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Prof. Birżyszka o pobycie w Polsce. 
Prof. Birżyszka wygłosił w „Ra- 

mowe* (klub. ofic.) dłuższe przemó- 
wienie o swej podróży po Polsce. 

Nie chcąc spotykać się w Rydze z 
przedstawicielem Polski p. Łukasiewi- 
czem, przez nasze poselstwo zacząłem 
Starania o wizę polską. 

W Wilnie najpierw spotkałem p. 
Boińskiego, byłego komendanta poli- 
cji. Prawie w tejże chwili wpadłem na 
p. Meysztowicza, którego znam od 
dawna, jako zawziętego wroga Litwi- 
nów. jego to podobno sprawa zam- 
knięcie szkół litewskich. Spojrzał na 
mnie z ukosa i przeszedł mimo. Po- 
dobno Piłsudski nie lubi go. 

W Wilnie, po zwiedzeniu krewnych 
i przyjaciół, długo nie bawiłem i 26 
stycznia wyjechałem do Warszawy. 
Po przybyciu do Warszawy (dorożki 
i taksówki są tam bardzo tanie), uda- 
iem się do Ministerstwa Spraw Zagra- 
nicznych gdzie mnie bardzo grzecznie 
przyjęto, przedłożyłem tam swoje do- 
kumenty, wyjaśniłem cel i charakter 
swej podróży i zacząłem się rozglą- 
dać po Warszawie. Udałem się na 
wywiad z Zaleskim. Minister Zaleski 
sprawia wrażenie człowieka wysoce 
kulturalnego, na pytania odpowiada 
prędko, nie zastanawiając się. Mini- 
ster Dobrucki również jest człowie- 
kiem : wysokiej kultury, gorliwym 
krzewicielem oświaty, tylko że nie 
cieszy się sympatją Piłsudskiego, nie- 
ma wprost głosu. Bo też Piłsudski 
ma twardą rękę. Po przewrocie ma- 
jówym wziął rząd w swoje ręce, u- 
krócił samowolę, zmniejszył korupcję 
jednak, jak mówią,nie ma i on usta- 
lonego programu działania. Nikt nie 
ma na niego wpływu, nikt nie wie co 
zrobi on jutro. W sferach przemysło- 
wych i handlowych, gdzie dotkliwie 
dają się odczuwać podatki, przebąku- 

ją, że znów powróci korupcja i par- 
tyjnictwo. 

W rozmowach prywatnych z en- 
tuzjastami—piłsudczykami, którzy się 
werbują z pośród b. wojskowych i w 
części z obywateli ziemskich, poru- 
szałem sprawę Wilna i stosunków 
połsko-litewskich. Prawie zawsze o- 
trzymywałem jednakową odpowiedź: 
„Co on powie. 6 

sytuacji". 
Piłsudczycy zgadzają się, że Litwa nie 
może wyrzec: się Wilna, lecz Piłsudski 
trzyma ten atut w ręku, chcąc wy- 

wrzeć presję na Litwę, chcąc zmusić 
ją do pewnych ustępstw. Tutaj zda- 
nia są różne: jedni mówią o zbliże- 
niu militarnem, drudzy o-unji i t. @. 
Zapytywano mnie czy naród litewski 
żywi do Połaków tak wielką niena- 
wiść. Odpowiedziałem, że po sprawie 

wileńskiej, po zamykaniu szkół, po 

zbrojeniu emigrantów Litwin nie mo- 

že przecież sprzyjać Polakom i to 
jest zupełnie naturalne. Co do „woj- 

ska emigranckiego", to społeczeństwo 
Polskie prawie nic o tem nie wie, 
chociaż kiłku oficerów mówiło mi, że 
rzeczywiście w koszarach lidzkich są 
oddziały uzbrojonych emigrantów. 
Rozmawiałem również z kilku bądź 
to peowiakami, bądź obywatelami 
ziemskimi, którzy dla innych .przy- 

"czyn: opuścili Litwę. Wszyscy oni tę- 
„ sknią do niej, wszyscy zostali zrażeni 
- szowinizmem Warszawy. 

Z Warszawy wyruszyłem do Kra- 
kowa. Tutaj owiała mię zupełnie inna 

* atmosiera. Kilka godzin błąkałem się 
po mieście. Stare mury krakowskie, 

„ dawny ośrodek kultury polskiej, mó- 

wiły mi, że kultura ta nie jest i dla 
nas obca. Zwiedziłem Wawel, widzia-, 
em komnaty Zygmunta I, II i innych. 

cz największe wrażenie sprawiła na 
mnie katedra i groby królewskie. 
ki tałem przy grobie wielkiego Mic- 
Kiewiczą, Kazimierza Jagiellończyka i 
krojch, którzy jednocześnie i naszymi 
Królami byli Zupełnie inny nastrój, 
mna atmosfera, niż w Warszawie. 
20že pod tem wrażeniem zgodziłem 
Się na wygłoszenie odczytu o Litwie, 
czego odmówiłem w Warszawie. I tu 
w Krakowie, podejmowano mię go- 
Ścinnie, złożyłem wizytę wojewodzie 
i innym. 

Z Krakowa wyjechałem do Lwowa. 
W drodze powrotnej nigdzie się 

nie zatrzymywałem i przybyłem wprost 
do Wilna. 

Nie widziałem nigdzie nienawiści 
czy uprzedzenia do Litwy. Być może 
Iš część społeczeństwa usposobiona 
JeSt w stosunku do niej negatywnie, 
ecz z powodu niedokładnej iniorma- 
Ji. Niektóre pisma stale zamieszczają: 
Niby-to wiadomości z Litwy, które w 
ujemny sposób przedstawiają spole- 

ūstwo i państwo litewskie. Ileż to 
razy pisano o prof. Woldemarasie, 
Jako o skupieniu wszystkich niego- 
dziwości w jednej osobie. Krzyczano, 
#& prowadzi konszachty z sowietami, 
że przechyla się na ich stronę, by 
mieć oparcie w przyszłych rokowa- 
niach. Lecz jest i tu bardzo wiele lu- 

On wymyśli sposób, - 

| W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego 

Kota lifeoska już przygotowana, 
KOWNO, 22-II PAT. „Lietuvos Aidas' donosi, że odpowiedź 

rządu litewskiego na ostatnią notę polską już znajduje się w 
stadjum opracowania i w najkrótszym czasie ma być wręczona 
ministrowi Zaleskiemu. Jak stwierdza dziennik — Woldemaras 
w swej pierwszej nocie do Polski proponował ażeby rokowa- 
nia między obu krajami, prowadzone były za pośrednictwem 
Ligi narodów. Tę propozycję rząd polski w swej nocie pominął 
milczeniem. Dlatego też rząd litewski zamierza ją powtórzyć w 
opracowywanej obecnie odpowiedzi. 

Według donie:ień niektórych dzienników litewskich nota 
litewska będzie wręczona rządowi polskiemu jeszcze w tym 
tygodniu. 

"P. Woldemaras nie zamierza zwiekać. 
GDAŃSK, 22.11, PAT. Z Kowna donoszą do „Baltische Presse", że premier litew- 

ski Woldemaras udzielił dziennikom kowieńskim wyjaśnień na temat odpowiedzi Li- 
twy na ostatnią notę polską oraz w sprawie rokowań polsko-litewskich. RWoldemaras 

oświadczył między innemi, że nota polska nie jest łagodną. Co do stanowiska rządu 
litewskiego wobec noty połskiej WoldemaraSs narazie nie może zdradzić szczegółów, 
W najbliższych jednak już dniach odpowiedź litewska wysłana zostanie do Warszawy” 

Prawdopodobnie nota litewska poruszy ponownie cały szereg spraw już przedtem 

omawianych, aby w ten sposób jak podkreślają dzienniki kowieńskie, odwlec fznowu 
rokowania. 

Woldemaras nie zamierza wyjeżdżać do Genewy na marcową sesję Rady Ligi 
Narodów z powodu poczynionych tam ostatnio doświadczeń. Pozatem Woldemaras 
uważa, że jest w Genewie niepotrzebny. Następnie premjer Woldemaras wyraził ubo- 
lewanie z tego powodu, że Francja nie przysłała życzeń z okazji rocznicy niepodle- 
głości Litwy. Jest to dowodem, że Francja niewiele sobie robi z Litwy. 

Traktat rozjemczy, zawarty między Litwą a Niemcami będzie w najbliższym 
czasie ratyfikowany przez prezydenta republiki litewskiej Smetonę. Traktat ten jest 

potwierdzeniem serdecznej przyjążni pomiędzy rządami litewskim i niemieckim. W dniu 

15 maja po raz drugi, tym razem jednąk oficjalnie Litwa obchodzić będzie swoją 
rocznicę niepodległości. Być może — oświadczył Woldemaras — że wtedy nadejdą 
gratulacje francuskie. Nawiązując do sprawy amnestjj w stosunku do przestępców 

politycznych, Woldemaras oświadczył, że amnestja ta obejmuje także Pleczkajtisa. 

Przypuszczalna freść nofy. 
BERLIN. 22.11. PAT. Biuro Woliia donosi z Kowna: Półu- 

rzędowy dziennik „Lietuvos Aidas* podaje treść odpowiedzi 
litewskiej, która ma być z'końcem tego tygodnia doręczona 
rządowi polskiemu. Według litewskiego dziennika, nota litew- 
ska jest utrzymana w tonie. zupełnie uprzejmym, jednakże nie 
zawiera odpowiedzi na ostre pytania Polski. Wskazuje nato- 
miast na to, że minister Zaleski w swojej odpowiedzi nie zajmuje 
się zarzutami wysuwanemi że strony litewskiej, jakoby Polska 
nie spełniła swoich genewskich przyrzeczeń, dotyczących li- 
tewskich szkół w okręgu wileńskim, jak również rozwiązania 
grup emigranckich. Rząd liiewski w przeciwieństwie do po- 
glądu min. Zaleskiego nie stoi na stanowisku, że w myśl umo- 
wy genewskiej przywrócenie normałnych stosunków między 
obu narodami stanowić ma punkt centralny rokowań i ponawia 
obecnie tylko propozycię zawartą w pierwszej nocie litewskiej, 
aby Liga Narodów w tej kwestji objęła pośrednictwo. 

= 
Zagranica o taktyce rządu litewskiego. 

HAGA, 22—H. PAT. Pod tytułem „Litwa przed decyzją“ poczytny 
dziennik holenderski „De Telegraai“ pisze: Nota ministra Zaleskiego do 
Kowna jest odpowiedzią gentlemana brutalnemu  parobkowi. Sowiety nie 
poratują Wilna pisze „De Telegraai“, — podkreślając, że dnia 5 marca 
Woldemaras będzie niewątpliwie w nerwowem i przykrem usposobieniu. 
Kwestja litewska nie znajduje się coprawda na porządku dziennym Ligi 
i delegat litewski nie ma obowiązku przyjazdu do Genewy, lecz, że o 
nieobecnym będzie się mówić tego może być pewnym, gdyż są "wszelkie 
powody do tego. Autor artykułu zadaje pytanie, czemu należy przypisać 
ie dziwne stanowisko, prowadzące Litwę ku ruinie ekonomicznej. 

Pierwszą przyczynę „De Telegraaf* widzi w pragnieniu Woldemarasa 
utrzymania się przy władzy za wszelką cenę. Przy jego niepopularnošci 
jest to możliwe jedynie przez stawianie wszystkiego na jedną kartę nie- 
przejednanego stanowiska wobec Polski. Drugą przyczyną jest pomoc Ro- 
sji. Sowiety czynią wszystko co mogą, aby przeszkodzić porozumieniu. 
Autor artykułu pisze: W tych dniach pewien dyplomata, który niedawna 
powrócił z Moskwy powiedział mi, że Sowiety przyrzekły Litwie wszelkie 
swoje poparcie w konflikcie z Polską. Licząc na to Woldemaras pozo- 
staje nieprzejednany, aczkolwiek ma całą Europę, nawet Niemcy przeciw- 
ko sobie. 

„De Telegraaf' wskazuje na wielkie korzyści dla Litwy z porozumie- 
nia z Polską i podkreśla: jeżeli Woldemaras nie chce rokowań, to ze stro- 
ny całej Europy spadnie na niego odium. Niewątpliwie Rada Ligi będzie 
© tem mówić i Woldemaras usłyszy odpowiedź, która będzie niedwuznacz- 
ną. Autor artykułu konkluduje: Europa nie chce, aby przez Litwę pokój 
był zagrożony. Jeżeli Woldemaras tego nie rozumie, to poczuje to na 
własnej skórze. Sympatja całej Europy jest po stronie polskiej, a posel- 
stwo sowieckie Woldemarasa nie uratuje. Jeżeli nie zmieni on stanowiska, 
dzień 5 marca przyniesie mu przykre chwile, których tak latwo nie 
zapomni. 

Dr. Karwelis w Berlinie, 
„ _ BERLIN, 22 II. PAT. Jak donosi Vossische Zeitung, przybył do 
Berlina były litewski minister skarbu w pierwszym gabinecie Woldemarasa 
dr. Karwelis, który ma przeprowadzić w urzędzie spraw zagranicznych 
rokowania w sprawie uregulowania komunikacji granicznej między Litwą 
a Niemcami. W sprawie tej zawarty został w czasie pobytu Woldemarasa 
w Berlinie szereg umów. Dr. Karwelis będący przywódcą chrześcijańskiej 
demokracji na Litwie cieszy się zaufaniem obecnego premiera litewskiego 
i ma w przyszłych rokowaniach handlowych niemiecko-litewskich odegrać 

itną rolę. wybitną rolę. 

Lokauf w Niemczech odroczony. 
BERLIN. 22.11. PAT. Związek „przemysłowców metalurgicznych Nie- 

miec wydał komunikat, w którym oświadcza, że wobec nadania mocy 

obowiązującej orzeczeniu rozjemczemu w konflikcie metalurgicznym środ- 

kowych Niemiec, widzi się zmuszony odroczyć zapowiedziany lockaut do 
dn. 29 lutego r. b. Jeżeli okazałaby się konieczność przeprowadzenia za- 
rządzeń lokautowych, byłoby to odpowiedzią na. nieustępliwe stanowisko 
ze strony organizacyj robotniczych. : 

Wykory w Japonii. 
TOKIO, 22--ii. PAT. Dotychczasowe rezultaty wyborów są następu- 

jące: liberałowe uzyskali—65 mandatów, konserwatyści—53, niezależni - 5, 
socjaldemokraci — 3, stronnictwo reformy—2, stronnictwo kupieckie— 2, 
stronnictwo dzierżawców—2 i stronnictwo farmerów —1 mandat. 

mijać milczeniem jak było dotych- 

  

Opłata pocziowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 

"parokrotnie, co dowodzi, 

dzi dobrej woli, którzy oczekują, któ- 
rzy marzą O porozumieniu. 

l na Litwie my popełniamy ten 
błąd, że za mało wiemy o Polsce. 
Wieluż zmarło wielkich pisarzy pol- 
skich doby obecnej, a w Litwie prze- 
szło to bez echa. Należy tłomaczyć 
najcelniejsze dzieła polskie, należy za- 
znajamiać naród litewski z kulturą 
polską, nie zaś lekceważyć ją i po- 

czas. 

Zaś do Wileńszczyzny posyłać w 
jezyku polskim broszurki o Litwie, 
jej kulturze, społeczeństwie, państwo- 
wości, dawać jaknajwięcej intormacyj. 
Wielkich rzeczy odrazu przez to się 
nie dokona, lecz planowa systema- 
tyczna praca w tym kierunku może 
zdziałać bardzo wiele. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE—-ul. Szeptyckiego A. Łaszuk 
BRASŁAW —Księg. T-wa „Lot“, 
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HORODZIEJ—K. Smarzyński. 
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LIDA—ul. Suwalska 13, 
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NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY—ul. Wileńska ?8. 
OSZMIANA- Spėtdz. Księg. Nauczyc. 
PIŃSK—Książnica Polska St. Bednarski. 

Wojtkiewicz—Rynek. 
STOŁPCE--Księg. T-wa „Ruch“. 
ŚWIĘCIANY POW. — Rynek 9. 
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego. 

