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Poirzeba za0dų 
| Artykuł dyskusyjny 
ъ 

4. Wie jesteśmy bynajmniej fanatyka- 

* mi idei zgody, chociaż to jest idea w 

Polsce nad wszystkie inne popularna. 

| Przesadne nadzieje, które się z tą po- 

, wszechną zgodą wiążą, uważając, że w 

" polityce wszystko byłoby dobrze, gdy- 

by była zgoda—wydają się nam tro- 
chę naiwne. Szczęście państwa nietyl- 
ko od tego zależy, czy więcej czy 

mniej poczciwców jest tego samego 
zdania, ale jeszcze od wielu innych 

rzeczy, daleko ważniejszych. Pewną 

" siebię i świadomą wolę cenimy wię- 

cej, niż wszystkie zgody i uzgadnia- 

nia. 
Nie będąc więc fanatykami zgody 

i jedności, nie chcielibyśmy jednak 
kultywować niezgody, tam gdzie ta 
niezgoda powstaje nie ze współcze- 

‚ Snego realizmu, lecz z przeszłości, z 

) uprzedzenia, z personalji. Mamy na 

myśli nasze, krajowe stosunki. Wo- 

jewództwa Wileńskie, Nowogródzkie, 

Poleskie. Dość przejść się po Wilnie, 
aby zobaczyć, że nad tem miastem 
górować muszą zagadnienia politycz- 

ne. Pewnego dnia o godzinie kwa- 

drans na dwunastą w południe spoj- 

rząłem na ulicę Mickiewicza i, jak 

wzrok sięgnął, nie widziałem żadnego 

wehikułu. To się nazywa główna uli- 

<a w mieście, które za dawnych cza- 

sów słusznie rościło [sobie prawo do 

tytułu stolicy. Być może dziwi kogoś, 

że zaczynam argumentacje O górowa- 

niy polityki od takiej impresji. Ale ta 

p 'mpresja mieści za sobą naszą tra- 

: gedję, kraj Ściśnięty w worku pomię- 

, dzy „ziemiami niewyswobodzonemi*, 
p sprawy  socjaińe; "eKOhomiczne, 

lecz sprawy polityczne przedewszy- 

stkiem górować muszą u nas w każ: 

dem ugrupowaniu, które nie. odrywa 

się od naszego gruntu, naszej tradycji, 

naszych możliwości, któreby chciało tu 

taj w Wilnie, w Nowogródku, w Piń- 

sku pracować dla dobra całego pań- 
Stwa, pracując dla własnego ukocha- 

nego kraju. 

Powtarzam więc z największym na- 

cisgiem: górować muszą zagadnienia 

polityczne. ; 

Jestem, jak wiadomo, monarchistą 

i zwolennikiem oktrojowania konsty- 
tucji przez Marszałka Piłsudskiego. 
Nie znaczy to, abym uważał ugrupo- 

wania polityczne za niepotrzebne. Czu- 

ję wstręt do ugrupowań, które są 
spółkami poszukiwaczy mandatów, 

które idą na wybory z hasłami, w 

które nie wierzą. U nas w kraju mamy 

ugrupowania, będące filjami ogólno: 

polskich partyj, mających specjalne ce- 
le na widoku. Endecja, Wyzwolenie, 

Socjaliści. Mamy jednak dwa ugrupo- 

wania, wyborczo niewątpliwie najsłab- 

Sze, lecz natomiast ;zupełnie lokałne, 

krajowe. Myślę o demokratach i kon- 
serwatystach wileńskich. 

Oba te ugrupowania poza polskim 

Patrjotyzmem, które u nas reprezen- 
tują, mają przedewszystkiem dobro 

kraju na widoku. Oba znalazły się w 
Obozie jedynki. Oba reprezentują inte- 

ligencję. Konserwatyści mają za sobą, 
jak to łatwo skonstatować, prawie 
Całość ziemiaństwa. Demokraci liczbo- 
wo są o wiele od konserwatystów 

słabsi, reprezentują tylko drobną po- 

>myłokę rdzennej, miejscowej, szlache- 
ckiej inteligencji. To, co naszą polską 

  
inteligencję dopełnia zzewnątz, do de- 
mokratów nie jdzie. Natomiast nie 
do pogardzenia są walory intelektual- 
ne, które demokraci reprezentują. 

__ Dotychczas w sferach demokra- 
tycznych głucho było o współpracy z 
ziemiaństwem. Wolano współpraco- 
wać, wolano szukać kompromisów z 
Wyzwoleniem, socjalistami, lewicą. 
Rozwój wypadków poszedł w innym 
kierunku. Ten rozwój wypadków 

pchnął ich do jedynki, gdzie się z 
śmiaństwem spotkali, a gdzie tej 
lewicy niema. 

/__ Twierdzę, że jeśli demokraci istot- 
nie wierzą w swój program politycz- 

ny, to muszą szukać oparcia w zie- 

  

miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
przesyłką pocztową 4 zł. zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O. 
tir. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego Nr. 20 gr. 
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BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk 
BIENIARONIE — Buiet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiega. 
DUKSZTY — Buiet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
MORODZIEJ -— Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 
21DA -— ul. Suwalska 13, S. Matecki. i 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

  

str. 2-ej i 3-ej 40 groszy. Za tekstem 1 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jażwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA -— Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY. — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolrej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“. 
WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

5 groszy. Komunika 
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oraz nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamiowa milimetr 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dro- 
żej. Zagraniczne 50 proc. drożej. Zą dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

| CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na 

ECHA STOLICY Z ZA KORDONÓW. Prasa berlińska o odpowiedzi pol- 
Zmian w składzie rządu nie będzie 

WARSZAWA 11.1. PAT. Polska 
Agencja Telegraficzna upoważniona 
jest przez Prezydjum Rady Ministrów 
do kategorycznego _ zaprzeczenia 
wszystkim  pogłoskom, krążącym 
ostatnio w prasie, na temat rzekomo 
zamierzonych - zmiana w składzie 
rządu. 

Exnose Minisfra Zaleskiego. 

WARSZAWA, 11.1. PAT. W nad- 
chodzący wtorek odbędzie się posie- 
dzenie sejmowej komisji spraw za- 
granicznych, na którem minister Za- 
leski wygłosi expose o. aktualnych 
zagadnieniach z dziedziny polityki za- 
granicznej. 

P. Prezydent wyježiža Z0 b. m. 
do Zakopanego. 

Prezydent Rzeczypospolitej wraz z 
małżonką udaje się po 20-tym stycznia 
rb. do Zakopanego gdzie zamieszka w 
specjalnie przygotowanych apartamen 
tach w sanatorjum Dłuskiego, przeję- 
tem obecnie pod zarząd M.S. Wojsk. 

P. Prezydent zabawi w Zakopanem 
parę tygodni. 

Dla omówienia spraw, związanych 
z pobytem p. Prezydenta, wyjechał w 
tych dniach do Zakopanego adjutant 
rotmistrz Jurgielewicz. 

Posiedzenie Rady Ministrów. 
WARSZAWA, 11 £ PAT. W dniu 11 b. 

m., pod przewodrictwem p. prezesa Rady 
Ministrów prof. Bartla odbyło się posie- 
dzenie Rady Ministrów, na którem zała- 
twiono szereg spraw bieżących. 

Wyjazd p. Deuey'a. 

WARSZAWA, 11.1. PAT. Dziś ra- 
no pociągiem paryskim wyjechał do 
Ameryki na urlop wypoczynkowy do- 
radca finansowy rządu polskiego p. 
Charles Devey. 

Prace komisji hudżefowej. 

Wczoraj wznowione zostały, po ferjach 
świątecznych prace komisji budżetowej 
Dyskusja, której szczegółowe streszczenie 
zamieszczamy na stronie 2-giej, toczyła się 
nad budżetem Ministerstwa Skarbu. 

Po przemówieniu referenta pos. Ho- 
łyńskiego (B.B.) wyjaśnień udzielił min. 
Skarbu p. Czechowicz i podsekretarz stanu 
p. Grodyński. W dyskusji zabierali głos 
pos. Diamand (P.P.S.), Rybarski (kl. Nar.) 
i inni. 

