VI. 

‚ 8741. I. A. „Frydman Sara - Rocha* w Wilnie, ul. Bazyl- 
jańska 13, sklep apteczno - galanteryjno - kosmetyczny. Firma 
istnieje od 1928 roku. Właściciel Frydman Sara - Rocha, zam. 
w Wilnie, ul. Sadowa 4 - 24. 2080 — VI. 

„ 8742. I. A. „Gass Izaak“ м Smorgoniach, pow. Oszmiań- 
skim, sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 1927 roku. 
Właściciel Gass Izaak, zam. tamże, 2081 — VI. 

8743. 1. A.„Gelperyn Drejza'* w Miorach, pow. Brasławskim 
drobna sprzedaż towarów galanteryjno - spożywczych, skór i 
wyrobów tytuniowych. Firma istnieje od 1908 roku. Właściciel 
Gelperyn Drejza, zam. tamże. 2082 — VI. 

228 
8744. I, A. „Gendel Motel“ w Widzach, pow. Braslawskim 

drobna sprzedaż towarów włóknistych. Firma istnieje od 1923 
roku. Właściciel Gendel Motel, zam. tamże. 2083 — VI. 

8745. I. A. „Gens Chana“ w Ikažni, gm. Przebrodzkiej, pow. 
Brasławskim sklep kolonjalny i spożywczy. Firma istnieje od 
1928 roku. Właściciel Gens Chana, zam. tamże, 

2084 — VI. 

8746. I. A. „Sklep mebli — Meubles — Izraela Gilewicza”. 
w Wilnie, ul. Trocka, 9 sklep mebli. Firma istnieje od 1928 roku. 
Właściciel Gilewicz Izrael, zam. w Wilnie, ul. Zawalna 24 - 22. 

2082 — VI. 

8747. I. A. „Goldsztejn Chaja - Rywa* w Holszanach, pow. 
Oszmiańskim, sklep spożywczy i obuwia. Firma istnieje od 1927 
roku. Właściciel Goldsztejn Chaja - Rywa, SĘ ъ 

8748. I. A. „Gorszanowa Matrona* w Widzach, pow. Bra- 
sławskim, herbaciarnia i piwiarnia: Firma istnieje od 1923 roku. 
Właściciel Gorszanowa Matrona, zam. tamże. 2087 — VI. 

8749, I. A. „Gurewicz Chaim“ w Kurzencu, pow. Wilej- 
skim, sklėp spožywczy. Firma istnieje od 1923 roku. Wlašciciel 
Gurewicz Chaim, zam. tamže. 2088 — VI. 

8750. I. A. „Gurewicz Hana* w Drui, pow. Brasławskim, 
sprzedaż towarów włóknistych. Firma istnieje od 1928 roku. 

- Właściciel Gurewicz Hana, zam. tamże. 2089 — VI. 

3, 8751. I. A. „Hamusz:Chaim* w Przebrodziu, pow. Brasław- 
skim, piwiarnia. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Hamusz 
Chaim, zam. tamże. 2090 — VI. 

8752. |. A. „Hryniewicz Antoni" w Podbrodziu, pow. Świę- 
ciańskim, sklep wódek i spożywczo - tytuniowy. Firma istnie- 
je od 1923 roku. Właściciel Hryniewicz Antoni, SE RE 

6 1— VI. 

w dniu 30-10 28 r. 

8728. I. A, „Dagowicz Jakob“ w Braslawiu, sprzedaż 

drobnych towarów galanteryjno-kolonjalnych. Firma istnieje 
od 1924 roku. Właściciel Dagowicz Jakób, zam. tamże. 

2092—VI 

T BA. „Dagowicz MowsZa“ w Braslawiu, ul. Pilsud- 
skiego 88, drobna sprzedaż. towarów bakalejno-galanteryjnych 

bez. wyrobów -wytworniejszych. Firma istnieje od 1925 roku. 

Właściciel. Dagowicz Mowsza, zam. tamże. 2093—VI 

SAS 8730. I. A. „Daniszewski Nochem“ w Smorgoniach, pow. 

Oszmiaūskim, sklep kolonjalny. Firma istnieje od 1923 roku. 

Właścicieł Daniszewski Nochem, zam. tamże. 2094—VI 

— 7 8731. | A. „Daniszewski Notel* w Oszmianie, ul. Pil- 
sudskiego 3, skład apteczny. Firma istnieje od 1928 roku. Wła- 

2095—VI ściciel Daniszewski Notel, zam. tamże. 