Padyszach fimanullah. 
Nauka szkolna o Afganistanie roz- 

poczyna się tradycyjnie od łatwych 

do zapamietania słów: „Afganistan to 

wrota Indyj“. Że go ani Wielka 
Brytanja ani Rosja nie pochłonęły, 

zawdzięcza 

tych mocarstw. Uchodzi za kraj bied- 

ny, jednak łupili go bez miłosierdzia 

już Dżingiskhan i Tamerlan i Turcy 

że jednak 

nie było to absolutne „pustopole* a 

raczej nie były to gołe skały... Praw- 

da do dziś dnia sporo szczepów pa- 

sterskich prowadzi w Afganistanie ko- 

czujący żywot ale „przyrodzone bo- 
„gactwa” kraju są; jest złoto i węgiel, 

ołów i biały marmur, nawet nafta 

jest, jedwabnictwo *kiełkuje — tylko 

wszystkie te skarby w mocno jeszcze 

sutowym stanie. Emirowie  aiganscy 

niewiele co zdziałać mogli dla podnie- 

sienia dobrobytu i kultury w' kraju, 

który tak dobrze jak do nich nie na- 

leżał. Dopiero emir Abdurrahman, 

niepospolicie mądry i energiczny 

władca potrafił około roku 1860-go 

zebrać pod swoje „berło wszystkie 

dzielnice teraźniejszego Afganistanu 

lecz gdzie mu było do uprzemysło-- 

wienia i ukulturalnienia kraju będąc. 

lennym władcą,pobierającym od skar- 

bu angielskiego roczne stałe subsy- 

djum w kwocie 200.000 funtów. Lud- 

ność niechętnie znosiła to... złote 

jarzmo. Wybuchały nieustanne giery-_ 

lasówki mącące dobry stosunek mię- 

dzy „państwem* emirów a Wielką 

Brytanją zmuszoną raz po raz utrzy- 

mywać własne w kraju wojsko dlatę- 

go aby „dobre stosunki" afgańsko- 

angielskie całkiem się nie  roz- 

„pźzęgły... 
W czasie wielkiej wojny między- 

narodowej Afganistan odetchnął lżej. 

Anglja zajęta była odnoszeniem zwy- 

cięstwa nad Niemcami; Rosja propa- 

gandą na świat cały rewolucji bol- 
szewickiej. Po dokonanych paru nie- 

odzownych „zamachach stanu*, mó- 

wiąc bez ogródek: dwóch rewolucyj 

pałacowych mógł spokojnie (nie oba- 

wiając się żadnej „interwencji'') wstą- 

pić na tron emirów afgańskich Ama- 

nullah a w 1919-tym 20-go lutego, o- 
głosić siebie niepodlegżym w. Aiga- 
nistanie panem i władcą. 

Anglja zwlekała z uznaniem tego 

niespodziewanego stanu rzeczy, a na- 

wet wcale silna eskadra lotnicza an- 

gielska pod nikłym jakimś pretekstem 

próbowała Dżellabad obrzucać bom-- 
bami. Amanulah nie zląkł się; prze- 

ciwnie, zaryzykował wypowiedzieć 

Anglji iormalną wojnę.  Afganistań- 

skie wojska przekroczyły granicę In- 

dyj... Krok był wcale zręczny. Anglji 
była mocno nie na rękę wojna z Afgani- 

stanem, gdy się miało Ghandi'egó za 
plecami. Po kilku potyczkach stanął 
pokój anglo-aigański w  Raval-Pindi 
a pod koniec listopada 1921 r. uzna- 
ła Anglja niepodległość i absolutną 
suwerenność  emiratu Aigańskiego. 
Takież uznanie nastąpiło we trzy mie- 
siące potem ze strony Rosji. Mając 
ręce rozwiązane wysłał TAmanullah 
do Europy i Ameryki delegacje i ko- 
misje dla zawiązania z różnemi pań- 
stwami traktatów handlowych. To 
zniewoliło te państwa do osadzenia 
w Kabulu, w stolicy emiratu Afgań- 
skiego swoich dyplomatycznych przed- 
stawicieli. Kabul zaroił się od „po- 

słów* zagranicznych. _Najgorliwszą 

pod tym względem była Rosja. Już 

w 1919-tym przybył do Kabulu i za” 

rezydował w stolicy Amanullaha „to- 
warzysz-ambasador*  Suryc stojący 

zarazem na czele bardzo licznej misji. 
Oczywiście „misja”* zaczęła od orga- 

nizowania w Afganistanie warownego 

szańca przeciwko Anglji i jednocze- 

śnie propagować po całym kraju ko- 

munizm. lstnym potopem jęli napły- 
wać do Afganistanu rosyjscy instruk- 

torowie wojskowi, rosyjscy inżyniero- 

wie, lekarze etc. Początkowo rad był 

Amanullah tym „kulturalnym* siłom 

przybywającym do jego kraju, gdy 
atoli ci „kulturtraegerzy* zaczęli mu 
kraj burzyć i dezorganizować, nie za- 

wspólzawodnictwu obu | 

„bywa, że i obiema. 

wahał się uczynić gest nader energi- 
czny. Pod karą natychmiastowego 
wydalenia z Afganistanu zakazał pro- 
pagowania bolszewizmu bądź w  ja- 
kiej formie. To— poskutkowało. 

Uczyniwszy taki „porządeczek* w 
kraju, dn. 1-go stycznia 1925 r. przy- 
jął Amanullah, na życzenie narodu» 
tytuł pudyszacha wolnego i niepodle- 
głego Afganistanu. Pierwszym jest od 
tej daty afgańskim padyszachem. Je- 
dnocześnie rozpoczął na wielką skalę 
— europeizowanie Afganistanu.4 

Zaczął od zniesienia haremów, da- 
jąc przykład sam z siebie. Porzuciw- 
szy wielożeństwo, kazał siebie polą- 
czyć dozgonnemi śluby z córką reda- 
ktora Świeżo założonej w Kabulu 
wielkiej gazety. Imię małżonki pady- 
szacha brzmi: Thuraya. 

Skarb/państwa był pusty. Amanullah 
rozkazał przetopić na sztaby złota od- 
wieczne złote naczynia, konwie, roztru- 
hany. | rozpoczęło się wprowadzanie 
w życie gruntownych reform. Sam 
padyszach ma osobiście w głównym 
meczecie Kabulu jakby prelekcje pu- 
bliczne tłomaczące narodowi potrzebę 
reform. Fabryki * wszystkie zostały 
upaństwowione. Niewolno importować 
materjałów sukiennych zagranicznych, 
również żadnych wogóle tkanin i płó- 
cien. Sam padyszach, a za jego przy- 
kładem cała inteligencja afgańska no- 
si tylko krajowe materjaly, korty, 
płótna, sukna i t.p. Są już fabryki 
broni, rozpoczęła się elektryfikacja 
kraju. Amanullah nie rzuca się bu- 
dować kolei; oczkiem w jego głowie 
są drogi bite, których « cała sieć 
już znakomicie przyczynia się do 
ukulturalnienia . i. zagospodarzenia 
kraju. Regulacja ;rzek szybko postę” 
puje naprzód. A jak się wszystko 
rozrasta w Afganistanie na sposób 
iście amerykański, przytoczmy jako 
dowód fakt, że jeszcze w 1925 ek- 
sportowano z Afganistanu produktów 
na 10 miljonów franków złotych a 
już po roku na 120 miljonów. W 
szkołach, nawet początkowych,  ele- 
mentarnych wykładany jest język 
francuski i niemiecki. Nie dość na 
tem. Padyszach Amanullah zarządził 
ostatniemi czasy aby przystąpiono 
do czynienia wykopalisk w celach na- 
ukowych i — reiormuje język afgań- 
ski wskrzeszając prastary, całkiem 
już za martwy poczytywany, język 
„pusztu*. Sam tylko padyszah Ama- 
nullah żadnym innym językiem nie 
"włada oprócz rodowitego. Natomiast 
ministrowie jego są to prawie wy- 

łącznie Indusi, którzy kończyli nauki 
bądź w angielskich bądź w niemiec- 

kich uniwersytetach, tedy jednym z 
tych języków władają doskonale a 

To się władcy aigańskiemu bar- 

dzo przydało podczas podróży obec- 

nej po Europie. W Paryżu np. rezy- 
duje padyszach Amanullah w wy- 
twornym Hotel Crillon mając w swej 
świcie kilku ministrów — a ogółem 
trzydzieści kilka osób. 

Wbrew pogłoskom w prasie 'za- 
granicznej, zamierza Amanullah od- 
wiedzić Londyn. Gdy rozeszły się po- 

głoski, że do Anglji nie pojedzie, po- 
jawił się natychmiast komunikat rzą- 

du aiganskiego przeczący tej „ten- 
dencyjnej* wiadomości.  Padyszach 
Amanullah przybędzie do Londynu 
w marcu i zamieszka w charakterze 
gościa królewskiego w  Buckingham- 
Palaste. Będzie też, jak wiadomo, 
w Berlinie—i w Warszawie. J cz. 

Prace nad ułepszeniem komuni- 
kacji. 

WARSZAWA, 22--1. PAT. Dnia 
21 odbyło się posiedzenie komitetu 
eksploatacyjnego pod przewodnictwem 
b. ministra inż. Jasińskiego, na któ- 
rem między innemi rozważano i u- 
chwalono wnioski w sprawie polep- 
szenia bezpośredniej komunikacji mię- 
dzy większemi ośrodkami a najważ- 
niejszemi uzdrowiskami krajowemi, 
jako też ewentualnej rozbudowy; sta- 
cyj w tych miejscowościach. 

_ niezbędne 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy. 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 

== 23, (1. 28. E- 
Narady nad wzmożeniem exportu. 

WARSZAWA, 22-11. PAT. 22 b. 
m. o godz, 11-ej przed południem w 
sali konferencyjnej Ministerstwa Prze- 
mysłu i Handlu rozpoczęły się dwu- 
dniowe obrady konferencji poświęco- 
nej sprawom inwestycyj wzmożenia 
konsumcji wewnętrznej i eksportu na- 
szego przemysłu. Konierencja, która 
odbyła się pod przewodnictwem  mi- 
nistra przemysłu i handlu inż. Kwiat- 
kowskiego w obecności przedstawi- 
cieli kancelarji cywilnej Prezydenta 
Rzeczypospolitej,  M-stwa Skarbu, 
Spraw Wojskowych, Poczt i Telegra- 
iów, Banku Polskiego, Oraz szeregu 
wyższych urzędników M-stwa Prze- 
mysłu i Handlu z p. podsekretarzem 
stanu Doleżalem na czele, została 
otwarta programowem przemówieniem 
ministra przemysłu i handlu. 

Radca Uljanow odwołany. 

WARSZAWA, 22. Il. PAT. Radca 
legacyjny poselstwa sowieckiego w 
Warszawie Ułljanow został przez Nar- 
komindieł odwołany z Warszawy 
wkrótce odjedzie do Moskwy. 

XIX konferencja Międzynarodo- 
wego zrzeszenia towarzystw lof- 

niczych. 
WARSZAWA, 22—1l. PAT. Dzi- 

siaj o godz. 18 min. 30 w  Warsza- 
wie nastąpiło „otwarcie obrad XIX 
konferencji międzynarodowego  zrze- 
szenia towarzystwa komunikacji lot- 
niczej. Przybyli przedstawiciele Ame- 
ryki, Anglji, Niemiec, Austrji, Szwecji, 
Francji, Włoch, Danji, Norwegji, Szwaj- 
carji, Belgji, Węgier, Hiszpanii i Pol- 
ski. Zjazd zagaił przemówieniem prze- 
wodniczący kongresu dr. Ignacy Wy- 
gart, prezes rady nadzorczej, Polskie- 
go Aerolotu. W dalszym ciągu prze- 
rawiał minister Romocki, który mię- 
dzy innemi zaznaczył: Uważam za 

podkreślić, że. obecne 
postępy. w. dziedzinie żeglugi po- 
wietrznej zawdzięczać należy inicja- 
tywie prywatnej, popartej przez rzą- 
dy. Dzięki tej inicjatywie i jej 
przedsiębiorczości, jej energji ów 
środek komunikacji zdołał się tak . 
potężnie rozwinąć. Muszę też uczy- 
nić spostrzeżenie w stosunku do Pol- 
Ski, gdzie towarzystwa lotnicze, które 
były czynne latem i zimą  przedsię- 
wzięły ze sobą konkurencję co do 
regularności lotu. Polskie towarzy- 
stwa lotnicze odbyły 3.903 loty na 
ogólnej przestrzeni  1.155.000 km. 
przewożąc 7.744 podróżnych. Doko- 
nano 2.376.340  pasażero-kilometrów, . 
przewieziono 240.000 kilo bagażu 
towarów i przesyłek pocztowych przy 
283.057.000 kilogramo - kilometrów. 

Kongresy takie, jak obecny przy- 
czyniają się wybitnie do postępu 
lotnictwa i wzmacniają one na 
terenie międzynarodowym _— działal- 
ność towarzystw lotniczych  Za- 
pewniając regularność i bezpieczeń- 
stwo komunikacji. Wyrażam panom 
najszczersze życzenie, aby prace kon- 
gresu przyczyniły się do pomyślnych, 
owocnych wyników mających spowo- 
dować dalszy rozwój żeglugi powie- 
trznej. 

Popoł. posiedzenie. międzynarodo- 
wego zrzeszenia towarzystw komuni- 
kacji. powietrznej rozpoczęło się o 
godz. 15 w sali stowarzyszenia tech- 
ników. Obecni byli delegaci 18 towa- 
rzystw komunikacji powietrznej z 16 
państw. Poza delegatami obecni byli 
przedstawiciele rządu polskiego. Obra- 
dom przewodniczył prezes zarządu 
polskiej linji lotniczej dyrektor  Wy- 
gard. Pozatem obecni byli delegaci 
Ligi Naroaów, międzynarodowej ko- 
misji lotniczej i_ międzynarodowej 
Izby Handlowej. Pierwszy punkt ob- 
rad dotyczył poczty lotniczej. Po dy- 
skusji zebrani stwierdzili, że sprawy 
tej nie da się załatwić w ciągu obecnej 
dwudniowej sesji. Wobec tego wyb- 
rano odpowiednią komisję, która ma 
zreierowač sprawę na  najbližszem 
posiedzeniu związku. 

Następnie zajmowano się sprawą 
transportów kombinowanych kolejo- 
wo-lotniczych. Sprawę tę zreierował 
dyrektor niemieckiej hanzy lotniczej 
Wronsky który wygłosił na ten te- 
mat dłuższy reierat w języku nie- 
mieckim. Referent motywował ko- 
nieczność współpracy kolejnictwa z 
lotnictwem, tak, aby oba te Środki 
komunikacji razem się uzupełniały 
i aby pociągi kolejowe służyć mogły 
w przyszłości jedynie do przejazdów 
krótkodystansowych. Na tem zam- 
knięto posiedzenie popołudniowe kon- 
gresu. Następne odbędzie się jutro 
o godz. 10-ej, w południe zaś odbę- 
dzie się śniadanie wydane na. cześć 
członków zjazdu przez ministerstwo 
spraw zagranicznych w sali resursy 
kupieckiej.
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Na szachownicy wyborczej 
Sytnacja przedwyborcza 

Na terenie miasta poza B. B. W. 
z Rz. działają „najintensywniej“ z po- 
śród naszych przeciwników endecy i 
socjaliści. 

Endecy, których żadne jak dotych- 
czas zebranie publiczne ze względu 
na nastroje ludności nie dało pozy- 
tywnych rezultatów, stosują najchęt- 
niej system agitacji domowej i pod- 
wórkowej, głównie za pośrednictwem 
kobiet. Największa tego rodzaju agi- 
tacja listy 24 rozwinięta jest na Zwie- 
izyńcu i Sołtaniszkach. 

W niektórych dzielnicach jak np. 
na Antokolu, .Popławach, Nowych 7a- 
budowaniach i Snipiszkach lista Nr. 
24 nie posiada prawie zupełnie zwo- 
łenników. 

P. P. S. najsilniej czuje się w 
dzielnicach położonych nad koleją, 
opierając się na zamieszkałym tam 
głównie elemencie robotniczym. Dy- 
sponując doskonałym aparatem agi- 
tacyjnym PPS na żadnem poprostu 
ze swych zebrań nie dopuszcza do 
głosu opozycji, stosując bezwzględnie 
terror. Agitatorzy tego stronnictwa— 
pod jednym względem mają równe 
dyrektywy z agitatorami endeckimi: 
oczerniają rząd i listę Nr. 1 i z nią 
wyłączanie walczą. : 

Tak postawiona akcja P.P.S. daje 
tu i owdzie pole do popisów skrajnie 
łewym jej odszczepieńcom t. zw. 
dziedziulowcom i komunistom, którzy 
również łudzą się zdobyciem man- 
datu. 

Wśród żydów największą agitację 
rozwinęła 18 Bloku mniejszości na- 
rodowych, której konkurentem jest 
głównie. robotniczy Bund i w mniej- 
szym nieco stopniu lista żydów na- 
rodowców. 

Ludność prawosławna, obejmująca 
głównie inteligencję rosyjską, grupuje 
się wokoło komitetów popierających 
listę prorządową. Tak zwana lista 
„ruska“ Nr. 20 nie posiada absolut- 

nie żadnych wpływów. 