B usfrój sądów powszechnych. 
. WARSZAWA, t1-I. PAT. Na posiedze- 

niu popołudniowem sejmowa podkomisja 
prawniczą obra owała w dalszym ciągu nad 
wnioskami klubu Wyzwolenia i stronnictwa 
Chłopskiego w sprawie nowelizacji prawa 
o ustroju sądów powszechnych. W wyniku 
obrad podkomisja podwyższyłą kwotę osza- 
cowania majątkowego dla spraw nal:żą- 
cych do kompetencji sądów pokoju z 260 
do 500 złotych oraz przyznała sądom po- 
koju spory O naruszenie i przywrócenie 
zakłóconego posiadania. Ponadto uchwaliła 
rezolucję, wzywającą rząd, aby wniósł pro- 
jekt ustawy, przekazującej _ drobniejsze 
Sprawy karne sądom pokoju, jako też 
wprowadzające instytucję ławników do są- 
dów grodzkich w Sprawach karnych i dzia- 
łowych. Wreszcie podkomisja przyjęła po- 
stanowienie, że drugą i ostatnią instancją 
dla sądów pokoju będą sądy okręgowe, a 
nie sądy grodzkie, jak przewiduje dekret. 

* Sprawy aplikacji sądowej w 
komisji prawniczej. 

WARSZAWĄ, 11. I. PAT. Po ierjach 
świątecznych sejmowa podkomisja prawni- 
czą rozpoczęła swe Obrady nad sprawą 
nowelizacji prawa o ustroju sądów  po- 
wszechnych. Prze miotem obrad podko- 
misji były sprawy aplikacji sądowej. Pod- 
komisja zgodziła się w zasadzie na ostat- 
nie rozporządzenie Prezydenta, wprowadza- 
jąc tylko tę zmianę, że assesorowie sądo- 
wi w okresie spełniania sędziowskich 
czynności powinni mieć zagwarantowaną 
niezawisłość sędziowską. Okres czasu, 
przez który minister sprawiedliwości może 
dokonywać zmian w ustaleniu siedzib i 
okręgów sądów grodzkich na terenie 54- 
dów apelacyjnych Warsząwa, Lublin, Wilno 
ograniczyła podkomisją do lat 5, podczas 
gdy rozporządzenie Prezydenta przewiduje 
Okres 10-letni. Następne posiedzenie pod- 
komisji dziś po południu. 

Polska płaci długi zagraniczne. 
Ministerstwa Skarbu wpłaciło w dn. 

| stycznia br. rządowi angielskiemu 
kwotę 184.598 funt. sterl. 14 szlingów 
i 6 pensów, jako dalszą ratę należności 
w stosunki do Anglji. jest to kolejna 
spłata długu polskiego w Anglji, skon- 
solidowanego jeszcze w roku 1924. 

RADJOSTACJA KOWIEŃSKA NA USŁU- 
GACH MOSKWY. 

Wczoraj wieczorem radjostacja kowień- 

ska nadała niesłychany komunikat politycz- 

ny. Ta jego „niesłychaność* polega nie na 

specjalnie wrogiem Polsce tonie, gdyż w 

takim tonie redagowane są wszystkie waż- 

niejsze enuncjacje rządowe kowieńskie, ale 

na.. propagandzie bolszewickiej. Cały ten 

komunikat jakby wyjęty jest z programu га 

djostacji moskiewskiej, albo. mińskiej na- 

przykład. 

Na wstępie wymienione zostały wszyst- 

kie złe strony Polski, a więc: męczenie mniej 

szości narodowych, zajęcie Wilna, złamanie 

traktatu suwalskiego. Ale nie'o to chodzi. 

Tego rodzaju wiadomości z Kowna nie dzi- 
wią nas wcale. Rad jostacja kowieńska po- 

daje jednak plany Polski zmierzające do na- 

paści na Rosję Sowiecką, do oderwania U- 

krainy i Białorusi. Głosi dalej, że zaborcze, 

imperjalistyczne płany Polski wobec Rosji 
Sowieckiej ukrywane były starannie za pa- 

rawanem bolszewickiego niebezpieczeństwa 
dła całej Europy. Ta głupia Europa wierzy- 

ła w to niebezpieczeństwo bolszewizmu, da- 

ła się złapać na haczyk „przedmurza Euro- 

py, gdyż bała się azjatyckich barbadzyń- 

ców — bolszewików. A teraz co? — Teraz 
ci azjatyccy barbarzyńcy — głosi daic; ra- 

djostacja — okazali się najzapaleńszemi stron 

nikami paktu Kelloga. — To — woła dałej 

radjostacja kowieńska — demaskują całą 
perfidną politykę Polski... Dalej podawane 
są wiadomości jednej z ajencji, puszczone z 

Moskwy przez Niemcy o tem, że Polska 0- 

trzymała wielkie zapasy broni z Francji na 

Gdańsk, wiezie je do Tarnopola, 2е ро- 

czyniła wielkie zakupy amunicji w Czechach 

że przygotowuje napaść na Rosję Sowiecka. 

— W Polsce obecnie — woła Kowno — u- 
ważana jest Rosja dziś za bezsilną, a mo- 

ment do napaści za najbardziej odpowiedni, 

I w tym właśnie momencie przychodzi pro- 

pozycja sowiecka, która w tak stęaSszne za- 

kłopotanie wprawia politykę polską..." 

. zdaje się jakby zarząd sowra- 

dja wynajmował kowieńską radjostację na 

godziny! Czy wie o tem rząd kowieński? 
To demaskowanie „przedmurza Europy', 

to wyśmiewanie się z Europy, że bolszewi- 

ków uważa ża wschodnich barbarzyńców i 

to stwierdzenie, że jest polska intryga, gdyż 

bolszewicy w zasadzie są najlojalniejsi pa- 

cyfiści głosi Kowno w niespełna dwadzieścia 

pięć miesięcy po przewrocie grudniowym 

dokonanym na Litwie w obliczu „wiszącego 

wówczas na włosku niebezpieczeństwa bol- 

szewickiego.“ 

  

    
   

    

Inów pogiomy żydów W Wilebsku 
i ma$owe areszty 

WYCHODZĄCA W MIŃSKU URZĘ 
DOWA „ZWIEZDA* DONOSI, ŽE O 
GROŹŻNYM RUCHU ANTYSEMICKIM 
W WITEBSZCZYŹNIE. W MIASTE- 
CZKU KOŁYSZKI TAMTEJSZA MŁO 
DZIEŻ POD WODZĄ NIEJAKIEGO 
KOŃKOWA URZĄDZIŁA POGROM 
ŻYDÓW. DOKONANY ZOSTAŁ PRZY 
TEM NAPAD NA LOKAŁ ŻYDOW- 
SKIEJ RADY NARODOWEJ. LOKAL 
ZOSTAŁ CAŁKOWICIE ZDEMOŁO- 
WANY, ZNAJDUJĄCY SIĘ TAM 
CZŁONKOWIE RADY  PORANIENI. 
NIEBAWEM DO GRUPY POGROM- 
CÓW PRZYŁĄCZYŁA SIĘ ZNACZNA 
ILOŚć MIESZKAŃCÓW. OGÓŁNY 
POGROM PRZYBRAŁ ROZMIARY 
GROŹNE. WEZWANO POMOCY Ml- 
LICJI, KTÓRA ROZPĘDZIŁA DEMON 
STRANTÓW DOKONYWUJĄC LICZ- 
NYCH ARESZTÓW. : 
WYPADKI PODOBNE ZASZEY Ro: 

WNIEŻ W SAMYM WITEBSKU. O- 
FICJALNE ŹRÓDŁA PODAJĄ LICZBĘ 
ARESZTOWANYCH, A MIANOWICIE 
DWUCH MILICJANTÓW ZA BEZ- 
CZYNNOŚĆ WŁADZY I POBICIA ŻY- 
DA WOžNICY, 3 URZĘDNIKÓW 50- 
WIECKICH BIUR, 14 ROBOTNIKÓW 
FABRYKI „NOWOŚĆ”, 5 RZEMIEŚ- 
LNIKÓW STARSZYCH Z TEJŻE FA 
BRYKI. 

WYROK NA PONIEWIESKICH KOMUNIST. 

9 bm. w poniewieskim sądzie okręgowym 
zakończył się proces komunistów który się 
zaczął 4 stycznia. 4 oskarżonych skazano 
na 4 łata ciężkiego więzienia, jednego na 
2 i g m. resztę na więzienie od 3 mies. do 
2 

WALKA Z GRYPA W KOWIENSZCZYZNIE 

Rada medyczna kowieńskiego samorządu 
uchwaliła zamknąć wszystkie szkoły w tym 
wypadku, jeżeli epidemja grypy przybierze 
szerokie rozmiary. W lokalach czasowo zo- 
staną urządzone szpitale. 

skiej na propozycję Sowietów 
BERLIN. 11.1. (PAT). Prasa berlińska nie końientuje jeszcze dzisiaj 

odpowiedzi polskiej na notę Litwinowa, ograniczając się tylko do zajęcia sta- 
nowiska w tytułach do tekstu korespondencyj. jedynie „Deutsche Allgemeine 
Ztg.“ i „Boersen Courrier" przynoszą dłuższe nieco komentarze do polskiej 
odpowiedzi. Naogół prasa berlińska przyjęła notę polską nieprzychylnie. 