8734. I. A. „Ejdelson Orei“ w Brasławiu, ul. Narbutow- 
ska 10, hurtowy skład piwa. Firma istnieje od 1927 roku. Wła- 
ściciel Ejdelson Orel, zam. w Brasławiu, ul. Piłsudskiego 113. 

2098—VI 

8735. I. A. „Ejngielcyn Jankiel'*+w Podbrodziu, pow. Świę- 
ciańskim, sklep towarów galanteryjnych, artykułów zbożowych, 
wyrobów tytuniowych, wapna i cementu. Firma istnieje od 
1902 roku. Właściciel Ejngielcyn Jankiel, zam. tamże. 2099—VI 

8736. I, A. „Eljaszkiewicz Genia* w Dziewieniszkach, 
pow. Oszmiańskim, sklep spożywczy i drobnej galanterji. Fir- 
ma istnieje od 1920 roku. Właściciel Eljaszkiewicz Genia, zam. 
tamże. 2100—VI 

8737. 1. A. „Engieł Ajzik* w Miorach, pow.Brasławskim, 
drobna sprzedaż towarów bakalejno-skórzanych. Firma istnieje 

od 1928 roku. Właściciel Engiel Ajzik, zam. tamże. 2101—VI 

  

OSTRZEŻENIE. 
Dnia 7 listepada ;roku bieżącego za pośrednistwem 

Notarjusza Korsaka w Wilnie odwołałem plenipotencje wy- 
dane przez mego mocodawcę p. Eugenjusza Sokołowskiego 
— właściciela majątku Mokrzyce, powiatu Postawskiego — 
p. Kazimierzowi Burbie zamieszkałemu w Wilnie, przy ulicy 
Królewskiej pod Nr. 9. 

Do dnia dzisiejszego ani plenipotencji ani innych do- 
kumentów mego mocodawcy dotyczących majątku Mokrzy- 
ce p. Kazimierz Burba nie zwrócił. 

Wobec powyższego oświadczam, że wszystkie działa- 
nia p. Kazimierza Burby jako plenipotenta Eugenjusza So- 
kołowskiego dokonane po dniu 7 listopada roku bieżącego 
uważam za nieważne, i OSTRZEGAM osoby zainteresowa- 
ne przed prowadzeniem z p. Kazimierzem Burbą jakich- 
kolwiek układów dotyczących ispraw mego mocodawcy 
Eugenjusza Sokołowskiego. 

Pełnomocnik Eugenjusza Sokołowskiego 
Jan Cwieciński. 

PRAKTYCZNE PODARKI GWIAZDKOWE !!! 
SANKI 

ŁYŻWY 
SAMOWARY 

MASZYNKI do MIĘSA 
ł i wiele innych przedmiotów do gospodarki domowej 
: oraz PIECE naftowe, szamotowe i żelazne 

poleca S. H, KULESZA 
Wilno—Zamkowa 3. 

GRZETA KAŃDLOONĘ 
Wydawnictwo Ajencji Wschodniej 

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

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

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

E === 

Ponierajci 

= 

   
  

    a „Buchalter*. 

| D.ZELDOWIEZ | 
chor. weneryczne, | 
syfilis; narządów | 
moczowych, od 9 | 
—1, оё 5—8 wiecz. | 

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- | 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12--2 1 04 4--6, 
ul. Mickiewicza 24, | 

tel. 277. | 

W. Zdr. Nr. 152. 

PENIETUGE 
Ę LEKARZE Det 
EMES RZECZE 

Lekarz-Dentysta 
"MARYA 

Dżyńska-Smałska 
Choroby jamy ustnej, 
Plombowanie i usuwa 
nie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zę- 
by. Wojskowym, u- 
rzędnikom i uczącym 
się zniżka. Ofiarna 4 
m. 5. Przyjmuje: od 
8—1 i od 4-7. 

Wydz. Zdr. Nr. 3 

Sea ELO 

BB ARUSZERI RE 

NiuszęrkaŚmiałowska 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny usuwa zmar- 
szczki, piegi, wągry, 
łupież, brodawki, ku- 

  

rzajki, wypadanie wło- 4,60, łąkowy lecznicz 
sów. Mickiewicza 46. kjjo AK0; ocowy JE 
m. 6. 

aaa 
й = 
go POSADY "py pojyan” obsza ©. 
RIESZA zyjnie do sprzeda” 

Rutynowany 
BUCHALTER z dużą 
praktyką handlową, 
bankową i sierze rol- 
niczo - gospodarczej ; 
poszukuje stałej pra-| tel. 152. 
cy za skromne wy- 
nagrodzenie. Zgodził 
by się na wyjazd. 
Wilno, Dobroczynny 

weryn Nowicki, Śnia- | wąć na naj też : jpewniej- ; 
deckich I m. 11. __£| szę zabezpieczenie ; 
Sprzedaje się Wil. Biuro Komi- | 

sowo - Handlowe : 
palto _ karakulowe. | Mickiewicza 21. | 
Witoldowa 22 m. 1.| tel. 152. rege i | 
(Zwierzyniec),  —z — . 