Jeśli już idzie specjalnie o akcję 
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z 
Rządem, to rozwija się ona równo- 
miernie na całym terenie. 

«Do Bloku jak wiemy zgłosiły już 
swój akces tak zw. warstwy średnie, 
które dotychczas w znacznej części 
były domeną wpływów endeckich. 

Mówiąc o akcji listy Nr. 1 nie 
można przemilczeć faktu intensywne- 
go współdziałania kobiet. Istniejące 
obecnie we wszystkich dzielnicach 
Komitety kobiet, popierające listę Nr. 
1 obejmują z wielkiem powodzeniem 
swą działalnością wioski  podmiej- 
skie. 
# Nie dalej, jak wczoraj odbył się 
imponujący co. do ilości uczestniczek, 
jednolitości nastrojów wiec kobiet w 
dzielnicy Antokol, gdzie pracy prze- 
wodzi p. pułkownikowa Lindau. O 
zainteresowaniu kobiet akcją przedwy- 
borczą świadczy fakt, iż na zebranie 
to przybyły licznie kobiety z wiosek 
podmiejskich, jak Wołokumpi, Pilikoń 
i Pilimiel, które miały już możność 
zapoznać się z programem B. B.W. 
z Rz. 

Uczestniczki tego wiecu w ilości 
około 500 osób 'wysłuchawszy  pię- 
knego przemówienia p. pułkowniko- 
wej Lindau gorąco manifestowały na 
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ma terenie m. Wilna. 
cześć Marszałka Piłsudskiego 
Nr. 1. 

Przy tej okazji musimy wspomnieć 
o niesłychanym fakcie, mówiącym 
wiele o metodach walki naszych prze- 
ciwników. Na wiec ten wdarło się 
bowiem kilkunastu mężczyzn—stano- 

wiących bojówkę endecką, która usi- 
łowała zerwać obrady i wzniecić pa- 
nikę wśród kobieį. 

Dzielna postawa uczestniczek 
zebrania sprawiła, iż bojówkarze listy 
24 zostali w porę zdemaskowani i 
musieli opuścić salę. V. 

i listy 

Demagoyja. 
Klasycznym przykładem  demago- 

gji jest wczorajszy artykuł „Dzien. 
Wil.* szumnie zatytułowany „Czy na- 
dużywamy listu Pasterskiego*. Już 
samo postawienie kwestji i zabranie 
się do dzieła, którego celem jest wy- 
kazanie, że czarne jest białem, Świad- 
czy o nielada tupecie i cynizmie pu- 
blicystów z Mostowej, spekulujących 
na nieuświadomieniu i niewyrobieniu 
politycznem pewnej części społeczeń- 
stwa. Jako dowód, że endecy w agi- 
tacji wyborczej nie nadużywają Jistu 
Pasterskiego ma służyć to... że X.X. 
Biskupi mogli i mieli prawo i obo- 
wiązek wydać list Pasterski oraz że 
Episkopat polski nie miesza się do 
polityki. 

„Jest to łkrótko mówiąc wyważa- 
nie otwartych drzwi i pospolite kłam- 
stwo, nigdy i nigdzie bowiem powie- 
dziane nie było, że Biskupom nie 
wolno było wydawać listu lub że XX 
Biskupi mieszają się do polityki iżwy- 
borów. Wręcz odwrotnie z uznaniem 
podkreślano niejednokrotnie  stano- 
wisko Biskupów Polskich, którzy za- 
kazując kandydowania księżom dali 
najlepszy dowód  niewtrącania się do 
wyborów i polityki. Natomiast faktem 
ocz wistym nadużywania listu Paster- 
skiego dla celów agitacji na listy en- 
decko - piastowe jest Samozwańcze 
wzięcie monopolu na  „katolickość i 
polskość”, kolportowanie odezw agi- 
tacyjnych wraz z listem Pasterskim i 
wręcz opowiadanie, że „grzeszy ten 
katolik, który wbrew wezwaniu Bisku- 
pów głosuje na inny numer niž 24“. 

Faktów tych żadne wykrętne tło- 
Maczenie nie zmieni. ; 

„Dz. Wil** pisze, że „skoro list 
pasterski został wydany to poto, aby 
dotarł wszędzie i słusznie i zgodnie 
z intencją autorów czynią stronnictwa 
katolickie, list ten rozpowszechnia- 
jąc." 

Kto was prosił o to rozpowszech- 
nianie, panowie endecy i skądta pew- 
ność, że dzieje się to zgodnie z inten- 
cją autorów listu pasterskiego? 

Dalej twierdzi „Dz. Wil.*, że „lista 
endecka odpowiada wymaganiom  bi- 
Skupów i że stwierdzenie tego jest 
bezspornym faktem". Primo skąd 
bierze się ta pewność, że kandydaci 
list nr. 24 i 25 z masonem Ratajem 
na czele to kandydaci odpowiadający 
wymaganiom Biskupów polskich, a 
secundo to samozwańcze „„stwierdze- 
nie bezspornego faktu“ jest właśnie 
jednym z notorycznych objawów na- 
dużywania listu pasterskiego. 

Praca wileńskiego Akademickiego 
Komitefu wyborczego 

Na ogólnopolskim zjeździe akademi- 
ckim w Warszaw e zwołanym przez Cen- 
tralny Kom. Akadem. dla Współpracy z 
Rządem wileńską młodzież uniwersytecką 
reprezentowało 21 delegatów, to też odby- 
te wczoraj w lokalu biura wojewódzkiego 
BBW. z Rz. Zebranie komitetu poświęcone 
było dyskusji nad wysuniętemi przez zjazd 
postulatami młodzieży akademickiej w chwi- 
li obecnej, jak niemniej nad metodami akcji 
propagandowej na rzecz listy Nr 1. 

Delegacja 1000 włościan w Belwederze. 
WARSZAWA, 22 II. Pat. Dziś przybyła do Warszawy delegacja 

włościan województw centralnych, licząca zgórą 1000 osób. Po złożeniu 
wieńców na grobie Nieznanego Żołnierza delegacja wyruszyła do Belwede- 
ru, aby złożyć hołd prezesowi Rady Ministrów, pierwszemu Marszałkowi 
Polski, Józetowi Plłsudskiemu. Do zgromadzonych przed pałacem belwe- 
derskim delegatów wyszedł p. Marszałek witany entuzjastycznie przez ze- 
branych. Delegaci poszczególnych województw w krótkich słowach wyrazi- 
li Panu Marszałkowi hołd, zapewnili, że ludność wiejska stoi zawsze przy 
jego boku i prosili o wskazanie drogi po której pójść mają w czasie 
najbliższych wyborów, aby nie zbłądzić, jak dawniej. 

Wiec „Wyzwolenia” z przygodami. 
Wczeraj w.dniu targowym, na 

rynku w Podbrodziu „Wyzwolenie* 
zorganizowało wiec, celem zaagitowa- 
nia okolicznych włościan za listę Nr. 3. 

Czołowy mówca „Wyzwolenia*, zna- 
ny niezaszczytnie na bruku wileńskim, 
p. Winiarz z wysokości sanek, w oto- 
czeniu silnej bojówki, próbował po- 
zyskać naszych kmiotków, obiecując 
im wszelakie dobrodziejstwa. 

W trakcie największego ferworu 
p. Winiarza, jeden ze słuchaczy, Znu- 
dzony najwidoczniej czczą gadaniną, 
podciął konia od prowizorycznej mów- 
nicy, wobec czego niefortunny Oratór 
wyzwoleńczy spadł z sanek i zatył 
nieco nosem w Śniegu. 

komenda posterunku miejscowego. ' 
Sądząc, iż uciekinier znalazł schro- 

nienie w policji, bojówka przypuściła 
formalny szturm obrzucając okna ka- 
mieniami i grożąc wystąpieniem zbroj- 
nem. 

Dzięki jednak taktowi komendanta 
posterunku Ill, przod. Oświecimskiemu, 
udało się tłum rozpędzić bez zastoso- 
wania środków ostrożniejszych. 

Z pośród awanturujących się poli- 
cja aresztowała pięciu przywódców 
bojówki, którzy będą w dniu dzi- 
siejszym powołani do Wilna. 

Wiec „„Wyzwolenia" wobec kata- 
strofy, jaka spotkała osławionego p. 
Winiarza, oczywiście został przerwa- 
wany, a ludność miejscowa na dłuż- 
Szy czas będzie miała powód do za- 
bawy kosztem ošmieszonego „Wy- 
zwolenia“. 

Bojówka przystąpiła do pracy. 
Rzucono się na sprawcę nieszczęścia 
p. Winiarza, lecz ten zdołał się wy- 
swobodzić z opresji i zbiegł w  kie- 
runku domu, w którym mieści się 

Materiał wojenny 2 St. Gofhard zniszezony. 
BUDAPESZT. 22-11. PAT. Donoszą z Szombabnej, że materjał wo- 

jenny zasekwestrowany w St. Gothard został zniszczony w poniedziałek 
20 b. m. przy udziale 30 — 40 robotników, w obecności rzeczoznawców, 
między innemi inżyniera jednej z austrjackich fabryk broni, wreszcie pod 
kontrolą sędziego rezydującggo w St. Gothard. We wtorek dnia 21 b. m. 
rano sporządzono protokuł o wynikach dokonanego zniszczenia. Sprzedaż 
z licytacji materjałów o charakterze prywatnym, jak również i wojskowym 
będzie mogła się odbyć już w piątek. Wielu kupców, między innemi cu- 
dzoziemcy interesują się sprzedażą. Sędzia w St. Gothard mianował ku- 
ratora, który ma czuwać nad interesami firmy z Werony  figurującej jako 
firma nadawcza. : 

Liga Rarodów niezadowolona. 
WIEDEN, 22-11 PAT. Dzienńiki donoszą z Genewy, że zniszczenie 

materjałów wojennych zatrzymanych w St. Gothard zarządzone przez wła- 
dze węgierskie wywołało w kołach Ligi Narodów niemiłe wrażenie. O za- 
miarze zniszczenia tego materjału, Liga Narodów nie była wcale zawiado- 
miona. Widocznie chciano postawić ją przed faktem dokonanym i uniemo- 
żliwić jej inwestygację. Bawiący w Genewie z okazji sesji komisji bezpie- 
czeństwa de egaci Małej Ententy zwrócili się do Rady Ligi Narodów z pro- 
šbą, ażeby zgłoszony już dziś wniosek o inwestygację rozszerzony został 
na dawniejsze wypadki przemytnictwa broni przez Węgry. 

2 wagony złofa dla Banku Francuskiego. 
PARYŻ. 22.11. PAT. Le Journal donosi z Hawru, że przybyły tam 

2 wagony złota wartości 180 milj. franków, przeznaczone dla Banku 
Francuskiego. \ : ; 

PARY. 22.ll. PAT. Echo de Paris podaje, że do Londynu przybył 
gubernator Banku Francuskiego celem. odbycia. z gubernatorem Banku 
Angielskiego konferencji w rozmaitych sprawach o charakterze ogólnym, 
interesujących oba kraje. 

a z, + ° 

Ladaneki złota Sowieckiego w. Ameryce. 
NOWY YORK, 22 Il. PAT.. Przybył tu pierwszy ładunex złota so- 

wieckiego wartości pięciu miljonów dolarów, „przeznaczony dla ułatwienia 
handlu rosyjsko-amerykańskiego. 

Przewlelły krys rządowy w. Jeposłanji 
BIALOGROD, 22.ll PAT. Usilowania ministra spraw zagranicznych 

Marinkowicza w kierunku utworzenia gabinetu koncentracyjnego spełzły na 
niczem. Pozostają obecnie dwie możliwości: proponowany przez Radicza 
rzad koncentracyjny z osobistością nie należącą do parlamentu na czele 
lub przywrócenie dotychczasowej koalicji. Ostatnia kombinacja nie ma du- 
żych widoków na powodzenie. O godz. 10 wiecz. Marinkowicz zawiadomił 
króla, że jego misja nie powiodła się poczem król wezwał do siebie 
premjera Wukicewicza. 

Amnegtja dla przestęptów w Esiomji. 
TALLIN, 22—1I. PAT. W związku ze świętem 10-ecia niepodległości 

Estonji rząd estoński udzielił amnestji 508 przestępcom. Z tej liczby 255 
będzie już jutro wypuszczone z więzień. W stosunku do reszty kara zo- 
stała złagodzona, lub też będą im przywrócone prawa obywatelskie , ode- 
brane na mocy wyroku sądowego. Wśród osób, których dotyczy amnestja, 
znajduje się 72 przestępców politycznych. \ 

Uroczysie przyjęcie krėla Amanullaha w Berlinie. 
BERLIN, 22 II. PAT. Król Afganistanu Amanullah -wraz z malžonką 

i świtą złożoną z 16 osób przybył o godz. 11 min. 15 przed południem. 
Już na 15 min. przed przybyciem pociągu zjawił się na dworcu prezydent 
Rzeszy Hindenburg w towarzystwie podsekretarza stanu Meisnera, człon- 
ków gabinetu z wiceministrem Hergtem na czele i innych. Po powitaniu na 
dworcu przy huku 21 wystrzałów armatnich sznur 20 samochodów prze- 
jechał dawnym szlakiem wjazdów cesarskich przez ulice Unter dem Linden, 
Wilhelmstrasse, do pałacu ks. Albrechta. 

Zarówno dworzec kolejowy, jak i plac przed dworcem oraz cała 
trasa przejazdu króla. Afganistanu do pałacu, w którym zamieszkał ude- 
korowana była obeliskami, choiną oraz flagami o barwach narodowych. 
Wzdłuż całej trasy przejazdu króla kilkudziesięsio-tysięczny tłum oczekiwał 
przejazdu królewskiego gościa i prezydenta Hindenburga i wznosił okrzyki 
na icn cześć. Całe miasto przybrało odświętny charakter. Prasa berlińska 
poświęca gościom aiganistańskim obszerne artykuły wstępne, zaznaczając 
przytem, że jestęto pierwsza od czasujwojny Światowej wizyta koronowanego 

Kapitan Minkler kończy pomyślnie raid. 
LONDYN, 22 Il. PAT. Lotnik Hinkler odbywający na awjonetce raid z Anglji do 

Australji w ciągu całej przebytej drogi nie korzystał wcale z niczyjej pomocy do tego 
stopnia, że sam opiekował się aparatem w aerodromach. Koszta lotu Hinklera wyno- 
szą do tej chwili tylko 50 funtów. Jutro Hinkler rozpoczyna ostatni etap swego lotu, 
który zakończy w rodzinnej miejscowości lotnika Bundaberg. 
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TEATR „REDUTA” 
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W piątek, dn. 24 b. m. 

punktualnie o godz. 
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CLAUDIO ARRAU . nadzwyczajny fenomenalny 
Genjalny Pianista odzn. Udział przyjmują: _ Skrzypek-Wirtuoz 

S Claudio Arrau i Ja: JAROSTAW 
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Bilety do nabycia w Biurze Podróży „Orbis” "Mickiewicza 11. 
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CODZIENNIE OPRÓCZ CZWARTKÓW \ 
W lokalu „Ogniska* Akademickiego ul. Wielka 24. \ 

Początek o godz. 8 min. 15 wiecz. Ę 
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| ABSOLWENT INSTYTUTU PEDAGOGIKI SPEGJADNEJ 

| GAKZZSDYE LEM TMEJDHH CZK УОИ sia I AREA Z GRO D ESS 

rutynowany pedagog podejmie się lekcyj dla dziecka ociemniałego 
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B Dnia 24-go b. m. o godz. 7 wiecz. - 
a w sali Związku Polaków Zakordonowych (Zawalna 1) HB 

5 prof. dr. Leon Biegoleisen wygłosi odczyt p. I. 8 

a Program gospodarczy Polski @ 
B : Wstęp wolny. | ® 
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OBERNEBORZEZRIZE RZE RZZESZB OZI NEA 

V klasa LOTERJA PAŃSTWOWA 

Główna 400.000 Co drugi los wygrywa wygrana 

BILETY U KOLEKTORA R. GORZUCHOWSNIEGO zamkowa o 
Cena 1/4 losu 50 zł. 

WIYŻ E 100 ,, 

„ całego losu 200 „ 

Tamże przyjmują ZEGARKI i BIŻUTERJĘ DO REPERACJI. 
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TEN DRUGI. 
Z barwnego, pełnego pisarskiego 

temperamentu odcinka, drukowanego 
kilka dni temu w „Słowie* pod ty- 
tułem „Nathalie* zostały mi żywo w 
pamięci: wysoce brawurowy aforyzm 
o pięknych, niejako zawodowo  pięk- 
nych kobietach—i Puszkin, ugodzo- 
ny w brzuch kulą pojedynkową, ko- 
nający w straszliwych boleściach  kil- 
ka dni. 