„Boersen Courrier" stwierdza, żenota polska jest przyjęciem  propozy- 
c ji rosyjskiej, wypowiedzianem w tonie podrażnionym, jak gdyby przez ka- 
goś, komu przyłożono pistolet do piersi. Powodów tego rzekomego niezade- 
wolenia Polski dopatruje się dzien. w t:m że Polska obawia się że Rosja przez 
propozycję Litwinowa chciała odseparować Polskę od Rumuaji. Odpowiedź 
Polski uważa dziennik za dowód, że nieuiność. Polski wobec Rosji istnieje nra- 
dal i wyraża się w tem, że Polska tylko niejako z przymusem wypowiada 
swoją zasadniczą zgodę na propozycję sowiecką. 

Na st rą nutę. 
Zbližyna do niemieckiej partji lxdowej „Deutsche Aligemeine Ztg.* do- 

patruje się w odpowiedzi polskiej zakłopotania i twierdzi, że Litwinow bę- 
dzie aógł przyjąć tę odpowiedź z uśmiechem zadowolenia. Dziennik twies- 
dzi dalej, iż gorączkowe starania Polski uniknięcia wczesnego wykonania 
propozycji sowieckiej, potwierdzić będze mogło tylko troski i obawy moskie- 
wskie co do zamiarów agresywnych Polski a dalej że Polska w Polityce swej 
obawia się przeszłej silnej Rosji mmonaechistycznej i dlatego chce skorzystać 
z dzisiejszej słabości Rosji Sow. bolszewickiej, by oderwać od niej Ukra- 
inę i Białoruś i stworzyć z tych terenów trójpaństwo w łączności z Polską, 
albo państwa buforówe które miałyby na celu zmniejszenie nacisku kolosa ro- 
syjskiego na polską granicę wschodnią. „Deutsche Ałgemeine Ztg“ kończy 
swój komentarz twierdzeniem że rząd polski nie odrzucił poprostu propozycji 
moskiewskiej, a wolał zręcznemi wyjaśnieniami i skompiikowaniem sytuacji 
odroczyć odpowiedź na czas nieograniczony. 

Zdumienie w Moskwie. 
Jednocześnie centrowa „Germania* donosi z Moskwy via Kowno, że 

odpowiedź polska na propozycję Litwinowa wywołała zdumienie i że rząd 
sowiecki po zbadaniu odpowiedzi polskiej zakomunikuje swją decyzję rządowi 
polskiemu. Rosyjskie kota urzędowe miały oświadczyć, że nota polska tylko 
częściowo zadawalnia rząd sowiecki. Koła sowieckie mają przytem uważać, 
że nota polska pozostawia niejasną sprawę ewentualnych modyfikacyj w pro- 
jektowanym protokułe. Gdyby modyfikacje projektowane przez Polskę miały 
pozostawać w związku z traktatem ryskim, to rząd sowiecki na taką zmianę 
zgodzićby się nie mógł. 

Według wskazówek herlińsko— moskiewskich 
„Lietuvos Aidas*, omawiając ostatnią propozycję Moskwy, powtarza insynuacje, 

po awane już przez prasę niemiecką a przypisujące Polsce w porozumieniu z Ru- 
munją rzekome agresywne zamiary względem Rosji. е 

Pozatem „Lietuvos Aicas“ twierdzi, že 15 grudnia odbyč się miała w Polsce 
konferencja, większosć uczestników której miała oświadczyć, że dyplomaci skończyli 
już swoją rętę w sporze polsko-litewskim. Dziennik konkluduje, że wobec tych rze- 
komych imatrjalistycznych tendency;j pakt Kelloga nie może podobać się Polsce. 

— 

Dlaczego Kowno pośredniczy w propozycji Sewietów 
wywiad „„Waba Maa* z posłem litewskim 

TALLIN. 11.1. (PAT). „Waba Mała* podaje wywiad z posłem litewskita 
w Tallinie na temat propozycji sowieckiej w sprawie natychmiastowego wpro 
wadzenia w życie paktu Kelloga. Poseł oświadczył, że Litwa dążyła zawsze 
do stworzenia solidarności bałtyckiej iz anBlogicznych motywów zdecydo- 
wała się obecnie wystąpić wobec innych państw bałtyckich z propozycją 
przyłączenia stę do zaproponowanego przez Litwinowa protokułu. Poseł nie 
wie jeszcze, czy tego rodzaju propozycja uczyniona została Fintandji. Ма ха- 
pytanie, dłaczego Litwa podjęła się wystąpienia ze wzmiankowana propozy- 
cją wobec Estonji i Łotwy, jakkolwiek w stosunku do paktu Keiloga znajduje 
się w tej samej sytuacji, co oba te państwa, poseł odpowiedział, że sytuacja 
Litwy różni się nieco od sytuacji Łotwy i Estonji, albowiem w państwach tych 
wymagana jest ratyfikacja paktu prze zparlament, podczas gdy a Litwie wy- 
starczy w tej sprawie decyzja rady ministrów, zatwierdzona przez prezydenta. 
Litwa posiadająca z Polską nieuregulowaną granicę, pomima oświadczenia 
Polski, złożonego w Lidze Narodów 0 nienaruszalności jej granicy pragnie 
otrzymać w tej sprawie jeszcze inne zapewnienie i dokument. Poseł litewski 
uważa, że z tego powodu właśnie Sowiety zwróciły się do Litwy i że to był 
również powód przyjęcia sowieckiej propozycji przez Litwę. 

Qdnowiedź sowiecka na nolę posiką 
MOSKWA, 11-1. PAT. Dziś o godz. 12 w nocy według czasu mo- 

skiewskiego Narkomindieł wręczył charge d'affaires polskiemu p. Zieleziń- 
skiemu odpowiedź na notę rządu polskiego z dnia 10 stycznia r. b. 

Rząd opracowuje nowe usfawy 
BIAŁOGRÓD. 11.1. (PAT). Wszystkie ministerstwa opracowują energicznie plany 

zarządzeń, mających za zadanie przywrócenie całkowitego porządku w administracji oraz 
projekty nowych ustaw, które pozwolą na sprawniejsze funkcjonowanie aparatu admini- 
stacyjnego. Rząd ogłosiw najbliższej przyszłości deklarację w której sprecyzuje pro- 
gram, jaki ma zamiar przeprowadzić. 

Walka z pariyjniciwem spotyka się z ogólnem uznaniem 
BIAŁOGRÓD. 11.1. (PAT). Bialogrodzka „Politika“ podaje iniormacje, pochodzące 

Z Serbji Południowej a potwierdzając poprzednie wiadomości о znakomitem wrażeniu, 
jakie tam sprawiła proklamacja królewska . Dzienik poadje, że jest rzecząwysoce charak 
terystyczną iż hasło walki z partyjnictwem było już przedtem podniesione wśród kół 
przemysłowych handłowych i rzemieślniczych. Z tej właśnie przyczyny nowy gabinet 
i jego akcja spotkały się z takiem uznaniem w tych kołach, które są przeświadczone, 
iż przed Jugosławją otwiera się obecnie nowa era. 

zaniepokojenie mniejszości 
WIEDEŃ. 11.1. (PAT) żydowska Agencja Telegraficzna donosi: Ogłoszenie przez 

rząd dyktatorski w Jugosławii dekretu o rozwiązaniu wszystkich stronnictw i organiza- 
cyj o charakterze wyznaniowym lub narodowościowym, wywołało duże zaniepokojenie 
wśród mniejszości, w szczególności wśród Żydów jugosłowiańskich, którzy obawiali 
się, że zostaną również rozwiązane związek gmin żydowskich oraz organizacja sjonisty- 
czna. Nowy rząd jugosłowiański ogłosił jednak komunikat, który zmierza do uspokojenia 
mniejszości i zawiera zapewnienie, że ostatnie dekrety nie dotyczą mniejszości narodo- 
wych lub stowarzyszeń religijnych, a tem mniej Żydów, którzy nie brali udziału w we- 
wnętrzno - państwowej wałce partyjnej. 