Wileńska 28, tel. 1224 

1 Wil. Biuro Komi- 

pierwszorzędnych fa- 

Ceny miejsc zniżone. 

KUPA SPRZEDAŻ 
МЕНЕа 
MATEK 3 kim. 

od szosy Ob- 
szaru przeszło 230 
ha. Ziemia dobra 
z kompletnemi za- 
budowaniami, z in- 
wentarzem żywym 
i martwym sprze- 
damy dogodnie 

natychmiast 
D. H.-K. „Zac ęta* 
Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. o 

TTT 
tłuste nadejdą w so- 

botę do firmy 

„Zwiedrynski“ 
Wileńska 28, tel. 1224 

0-126G 

Okazyjnie do sprze- 

dania WÓZEK diecinny 

RÓŻNE 
E pzierżawy mająt- 
D ków ziemskich | 
załatwiamy i po- | 
siadamy do wydania | 
Wil. Biuro  Komi- : 
sowo - Handlowe; ; 
Mickiewicza 

tel. 152. Py8S_o | 

Sajażdą sumę go E 
! tówki uloku- 
jemy natychmiast 
bez żadnych ko- 
sztów.  Zabezpie- 
cząmy najsolidniej. 
Gwarancja  abso- 

lutna 
D H.-K. „Zachęta* 

Mickiewiczą Ф 
tel. 9-05. 106$-0 
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  "AS przepi- 
sujemy na ma- 

„, „szynach 
Wil. Biuro Komi- 

w. dobrym — Sstanie.; sowo - Handlowe, 
Wiadomość: Sądowa | Mickiewicza 21, 
21 m. 8. — tel. 152. zvgę 0 
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WĘDLINY wiejskie szkoża pisana 
Boczek kilo 480, NA MASZYNACH o 
Kiełbasy kilo 6.80, nowych metodach na- 
Szynki kilo 6.80, uki, została otwaria 
Karkowiny kilo 7 zł.. przy Generalnem Biu- 
Polędwicy kilo 7.50, rze „ADMINI- 

poleca firma STRACJA* Wiel- 
„Zwiedryński" ka 42. Zapisy przyj- 

Wileńska 28, tel. 1224 muje się codziennie. 
+685 £ 0£6S - £ 
— — — 

Autobus PIENIAOZE "bez 

  

korzystnie do nabycia. 
Informacji udzieli, Se- | Bas ad US 

    

PSZCZELNY 
leśny kilo ЭНИЗНИ В СОЩНИЕ ВЕНЕа 

ZGWBY 
— lo $ zł. poleca firma wwmyGzzimamcscz 

„Zwiedrynski“ 
gubioną książkę 
wojskową rocz 
nik 1892, wyd. 

przez P. K. U. Wilno, 
na imię Romualda 
Kwiatkowskiego, unie- 
ważnia się. —o 

L8LS—Z 
  

140 dzies., oka” 

nia przy stacji ko- 
lejowej za 45.000 

złotych:   

gubiony kwit łom- 
e bardowy (Bisku- 

pia 12) Nr 36887, 
unieważnia się. -0 

sówo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, 

L+84-0 

Pianina в gubiony kwit lom- 
bardowy Nr 38022, 
wyd. przez Lom- 

zaułek Nr 2-a m. 3.bryk, sprzedaje SiĘ Na parg na ul. Biskupiej. 

ardzo biedny czło- 
wiek, bez środków 

do życia, prosi osoby 
dobrej woli o zaofia- do sprzedanią futro 

mu  jakiej- damskie 
Šwia- popielicach, oraz mę- Edmunda 

rowanie 
kolwiek pracy. 
dectwa posiada dobre. skie 

— dogodnych warunkach gp; ia sie; 
W. Pohulanka 70 24 ОН 
  

0 

  

Okazyjnie dane przez Ko- 
* misję Lekarską 

na Wojskową i 

$69S I X iais inas wy- 

na imię 
Korsaka 

(1906 rocznik), zwał- 

dacha 

па  szopach. 
Wiadomość: ul. Wiel- Specjalnie do podró- Niaiące go ze służby 
ka Nr 14 m. 
K. E. 

7, dla ży. Konarskiego 9—11, WOiSkowej 
--1 godz. 14—18: 

STOPER CLAUSTON. 