Wzbierały, przyznam się, we mnie 
glossy do Śmiałego, jakże Śmiałego 
aioryzmu, lecz przypomniałem sobie 
w porę, że w dziedzinie psychologji 
kobiet... cóż znaczy: doświadczenie? 
Najmłodsza kobieta wyprowadzi zaw- 

"sze w pole najbardziej sędziwe do- 
Świadczenie. Nawet właśnie najstarsze! 
Natomiast co do Puszkina ten mi 
tak suggestyjnie iżywo przywiódł na 
pamięć Lermontowa—że mi oto pió- 
ro same skoczyło do ręki. 

Dwaj n=iwięksi poeci rosyjscy, w 
dodatku obaj: luminarze wszechświa: 
towego Parnasu— padli w pojedynku! 
Nie trzeba tragiczniejszgo traiu, czy 
zbiegu okoliczności, czy wyroku Prze- 

znaczenia. x 

Przez całe dziesiątki lat niewolno 
było, pod carską cenzurą rosyjską, 
„grzebać* w okolicznościach towarzy- 
szących pojedynkowi Lermontowa z 

Martynowem. Pod dzeisiątkami pieczę- 
ci leżały źródła dokumentalne po ar- 

powtarzać „plotkę“, že na wiadomość 
o zabiciu Lermontowa na Kaukazie 
cesarz Mikołaj I-szy miat rzekomo 
uderzyć w stół reką i rzec: „Soba- 
kie — sobaczja smiert'...** 

Teraz dopiero ogarnia Światło 
całą, mocno tajemniczą sprawę. A 
przynajmniej da się, wcale nawet 
szczegółowo, rekonstruować cały prze- 
bieg wydarzenia zbywanego dotąd 
np. w historjach literatury, paru sło- 
wami. : 

Podobnie jak Puszkin, tak i Ler- 
montow źle, bardzo źle był widzia- 
ny — u dworu i wogóle w „wyż- 
szych sferach" rosyjskiego towarzy- 
stwa. Dopiekał zjadliwie i „dworowi* 
i „sterom”. Dość powiedzieć, że na 
którejś maskaradzie w petersburskim 
Klubie Szlacheckim pozwolił sobie—pod 
pretekstem, że nie poznaje „maseczki“ 
powiedzieć jakąś co się zowie imperty- 
nencję... rodzonej córce cesarza 'Mi- 
kołaja. Wielkich księżn, jak wiadomo, 
wolno nie znać inie poznawać ale na- 
wet wobec najbardziej niepoznanej... 
trzeba liczyć się ze słowami! Można 
sobie wyobrazić jak cesarz Mikołaj 
był wściekły. Uderzył piorun: kazano 
poecie opuścić stolicę w 48 godzin. 
Odetchnęły stołeczne tuzy: generał 
Kleinmichel, wszechwładny  Benken- 
dort,  arbter elegant «rum książe 
Wasilczykow nie inaczej nazywany 
jak kni ź Ksind. 

„Lermontow skorzystał z „depor- 

tacji“ aby podleczyć się na Kaukazie, 

wysoko postawionym osobom. głej o wiorst ze cztery od  Piatygor- 

chiwach tajnej i jawnej policji. Można w Piatygorsku. Lecz i tam rychło po- 
było tyłko poufnie, z ust do ust, 0- trafił „narazić się* któż wie ilu nie- 

glądając sie czy kto nie podsłuchuje, zmiernie wpływowym i niezmiernie 

Wręcz—nienawidzono go w Piatygor- 
sku, w sferach wśród których Się o- 
bracał, za niesłychaną niepowściągli- 
wość języka. W powietrzu było jakby 
oczekiwanie na sposobność aby, zam- 
knąć usta „jadowitej. gadzinie“. jak 
wyrażano się w środowiskach , gdzie 
padały najostrzejsze sarkazmy „poety. 

Sposobność nadarzyła się rychło.. 
a może ją przyśpieszono. Dość, że 
wychodząc z rautu w domu generała 
Wierzilina — było to 13 lipca 1841 r. 

sprowokowany przez Martynowa 
Lermontow, odpowiada mu żartem 
dowcipnym lecz bynajmniej nawet nie 
złośliwym. Martynow wyzywa go na 
pojedynek. 

Cały Piatygorsk w nerwowem po- 
ruszeniu. O niczem się innem nie mó: 
wi. Martynow jest bohaterem dnia. 
Zewsząd otrzymuje zaklinania aby, 
broń Boże, nie ustępował perswazjom 
i bił się. Zaręczają w „sferach*, że 
Lermontow nie bierze całej sprawy 
na serjo i, że przyjąwszy pojedynek 
i nawet stanąwszy na placu — strze- 
lać nie będzie. Martynow, czując za 
sobą „całą opinię”, przekonany, że 
Lermontow nie ośmieli się „podnieść 
na niego rękę* -- niezłomnie trwa 
przy. roli śmiertelnie obrażonego. Wie- 
czorem 14 lipca wchodzącemu do 
Klubu wyprawiają owację. Polał sie 
szampan; Martynowa „kaczali na ru- 
kuch“ jak notuje w swym pamię- 
tniku obecny w Piatygorsku ks. Wa- 
silczykow. 

Pojedynek miał się odbyć 15-g0 
u podnoża gór, w miejscowości odle- 

ska. 
Była godzina szósta wieczorem. 

„Zjeżdżają się na płac: w lekkich „drąż- 
kach“ Martynow ze swoim sekun- 
dantem księciem _ Wasilczykowem 
a Lermontow i jego  sekundant 
olicer konnej  "gwardjj _ Glebow 

konno. Lermontów jest przez 
całą drogę w doskonałym humorze; 
żadnych „przeczuć”, żadnych „poleceń 
ostatnich*, Zwierza się ze swoich pla- 
nów na przyszłość. Chce porzucić 
służbę a oddać się zupełnie literackiej 
robocie. Ma w głowie dwie powieści: 
jedną na tle historycznem, drugą o- 
snutą na motywach obyczajowych lu- 
du kaukazkiego rozgrywającą się 
podczas „uspakajania Kaukazu'*,. 

Przeciwnicy składają sobie wza- 
jemnie ukłon — przewidziany w ko- 
deksie honorowym. Ks. Wasilczykow 
i Glebow wymierzają plac. Dystans 
ogólny: 30 kroków. Gdy rozlegnie się 
komenda: „Schodiś!* wolno iść na- 
przód (albo nie ruszyć się wcale ze 
swego stanowiska). Wolno iść aż do 
barjery oddalonej od przeciwnika za 
dzivsięč kroków. Między komendą: 
„Dwal“ i „Trzyl“ trzeba strzelić; je- 
żeli się nie strzeli, poczytuje się strzał 
za Oddany. Co do pierwszego strzału, 
żaden przeciwnik nie.ma przywileju. 

Lermontów stoi na stanowisku 
swojem nieskazitelnie według przepi- 
sów pojedynkowych. Rękę ma w łok- 
ciu zgiętą i twarz zasłania pistoletem, 
z lufą do góry skierowaną. Twarz ma 
spokojną, nawet lekki 
uśmiech. 

na ustach 

Glebow komenderuje:  „$cho— 
dis!“ 

Martynów natychmiast idzie szyb- 
kiemi krokami naprzód. Lermontów 
stoi nieruchomy. 

Glebow  komenderuje : 
Potem „Dwa!“... i „Trzyl“ 

Martynow jest juž u barjery czyli 
o 10 kroków od Lermontowa. W tej 
sekundzie Glebow krzyczy do Marty- 
nowa: „Strzelać albo zejść z miejsca!'* 

| м tym momencie pada strzał— 
Martynowa. Lermontów pada. Nie 
zdążył nawet chwycić się za pierś, 
jak czynią ranieni chwytający się ręką 
tam gdzie są ugodzeni. 

Kula przeszła na wylot przez oba 
płuca, powodując natychmiastową 
śmierć. Ręka Ściskała kurczowo nie- 
wystrzelony pistolet. 

Nie było lekarza; nie było karety—. 
na wszelki wypadek. Martynow i jego 
świadek natychmiast odjechali, w chwili 
gdy nagła burza zerwała się i lunął 
deszcz jak z wiadra. Glebow własnym 
szynelem okrył leżącego na ziemi 
Lermontowa nie dającego znaku ży- 
cia i wsiadłszy na konia popędził w 
cwał do miasta. Cztery bite godziny, 
od T-ej wieczorem do 11-tej, przele- 
żał trup Lermontowa na ziemi, we 
krwi i w błocie. 

* Dopiero na godzinę przed półno- 
cą przybyli na miejsce tragicznego wy- 
padku: lekarz, policja i powóz. Prze- 
wieziono martwe zwłoki do Piaty- 
gorska. : 

„Razl“... 

gląda jednak aby tak bylo. Prawda, 
Martynów na žadne „pogodzenie się“ 
iść nie chciał; prawda, Stała się rzecz 
fatalna i lekkomyślna, że lekarz nie 
był przy pojedynku obecny (aczkol- 
wiek wobec Śmi.rtelnego strzału jego 
obecność na nic by się w tym wy- 
padku nie przydała); prawda, że strze- 
lać SIĘ O 10 kroków jest rzeczą nie- 
przewidzianą w kodeksie honorowym, 
dopuszczającym jako minimum dy- 
stansu 15 kroków... Lecz są to WSZy- 
stko żadne dowody — premedytacji, 
tembardziej „zabójstwa”. 

Może tylko dziwić, że Martynów 
zamiast—jak przewidywało „Ułożenije 
o nakazanijach* 4—6 lat więzienia 

dostał tylko za zabicie przeciwnika w 
pojedynku... z wyraźnego rozkazu ce- 
sarza Mikołaja zapadłego 3 stycznia 
1842 r. ..wszystkiego 3 miesiące 
aresztu w kordegardzie tudzież poku- 
tę kościelną. Ks. Wasilczykowowi oraz 
Glebowowi cesarz wszelką winę da- 
rował, księciu ze względu na... zasłu- 
gi ojca, Glebowowi ze względu na ra- 
nę otrzymaną w którejś bitwie. 

cz 
: Post scriptum. O nic mi innego nie cho- 

dzi - tylko o jedną literkę, 
„ „We wtorkowym moim feljetonie „Wra- 
żenia teatralne" czytam: „Opublikcwano ma- 
nifest 17-go października jako w związku 
ideowym konstytucja etc“. A w rękopisie 
było: „jako w Zaw qżku ideowym konstytu- 
cja". Tak, tak manifest październikowy był 
zawiqzkiem konstytucji rosyjskiej. 

, Spostrzegam też nądan e dyr. Rychłow- 
skiemu Złotego Medala Zasługi. Oczywis- 
cie: lapsus. Nie „medal* ma być — lecz 
Krzyż. Jak zresztą widać z dalszego ciągu. 

Obecni komentatorowie zgonu Ler- 
montowa upatrują rozmyślny zamiar 
—sprzątnięcia go ze Świata, Nie wy- 
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URZĘDO WA. 

— Zmiany w okręgu Izby Skarbo- 
wej w Wilnie. W myśl rozporządzenia 
Ministra Skarbu zniesione zostały istniejące 

na obszarze miasta Wiłna I, II i III urzędy 
skarbowe podatków i opłat skarbowych 
oraz wyłączone # pod terytorjalnego za- 
kresu działania urzędu skarbowego poda- 
tków i opłat Skarbowych na pow. Wileń- 
sku-Trocki obszary znajdujące się w obe- 
cnych granicach m. Wilna. Równoczaśnie -z 
tem na terenie m. Wilna utworzone zosta- 

ną cztery nowe urzędy skarbowe podatków 

i opłat skarbowych, według podziału tery- 
torjalnego. Istniejące dotychczas w liczbie 
3 przy urzędach skarbowych podatków 
i opłat skarbowych, komisje szacunkowe 
do spraw podatku dochodowego dla m. 
Wilna zostają zniesione, natomiast przy 
każdym w nowoutworzonych urzędów Skar- 
bowych podatków i opłat skarbowych u- 
tworzone zostanie po jednej komisji sza- 
cunkowej, każda w składzie 12 członków 
i tyluż zastępców. Е 

— woń tarczowa. Na zasadzie okól- 
nika Nr 7 M. 5. Wewn. z dnia 14 |. rb. p. 
Komisarz Rządu na m. Wilno podaje do 

ogólnej wiadomości, że broń tarczowa t. 
zw. flowery, sztucery i karabinki małoka- 
librowe może być używaną jedynie do ce- 
łów sportowych, jak naprzykład: strzelanie 
do tarczy, natomiast w celach polowania 
"może być używaną jedynie w wypadku po- 
Siadania karty łowieckiej, Noszenie broni 
małokalibrowej (tarczowej) poza strzelnicą 
obrębem domu lub nie w zwartym oddziale 
dozwolone jest jedynie w futerale. 

— (r) Pes ępowanie mandatowe. Już 
od kilku miesięcy na terenie m. Wilna sto- 
sowane jest postępowania nie mandatowe w 
stosunku do osób wykraczających przeciw- 
ko przepisom administracyjnym, nie podle- 
gającym kompetencji Sądów. 

Początkowo władze administracyjne 
bardzo względnie wyposażając w uprawnie- 
nia do nakładania kar w trybie mandato- 
wym funkcjonarjuszy policji, upoważniały do 
tych czynności jedynie oficerów policji. 

. Stopniowo wobec stwierdzenia, że poli- 
<ja nasza naogół stoi na wysokości zada- 
nia, uprawnienia dawano w szerszym za- 
kresie, obdarzając zaufaniem i niższych 
funkcjonarjuszy policji, niewykluczając i po- 
sterunkowych. 

_ Obecnie prawo karania doraźnego po- 
siąda 67 proc. ogółu połicjantów w Wilnie, 
a zaś najlepiej zorganizowanych komi- 
sarjątąach śródmieścia, a więc I-ym i Ili-im 
liczba ich dochodzi do 80 proc. funkcjona- 
tjuszy tu zatrudnionych, 

„Prócz tego upoważnienia mandatowe 
posiadają niektórzy urzędnicy adminstra- 
cyjni. 

Praktyka dotychczasowa wykazuje, że 
uchybiający przepisom, dość chętnie uiszcza- 
ją nałożone na nich kary, a to ze względu 
na to, że są stosunkowo niskie (oficerowie 
mozą stosować opłaty do 10 zł., zaś nižsi 
funkcjonarjusze do 5 zł.); przy zastosowa- 
niu się do żądań, mogą nie ujawniać swezo 
nazwiska i wreszcie nie będą narażeni na 
stratę czasu przy protokułowaniu, a nastę- 
pnie dochodzeniu przy postępowaniu admi- 
nistracyjnem. 

_ Naogół na sto wypadków, w 80-ciu 
uiszczają opłaty, w 10-ciu nie płacą wobec 
brąku pien,ędzy, a zaledwie w 16-cin wy- 

padkach odmawiają zapłacenia kary, Żąda- 
iąc przeprowadzenia dochodzenia. 

Szystkie wpływy osiągane Z kar w 
ten sposób ściąganych przelewańe są bez- 
pośrednio do [zby Skarbowej. 
Kat. (x) Przyjazd prezesa Banku Gos. 

raj wego gen. Góreckiego do Wiina. 
Informują nas, jż w najbliższych dniach 
przybywa na kilkudniowy pobyt do, Wilna 
w sprawach służbowych prezes Banku 
ospodarstwa Krajowego p. gen. Górecki. 

— (x) nonfiskaiy. Urząd Komisarza 
Rządu na m. Wilno zarządził w dniu wczo- 
tajszym konfiskatę białoruskiego czasopi- 
śmą „Siła prący*, Nr. 8 z dnia 22 b. m. za 
umieszczenie artykułu, zawierającego cechy 

Północny. 

ci- wzrost 

Be przewidzianego w art. I Rozp. 
rezydenta Rzplitej. W tymże dniu nałożo- 

nO równieź areszt na odezwy przedwybor- 
<ze Pp, p. S. lewicy, wydane w Krakowie, 
a rozklejone w Wilnie. ‹ 

treści odezw dopatrzono się cech 

Koęstępstwa przewidzianego w art 129 

SAMORZĄDOWA 
— () Konkurs gaśnic ręcznych. Ce- 

a ustalenia własności pożarniczych, po- 

sowszg inych typów gaśnic oraz ich zasto- 

inicj a do różnego rodzaju pożarów, Z 

sakai Wy Głównego Zw. Straży Pożarnych 

Wie (ge Się jutro dn. 24 mb. w Warsza 
E, im. Sobieskiego) konkurs gaśnic 

‚ № specjalne zaproszenie z ramienia 
Wileńskiego Żw. St. Poż. delegowany jest 
ae konkurs druh-inspektor p. R. Dal- 

— (r) Budżet Wil. 
aa. W „tych, dniach 

udżet Zw. Straży Pożarnych i. Wi- 
leńskiego na 1928-29 r. SL IW 

. Budżet ten po obu stronach zamyka 
się sumą 47.386 zł. 47 gr. Na dochody 
składają się: składki członków  rzeczywi- 
stych w kwocie 937 zł. 50 gr., składki 
członków popierających — 250 zł. oraz 

Składki 10 miast _ 1000 zł, sejmiki pu- 
wiatowe mają wpłacić 26.000 zł. w czem 
sej. Wil.-Trocki już preliminował 6000 zł. 