  

miaństwie. Jeśli się mówi bowiem o 

historycznych ideach, to tak u nas, 

jak i na Litwie Kowieńskiej, tylko 
ziemiaństwo reprezentuje tradycję 

idei państwowej. Młode ruchy ludo- 

we, jak litewski, białoruski, występują 

zaprawione najzjadliwszym nacjona- 

lizmem. Uważam ten nacjonalizm za 

chorobę przejściową. Wierzył niegdyś 

Lew Sapieha w zgodę plemion nasze- 

go terytorjum i dzieje mu _ przez 
długi czas  przyznawały rację. Ale 

dziś elementem państwowym i pań- 

stwowotwórczym jest u nas tylko zie- 

miaństwo. Mieszczaństwa nie mamy, 

inteligencja napływowa niebardzo 

nas rozumie, ugrupowania litewskie 

i białoruskie tyle razy odtrącały wy- 

ważnie wogóle z nimi mówić nie 

można 

Demokraci wileńscy dotychczas, 

powtarzam, szli z lewicą. Ale demo- 

kraci wileńscy (a i nie-wileńscy, bo 

na Polesiu i na Nowogródczyźnie 

możemy spotkać ludzi, których można 

nazwać sympatykami demokratów 

ciągniętą do nich demokratyczną rę: 

kę. I, rzecz dziwna, wiele razy kon- 

statowałem, że właśnie Białorusini, 

właśnie Litwini jeśliby poszli na ugo- 

dę z jakąkolwiek partją polską, to 

tylko z partją ziemiańską. To jest 

jedyny kontrahent, o którym tam 

jeszcze można mówić, chociaż prze- 

wileńskich)—to jest inteligencja. A in- lekk 

  

teligencja polska — to król Lear polski. 

Została ona  wyryskana strasznie 

przez ten lud, któremu nadała prawa. 

Została wypchnięta z życia politycz- 

nego. Zamach majowy dopiero 

z powrotem ją do tego życia pelitycz- 

nego wprowadził. Czy król Lear chce 

odegrać swą tragedję odnowa? 

Demokraci dotychczas swój pro- 

gram  wiązali z hasłem zniszczenia 

ziemiaństwa, z reiormą rolną, pojętą 

jako parcelacja większych warsztatów 
rcinych. Nie chcę nikogo gniewać, ale 
doprawdy nie wierzę, aby ludzie 

myślący ekonomicznie mogli szczerze 

się przejmować takim programem, 

jaki się w ideałach reformy rolnej 

zarysowuje. Na co chorujemy w na- 

szym kraju? Na przeludnienie rolne 

i na pauperyzację kraju, która rów- 
nież jest tego przeludnienia rolnego 
skutkiem. Reforma rolna nietylko 

nie umniejsza tego zła, lecz popycha 

naprzód i przeludnienie rolne i paupe- 

ryzację kraju, która zawsze jest 

udziałem zacofanego sposobu gospo- 

darowania. Reforma rolna pod wglę- 

dem gospodarczym dała tak fatalne 
Skutki wszędzie, gdzie była przepro- 
wadzona. To się przecież bada i 

konstatuje na podstawie materjałów 

naukowych. Oczywiście, dla każdej 

współpracy z ziemiaństwem warun- 

kiem sine qua non jest zmiana sto- 

sunku do reformy rolnej, która nie- 
sie zniszczenie klasie ziemiańskiej. 
Ale pamiętajmy, że u nas sprawy po- 

lityczne górować muszą nad sprawa- 
mi socjalnemi i pamiętajmy także, 

że poza sprawami włościańskiemi nie 
mamy u nas równej wagi socjalnych 

zagadnień, któreby nas dzieliły, 

Studjujmy nadal przeszkody: nie- 

chęci powstałe w przeszłości? Czyż 

nie można o nich zapomnieć, wobec 

zupełnie innych warunków, innego 

frontu walki, innych niebezpieczeństw? 
Sprawy personalne. Usunięcie kilku, 
czy jednostki. Nigdy nie jestem za 

usuwaniem ludzi energicznych, — tak 

ich jest mało, lecz oczywiście jeśli o 

kimś personalnie podniosą się za- 

rzuty, że to on nie dopuszcza do po- 

rozumienia, to taki człowiek powinien 

ustąpić. Naprzykład pod moim adre- 

sem rozległy się zarzuty, że wpro- 

wadzam nasze ziemiaństwo w nacjo- 

nalizm, którego ono nie posiadało 

dotychczas, że jestem przyczyną nie- 

chęci, że posiadam niską kulturę dzien- 

nikarską, że moim teorjom brakuje 

głębokości, a mojej polemice argu- 

mentów.— Sądzę, że dowiodłem tego, 
że chcę pracować w swojem rodzinnem 

mieście, ale natychmiastbym się usu- 

nął, gdyby osoba moja utrudniała 

Szersze zjednoczenie polityczne, które, 

mojem zdaniem, tutaj, dla tutejszej 

pracy polskiej, jest nam bardzo po- 

trzebne. 

„Słowo* jest pismem ziemiaństwa 

wschodniego, lecz w takiej sprawie 

mogą być różne zdania. Zamieszczam 
ten artykuł, jako dyskusyjny. Może 
ktoś z konserwatystów do „Słowa* 
napisze, że mam rację, lub nie mam 

racji w tem, co piszę o „potrzebie 

zgody“. Może ktoś z demokratów 
mi odpowie popchnięciem tej myśli 

dalej lub odmową. Brak odpowiedzi 

z tamtej strony, wbrew utartemu zwy- 

czajowi, nie za zgodę, lecz oczywiście 

za odmowę poczytywać będziemy. 

St. M. 

Kronika felegraficzna. 

— Fundusz, zbierany przez lorda-ma- 
jora Londynu na czele pomocy ludności 
górniczej okręgów węglowych Anglii, prze- 
kroczył obecnie 465 tys. f. szt. 

-- Na linji Pekin — Kalgan, koło 
stącji Suche, nastąpiło zderzenie pociągów. 
19 Ot śmierć, 30—rany. 

— W całej Holandji panuje niezwykle 
gęsta mgła, która utrudnia komunikację. 
Parowce transatlantyckie, kursujące na linji 
Antwerpja - Rotterdam—Nowy York, musia- 
ły wskutek mgły odroczyć swój wyjazd. 

— Ekspedycja karna wojsk angiel- 
skich likwiduje oddziały papuasów w rejo- 
nie Granville. Spalone Granvilie znajduje 
się obecnie w rękach oddziałów angielskich. 

— Epidemia grypy w Danji czyni co- 
raz większe postępy. Codziennie do szpitali 
przybywa około 200 chorych. Koła lekar- 
Skie nie zdradzają zaniepokojenia, ponie- 
waż przebieg epidemii jest jak dotychczas 
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POSTAWY. 
— © sztandarze nauczycielstwa. 

Działalność intensywniej nieco tu zazzął 
„Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół 
Powszechnych w Polsce*. 

W dniu 9 grudnia r. ub.* Związkowcy 
urządzili zjazd. Przybyło około 20 osób. 
Obradowali w sali Domu Ludowego Pol- 
skiej Macierzy Szkolnej tuż przy Kościele 
i nie uważali za wskazane przerwać swych 
obrad na czas sumy. Ale mało tego, w tym 
czasie kiedy Ogprawiała się w Kościele 
suma, jeden z przedstawicieli Związku, 
rozpoczął rozwodzić się nad programowym 
punktem „ideołogji* związku - „Walka z 
klerem*. Zdziwienie ogarnęło wszystkich, 
zwłaszcza zaproszonych gości, nie do opisa- 
nia. Społeczeństwo postawskie tego tolero- 
wać nie pozwoliło A miarą nastrojów niech 
służy list, wystosowany do p. Przewoani- 
czącego Zjazdu przez p. Józefa Kęstowi- 
cza, jednego z największych działaczy spo* 
łecznych na terenie Postaw, znanego dla 
wielu w Wilnie z czasów okupacji niemiec- 
kiej i członka P. O. W. z terenu obecnej 