10 Tragiczna przygoda p. Molinean 
— To straszne, nieprawdaż? 
— 20 funtów za artykuł i 200 fun- 

tów, jako honorarjum autorskie, to nie 

jest do pogardzenia. 
— Ale tę wyrazy, jakiemi oni mó- 

wią o mnie, o moich czynach!... Co to 

będzie, o Boże, mój Boże!.. 

Wzburzenie jega i rozpacz doszły 

do punktu kulminacyjnego, język odmó 
wił mu posłuszeństwa. 

Ożywiona nagłym postanowieniem 
. małżonka jego nachyliła się ku niemu i 
rzekła dobitnie: 

: — Irwinie, musisz przyjąč tę pro- 

pozycję. 
— Przyjąč!? 
„Ciągnela daleį tonem nie dopuszcza 

jącym żadnych sprzeciwów: 
Sam musisz zrozumieć że już 

nie mamy drogi do pow: rotu, nikt nas 
nie zrozumie, nie przyjmie naszych tło- 
maczeń. Ten list skierowała do nas Opa 
trzność! 

— |akto, ty myślisz na serjo o przy 

jęciu tej propozycji? 
— Inaczej postąpić nie możemy. 

Sam mówisz, że nie chcesz być przed- 

miotem drwin i żartów. Ależ w dniu, 

kiedy dostaniesz kilkaset funtów za to, 

że wróciłeś do własnego domu i napi- 

sałeś kilka artykułów 0 _ zniknięciu 

swem, śmiać się będą nie z ciebie! 

Tego rodzaju argument nie mógł 
nie zrobić wrażenia na uczonym. 

— Masz rację, — mruknął. —Więc 
sądzisz, że powinienem przyjąć propo- 
zycję? 

— Oczywiście. Natychmiast musisz 
odpisać redaktorowi. A otóż i poczta, 
idź prędko, zadepeszuj. Jesteś zbyt mą- 
drym człowiekiem abyś mógł nie wi- 

dzieć że w tem jest ręka Opatrzności. 
Niepewnym krokiem, jak lunatyk, z 

kapeluszem wciśniętym na oczy, ca na- 

dawało mu tajemniczy wygląd, Irwin 

Molineau wszedł do gmachu poczty. 

Gdy wyszedł stamtąd postać jego już 
przybrała wyraz spokoju. 

— Spełniłem twe życzenie — rzekł 
smutnie, tonem pełnym poczucia poś- 
więcenia, jakiego dokonał. — Niestety 
widzę przeszkody nie do ominięcia. 

— Jakie przeszkody? 
— Wszakże poznają mnie natych- 

miast! 
— Myślałem już o tem, — odrzek- 

ła spokojnie pani. 
I wyjrzawszy przez okienko, zawoła 

ła do szofera: 
— Proszę nas zawieść do gardero- 

by teatru wielkiego! 

XI. Na miejscu zbrodni. 

W półmroku nadchodzącego wie- 
czoru, wzdłuż cichej uliczki, szedł ja- 

  

   

  

kiś człowiek. Gdy znalazł się na rogu 
małej uliczki, wczoraj jeszcze nieznanej 
a dziś sławnej i głośnej, człowiek ten 
zatrzymał się w niepewności. Niańka, 

sunąca przed sobą wózek z dzieckiem, 
obrzuciła go spojrzeniem pełnem cie- 
kawości i odrazu zdecydowała, że jest 
to ktoś, zupełnie nieznajomy w tych 

okolicach. Dostrzegłszy jej obojętne 
spojrzenie na siebie z westchnieniem 
ulgi cuszył dalej. 

Z punktu widzenia literackiej bohe- 
my wygląd tego nieznajomego nie po- 
zostawiał nic do życzenia. Miał on na 
sobie kapelusz o szerokich rondach, 
koloru zielonkawego, z pod którego wi 
dniały gęste, czarne, kręcące się wło- 
sy, zakrywające kołnierzyk aksamitnej 
kurtki. Długie wąsy były również ufry- 
zowane. Z pod rozpiętej na. piersiach 
kurtki widniała biała kamizelka. Wszy- 
stko to stanowiło całość, która odra- 

zu świadczyła o prz ynależności tego 

człowieka do rzędu popularnych pisa- 
rzy. 
aa zwolna pisarza mijali 

jacyś ludzi, śpieszący, widocznie ku te- 
mu celowi co i on. Im bliżej byli domu, 
który nagle stał się tak sławnym, tem 
więcej zjawiało się ludzi i tłum cały 
rósł na małej, cichej uliczce. 