Zw. Straży Po- 
Opracowany z0- 

    
   

   

  

     
     

    

5 watnych należ: i Е Audycja literacka. | n i znać i z i muszę zdobywać ową 

Žebomoga „od Powszechnego Zakładu ilosć godzin wyławia o aga 19.00—19.20: Gazetka radjowa, sygnał Ś Jan Za ug oczynią iwaka Tem (łe każę którejś - 
: е22р. Wzaj. wynieść US 15000 e je miarem obowiąz za Szkole czasu i rozmaitości . ; › k cieżkie Gb ciała,wskuż czenic opowiedzieć jaką gendę O ё 

czenia Pacc wesdiicji Z róż. P<"iRWEi prz Wodnin łygodnio 1920 19.55: „Materjalizm i idealizm* wiezion szpitala św. kowie lub_o' innym z. 
Ra NOS z 1000 zł i wreszcie Z „rt es W0- d olenia na peł. Odczyt z działu „Poglądy na świat" wygłosi . FAYE cz walczył Łokietek (w lekturze m 

caca Itiyeti DEWEY AU - iedie ka płatnego w prof. USB Dr. Wincenty Lutosławski. Dzięki jedynie przypadkowi Zapolski siekawą książeczkę: „Nasze waroy 
ków ZER BZU ZAC Ę BiEk alnej lub samo- „. 20,00 20.30: Transmisja z Warszawy nie poniósł Śmierci na miejscu: Krążą wer- dy' Szalayówny) | oto „prom 

ANONS ASA W оаНО Odczyt o działalności Rządu organizowany sję, jż kierowca taksówki, który posiadał žendą tło czynów Łokicika pozwala 
s A P UEJSKA. | ER | członka dyz przez Prezydjum Rady Ministrów. | | | amatorskie prawo jazdy był rzekomo w zdobyć czynną uwagę licnej | hała 

— (x) Wywieszenie próliminarza rek wej i bankowej, 29:30: Transmisja z Warszawy: Audycją ie nietrzeźwym, co i prawdopodobnie Zazwyczaj klasy dia opowiadania 
b x ywięsze: й , : ` kowej, „Audycja stanie ym, p p 
pa disi m ęjsk: do wiadomośc: pu-. zwi ‹ tyw i tp. Bezwarunkowo & okazji śwęta narodowego Estonji. |. špowodowato katastrofę. ! ©, - czynach. Ale lekcja jest. krótka 45-minu- 

сга 'my się, iż prace nad u- nie należy zezwalać na udzielanie lekcyj 22.00: Komunikat PAT. | | 2P? Podkreślić należy, iż jest to już nie towa, a uczenie dużo. Czy znam każdą z 

staleniem miej prel.minarza budżeto- prywatnych lub zbiorowych poszczególnym 2230—23.30: Transmisją muzyki tane- pierwszy wypadek w Wilnie, gdzie wskutek. nich? Czy mogę być obserwatorem o 2 
WE40 na 1927 stały już zakończone. uczniom szkoły, w której cznej z Warszawy. © niedostatecznej - umiejętności . kierowania „czem czynhym i twórczym? Chyba nie. 

ec powy: też, w myśl przepi- 
sów ustawy miejskie jpreliminarz ten zostanie 
począwszyżod”25 b.m. wywieszony w kance- 
1аг głównej buchalterji miejskiego wydzia- 

"ru raty dodatku nadz 
`22 1 pół proc. poborów 

    

    

   Czące przychodu 
w najbliższym 

    

  

     

     
   

KĘ "raty nadzwycz. 
jskim. W myśl u- 

, powziętej na ostat- 
(rat m. Wilna przy- 

"b. me do wypłaty I-ej 
, w Wysokości 

"wszystkim pracow- 

chwały: Rady Miej 
niem posiedzeniu, 
stąpi w sobotę dn. 

"Wypłata drugiej raty. tego dodatku bę- 
dzie uskutęcznioną w najbliższym czasie, 

ležniė od wpływów. gotówki do kasy 
RE CZE WRZ WWE NK ią as 

STEZECJZWIĘZKA * Zaw. Muzy- 
ków Wileńskich u p. prezydenta Foie- 
jewskiego. Dnia 21 b.m. p. prezydent przy- 
jął delegację Związku Zaw. Muzyków, w 
osobach: przewodniczącego Zw. M. Salnic- 
kiego, v.-przew. M. Zamsztejgmana, sekret. 
A. Zienkiewicza i czł. zarządu W. Ostrow- 
skiego. która złożyła ną ręce p. prezyd. 
pismo protestu przeciwko redukcji orkie- 
stry Kina Miejskiego, wnosząc jednocześnie 
propozycję © zwiększenie pomienionego 
zespołu do liczby koncertowej. 

Mieszkańcy Ś ipiszek o resułacji 
u'. Kalwaryjskiej Przed Kilku dniami gro- 
no mieszkańców dzielnicy Śnipiszki złożyły 
w Magistracie list, opatrzony 1.500 podpi- 
sami mieszkańców tej dzielnicy. W liście 
tym zainteresowani proszą Magistrat o 
przyśpieszenie regulacji ul. Kalwaryjskiej, 
zwłaszcza w części dotyczącej początku jej 
—tuż przy moście Zielonym. Chodzi tu 
głównie o usunięcie pozostałych wałów zie- 

mi, p prawej stronie chodnika przy do- 
mach Nr 1 i 3. 

. Petenci podpisani pod listem proszą w 
nim o zgłoszenie do Rady miejskiej nagłe- 
go wniosku w tej sprawie. 

Dość spojrzeć na przechodzących tą 
ruchliwą ulicą, należącą do I klasy, w po- 
bliżu pomienionych wałów ziemi, na wy- 
wijanie się ich z pod samochodów, wozów, 
i dorożek, aby zrozumieć całą grozę poło- 
żenia przechodniów. į 

Wydział Eiektryczny Magistratu. 
Wilna uprzedza Panów Abonentów, 

nikom miejskim. 

miasta 
że oprócz Kasy Miejskiej firmy C. Hartwig (nomiń 
i Banków nie upoważnił nikogo. da inka: 
sowania należności za energję: 

WOJSKOWA. 
‚ — (x) Przyjazd d-cy D.O.K. LI sen. 

Litwinowicza do Wiina. W związku z 
ostatnią decyzją odnośnych władz wojsko- 
wych, ce do' Zniesienia autogaraży przy 
ogrodzie-Bernardyńskim w sobotę dnią 25 
b. m. przybywa do Wilna dowódca D.O.K. 
III p. gen. Litwinowicz, który też ustali 
ostateczny termin zniesienia tych szop. 

Równocześnie dowiadujemy się, iż cen- 
tralne władze wojskowe wyznaczyły już 
pewne kredyty na budowę nowych autoga- 
raży dla wojska. 

Wobec powyższego z początkiem przy- 
szłego tygodnia zwołane zostanie posie- 
dzenie Komitetu Wykonawczego Wystawy 
Targów Północnych, na którem omówione 
będą sprawy ustalenia terminu rozpoczęcia 
prac nad budową głównego pawilonu i t. p. 

(x) Zmiana na stacowisu I-go 
oficera sztabu inspektoratu armii Nr. 1. 
Pełniący obowiązki I oficera sztabu inspek- 
toratu armii Nr. 1 w Wilnie pułk. sztabu 
generalnego Kossecki ostatnio rozkazem 
Min. Spraw Wojskowych odwołany został 
do tegoż Min'sterstwa, departament III. 

(x) Nowy przedstawiciel wojsko- 
wości w Oki. Urzędzie Ziemskim. Do- 
tychczasowy przedstawiciel M. S. Wojsk. 
przy Okręgowym Urzędzie Ziemskim w Wil- 
nie kpt. Jakowiecki ostatnio odwołany zo- 
stał do dyspozycji dowódcy D. O. K. III. 
Stanowisko kpt. Jakowieckiegu puwierzono 
kpt. Tyrankiewiczowi, z komendy m. Wilna. 

— (x) Nominacja dowódcy obozu 
warownego me. Wiina, Informują nas, iż 
na miejsce dotychczasowego dowódcy obo- 
zu warownego w Wilnie pułk. Czumy, któ- 
rego powołano na stanowisko dowódcy V-ej 
dywizji piechoty mianowano dotychczaso- 
wego dowódcę VIł-ej dywizji piech. pułk. j 
Paszkowskiego. 

AKADEMICKA. 

— Czwartki akademicxie. Podajemy 
nazwiska młodych autorów, którzy dzisiaj 
wystąpią na wieczorze autorskim STO (sala 
Śniadeckich, godzina 20-ta minut 15). Są 
to koledzy: Arcimowicz, Bujnicki, Hatabur- 
da, Landiisch, Korabiewicz i Sosnowski. 

Zwracamy także uwagę na jeden inte- 
resujący punkt programu, mianowicie па V“, 
arodje literackie. Posłyszymy tam  „kary- 
atury* utworów wszystkich wileńskich 

poetów, więc Charkiewicza, Jankowskiego, 
Aiaimriasas Łopalewskiego, Odyńca i in- 
nych. 

: Po wieczorze autorskim odbędzie się 
powszechne głosowanie na autora, którego 
wiersze będą się najbardziej podobały pu- 
bliczności. Wyróżnionemi autorowi zosta- 

. nie wręczony dyplom z podpisami wszyst- 
kich szanownych gości. 

Zarówno program wieczoru autorskie- 
go, jak i pierwszy występ chóru wzbudziły 
zrozumiałe zainteresowanie w mieście. 

Jeszcze raz serdecznie prosimy wszyst- 
kich, komu życie miłe, o przybycie na dzi- 
siejszy Czwartek. 

SZKOLNA. 

(©) W sprawie zajęć: ubocznych 
nauczycieli. Art. 32 ustawy 0 stosunkach 
służbowych nauczycieli z dn. 1 VII 1926 r. 
postanawia, że nie wolno nauczycielowi 
oddawać się takiemu zajęciu: ubocznemu, 
któreby mogło przeszkadzać w spełnianiu 
powinności nauczycielskich. 

W dalszym ciągu artykuł powyższy za- 
wiera postanowienie, że o każdem ubocz- 
nem zajęciu, przynoszącem nauczycielowi 

korzyści materjalne nauczyciel winien do- 
nieść władzy ża pośrednictwem bezpośre- 
dniego przełożonego | zaniechać zajęcie, 

które ta władza uzna za niedopuszczalne. 
W związku z powyższem Ministerstwo W. 

R. i O. P. zarządza, jak następuje: - 
Zezwoleń na uboczne zajęcie należy 

odmawiać w wypadku wykonywania. przez 
nauczyciela jakiegokolwiek zawodu wolne- 
$0, przynoszącego materjalne korzyści jak 
raktyki lekarskiej, farmaceutycznej, ku- 

pieckiej i t. p. 

Na udzielanie lekcyj w zakładach pry- 

   
   

      

   
   

nauczyciel j 
zakady. V Bal лн 

Rozporządzenie powyższe wejdzie w 
życie z początkiem roku szkolnego 1928-29 
tj. od dnia 1 września b.r. 

  

   

    

SŁOW O 

Zakończenie konferencji kolejowej 
pisko-sowieckiej, 
godz. 8 naczelnika wydziału eksploatacyjnego 

skolei południowoszachodniej:rp. M. 

Puszkariewa wyjechała tegoż”. wieczo- 
ra pociągiem pośpiesznym do"; War- 
szawy, gdzie po załatwieniu Ostatecz- 
nych formalności w Ministerstwie, uda 

k się przez Stołpce do Moskwy. 
j Szczegóły ostatnio zawartej umo- 

y kolejowej między Polską a So- 
wietami podamy: w  jedny! 

liższych numerów. 

  

    

    
   

   
   

    

   

    
   

dniu wczorajszynt ' w 
i po podpisaniu 

  ) 7 naj- 
   

sko - biatorusko 
W. Rabowika, | 
eksploatacyjnego 

     

    

Kolo Miłośników Szkoły: Twórczej 
przyjaciół 5 
Dołęgi-SierakowS     ny. . I ; (Sprawozdanie z działalńości.) 

; ich. nkó: A a Dodac "WH poza ё 4 wa wszyst _ członków 
Walne Ze ne w dniu 26 lutego w ‚ 3 utym a roku róż "a 

niedzielę na godz. 12 do Izby Drużyny. e Sier naucz, » założyło w 
— Odczyt w Związku Oficerów re- Wilnie naukową organizację, mającą 

zerwy. W dniu 23 lutego b. r. odbędzie się na celu szerzenie idei „szkoły twór- 
odczyt o Marynarce Wojskowej o godz. częj* „szkoły pracy” z. jno wśród 

19 i pół, na który wzywa Związek wszyst- 
kich kolegów. Odczyt wygłosi: kol. Jan 
Rochowicz. 

— Odczyt. Dnia 24 b. m. o godz. T-ej 
wiecz. w sali Związku Polaków Zakordo- 
nowych Zawalna 1 prof. dr. Leon Biegelei- 

nauczycielstwa jak i wśród szerszych 
warstw miejscowego społeczeństwa. 

W pracach nad zorganizowaniem 
nowej placówki, którą: nazwano Ko- 

    

   

ч Ё łem Miłośników Szkoły Twórczej, bra- 
sen wygłosi odczyt p. t.: „Program gospo- AAS E e a di 

darczy Polski”. Wstęp lino Ё ły czynny udział z jednej strony te 
RÓŻNE. , którym znajomość nowych 

‚ “metod kształcenia i wychowania sto- 

mawia Pagani meorelojezn, e; cSowanych na zachodzie Europy, nie 
górę na Pohulankę Wielką lub Małą  pozwałała” bezczynnie spoglądać sę 
czuje większy mróz i zimny wia organizację w tej dziędzinie ogółu 
naturalna i zwykła. Ale z dru ony naszego nauczycielstwa, z drugiej zaś 
mało kto wie ile jest stopni ró mię- strony ci, którym chodziło 0. teore- 

i Vilna, zapoznanie się z zagadnieniami 

  

   

  

   
       
       

   
    

   

icy 

  

dzy temperaturą Wilna „ni     RZE sj, 

„górskiego*. Znalazł się.jedhak tak AE Ž PB > 
wy, który postanowił zbadać ię  związanemi z organizacją i metodami 
Uzbroiwszy się w” lometr powieszony nauczania i wychowania w szkołach 

na guzika palia marzł przez pół godziny nowego typu. | 
Pac. Nydlikin Uros О e kóry skład 
dnia temperatura w „nizinach* wynosi daj- którego weszli: p. Borowski jako pre- 
my ma to _ 6 stopni. śpieszy na Po- zes, p. Muzyczkowa, p. Kaczyńska, 

Ps o a ao B piss 40- p. Niesiołowska i p. Jasiński, posta- 
jo spadła do —7,5 stop. | ił i - nest ннна 1 оо szy winie si, nowil przedewszystkiem spopularyzo 

R że róż- wygłaszania referatów, urządzania od- 
o- czytow i Izamieszczania artykułów w 

  

na wietrże | @ 

podobną ' operaciją do) ż wać zasady szkoły twórczej drogą 

    
    
   

  

   

  

na sunt odiosa) da wniosku, 
nica temperatury na ul. Wileńskiej 

     
    
   

         

    

kanc Oak © ze da Pie Mieleowe „a dopiero | potem 
pochwały ciekawość, która nie cofnęła zabi o tworzenie w Wilnie szko- 
przed takim eksperymentem. Prościej mo- ty ni eśnie urządzonej i prowa- 

šia Da. dając która mogłaby stać się pla- 
informacyj w serwator, „Me ši "vme zania 
cznem. Al оан lecze akva L sperymentalną i promienio 

= ' przykładem na cały okręg wileń- 

Pierwsza część tej pracy, popula- 
ryzacja idei, została. zrealizowana w 
następujący sposób: 1. W szeregu 

świadczenie, a przytem wygrany zakład 
wynagrodził suto poniesione _ Wres: 

EE ы 
TEATRY i MUZYKA. 