» Litwy Kowieńskiej. 
P. Kęstowicz pisze: „Nie mogąc 050- 

biście być na Zjeździe, pozwoli Szanowny 
P. Przewodniczący, że w imieniu organi- 
zacyj społecznych, działających na terenie 
Postaw, jak to Koła Polskiej Macierzy 
Szkolnej, Stowarzyszenia Młodzieży Pol- 
skiej, L. O. P. P., Chrześcijańskiego Spół- 
dzielczego Banku Ludowego, mam zaszczyt 
powitać Sz. P.P. Nauczycieli i Nauczycielki, 
1 cieszy mnie to bardzo, że możecie obra- 
dować pod dachem Domu Ludowego Pol- 
skiej Macierzy Szkolnej, tak pokrewnej 
Wam organizacji. Śmiem zapewnić, że w 
poczynaniach Waszych zgodnych z etyką 
chrześcijańską społeczeństwo postawskie, 
zespolone w organizacjach, które mam ho- 
nor reprezentować, poprze Was i moralnie 
i materjalnie, ale o tyle, o ile na sztanda- 
rze Waszym (jedynym sztandarze, bo nie 
sądzę, by nauczycielstwo miało dwa sztan- 
dary) będzie z jednej strony postąć Nau- 
czyciela Chrystusa, a z drugiej Szkoła Pol- 
ska. Zadziwi z Was może niejednego, że 
Kęstowicz, ów aługoletni członek P. O.W., 
wielbiciel Marszałka P.łsudskieso stoi na 
czele chrześcijańskich organizacyj, a że tak 
jest, więc niejednokrotnie stąwiano mi ten 
zarzut. Panowie, wierzcie mi, że znam Mar- 
szałka może lepiej riż kto inny (bliższe 
stosunki łączyły Go z moją rodziną) i 
śmiem twierdzić, że wyznawcy idei Chry- 
stusowej nic nie stai na przeszkodzie w 
budowie potęgi Państwa Polskiego. Mar- 
sząłek Piłsudski nigdy i nigdzie nie wystę 
pował przeciw Kościołowi, owszem widzi- 
my, jaki przyjacielski stosunek panuje po- 
mięczy obecnym Papieżem Piusem Xi, a 
Marszałkiem Piłsudskim, jeżeli Głowa Ko 
ścioła przysyła prezenty rodzinie Marszał- 
ka w postąci różańców. "Takim budowni- 
czym. potężnej państwowości polskiej jest 
również i każdy nauczyciel, szczególnie u 
nas na Kresach, któremu powierza się 
młode pokolenie. Nauczyciel więc nietylko 
ma być zwykłym bakałarzem, wykładają- 
cym sucho przedmiot, lecz musi też być 
wychowawcą, a spełni to wówczas, kiedy 
ukocha swoje posłannictwo Nauczycielem 
nazywali Chrystusa Pana Jego uczniowie; 
bo on nauczał i nauka Jego trwać. będzie 
po wsze czasy! 

* Panowie i Paniel nazakończenie życzę 
Wam wziąć zą wzór postać Chrystusa Nau- 

czyciela i jak On, w trudnych warunkach 
Waszego życia borykać się z przeszkodami 
i budować gmach państwowości polskiej tu 
u nas na Kresach Społeczeństwo na Was 
patrzy i czeka! Szczęść Boże w pracyl“ 

List p. Kęstowicza na terenie Postaw 
jest znakomitem posun ęciem, które spo< 
KO klęskę wywrotowcėw ze Zwią- 
zkus 

WIDZE, pow. Braslawski. 

— Nasze źródła i nasza przeszłość. Czy- 
tając niedawno korespondencję z Dukszt, w 
której autor zwraca uwagę na doskonałe wa- 
runki zdrowotne tej nader uroczej miejsco 
wości położonej jednocześnie w wybornych 
warunkach komunikacyjnych — a jednocześ- 
nie doradza zaopiekowanie się uksztami 
konsorcjum lekarskiemu, przypomniałem o 
innej naszej miejscowości, która ze wzglę- 
dów leczniczych powinna też zainteresować 
sfery lekarskłe. Niedaleko Widz, nad jeziorem 
Rankietą leżą Widze Łowczyńskie, posiada- 
jące źródło siarczane, które za dawnych 
czasów było bardzo modne i licznie odwie- 
dzane. Woda wypływa z kilku źródeł, łącząc 
się później w jeden potok wpadający do jez. 
Smierdis. Nie znam bliżej składu chemiczne- 
go tych źródeł o ile jednak sądzić z zapa- 
chu i koloru, to są one dostatecznie mocne. 
Warto byłoby, aby władze sanitarne woje- 
wódzkie — a być może i Warszawskie po- 
czyniły ściślejsze badania i być może, że 
przy pomocy rządu lub Sejmików dwuch 
Województw udałoby się stworzyć zakład 
leczniczy. Wskazanem byłoby wspólne zain- 
teresowanie i Dyrekcji Kolej. Wileńskiej — 
a wtedy mielibyśmy własne kąpiele  siar- 
czane. 

Mówiąc o Widzach nie można pominąć 
historycznej przeszłości. W pietnastym stu- 
leciu Ziemie Widzkie obejmujące przestrzeń 
pomiędzy rzekami Dzisienką i Draukszą zo- 
Stały przez W. Ks. Zygmunta nadane trzem 
braciom: Dowgirdowi, Daukszowi i Naru- 
szowi. 

W 1481 r. Ćwietko i Hanusz Dowgirdo- 
wicze wznoszą drewniany kościół który się 
spalił w 1906 r. W 1498 r. fundacją Alberta 
Tabora Biskupa Wileńskiego zostaje znacz- 
nie zwiększone uposażenie kościoła. Samo 
miasteczko Widze zakładają potomkowie Na- 
rusza — Naruszowiczowie. Widzkie dobra 
zostają sprzedane wiekuiście  Olbrachtowi 
Marcinowiczowi Gasztoldowi i jego żonie za 
400 kop groszy litewskich, licząc po 10 bia- 
łych pieniędzy w każdym groszu. Później 
część dóbr przeszła do Paców z których Mi- 
chał Wojewoda Wileński zapisał tę majęt- 
ność zakonowi św. Augustyna co zostało 
przez konstytucję w r. 1676 potwierdzone. 

W 1794 r. po pożarze Brasławia do widz 
przenosi się powiat. W 1837 r. jurysdykcje 
przenoszą się do Įezioros. W roku 1823 w 
Widzach mieszkał W. Ks. Michał Pawło- 
wicz. Pozatem Widzki Dwór — dawniej wła 
sność . Biskupów Wileńskich zostaje przez 
Cara Pawła nadana rodzinie Pizanich, któ- 
ra tu z Grecji przybyła 

Widze - Łowczyńskie własność rodziny 
Minejków — — niegdyś stanowiły własność 
Naruszowicza Łowczego Litewskiego, któ- 
rego ciotka Helena jako posag wniosła je 
Augustowi Wawrzeckiemu. Od 1820 — 1850 
stanowią własność Michała i Konstancji z 
Łopacińskich Wawrzeckich Marszałko stwa 
Brasławskich. Od 1850 r. stają się własnoś- 
cią Minekowej a potem jej syna Bronisława. 

Z. Widzki. 

Niezwykła zabawa maharadży w Paryżu 
Maharadża Golkar b. władca In- 

doru został zmuszony opuścić swój 
kraj i emigrować. Uczynił to dość 
chętnie, gdyż nudził się w dzikim 
Indorze, zabrał jednak pizezornie 
wszystko, co można było zabrać tj. 
kilkadziesiąt olbrzymich kufrów peł- 
nych drogocenności. 

W Paryżu maharadża poznał bo- 
gatą amerykankę miss Schaffer. Spo- 
dobali się sobie i niezwłocznie pobra- 
li. Oboje ekscentryczni; oboje bogaci 
przesadzali się nawzajem w  eksira- 
wagancjach. Ostatnio maharadża za- 
kasował swą małżonkę następującym 
pomysłem. 

Do wielu znajomych rozesłał za* 
proszenia na obiad, do swej willi w 
Saint Germain, przyczem w postscrip- 
tum zaznaczył, że „po obiedzie odbę- 
dzie się poszukiwanie drogocennych 
kamieni, które poukrywałem w poko- 
jach. Znalazca zatrzyma sobie odszpe- 
"rany kamień". 

Goście stawili się licznie i z wiel. 
ką niecierpliwością jedli obiad, na 
deser nie mieli już czasu rozbiegli 
się po salonach. Zrazu wątpiono czy 
rzeczywiście można coś znaleźć war- 
tościowego, ale, gdy jakiś pan wykrył 
w boazerji bufetu wspaniały szałir, 
zapał wzrósł niepomiernie. Goście 
chodzili na czworakach, zaglądali pod 

PORZE STWERECRIC = 

Dokola pomnika 
Mickiewicza 

Autor niniejszych, nadesłanych nam 

w związku z projektem red. Cz. Jankow- 

skiego uwag i propozycyj jest stale w 

Wilnie zamieszkały, znany w Wilnie i 

po za niem, utalentowany artysta-ma- 
larz p. Witold Kejruksztis zbliżony naj- 

bardziej do najnowszych prądów w 

sztuce. Wystawiał np. swoje obrazy z 

grupą „Bloku* w Wilnie w 1923 r. i w 

Warszawie w 1925. Nie potrzebujemy 
zresztą przypominać kompozycyj pi Kaj- 

ruksztisa „konstrukcyjnych', będących 

zestawieniem plam kolorystycznych bez 
względu na model. Pragnęliśmy tylko 
zaznaczyć punkt widzenia autora arty- 
kułu tak daleko w Nową Sztukę posu- 
nięty. W najmniejszej to oczywiście 

mierze — nie czyni głosu p. Kajrukszti- 
sa mniej pożądanym w dyskusji, dla 

której jaknajszerzej otwieramy  szpalty 
„Stowa“ — byle ścierały się ze sobą 

opinje rzeczowe, jasno siormułowane i 
z otwartą przyłbicą wypowiadane. 