Nieznajomy kilkakrotnie usiłował 
przedrzeć się przez tłum do domu, ale 
nie udawało mu się to. Nareszcie, su- 

nąc się za tegim jegomościem, wiodą- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedziałny Witold Woydytio. 
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cym wzburzoną i rozgorączkowaną da- 

mę, doszedł do muru. Przed bramą sta- 

li dwaj policjanci, a tłum wokoło krzy- 

czał i szumiał i kołysał się, jak wzbu- 

rzone morze. Wpatrywano się w dach 

i górne okno fatalnego domu. Z ust 
do ust podawano sobie niezwykłe wia- 
domości. W chwili, gdy nasz nieznajo- 
my przeciskał się wzdłuż muru, rzuca- 
jąc na wszystkie strony niepokoju pełne 
spojrzenia, do uszu jego doleciało py- 
tanie: 

— Nie wie pan, czy znaleziono tru- 
pa? — pyta głosem wzruszonym ja- 
kaś dama. 

Kilku młodych gapiów 
się natychmiast: 

— Tak, był pod dachem, zawinięty 
w gazety! 

— A gazetą tą byl „Times“. 
— Nic podobnego, — zaprzeczyl 

inny, — to byla „Gazeta wieczorna“. 

Powažny džentelmen pokiwat prze- 

cząco glową: 

— Wiem napewno, że prócz śla- 
dów krwawej walki nie znaleziono nic 
dotąd jeszcze. 

Nieznajomy zrobił ruch taki, jakby 
chciał uciec, skierował się już nawet w 

przeciwną stronę, lecz widocznie па- 

myślił się i powrócił. : 
Zwolna dostał się do bramy, jakiś 

uprzejmy młodzieniec ustąpił mu miej- 

sca. Ośmielony tem nieznajomy zapy- 

tał: 

odezwało 

API. 
— Czy wiadomo już, gdzie się po- 

dział mieszkaniec tego domu? 
— Morderca? — zawołał młodzie- 

niec. — Niestety, jeszcze go nie odna- 
leziono! Podobno tej nocy widziano go 
w jednym z portów francuskich, spot- 
kał go tam pewien cyklista, pisze o tem 
szczegółowo „Trybuna Wieczorna". 

— Dziękuję panu! — podziękował 
uprzejmie. 

Na twarzy jego zmieniały się kolej- 
no wzruszenia, których doznawał pod- 
czas opowiadania młodzieńca. Przez 
chwilę znać na nim było wahanię. Wre- 
szcie zdecydował się i prawie głośno 
szepnął: 

— No cóż, trzeba ryzykować, nie- 
ma rady? 

To mówiąc, ruszył naprzód, energi- 
cznie rozpychając się łokciami. Gdy zna 
lazł się przy policjancie, pokazał mu 
jakiś papier. W tłumie zaczęto szeptać: 

— Detektyw! 
— A może to z biura pogrzebowe- 

go! — zauważył ktoś bardziej doświad 
czony w krwawych epilogach tego ro- 
dzaju spraw. Tymczasem wpuszczono 
nieznajomego do ogrodka. Drżącą ręką 
nacisnął dzwonek, Na progu ukazał się 
policjant w cywilnem ubraniu .Po po- 
wtórnem pokazaniu papieru, nieznajo- 
my został wpuszczony do domu. 

Wprowadzono go do gabinetu Irwi- 
na Molineau, gdzie kilku panów przy 
biurku paliło cygara. Na ten widok, 
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nieznajomy drgnąt: cygara te byly naj- 
drožsze i najlepsze, jakie posiadat Ir- 
win Molineau, paląc je w wyjątkowych 
tylko okolicznościach. к 

— Co pan sóbie życzy? — zapy- 
tał sucho jedenz palących cygara par 
małego wzrostu o ogromnej głowie i 
inteligentnem wejrzeniu. 

Drugi zaś spojrzał na wchodzącego 
tak badawczo, że biedak uczuł, jak ko- 

21,4 , 

kosztów i bez 7 

lana zginają się pod nim. Głosem głu- -- 
chym rzekł: ` 

— Przyszedłem tu na zasadzie po- 
zwolenia... a raczej, żeby obejrzeć cały 
dom... * 

— Ten dom nie jest do sprzedania! 
—odrzekł człowiek o świdrujących o- 
czach. “ 

— Nie o to chodzi, przychodzę ja 
ka współpracownik  „Šwiata“! — to 
mówiąc podał papier. 

Obaj panowie spojrzeli jednocześ- 
nie i krzyknęli: 

— Jakto! Więc pan jest Feliksem 
Czepelem? 

To mówiąc zaczęli ściskać dłoń 
przybyłego z gorącem wylanie'n wita- 

jąc go. 

dob śię 
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