      

  

także korzyść pi 
    

     
  

   

KOSY © 2 

— Reduta na Pohul statnie referatów wygłoszonych w Kole pre. 
przedsię is Bale GRNIE: OD o legenci omówili _ systemy. nauczania i 
godz. 20-ej, przed” zejściem na dłuższy czas Wychowania stworzone. przez  wybit- 
Z repertuaru, poraz ostatni sztuka w Ś-ciu nych pedagogów: Dewey'a, Decro- 

kowala Juljaszem  Osletwa w spdnaci IY'ego, Marje, Montessoti, Gaudig'a, 
tytułowej SW * Foerstera i Helenę Panhurst oraz za- 

    

  

    
    

        
     

— Z.powiedź Reduty. Najbliższą no- stosowanie tych Systemów: ha terenie 
wością w Reducie będzie bas Araniijcna WE Aa przedstawili: działal- 
Lucjana Rydla. — „Zaczarowane koto“ 

  

           

     

A Polski (sala, Lutmigj. Dzyg- ność Międzynarodowej Ligi Szkół No- 
„Feno oaicć umowat komedia amarykan: WegQ Typu 1 prace IV. ongresu Ligi 
ska, posiadająca wiele humoru oraz świe- atoki, Nowego | Tycho: 
tnie pomyślane sytuacjes 5 M IS ® 

raz pietusės grana będzie komie _ 2. Specjalnie zaproszony proiesor 
polskiej „Mc - pani, D Rowid ż Krakowa, doskonały znawca 

    szkoły twórczej wygłosił 
odczyt na temat: „Szkoła twórcza ja- 

ja, 00. 00,,,0,/1% ko koncepcja nowej ery kulturalnej". 
figoianek. W niedzielę 26-go Odežyt Ia =gioma ził około 300 o- 

Odz. 

  

lutego m. 30 pp, odbędzie si "wzbudził wielkie zainter i 
w Teat olskim koncert died dosc, 00 is E bracie. RKA rt zjednoczonych ; wywołał żywy oddźwięk w prasie. 

skowych garnizonu pod batutą "Z. pismach wileńskich ukazał istrza 6 pp. leg. Bogumiła Reszke. | eń I 5 : 

г A е Ёо*а-чрошз:аіі' aktualne 
mie: Dziewalski, Grossman, ̂ 

) ienia szkolne w świetle nowych 
ądów pedagogicznych. 
Zarząd Koła zorganizował ze- 

- informacyjne „dla nauczyciel- 

   

    

  

         

  

   

  

   

      

    
    
   

    

    
     

         

  

   

    

      

     

  

       

  

   
    

  

       

fenomenalny pianista, ; z prowincji i nawiązał ż niem 
nag „na. iedzynarodo- e MA R żę 

af е ataki, wyrażający się w. przystą- 
taisė ora? wszech s niu jiksdziesięcia "osób z pośród 

zypek wirtuoz, solista natczycielstwa z ` оКолс Wilna do 

A aaa prysł K a ZOE > 
JOŁ RARE 0 do części drugiej zakreślone- 

wiece. й 3 г L lanu, Ba gink a szko- 
oi szy wzbudził zrozumiałe ły p ientalnej, to i w tym kie- 

zaintere, tnie, jak przez wzgląd  pyjpy bionó już pierwsze kroki 
na osob tak tówaRE ii рго- - anowicie: pa ; iu ) ан РОН ie: urządzono konferencję z 

fonez arantella © Nogturge władzami szkolni AW SA nei,       złożono kosztorys 
związanych z organizacją i 

Szkoły na ręce radne- 
   FAO 

  

natomi ejmuje: E. ja Pro fa? > 

Pradudgm, Chopin: Molurno. doda e” urao Baganial - kowskłego. 0330 Daan РЕННЕ ааоча ке ке о я; viki iai ACO (ne stały w przeciągu roku, co šwiadcz 
WODR WOLY stale PA tempie pracy. jakie so- 

Nie Garo 
"koła", baśni drama- 
ez Luc) b ZA Zyt. o po- 

d- stulaty Kola znajdą zrozumie|    

  

jana Rydla, zaś 
szego przed- s i po- 

: parcie u władz miarodajnych, może- 
my mieć nadzieję, że w przyszłym 
roku szkolnym powstanie w Wilnie 
tak potrzebna szkoła doświadczalna. 

‹ 'ЁЁШМ walnem zebraniu 
; oda: b. m. 
prz, /ć się ae 

        

          
   

Letnich. Bilety i 
generalni 2) K 

  

  

    

   

      

        

     

            

+ Icy 101 zaś w sobotę w kasie | od god. 5-ej zacji O h ewnych, - 
popo e nas regdlavienie ® ВЫа Gajiedą Polske, a mianowkde do „O iewicza tł). ,, 0 OPR OS POCIE LA 

EGZ 'RADJO—WILNO. Towarzystwa Zwolenników Nowocze- 
_ RADJO—WILNO.  spego Wychowania. Równocześnie 

Czwartek dnia 23 iutego 1928 r. obrano nówy zarząd oddziału wileń- 
16.40 - 16.55: Komunikat harcerski. _ Skiego wymienionego Towarzystwa w 
16.55-17.15: „Produkcja paszy” cz. I, Składzie następującym: p. Kaczyńska, dcz. lodowla* Ulan BN YczkOwa: p. Zdžiediows ое дедаочоне ВЕ prl USB ja p. Muzyezko P 
17.20 17.45: Transmisja 2 Warszawy: 

„Wśród książek*, przegląd najnowszych wy- 
dawnictw, prof, nik Moście a a 

17.45 - 18.55: Transmisja z Warszawy: 

    

  

  

samochodem, względnie lekceważenie ze 

strony kierowców amatorów zdarzają się 
nieszczęśliwe wypadki, które niekiedy prze- 
chodnie przepłącają życiem. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— (x) Uwadze władz ruchu kołowe- 

go. Oaegdaj przy ul. Wielkiej, wskutek 

artykułów, w których g 

     

   

d fortepian koncertowy dla Wilna. 
O tempora! Czy nie wstyd Wilnu 

pięknemu miastu,,w którem podobno 
kwitnie kultura.muzyczna, iż z 
się nie może na 
bry fortepian KO 
mu nasunęły Się 1 
nim koncerci 
towej już  sła 
pełnię najpyszn 
woczesnej te 
strument przy: 

    

dniego "ui 
się w coraz % 
stralną i orki 
instrum: ncie, 
nie rozumie. A Wilno tego nie rozu- 
mie. Wielka szkoda... Nie warto pro- 
sić do nas wielkich artystów, aby dać 
im zasiąść przy klekocie. Jeżeli do 
trzech miesięcy Wilno nie zdobędzie 
Stę na fortepjun, lepiej zwinąć impre- 
zę. Muszą się zn leźć pieniądze, 
podnosimy wielki krzyk. Nie wystar- 
czy przeczytać to i zasnąć. U nas się 
tak czyta gazetę. IKI 

pacosen| Uwaga!!! |esozezseny 

N iebywała sensacja!!! 

MA SCENIE kiro-teatn „HELIOS” 
przejazdem z Rosji do Warsza- 
wy, tylko kilka gościnnych wy- 

stępów prima-baletnicy 
b. Cesarskiej Opery w Moskwie 

OLGI 

SMIRNOWE| 
która wykona tańce klasyczne, 

nowoczesne i egzotyczne. 

NA EKRANIE  Supersensacje 
sezonu! Oto 3 kardynalne: 
rasowa uroda, ognisty tempera- 
ment i genjalny artyzm, któremi 
szatańska 

DOLORES DEL RIO 
oczaruje wszystkich w superfilmie 

„IGRZYSKO  NAKIĘTNOŚCI” 
Jutro inauguracyjna premje:a. 
rai szczaw OU ZOO ZO M 

dobyć.. 

HELA. 
— Не!а! Не 1-ааа! 
Po chwili wyczekiwania doczekał się 

jerzy służącej. 
"  Otworzy stanęła u 

        

    

  

   

  

   

    

   

  

   
   
   
   
    
      

ficho drzwi i 

nie można się ciebie 

ja wczoraj byłam na 

łóżku i wytrzeszczył 

к my 
w się, od sape- 

aniek „dmuchat 
: pi „gral ° 

A cóżeście tańczyli? | 
АУ А wszystko—oberką, polkę, walca 

ite jak one, nowe tańce, trot-foxy, Szy- 
niego i olimię... ; 

  

Olimpję? p Kod 
- Tak. Trzyma się tak za obie ręce 

i podskakuje. 
— Nie znam jeszcze tej olimii. 
— Niektórzy mężczyźni grali w karty. 

Mój narzeczony grał także. Podchodzę ja 

do niego i mówię po dobroci: „Feluś, nie 
graj, bo przegrasz*. A -on do mnie z py- 
skiem: „Nie gadaj — powiada bo jak w 

mordę zdzielę*. jakem go trzasła na odlew, 

to dopiero przestał i pocałował mnie w 
rękę. 

— Ten Feluś, to niby narzeczony? — 
pytał jerzy. 

Niby tak. Miał się ze mną pobrać 
w tym karnawale, ale odłożył do przy- 
szłego. 

— No i cóż jeszcze było? 
— Była heca. Pod koniec przyszedł 

jakiś żołnierz pijany i brał sę do tańca, 
ale nie umiał. Przysiadł sę do jednej gru- 
bej kukty i ciągnie ją, żeby z nim tańczyła. 
Ona nie chce. Wtedy ten wisus zgasił 
lampę i zaczął ją całować. Ta w krzyk. 
Dopiero jak go nie złapią, zaczęli go prać 
i wyrzucili na ulicę. Feluś pomagał. A z 
nim też bieda była. Zapatrzył się na Ma- 
ryśkę i nuż mrugać na nią. Jakem to z0- 
baczyła, doskoczyłam do. niego, wzięłam 
go pod rękę i ani na krok nie puskałam. 
Wtedy sie uparł, że tańczyć więcej nie bę- 
dzie. Ledwom go uprosiła o jednego char- 
lestoniego. Ale Maryśka swoją drogą po 
łbie dostanie .. 

Toście się z nią posprzeczały? 
— A, no jakże Felka mi chciała odbić. 
— No tv przynieś mi śniadanie — za- 

kończył Jerzy rozmowę. 

Godzinę nie mógł się herbaty docze- 
kać, bo Hela przy samowarze — zasnęła. 

E. M. S. 

L] 

  

Na marginesie życia młodzieży i nauczycielstwa.j 
Metody nowej szkoły przewidują zmia- 

nę szkół w wielkie: zbiorowe instytucje sa- 
mokształcenia młodzieży, gdzie nauczyciel 
Qdegrywałby rolę pilnego obserwatora, kie- 
rownika wielkiej *pracowni i rolę encyklo- 
pedji żywej i wyspecjalizowanej w swoim 
fachu, do której uczeń mógłby zwrócić się 
w każdej wątpliwości. Wątpliwość tak 
łatwo się rodzi w umyśle samouka, a 
książka, chociażby najlepsza i najbardziej 
przystosowana do poziomu studjów, nie- 
zawsze daje zadawaln.ające rozstrzygnięcie 
owej wątpliwości. 

Tak wyglądać ma szkoła idealna przy- 
szłości. Cóż my mamy dziś z tego ideału? 
Czy możliwa jest, naprzykład, spokojna 
obserwacja i zapoznanie się wychowawcy 
z dziećmi, z młodzieżą? Czy obserwują 
i znają ją pierwsi jej wychowawcy — ro- 
dzice? 

Gdyby istniało dawne _tradycyjne gnia- 
zdo rodzinne, ten bliski kontakt dzieci z 
rodzicami istniałby też, bez wątpienia; dziś 
rodzina spotyka się tylko parokrotnie w 
ciągu dnia - przy posiłkach, a dodajmy, że 
nie wszystkie rodziny zachowują tę chwa- 
lebną pozostałość tradycyj życia rodzinne- 

(0. To też dzieci przychodzą do szkoły, 
jak dzikie zwierzątka. Wiedzą o tem na- 
uczyciele szkół powszechnych, wiemy i my, 
nauczyciele szkół średnich. 

Oto mamy już to stadko dzikie 
i krzykliwe w klasie, które zmienia się w 
rwący potok dzikiego górskiego strumienia 
przewracający wszystko na korytarzach, 
o ile nie dyżurują tam stróże bezpieczeń- 
stwa — nauczyciele i wychowawcy. Ci stróże 
bezpieczeństwa mają za zadanie wychować 

i wykształcić tych dzikusów, zmienić ich w 
kulturalnych ludzi, którzyby posiadali wra- 
żliwą, subtelną duszę i umieli iść przez 
życie, nie rozpychając się łokciami, nie tra- 
tując nikogo, - kierowani etyką wieczystych 
praw religii. 

® 

| nowe i stare prądy pedagogiczne po- 
dają nauczycielowi jedyny punkt wyjścia - 

obserwację, która czyni z niego badacza 
i znawcę tej młodzieży. Czy możliwe to 
jest? Zobaczmy. Oto nauczyciel szkoły 
powszechnej, mający 30-godzinny etat i wy- 
chowawstwo, a w polu widzenia i obser- 
wacji masę skłębioną dziatwy, złożoną z 
kilkuset osobników. Czy ma czas i moż- 
ność zostania badaczem tej młodzieży? 

Zdaje mi się, że jest w możności być tylko 
stróżem bezpieczeństwa. | tylko. To też 
nie dziwmy się, że młodzież, przychodząca 
do klasy IV-ej gimnazjum, uni: mało, 
i wiadomości te robią wrażenie przypadko- 
wo wszeregowanych: ot, taki sobie płot, 
który grodził ktoś niewprawną i słabą rę- 
ką. A jednak wśród nauczycieli szkół po- 
wszechnych są już dziś fachowcy zdolni 
i twórczy, ale jakże ciężką jest ich praca! 
Spójrzmy, czy lepiej jest w gimnazjum. O 
tyle jest lepiej, że tu nauczyciel est z reguły 
specjźl stą jednej gałęzi wiedzy i nie daje sobie 
narzuc ć przedm otu, którego nie zna fa- 

chowo. Ale i tu, niestety, iest dążenie do 
zmniejszenia wydajności pracy przez zwię” 
kszenie godzin etatu, A spójrzmy, czy ta 

wydajność pracy dziś już może być wielką. 
Óto wchodzimy do klasy I-ej. Mater- 

jał zupełnie surowy. Trzeba te dzieci wdi0- 

żyć do celowych ruchów, do pewnego ry” 
tmu szkolnego, do rytmu. porządnej pracy- 

Wszystko zajmuje tych małych dzikusów 

i rozprasza, i Żeby zdobyć ich czynną u- 

wagę, wielkiego, naprawdę, potrzeba wy- 
siłku. Naprzykład, aby dać im obraz pa” 

nowania króla tułacza Władysława Łokie- 

tka, którego mozoły powinny przecież po- 

   

  

| rozkład mej pracy jest taki, że prze- 
rzuca mię momentalnie do kl. V-ej. Idę 
tam. Uczenica dyżurna niesie dziennik i 
mapę. Spostrzega w mem ręku książkę. 

„Ach, jaka śliczna książka!* — woła — „o- 
prawna, jakby w zaschnięty jesienny liść." 

- „Jakby w zaschnięty płatek róży”, od- 
powiadam. „Co to jest?" —„Kwiątki św. Fran- 
ciszka z Asyżu”. „Będzie nam Pani to czytała? 
A wiem, będziemy brały teraz kulturę śred- 
niowiecza, a religja tworzy zawsze kulturę*. 
„W średniowieczu szczególnie", dodaję. | 
mija nam godzina lekcyjna tak prędko, jak 
barwny obraz w kolejdoskopie. Za prędko. 
Coś zapadło w duszę każdej z uczenic, — 
jestem tego pewna, ale uczenic jest dużo, 
a ja muszę pędzić po krótkiej pauzie dziś 
jeszcze do klasy IV-ej, a potem VIII-ej. 