Treść i forma są nierozerwalne w 

dziele sztuki. Łączność ta jest tem wię- 

ksza, im bliżej dzieło sztuki stoi „sztu- 

ki czystej”. W'tym wypadku trudno 

jest określić co należy do treści, co zaś 

do formy dzieła sztuki. Pomnik w rzeż- 

bie, również jak portret w małarstwie 

— to są rzeczy sztuki stosowanej. 

Łączność między formą i treścią i 

tu istnieje, lecz im więcej chcemy wło- 

  

kanapy i fotele, zdejmowali obrazy, 
zrywali obicia. Od czasu do czasu 
słychać było krzyk radości—to ktoś 
znalazł kamuszek. Dwie panie pobiły 
się dotkliwie w  sypialnym pokoju: 
obie jednocześnie spostrzegły i rzu- 
ciły się na diament, przytwierdzony 
do nogi łóżka. Bójka przybrała takie 
rozmiary, że trzeba je było siłą roz- 
dzielić. Diament porwał w międzycza- 
sie jeden z rozdzielających. 

Najbardziej udanym był jednak 
epizod z psem —dużym, wylgarnym 
buldogiem. jakaś panienka zauważy- 
ła, że w obroży jego Świeci się pe- 
rełka— chciała ją czemprędzej schwy- 
tać ale obrzydliwe psisko przeciwsta- 
wiło się temu stanowczo. Panienka 
nastawała, buldożysko porwało jej 
sukienkę w strzępki. Gdy została w 
zupełnym negližu maharadža wmie- 
szał się do tego i sam zdjął perłę, 
którą też wręczył dzielnej pannie. 
Goście rozeszli się uradowani i za- 
chwyceni. Państwo Golkar byli tak 
rozbawieni, iż obiecywali sobie w 
najbliższym czasie powtórzyć tę pysz- 
ną zabawę. Zona maharadży przyzna- 
je, że mąż prześcignął ją pod wzglę- 
dem pomysłowości—wysila się więc 
obecnie na wymyślenie czegoś jeszcze 
dowcipniejszego. L. 

žyč trešci („literatury“, jak mówią ma- 
larze) do portretu lub pomnika, tem 
łatwiej następuje roziuźniennie i kon- 
flikt między treścią i formą, tein łatwiej 
i częściej powstają dzieła o wartości 
niktej. Przykład: setki bardzo lichych 
pomników treści patrjotycznej we Fran 
cji, Italji i w in. krajach. I odwrotnie 
im większe wymagania stawi artysta 
co do formy, tem większe trudności 
napotyka w uzgodnieniu treści i formy, 
tem więcej forma niweczy treść. Dla- 
tego dobry portret (dobry — jako 
dzieło sztuki) jest zawsze „niepodob- 
ny“ lub jest—podobny mało (wniosek 
odwrotny: każdy portret niepodobny— 
jest dobrem dziełem sztuki — jest nie 
logiczny i błędny). Przykłady dają 
wielcy mistrzowie. Istnieje obraz „Mo- 
na Liza Gioconda'. Lecz nie wierzy- 
my nawet Leonardowi da Vinci, iżby 
Mona Liza istniała taką, jaką ją nam 
przekazał genjalny malarz w portrecie. 
Rozumiemy, że Leonardo da Vinci, dą- 
żąc do największego wysubtelnienia i 
wyrazu formy (po przez subtelną te- 
chnikę), stworzył ideał nierealny, wyż- 

„szy, bez wątpienia, od nieznanej patry- 
cjuszki Mony Lizy. Leonardo też stwa- 
rza (w „Ostatniej Wieczerzy”) typ 
Chrystusa, odrębny od malowanych 
przez jego poprzedników i niezgodny 
ze starą legendą, lecz który panuje do 
tychczas w religijnem malarstwie, ja- 

ko najwięcej odpowiadający idei Chry- 

Amanullah wyrzeka się reform 
Manifest Padyszacha 

LONDYN. 11.1. (PAT). Agencja Reutera donosi z Delhi, że półurzędowy dziennik 

afgański „Amani Afgani*, wychodzący w Kabulu, ogłosił w wydaniu z 7 bm. manifest 
króla Amanaullacha, w którym władca afgański postanawia wstrzymać wprowadzenie w 
całym kraju prawie wszystkich zmierzonych reform. 

śtany Zjednoczone ratyfikoją pakt Kelloga 
_ NOWY YORK. 11.1. (PAT). „New - York Herald" donosi z Waszyngtonu, że ra- 

tyfikacja paktu Kelloga wydaje się być zapewnioną, gdyż senator Mozes, jeden z przy- 
wódców opozycji, oświadczył, że zgadza się na uchwalenie tekstu paktu bez zastrzeżeń 
i bez wysuwania warunków. 

Rumunja uzyskała pożyczkę 
w wysokości 250 miljonów dolarów 

BUKARESZT, 11.1. Według informacji z Paryża, pożyczka zagranicz- 
na dla Rumunji doszła do skutku. Pierwsza część pożyczki 
56—10 miljonów dolarów z ogólnej sumy, wynoszącej 
larów, będzie wkrótce zapłacona. 

Stan zdrowia 

w wysokości 
250 miljonów do- 

króla Jerzego 
LONDYN. 1!.1. Pat. Z pałacu króewskiego podają półurzędowo, że 

dzień dzisiejszy król spędził bardzo dobrze 
stanie jego zdrowia. 

i że pozatem niema zmian w 

Przewrof wojskowy w Mandżurji 
SZANGHAJ. 11.1. (PAT). Według informacyj ze źródeł japonsnni, Czang - Hou 

Lang, syn Czang - Tso - Lina, którego rząd nacjonalistyczny mianował szefem admini- 
stracji chińskiej w Mandżurji, dokonał zamachu, przyczem zawładnął arsenałem w Muk- 
denie i uwięził Yang - Kui - Tinga, b. szefa sztabu generalnego ią? - 
dwóch innych wybitnych wodzów mandżurskich. Przyczyną zamachu był 
Heu-Lianga przeciwko przyjęcia sztandaru 
Mandżurii rządowi nacjonalistycznemu. 

Tso - Lina i 
opór Czang- 

nacjonalistycznego i podporządkowaniu się 

TOKJO. 11.1. (PAT). Według wiadomości urzędowych, były szef sztabu Czang- 
Tso - Lina Yang - Ting został dziś rano zabity wystrzałem z rewolweru. 

Wypadek aufomobilowy Gaillaux- 
PARYŻ. 11.1. (PAT). „Le Matin" podaje ,że stan zdrowia Caillaux, który uległ 

wczoraj wypadkowi automobilowemu, jest bardzo osłabiony i nie może wcale przyjmo- 
wać pokarmów. 

PARYŻ. 11.1. (PAT). Jak donoszą dzienniki, w stanie zdrowia Caillaux nastąpiła po- 
prawa. 

Regent Horfy kawalerem orderu „Orła Białego" 
BUDAPESZT. 11.1. (PAT). Wszystkie pisma węgierskie poświęcają 

dłuższe artykuły sprawie nadania regentowi Horth*'yemu przez Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej orderu Orła Białego. Pisma podkreślają specjalnie fakt 
że Prezydent Rzeczypospolitej powierzył swemu synowi misję doręczenia re- 
gentowi insygniów nadanego mu orderu. Prasa dopatruje się w tem szczekól- 
nej oznaki sympatji narodu polskiego 

      
dla Węgier. 

Watykan a Kwirynał 
Domysły i przypuszczenia w związku z rokowaniami w kwesfji 

rzymskiej 

Pewne niecierpliwe pisma zagra- 
niczne doniosły w ostatnich dniach, 
że kwestja rzymska została już roz- 
wiązana i rozwodziły się nawet o 
domniemanem nowem państwie koś- 
cielnem. Słusznie poważniejsze Orga- 
ny prasy zwróciły uwagę, że tego ro- 
dzaju wiadorzości są przedwczesne 
ponieważ oprócz kilku osób, wtajem-- 
niczonych w szczegóły rokowań wstęp- 
nych lub obarczonych bezgošrednio 
prowadzeniem tych rokowań, nikt nie 

może dokładnie określić przyszłego 
terytorium papieskiego. Nie wiadomo 
także, czy nie w tym właśnie punkcie 
ulegnie zmianom tymczasowa umowa 
między pełaomocnikami Watykanu i 
rządu włoskiego, adwokatem Pacelli'm 
i radcą państwowym  Barone'm, któ- 
rego śmierć wpłynie prawdopodobnie 
na odroczenie sprawy. 