Są nauczyciele, którzy dziennię mają do 
czynienia ze 150 uczniami, jeżeli się prze- 
ciętnie weźmie klasy po 30, a przecież czę- 
sto mamy w klasie po 45 48 uczniów. Je- 
śli się zaś prowadzi jednocześnie osiem 
klas, a tak bywa dość często, to nauczy- 
ciel gimnazjum musi obserwować w ciągu 
roku i znąć przeciętnie 250 uczniów naj- 
różnorodniejszego poziomu co do wieku, 
stopnia intehgencji i co do charakteru. Po 
kilku latach pracy z tym samym zespołem 
uczni zna się daną klasę lepiej, ale nie łudź- 

my się, znajomość ta jestbardzo powierz- 
chowną i jednostronną i podstawą wycho- 
wawczą być nie może; zna się bowiem 

ucznia przedewszystkiem z ujemnej strony, 
bo w takiej masie najbardziej ujemne typy 
rzucają się w oczy, to też w tłumie szkol- 
nym nauczyciel jest głównie stróżem bez- 
pieczeństwa, a potem dopiero wychowaw- 
cą, kształcącym przyszłe pokolenia. Czy 
jest nim w całem znaczeniu tego słowa? 
Prowadzi przedmjot swój na sześciu, cza- 
sem na ośmiu poziomach programowych, 
ma do czynienia z kilkuset uczniami, musi 
co pewien czas wypuścić maturzystów, ob- 
kutych tak, by zdali maturę i walczyć jed- 
nocześnie z temi wpływami zzewnątrz szko- 
ły, które często wprost przekreślają wszel- 

kie zabiegi wychowawcze nauczycielstwa. 
Bo nie łudźmy się, nie pomogą szkole 
rodzice ucznią, fałszujący świadectwa szkol- 
ne, krytykujący wobec dzieci szkołę. Nie 
łudźmy się, że pomoże nam życie polskie, 
które żąda cudów, przeładowując progra- 
my coraz nowemi gałęziami wiedzy i jed- 
nocześnie wymazając poglębienia kultury 
intelektualnej i uczuciowej. W rezultacie 

uczeń, od klasy I-ej poczynając, uczy Się 
w szkole oszuk'wać, uczy się kuć, bo to 
najłatwiej, i tylko w. niewielu wypadkach 
możemy nauczyć ucznia samodzielnej pra- 

cy, bo tylko w niewielu wypadkach mamy 

wpływ na naszych uczniów. Uczęń idzie 
linją najmniejszego wysiłku i zdobywa za- 

lepwie pokost kultury, a i to nieraz kosz- 

tem zdrowia, a nauczyciel musi chyba stač 

się aktorem i demagogiem, by zapanować 

nad tłumem swych uczniów, by zyskać 
sympatję społeczeństwa i rodziców. | 

By zaradzić złemu, widzę tylko jeden 
sposób: zwiększyć wydajność pracy nau- 
czyciela przez odciążanie go, —zarówno na 

terenie szkoły powszechnej, jak i na tere- 
nie szkoły średniej. Bo jeśli wydają się 
nam nieudolnemi wysiłki naszych kolegów — 
nauczycieli ze szkoły powszechnej, gdy ez- 
zaminujemy i przyjmujemy uczniów do kła- 
sy IV, to tak samo narzekają profesorowie 
uniwersytetu na brak erudycji i samodziel- 
ności naszych maturzystów w pracy uni- 
wersyteckiej. Е 

Boleśnie jest dziś porównywąć naszą 
szkołę ze szkołą rosyjską, a jednak nau- 
czyciel tam nie był przemęczony, i tem.się- 
tłumaczą lepsze wyniki nauczania w złych, 
często, naprawdę złych szkołach zoo. 
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1 Kino- „Helios“ 

‚ 4 

Tovanystuo Lovirkio Noautdrtua 
Fiesty 

Nowowydane prawo łowieckie, sta- 
nowiące wyczerpujący kodeks łowiec- 
ki nietylko zakrojony na miarę naj- 
kulturalniejszych państw zachodnich, 
lecz nawet, pod pewnymi względami, 
przewyższający ustawodawstwo  ło- 
wieckie zachodnio-europejskie, stało 
się bodźcem dla pracy na polu ro 
dzimej kultury łowieckiej. A praca w 
tej dziedzinie, szczególnie u nas, na 
obszarze województw - wschodnich, 
jest sprawą piłną i palącą, gdyż wła- 
śnie tu u nas kultura łowiecka była 
dotąd na szarym końcu wysiłków i 
poczynań społecznych. 

Istniejące u nas dotychczas towa- 
zystwa i kółka łowieckie, jakkolwiek 

zawierały w swych  statutach dużo 
pobożnych postanowień O „krzewie- 
niu etyki myśliwskiej”, O „ochronie 
zwierzostanów', o „zwalczaniu kłu- 
sownictwa“ i t. d. jednak w praktyce 
—co, zresztą, jest tajemnicą publicz- 
ną-—nie robiły prawie nic dla pod- 
niesienia poziomu kultury łowieckiej, 
a działalność swoją ograniczały li tyl- 
ko do wydzierżawiania terenów ło- 
wieckich i do uprawiania polowania 
na tych terenach. х 

Stan taki trwał do grudnia ub. 
roku kiedy to z inicjatywy p. Bole- 
sława Swiętorzeckiego, znanego do- 
brze nietylko w Wilnie lecz i Polsce 
całej myśliwego, przyrodnika i autora 

„Giełda 

i 
Najwieksze 

—
 

ri
 

Kino-Teatr 

„POLDAJA” 
ul. A. Mickiewicza 22- 

cona akcja 

Dziś uroczysta premiera! 

wielu dzieł i monografij myśliwskich, 
zawiązało się „Towarzystwo Łowiec- nęło 

. kie Województwa Wileńskiego". No- zainteresowania 

К- - © 

swego oficjalnego istnienia — rozwi- 
intensywną działalność. Miarą 

się społeczeństwa 

wopowstałe T-wo Łowieckie—w prze- nowopowstałem T-wem niech posłu- 
ciwieństwie do innych działających u 
nas towarzystw łowieckich postawiło 
sobie za zadanie naczelne i jedyne 
krzewienie kultury łowieckiej t.j. obra- 
cania wszelkich dochodów (w tej licz- 
bie dochodów ze składek członkow- 
skich) wyłącznie na cele kultury ło- 
wieckiej. Z. licznych i szeroko zakro- 
jonych zadań T-wa należy wymienić: — 
delegowanie przedstawicieli do władz 
wojewódzkich i powiatowych dla in- 
formowania o biegu spraw  łowiec- 
kich i utrzymywania stałego kontaktu 
z temi władzami, gromadzenie fundu- 
szu dla wydawania nagród policjan- 
tom i osobom prywatnym za zwalcza- 
nie kłusownictwa i nielegalnego handlu 
zwierzyną, działalność propagandową 
a. konkursy, wystawy) 

it. d. 
Statut T-wa dopuszcza coprawda 

tworzenie się w .łonie T-wa i pod 
jego nadzorem  t. zw. „kółek 
terenowych“ t. j. kółek  dzierža- 
wiących tereny i polujących na nich, 
łecz T-wo, jako takie, jest stowarzy- 
szeniem bezterenowem i dochody 
T-wa w źadnym razie nie mogą być 
obrócone na dzierżawienie terenów. 

Dzięki poparciu Wojewody Wi- 
leńskiego p. Wł Raczkiewicza, który 
objął protektorat nad T-wem, T-wo 
Łowieckie Województwa Wileńskiego 
już obecnie — w drugim miesiącu 

„M. GORDON” 
ul. Niemiecka 26 

| GENY WYJĄTKOWO NISKIE 

с ':‘ T IT OIS 

Dziś ostatni dzień! Wielka sensacja ostatnich czasów!! Wstrząsający obraz dusz 
„Życiowe Pajace*. „Cafe Electric" п 
czesnego — w rol. główn. Rywal Valentino  - l, 

NA, VERA SALVOTTI i MARLENE DIETRICH. P PE" napięciu sensacyjnem. Seansy 
4,6,8 1 е 3 

„Przy dzw'ękach T'ng0" 

milošci“ 

o godz. 

arcydzieło produkcji francuskiej! 
(Les Transatlantiques). W rolach głównych wytworna SD: \ Г | 

znany partner Iwana Mozžuchina, rasowy Jean Angelo. Akcja tego filmu rczgtywa 

się na tle olśniewających swym przepychem wnętrz w najwyższych sferach arysto- 
kracji francuskiej. Emocjonująca treść i subtelna nić intryg, zawrotne tempo, urozma- 

Orkiestra koncertowa pod batutą Mikołaja Salnic- 

kiego. Początek o g. 4, Ostatni s. o g. 10.25. Na premjerę ważne tylko Passe-Partout, 
i bogactwo wystawy. 

  

ży fakt, iż T-wo już obecnie — w za- 
czątku swego istnienia liczy przeszło 
100 członków i to nietylko z pośród, 
„mieszkańców Województwa Wileń- 
skiego lecz również Nowogródczyzny, 
Polesia, a nawet województw zachod- 
nich. , 

Żarząd T-wa Ł. W. W. stanowią 
pp. Bolesław  Świętorzecki (prezes); 
Marjan Hoppen, Józef Łastowski, Mi- 
chał Pawlikowski (członkowie), Ro- 
man Ruciński i Włodzimierz Korsak 
(kandydaci zastępcy). 

Adres T-wa: Wilno, uł. Mickiewi- 
cza Nr.. 42, tel. 10-84 (mieszk. p. 
Łastowskiego). : 

Składka — с2!юпКоМм5Ка — мупо5! 
rocznie 17 złotych. 

PPE PE PEPE PEPE PEPEDE DEC PEDE 

Eje20020200000000 ff] 

. ARTYSTA - FOTOGRAF 

Antoni Skurjai 
PRZEPROWADZIŁ SIĘ 

na ul. Królewską 8. 
06444444+4444444 44 В
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— (n) Ceny w Wilnie z dnia 2i lu- 
tego r. b. 

/iemiopłody: Ceny za 100 kg. przy 
tranzakcjach wagonowych franco st. Wilno: 
żyto 40—41, owies 38 40 (zależnie od ga- 
tunku), jęczmień browarowy 43-, na kaszę 
39—40, otręby żytnie 28 29, pszenne 30 
Ceny rynkowe: słoma żytnia 8—9, siano 
9 TI, ziemniaki 14 15. Tendencja słaba. 
Dowóz dostateczny. 

Maka pszenna amerykańska 100—110 
gr. za I kg. krajowa I gat.: 95— 100, II gat. 
80—90, żytnia 65 proc. 58— 50, 75 proc. 50 
—52, razowa 38 40, kartoflana 85—95, gry- 
czana 15—85, jęczmienna 60—65. 

Chleb pytlowy 50 proc. 60 — 65, 60 
Kao stołowy 55—60, rczowy 35—40 gr. za 

kig. у 
Kosza manna amerykańska 130—150 gr. 

za 1 kig., krajowa 110—120, gryczana cała 
95—105, przecierana 94—105, perłowa 80— 
95, pęczak 60—65, jęczmienna 60—75, ja- 
glana 80—90. 

Mięso wołowe 240 — 250 gr. za 1 kg., 
cielęce 180—200, baranie (brak), wiepszo- 
we 300—380, szynka świeża 350—380, wę- 
dzona 400—420. 

Tłuszcze Słonina krajowa I gat. 400— 
420. Il gat. 350—380, amerykańska 430— 460, 
szmalec amerykański I gat. 450 — 480, II 
400 — 440, sadło 400 — 420, olej roślinny 
240—260. 

Nobiał: mleko 35 — 40 gr. 
śmietana 200--220, twaróg 120 — 140 za 1 
kg., ser twarogowy 180 — 200, masło nie- 
sołone 650 — 700, solone 600 — 650, de- 
serowe 700 — 800. 

J ja: 210 - 280 za 1 dziesiątek. 
Qw ce: Jabłka 60—100, gruszki 120. 
Warzywo: kartofle 15—17 gr. za 1 kg., 

cebula 70—80, marchew 18—20, pietruszka 
5—10 (pęczek), Dru 
15 20, ogórki 100—150 gr. za 1 dziesiątek, 
groch 60 70 gr. za 1 kg. fasola 70 80 gr. WE 
za 1 kg., kalafiory 100—150 gr. za główkę, 
kapusia świeża 40—45 za 1 kg. kwaszona 

zaw lity, <l 

buraki 18 — 20, brukiew / 

30—35, pomidory 140—180, grzyby suszone 
10.00—15.00 za 1 kg. 

Drób: kury 3,00 _ 6,00 zł. za sztukę. 
kurczęta 200 250, kaczki żywe 6,00 800, 
bite 400 600, młode 3.00 4.00, gesi żywe 
8,00 12,00, bite 7.00 10.00, indyki żywe 
15.00 — 17.00, bite 12.00 — 15.00 zł., młode 

* `8.00 1200 zł. za sztukę. 
Ryby: liny żywe 400 - 450, śnięte 300 — 

320 za 1 kg, Szczupaki żywe 350 - 380, 
śnięte 250 280, okonie żywe 350 400, 
śnięte 280 300, karasie żywe (brak), śnię- 
te (brak), karpie żywe 350 370, Śnięte 
250-260, leszcze żywe 350 380, sniete 
260 280, sielawa 150 180, wąsacze żywe 
350 380, śnięte 250 260, sandacze 350 — 
400, sumy 250 —260, miętuzy (brak), jazie 
żywe 380 400, śnięte 250 - 280, stynka 
(brak), płocie 120 150, drobne 40—80. 
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bę z № 
„Y. ; Dom s SPOD, 
R Rolniczy H. MAUMSAM, JE R 

WŁOCŁAWEK 

N B 8 i 0 N A gatunkach. 

Cenniki i specjalne oferty wysyłamy, 

na żądanie bezpłatnie" = 

Ostatnie 2 dni 
DZIŚ i JUTRO 

wyprzedaż resztek 
A wysortowanych towarów. 

powójsnnei generacji 
Fascynująca sztuka z -życia współ- 

Kimi, -IGO SYM, NINA VAN- 

HUGEUTTE DUFLOS 

  
  

Kino Kolejowe 
Dziśt Wspaniały оаы „Lalotny książe 

Dramat wschodni w 8 dużych 
aktach. W rolach. głównych: 

  
  

„DENISKO“ Natalja Kowańko i Jague Catelain. Nad program: „HAROLD MA NERWY“, > 
(obok dworca kolejo- | komedja w 1 akcie. Początek'seansów o g. 5, w niedziele i Święta o g. 4. Ceny „ 

№540), miejsc: I i Il m. po 65 gr., Ill-m. po 55 gre ` £ 

Kino-Teatr Dziś! Monumentalne arcydzieło. Egzotyczne życie dalekiego Wschodu. W rolach gł. | 

ne (człowiek o stu S Mistrz maski. LONCHANEY, RENE ANDREE | 
„WARDA ! (czyli Śmierć bladym twarzom). Tragedja miłośna | 

Wielka 30. Mondarya Qu-Chang w 12 aktach z dziejów wielkiej * rewolucji: Chin. || 
  
  

miejski Kinematograt | 
Kulturalno-Ošwiatowy 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5.   

  

Ód dnia 22-go do 26-go lutego 1928-go 
roku włącznie będą wyświetlane filmy 

polowanie na lwy, tygrysy i słonie. Nad T 
na bajka w 1 akcie i gościnne występy znakomit 5 l 

W poczekalni koncerty-Radjo. Kasa czynna od godz. 3 min. 30. Ostatni 
Następny program: „Święte Kłamstwo”. 

EBSEBEEBE Z 
Ogłoszenie konkursu. 

Celem ustalenia jednolitego typu miundurków dla wszy- 

stkich uczniów państwowych szkół powszechnych 

w Wilnie, niniejszem ogłasza się konkurs na projekty odpo- 

* wiednich, praktycznych, tanich, a przytem higienicznych i este- 

tycznych 

b) mundurków i 
c) wierzchnich okryć (palt, kurtek i t. A 

W konkursie może wziąść udział bez żadnych ograni- 

‚ схей każdy, kto złoży najpóźniej do dnia 10 marca 1928 r. 
godz. 12 w poł. w Centralnej Szkolnej Pracowni Robót Rę- 

cznych, przy ul. Zawalnej 5, (róg Małej Pohulanki) w opako- 

waniu zalakowanem szkice, rysunki i modele, Oraz  objašnie- 

"nia i kosztorysy projektowanych typów, bądź to wszystkich 

części umundurowania, bądź też choćby jednego z nich, np. 

nakrycie głowy. Przedstawienie modelu i to naturalnej wiel- 

kości obowiązuje tylko odnośne projekty nakrycia głowy. 

Modele, szkice i rysunki, ich opakowanie, oraz zalako- 

wane koperty, zawierające wewnątrz nazwisko, imię i dokła- 
zaopatrzone godłem dny adres autora projektu winne być 

autora. 
Nagroda konkursowa wynosi po.50 zł. za wybrane pro- 

jekty: a) przykrycia głowy, b) mundurka, c) okrycia wierz- 
chniego, ponadto autorom nagrodzonych projektów względnie 

miejscowym zakładom przemysłowym, przez nich wskazanym, 
umożliwione będzie wykonywanie pierwszego zapotrzebowania 
młodzieży szkolnej na okres przedświąteczny i wiosenny już 

  

   

a) nakryć głowy (czapek lub kapeluszy), 

BEGEAE R 

męskich 

p.) dła uczniów. 

® 
® 
® 
2 

na trzy tygodnie przed publicznem ogłoszeniem konkursu. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 10 marca 

1928 r., a publiczne ogłoszenie wyniku konkursu za puśre- 
dnictwem prasy miejscowej w dniu 31. IIl. 1928. : 

3 Bližszych informacyj, dotyczących konkursu, zasięgnąć 
można w dnie powszednie w godz. od 8 — 14 w Centralnej 
Szkolnej Pracowni Robót ręcznych, przy ul. Zawalnej 5. 

Wilno, dnia 20 lutego 1928 r. 
800- 0 

ZESCEZEBZESZGE 
Komisja Konkursowa. 

ОНО 
  

FORTEPIANY, PIANINA i 
i FISHARMONJE е 

  

523-2 Fal 

WZA CZY CZOP AE G GATT A TTT TENISO EEE ОЕ 

Wiino, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

Przedstawicielstwo pierwszorzędnych Zagranicz- 

: nych i Krajowych fabryk. 

SPRZEDAŻ i WYNAJEM. 

Dgbrooska š 
czeniu przetargu 

m. Głębokie, 

0 - с/ 

3 inki ńnini “ sensacyjne przy- 
k Lat piekieł DA ŚNIEŻNY Szczyt gody RAWA 

myśliwskiej w 10 akt., pełna' niebezpieczeństw droga poprzez podzwrotnikowe rozpalone pusty- 

nie ku niebosiężnym nrwiskom skalnym, puszcze i dżungle afrykańskie, wspaniały. pożar stepu, 
program: Kronika Światfilmu Nr 5 w 1 akcie. Lis i Wro- 

ego transformisty p. Bolesława Szczepańskiego. 

ŠU 
Wydział ggrarno-purelarsjn. 

Przedsfawicielstwo W WIŁNIE 
ul. Wileńska 30, tel. 4-43. 

"Rabywa majątki do parcelacji. 
Przyjmuje mająfki do parcelacji komi- M 

M sowej z wydaniem awansu. 

Likwiduje serwituty. 
Sporządza pomiary. 
Wyjednywa przy parcełacji pożyczki 

M długoferminowe. 

Г РОИ 

Obolesztzenie 0 przetargu, 
Dnia 1 marca 1928 roku w Magistracie m. Głębokiego 

odbędzie się przetarg za pomocą ofert piśmiennych, w zakry- 
tych kopertach, a następnie przetarg ustny na wydzierżawie- 
nie poborów rynkowych i rogatkowych w dnie targowe, t. j. 
w poniedziałki, czwartki i piątki w m. Głębokiem, od dnia 
1-go kwietnia b. r. na rok jeden. Cena wywoławcza 22.000 
złotych rocznie, płatnych w miesięcznych ratach z góry za 
każdy miesiąc. Składający ofertę winien złożyć jednocześnie 
500 złotych kaucji lub na takąż sumę weksle gwarancyjne w 
zabiezpieczenie dotrzymania podanych warunków. Po zakoń- 

€ . złożone kaucje wszystkich uczęstników 
prócz wydzierżawiającego zostaną natychmiast zwrócone. Wa- 
runki dzierżawy można oglądać codziennie w Magistracie, po- 
czynając od dnia 21 lutego b. r. 

seans o godz, 10-ej. 
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wiem nabywając 

  

UAZEEIREZEZRA EMO ZTENE 
® п ОННЕ Л 0 ЭНО РО ® 

gdyž ciągnienie 5-ej klasy XVI-eį Polskieį Loterji Pafstwowej rožpoczyna 
się zą dni kilka, t--j. 8-g0 marca i trwać będzie do 18-go kwietnia r. b. 

Każdemu oględnemu i praktycznemu człowiekowi nadarza się nieby= 
wałą okazja rychłego wzbogacenia się i to zupełnie tanim kosztem, bo- 

  

1/4 losu ! 
za 50 zł.;'   

| 1/2 losu 
za 100 zł. 

1/1 losu. 
та 200 zł. 

  

        

wygrać można 
w szczęśliwym wypadku 

a ponadto S-ta. klasa obfituje w 
WYGRANYCH. 

JUZ WSZYSCY WIEDZĄ 

P, P.L K 
jest 

Wilno, Niemiecka Nr. 35. 

E Zamiejscowym wysyłamy losy 
EB nia i wpłaceniu należności na nasze 

TŁOK PORE COP ZYTA 

KAŻDY Radjoamator wie, czem 
jest defekt w aparacie odbiorczym 
KAZDY defekt psuje odbiór i 

‚ /, denerwuje słuchacza. 
KAŻDY więc winien mieć pod 
ręką książkę, zawierającą rady i 
wskazówki, jak deiekt taki usunąć. 
PORĄDNIK DLA RADJOAMA- 
TORÓW, praca zbiorowa wy- 
bitnych fachowców wojskowych, 
pod red. mir. inż. Krulisza, jest 

"właśnie tem, co jest niezbędne 
dla każdego. Radjoamatora. 

VATA uo em 

Szanse na wygranie są kolosalne, gdyż 

60 Zgi LOS BEZWZGLĘDNIE WYGRYWA 
że najszczęśliwszą i najsłynniejszą kolekturą 

H. MINKOWSKIEGO 
Nie zwlekajcie więc i co rychlej 

po szczęśliwe nasze losy, których ilosć jest ograniczona. 

2. 650.000 
znaczną ilość INNYCH WIELKICH 

Tel. 13-17. P. K. O. 809.28. 
spieszcie do nas 

niezwłocznie po otrzymaniu zamówie- 
konto P. K. O. Nr. 809.28. Bi. i 

ОННЕ ОЕ ИЕ ЕА Е ЕЕЕ КЕ Е ВВ Е Е ВА АН Е || Finn is 

  

   

  

r APROWA 77 "a 

m m s kupusię kauszoną 3 
a Sprzedaje na beczki Rolnik Wileńsk; н 
a Kalwaryjska 2. B 
Razsanaunsuanasuonaxasanunai) 

PRZEPISYWANIA 
na maszynie Kosztor. 
wykazów, akt. sąd. 
dok. i t. p. Wykona- 
nie staranne i punktu- 
ałne. Orzeszkowej 3, 

Rządca-ekonam 
hodowca, b. kierow- 
nik wzorowej obory 
maj. Michonowszczyz- 
ny p. Skindera poszu- 

    

  

Cena egz. brosz. 3.50 z., opra- H (w podwórzu z lewej Kuie posady od 1 wo о 5. zł. у str.) 405—0 marca lub 1 kwietnia 
ionegi e . b. r.- ul. Kalwaryj- il i > я в 5 ska 12 33,  Z-861 Boradnik dla Radjoamatorów gubioną książkę 

Do nabycia we wszystkich księ- WODDŃ Ko Dzieržaw 
garniach oraz w  AJENCJI | wino Nr. 821, legitys AO S, ” r 1 * › 165 ski olwarków WSCHODNIEJ, Wilno, ulica |] mację wyd. przez Śta- R OE 

Mickiewicza 4. 

"ZE PEPE ZR WZT DEAD EET T 
ję czas zaopatrze- 

Już nastąpił nia w materjały 
na sezon budowlany na wsi. Przyj- 
muje sporządzenie projektów, róż- 
nych dworskich budowli z drzewo- 
gliny i drzewobetonu według wypro- 

| 

  

dnia 16 lutego 1928 1oku. 

Magistrat m. Głębokiego. 

i 

| bowanego w kraju własnego syste- 

Ё 

Е 

B 
& 
В 

mu, a również Kierownictwo tychże 
robót M. NIEWIEROWICZ, poczta |] mA | patetonów, gramo- Soły, skrzynka pocztowa Nr 12. Ф kinowych, foto: a. 
Znaczki na odpowiedź. sal Do ój ficznych 'i a: 

RDKEST REA ERZE REKOWO PZRONCWE PETA > 
słoneczny, | umeblo- on artykułów, 
wany, łazienka na | pozycośch | dla Najlepszy interes! 

Lokata kapitału na oprocentowanie 
D.H.-K. „Zachęta” Gdańska 6, tel.9-05 

ad 

й 
B 
i 

  

r 

1928 roku. 

Burmistrz m. Głębokiego 
® 146—0 inż. M. Snarski. : 

| Oferty nieuwzględnione pozostaną bez odpowiedzi. 

22 AA OO ARENA PASE 

į Magistrat m. Głębokiego ogłasza KONKURS na stanowiska: 
mechanika i montera do elektrowni miejskiej w Głębokiem 8 . 

Podania wraz z odpisami świadectw o dotych- 
czasowej pracy oraz podaniem warunków wynagro- 
dzenia należy składać do Magistratu do dnia 28-II 

rostwo Grodzkie Nr 57672]36572 na Wileń. Biuro Ko- 
Imię | misowo-Handlowe, 

  

oną, Tęęrdina anie, | Miekiewicza 21. 
ży E Ć "1271 

Pianina | IE KUPUJE 
doskonałe, pierwszo- | rądjowych  apara- 
rzędnej fabryki, sprze- 
daż na raty i wynaj- 
mow, W. Pohulanka 9, 

tów, części do ta- 

kowych, rowerów, 
maszyn do szycia, 

każdego czytelnika 
do chwili otrzyma- 
nia naszego  ilu- 
strowanego cenni- 
ka, który wysyła- 
my odwrotną pocz- 
tą bezpłatnie. Ce- 
ny najniższe, to- 
war pierwszorzęd- 
ny, warunki nad- 
zwyczaj dogodne. 
PP. Klijentom z 
prowincji udziela- 
my długotermino- 

miejscu, Góra Bufa- 
łowa 19, m. 1. 0 -96L 

m ———— 

"poleca hur owo i detalicznie wszelkie й 
Ę w ię В 

    

SPORT. 
Walne zgromadzenie Wil. Okr. | 

Zw. Pływackiego. | 
| W sobotę dn. 25 II br. o godz. 18 w 

lokalu | Ośrodka W F (Dominikańska 13) 
odbędzie się Walne Zgromadzenie Wil. 
Okr. Zw. Pływ. z następującym -porząd- 
kiem dnia: | 

1. Zagajenie, 2. Odczytanie protokółu 
z poprzedniego Walnego Zebrania, 3. Spra- 
wozdanie zarządu, 4. Sprąwozdanie Komi- 
sji Rewizyjnej, $. Wybory nowego Zarządu, 
6. Wolne wnioski. | 

Zawody bokserskie o mistrzo- 
"stwo Wilna. 

W sobotę, dnia 25 II br. o godz. 19.30 
i w niedzielę dnia 26 II br. o godz. 12 w 
sali Klubu Kolejowców przy ul. Dąbrow- 
skiego 5 odbędą się Staraniem Ośrodka 
w. f. Wilno zawody bokserskie . o mistrzo- 
stwo Wilna, a mianowicie: w dniu 25 Il 
spotkanie finałowe w wadze I lekkiej oraz 
półfinały o następujących wagach: Ill lekka, 
półśrednia i średnia. W dniu 26 II odbę- 
dą się finały we wszystkich wagach. № Эа 
dniu poprzedzającym zawody zbiórka wszy- 
stkich zawodników do losowania i wążenia 
w są.i AZS (ul. Św. Jańska) o godz. 18. | 

Zawody obudziły duże zainteresowani © ! 

Omi ©] | 

OSOBA NATELIGCANA | 
ie posiadająca żadnych środków do @ 
ycia, ma ciężko chorego syna, prosi 

o pomoc materjalną. 
„ Łaskawe ofiary przyjmuje Admi- 

nistracja „Słowa* dla  „Biednej 
Wdowy*. 

O om A I S szw 

s 
5     

  

Poszukuję 
kasjerki lub kopie Pi i lub fortepian | djentki, mogę wnieść Tanio ZYC Ikupič Z) MniEZĘ kaucję, 9K3Zii- Zawalna 48, 
Adres dowiedz. się w Sklep Apteczny. > 0- 
Biurze Ogłoszeń S. mach... _—0 
Jutana, Niemiecka 4. 

119 „BWAWAWE 

IEMYWANE DEKARZE į., 
SAVAVAS 

  

  

  

  

na maszynach 
Bredos Eno ILS A 
chowo załatwia 
Wileń, Biuro Ko- DOKTOR | 
m'sowo-Handlowe, | DB, ZELBOWICZ 
Mickiewicza 21. - 

chor. weneryczne, 
PRZY 7 syfilis, narządów 
—Т moczowych, od 9   

—1, od 5 8 wiecz. 

Kobieta-Lekarz 

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

Pożyczek | 
udzielamy na róż- ; 
ne terminy i w 
różnych  sumach 
Wileń. Biuro Ko- j 
misowo-Handlowe, 
Mickiewicza 21. | 
  

  

  * вн tel. 277. 

| Duży wybór | W: Zdr. Nr. 1522 
majątków  ziem- DOKTOR - 
skich do sprzeda- K. GINSBERS 
ży posiadamy. ь 
Przyjmujemy zgło- |SROroby weneryczn Snu Spzedają” syfilis i skórne. Wil 
hd: я I. Wileńska 3,: e< cych się majątków | U 3: € 

D. H.-K. „Zachęta” lod 8 „561. Przyjm je 
Gdańska 6, tej.9-05 | 94 $ do 11044 do 8. 
AV 2 |   

  

42 0 — — 
' Doktėr Medycyny 

Nasiona © ukrewiez” 
ogrodowo - warzywne, choroby weneryczni 
koniczyny i inne po-Skórne i płciowe, ul 
lowe najlepsze świeże Mickiewicza 9, wejści. 
gwarantowane przez z ul. Śniadeckich 1 
Stącję oceny nasion przyjmuje od 4 7 
po: cenach najtańszych — © 
oleca M. HAMBURG 

a f, r 
| ilio, SADOWA —> Dr. PGPILSKI 

choroby skórne i we 
neryczne. Przyjmuj. 
od godz. 10 do li o: 
5-7 p.p. W. Pohulan 
ka 2, róg Zawalnej. 
FO WZ.P. 1 

Dr. G. WDLFS3 
weneryczne, ' mocz 
płciowe i skórne, ul 
Wileńska 7, tel. 106 
—L8L : 4 
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Spółka z ogr. odp. 
Wilno, ul. TAKA 
20, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

mebli: ` 
jadalne, sypialne, 
salony, _ gabinety, 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły,  šzaiy, 
biurka, krzesła 
dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

GRERTEWAE 
Į ietimi 

— " — НОНЕ 
POSZUKUJĘ pracy ! Lekarz-Dentysta Y 

ka P as Wladyslau Paslūski 
innej. Dowiedzieć się: ul. Mostowa 9 m. 2 

Archanielska 12 m. 4, przyjmuje od g. 10—2 
Zofja Szymańską. 18-17. р 

    

O rozwoju każdego SZEzzm 
przedsiębiorstwa i 

decyduje REKLAMA BB  MUSZERKI 
Dziennik „Słowo* 

jako Bai póczytniejsze ai 
ismo, wychodzące w : 

Kielkim аОЬ ® —- АКОЗХБЕКА 
docierające do najdal- W. Śmiałowska 
szych zakątków na- przyjmuje od godz. 1 : 

( 
В 

  

szego kraju,  dajedo 19. Mickiewicz 
gwarancję dobrej i 46 m. 6. 
skutecznej reklamy — Z. P. Nr.-63 
wszelkie reklamy i į 
ogłoszenia . iachowo z 
redaguje i załatwia AKUSZERKA / 
B uro „ADMINISTRA- [Ą, bAKNEROÓW 
CJA* ul. Wielka Nr Przyjmuje od g. 9 d; 
56, tel. 14-38, (nad 7 w,, Kasztanowa? m.: 
notarjuszem Bohusze- ia PS 
wiczem). pe—cy 

r wy В 

li į ram AKUSZERKA | 

U ina M OKUSZKO   

  

unek, | oprawa | powróciła i wznowiłł 
obrazów i fotogra- | przyjęcia chorych 
fi oraz odnawja- | Mostowa 23 m. č 

nie ram . solidnie i W. Z.P. 24 
ai aa — 

sięgarnia AISE 
Ostrobramska ŚWIDERSKA 
J. JURKIEWICZA 
i K. SZALKIEWI- ul. Mickiewicza 4, 

  

wego kredytu. || CZA Wilno, ul. 6 przyjmuje od 
Žuraoso się do || Ostrobramska 23, | 10-12 i 6 8. Wyk 

firmy. RAD JO— || Oliwa do palenia, nywa wszelkie zabie; 

LUBICZ,  Warsza- || w najlepszym ga- „lecznicze z polece 
wa, Marszałkow- tunku. i lekarzy. 

ska 104. ЧЕ . 34-YT3 Wydz. Zdr. 6237. $ с оана 4 
  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowi „any Czesław Karwowe-ki. Drukarnia „Wydawaictwo Wileńskie", Kwaszelna 23. |