Co się tyczy wiadomości o przy- 

szłym okręgu papieskim w Rzymie, 
to są to tymczasem tylko domysły, 
grupujące się dookoła miejscowych 
objektów. Najnowszego dowodu, że 
rząd włoski rzeczywiście zamierza 
oddać do dyspozycji Stolicy Świętej 
pewne określone terytorjum, można 
się dopatrywać w usuwaniu z miesz- 
kań licznych urzędów, rozmieszczo- 
nych w dzielnicy na południowy za: 
chód od Viale Vaticano. Od pewnego 
czasu osoby prywatne nie mogą tam 
kupować ziemi, natomiast Stolica 
Apostolska i Zgromadzenia kościelne 
nabyły tam w ciągu ostatnich lat sze- 
reg rozleglejszych gruntów. Jest rze- 
czą zrozumiałą, że na Suwerennem 
terytorjum papieskiem musi znaleźć 
się miejsce dla kongregacyj, rezyden- 
cyj kardynałów kurjalnych i dla kor- 
pusu dyplomatycznego. Po rozwiąza- 
niu kwestji rzymskiej powstałaby Za- 
tem nowa dzielnica miasta, która 
rozciągałaby się na zachód od wzgó: 
rza watykańskiego, poprzez Fosso 
dell'Inforo i Monte della Creta, až do 

    

stusa. 
Gdy mowa o Mickiewiczu, rowniež 

możemy żądać, aby był odtworzony . 
na pomniku takim, jakim urósł w wy- 
obraźni ogółu i historji. Co do formy, 
to zadanie jest niemniej skomplikowa- 
ne i trudne do rozwiązania. Pamięta- 
jąc, że pomnik należy do sztuki sto- 
sowanej, gdzie forma wypływa z tre- 
ści *), możemy jednak a priori 
twierdzić, iż żaden z istniejących od 
czasów Mickiewicza kierunków w 
sztuce — w całości swej nie nadaje 
się do wcielenia idei Wielkiego poety. 

Przyjrzyjmy się bliżej tym kierun- 
kom. A więc: 1) pseudo-klasyka z po- 
czątku 19 wieku, w rodzaju rzeźb 
Thorwaldsena) wydaje się nam formą 
płytką i jałową; 2) romantyzm (pier- 
wszej połowy 19 w., w rodzaju rzeźb 
Rude'a lub Carpeaux) posiada pewne 
cechy zawsze świeże i porywające, 
lecz w swej formie nie odpowiada po- 
wadze i monumentalności naszego za- 
dania; 3) realizm w żadnym wypadku 
nie potrafi „oddać'* pomnikowej wizji 
Wielkiego poety; 4) impresjonizm (Ro 
din) i secesja, jako formy nierzeźbiar- 
skie, powierzchowne i niekonstrukcyj- 

*) I nie dominuje nad nią, jak we wspa- 
niałym pod innym względem projekcie po- 
mnika, którego „widmo” „straszy“ wilnian 
z za rzeki... 

via Aureliana i 
pinjowego, 
chetti. 

I:teresujące jest również pytanie, 
gdzie mogłaby przebiegać na wscho- 
dzie linja graniczna między Włochami 
i małem państwem kościelnem. I tu 
także przy :sauciu domysłów na temat 
tej linji należy pamiętać, że w inten- 
cjach kurji nie może leżeć chęć otrzy- 
mania oprócz wymienionego 
Sztabu urzędników duchownych, 'kor- 
pusu dyplomatycznego, gwardji pa- 
pieskiej i personelu urzędniczego, tak- 
że i wielkiej liczby osób prywatnych, 
jako mieszkańców. Licząc się z tem, 
odgadywacze tej zagadki za wschod- 
nią granicę terytorjum papieskiego 
przyjmują Piazza Rusticucci, bezpo- 
średnio przed placem św. Piotra, O- 
raz Via della Porta Angelica aż do 
Via Leone IV, gdzie mury watykań- 
kańskie skręcają ku zachodowi. 

Trudniejsze jest określenie nowe- 
go okręgu od zachodu i południa. 
Jedne pisma zagraniczne uważają, że 
granicą będzie tu Pineta Sacchetti, 
inne sądzą, że terytorjum, zamknięte 
tą linią, byłoby za szczupłe. Nie brak 
też takich, które pytają, czy słynna 
Villa Doria Pamphilli ze swemi wspa: 
niałemi ogrodami, którą założył ksią- 
żę Camillo Pamphili i która dziś 
jeszcze jest w posiadaniu książęcej 
rodziny Doria, zostanie włączona do 
papieskiego okręgu państwowego. 

Wszystkie te kombinacje zależą 
od tego, czy rzeczywiście między Wło- 
chami i Stolicą Apostolską dojdzie 
do zgody w sprawie rozwiązania kwe- 
stji rzymskiej. 

Należy podkreślić, że „Osservato- 
re Romano“ zupelnie nie bierze u- 
działu w tej miedzynarodowej wymia- 
nie zdań i, co jest Szczególnie zna- 
mienne, nie podał w tej sprawie żad- 
nego dementi. (K.A.P.) 

lasu 
Pineta Sac- 

do młodego 
tak zwanej 

   

  

ne, nie powinny być stosowane do po- 
mników wogóle; 5) kierunki nowocze- 
sne (oprócz futuryzmu) — w formie 
swej abstrakcyjnej czy  mniejwiecej 
realistycznej — posiadają zasady, bez 
których nie jest teraz do pomyślenia 
żaden pomnik, zasady te są: prostota, 
monumentalność, konstrukcja (w poję- 
ciu, jak je stosuje sztuka nowoczesna), 
poczucie i rozmaitość materjału. 

Sądzę, że pomnik Mickiewicza w 
swej budowie musi posiadać pewną 
symbolikę, i romantyzm (ściślej: formy 
cechujące romantyzm) i realizm, ten 
ostatni w stopniu minimalnym (może 
tylko dla assocjacji u widza o zewnę- 
trznym wyglądzie poety) wszystko to 
oparte na zasadach konstrukcji, o for- 
mach prostych, z precyzyjnem opraco- 
waniem materjału. 

Rzeźbiarz A. Madeyski, który iigu- 
ruje w projekcie p. Czesława jankow- 
skiego („Słowo* z dnia 1 stycznia r.b. 
jest bezwątpienia, rzeźbiarzem o  ta- 
lencie  niepospolitym i bezsprzecznie 
kulturalnym. Sądząc z reprodukcji 
„Bėlu“ i „Posągu“, zamieszczonych w 
„Słowie', prace jego cechuje subtelny 
realizm o zabarwieniu inpresjonistycz- 
nem i nastrojowem. Te cechy są bar- 
dzo dodatnie, gdy chodzi o wizję Mic- 
kiewiczowską. Lecz pomnik, który ma 
stanąć na otwartym placu i oglądany 
jest zawsze ze wszystkich stron, po- 

wyżej _ 

Wznowienie prac Komisji Budžeiowej 
Gudżef Ministerstwa Skarbu. 

WARSZAWA. 11. 1. (PAT). W. dniu 
dzisiejszym rozpoczęła po ferjach świątecz- 
nych swe prace sejjmowa komisja budżetowa 
Wobec tego, że przewodniczący pos. Byrka 
jest chorv, posiedzenie otworzył wiceprezes 
pos. Wyrzykowski. Na posiedzeniu komisji 

"i obecni minister Czechowicz i wiceministr 
Grodyński. 

Referent budżetu Ministerstwa Skarbu 
pos. Hołyński omawiając przyczyny cisno- 
ty pieniężnej na rynku, stwierdza, że nie wy- 
nika ona z kryzysu gospodarczego, lecz prze- 
ciwnie z szybkiego tempa rozwoju życia go- 
spodarczego. 

Przechodząc do kwestji etatyzmu oraz in 
wtestycyj państwowych referent zaznacza, 
że nie należy zwalcza ć inwestycyj, czynio- 
nych przez państwo, lecz dążyć do zmodyfi- 
k owania systemu przymusowej rekapitali- 
zacji. Państwo zaś musi czynić te inwestycje. 
które są nieodzowne i nie cierpiące zwłoki, 
zwłaszcza tam, gdzie nie przejawia się ini- 
SA prywatna. 

alej pos. Hołyński zaznacza że fundusz 
gospodarczy, który powstał z pożyczki dil- 
lonowskiej, idzie przeważnie na pożyczki bu- 
dowlane. Nie są one oprocentowane tak wy- 
soko, jak sama pożyczka i dlatego ten fun- 
dusz się zmniejsza. W paragrafie 21, jako u- 
dział w zyskach Banku Gospodarstwa Kra- 
jowego, mamy 1200 tysięcy złotych. Udział 
w zyskach Banku Polskiego wynosi w pre- 
liminarzu 10 miljonów złotych, ale będzie 
on mógł być jeszcze powiększony o 3 milj. 
Referent zapowiada odpowiedni wniosek. Co 
się tyczy udziału państwa w dochodach skar 
bu śląskiego, to referent podkreśla, że sumy 
wpływają nierównomiernie. W roku 1927 - 

8 wpłacono 18500 tys. zł., natomiast do 
końca listopada zeszłego roku żadnej wpła- 
ty nie było. 

Podatki. Przechodząc do podatków, mó- 
wca zaznacza, że nasz podatek obrotowy w 
dotychczasowej formie musi być zmieniony, 
obciąża on bowiem różne branże w sposób 
nierównomierny. Podatek gruntowy powi- 
nien być zwiększony w miarę wzrostu do- 
chodów. Preliminarz przewiduje 60 milj. Jest 
to suma realna. Podatek przemysłowy pre- 
liminowany jest na 250 miljonów złotych, a 
wpływy z niego przewidywane są wyższe. 
Podatek dochodowy preliminowany jest na 
220 milionów złotych i dał w ciągu 9 mie- 
sięcy 186 miljonów złotych. Mówca wnosi o 
podwyższenie tego podathu o 15 miljonów. 
Co się tyczy zaległości podatkowych, to re- 
ferent oświadcza, że te maleją. Mówca wspo- 
mina o wadliwości naszego systemu podatko 
wego. Chociaż w przeliczeniu na głowę lud 
ności podatki są niskie—na głowę płatnika są 
wysokie. Reforma systemu wysuwa się na 
pierwszy plan. Podatki pośrednie prelimino- 
wane są na 172 miljony, za 9 miesięcy dały 
już 131 miljon. 

W porozumieniu z rządem, referent pro- 
ponuje podwyższenie dochodów z ceł ze 
335 na 425 miljonów. Wpływy celne za 9 
miesięcy dały już 328 miljonów. Następnie 
również w porozumieniu z rządem mówca 
proponuje powiększenie dochodów z cplat 
stemplowych i danin pokrewnych ze 180 mil- 
jonów na 195 milj. 

Uposażenia urzędnicze. Z kolei referent 
przechodzi do wydatków Ministerstwa Skar- 
bu. Przy uposażeniach urzędniczych wspo- 
mina o pewnej tendencji, która przejawia się 
w całym budżecie, a mianowicie daje się za- 
ob serwować zanik n h stopni uposa- 
żeniowych, a wzrasta yższych. To jest 
objaw zrozumiały, wskutek bowiem niedosta- 
tecznego uposażenia musi się urzędników 
przenosić do wyższych stopni, aby przynaj- 
mniej w ten sposób nieznacznie poprawić ich 
byt. Wskutek tego, oczywiście, zagadnienie 
uregulowania płac coraz bardziej się utrudnia 
i należy je załatwić jak najszybciej. 

Podatek majątkowy i daniny. Co się ty- 
czy budżetu nadzwyczajnego, to mamy w 
nim dwie znaczniejsze pozycje dochodowe: 
podatek majątkowy i 10 proc. dodatek do 
danin publicznych. Podatek majątkowy w 
9 miesięcach dał 37 milionów, gdy, prelimi- 
nowano 50 miljonów. 10 proc. dodatek pre- 
liminowany jes” aa 95 miljonów. Kwota ta 
ma się zwiększyć o 3 miljony. Naogół we- 
dlug wniosków referenta, dochody całego bu 
dżetu maią być podwyższone o 120800 tys., 
z czego 90 miljonów przypada na podwyżkę 
dochodów z ceł. Zwyżka dochodów ma być 
obrócona na pokrycie 15 proc-go dodatku 
dla urzędników i funkcjonarjuszy kolejowych 
oraz na dodatek mieszkaniowy dla kolejarzy, 
co razem wynosi 115 miljonów złotych. Rząd 
wstrzymał się narazie z podniesieniem tary- 
fy towarowej uważając, że podniesienie jej 
może być dokonane tylko z uwzględnieniem 
potrzeb gospodarczych a nie z powodów fis 
alnvch. 

Dyskusja na temat działalności Banku 
Gospodarstwa Krajowego którą się zakoń- 
czyło ranne posiedzenie komiśji zajęła sporo 
czasu. Zarówno referent jak i min. Czecho- 
wicz stwierdzili że tu i ówdzie podnoszone 
zarzuty przeciwko Bankowi są niesłuszne i 
szkodliwe. Działalność Banku na przyszły 
rok została Opracowana w szczegółowym 
programie według zasad ścisle prywatno - 
bankowych bez liczenia na pomoc skarbu 
państwa. 

POSIEDZENIE POPOŁUDNIOWE. 

Na popołudniowem posiedzeniu sejmowej 
komisji budżetowej sprawozdawca pos. Ho- 
łyński przystąpił do omówienia monopolów. 
ŹŻ monopolu solnego preliminuje się 46 milį. 

  

  

      

"Z zasadniczych zmian należy wymienić usta- 
nowienie jednolitej ceny sprzedaży soli dla 
całego państwa. Z monopolu tytoniowego w 

trzebuje dobrej konstrukcji masy ogól- 
nej, i pod tym względem prace repro- 
dukowane nie dają gwarancji, iż po 
próbie z rzeźbiarzem Madeyskim, nie 
będziemy zmuszeni ogłosić drugiego 
konkursu powszechnego. czy wśród 
„Wwybranych“. 

Musimy jednak znaleźć wyjście z 
sytuacji nader trudnej, odnaleźć jakąś 
drogę pewniejszą. Może taką drogą 
byłby plan następujący, plan, który 
być może, uzgodniłby zamiary Komite- 
tu Budowy z projektem p. Czesława 
Jankowskiego. Komitet wykonawczy 
Budowy Pomnika zaprasza do powtór- 
nego konkursu kilku (5—6) rzeźbia- 
rzy, wybranych przez Generalny Ko- 
mitet Budowy. Artyści przyjmują sta- 
wiane im warunki, przytem, po 1) każ- 
dy z „wybranych* otrzymuje określo- 
ną sumę pieniężną (2—3 tys. złotych, 
na zwrot kosztów i „za fatygę*), po 
2) za najlepsze dzieło wyznacza się 
jedna nagrodę (10—20 tysięcy  zło- 
tych). Jednocześnie ogłasza się kon- 
kurs powtórny, powszechny wśród rze- 
źbiarzy Polski i Litwy, z jedną równą 
poprzedniej nagrodą pieniężną. Hono- 
rarjum i nagroda wśród „wybranych* 
podniosłaby, bezwątpienia poziom ar- 
tystyczny projektów, konkurs zaś ogól- 
ny byłby próbą nową dla wszystkich 
innych rzeźbiarzy. 

Taki projekt powinien byłby dać, 

budżecie obecnym przewiduje się 405 milj. 
Z monopolu spirytusowego 320 milj. 

Pos. Kuśnierz (Ch. D.) stwierdza, iż bud= 
żet jest narazie realny, lecz ma wątpliwoš- 
ci, czy będzie nim za rok. Analiza sytuacji 
gospodarczej zmusza — zdaniem jego — do 
wielkiej ostrożności. Reforma ustawodaw- 
stwa skarbowego jest obecnie najpilniejszem 
zagadnieniem. 

Pos. .amand (PPS) porusza między in- 
nemi sprawę uposażeń urzędniczych, w ro 
ku ubiegłym — oświadcza mówca — chcie- 
liśmy podnieść uposażenie pracowników pań- 
stwowych i wskazywaliśmy pokrycie tego 
wydatku. Większość Sejmu nie sądziła, że * 
można znaleźć fundusze na ten cel. Tymcza- 
sem okazało się, że minister skarbu mógi 
wydać z dochodów kilkaset miljonów ponad 
sumy preliminowane W sejmie niema dwóch 
zdań co do tego, że musi nastąpić reforma 
podatkowa, ale droga pełnomocnictw, na 
której minister skarbu chce dokonać tej re- 
formy, jest zdaniem mówcy — niewłaściwa. 

Pos. Rybarski (Kl. Nar.) skarży się 
ogólnikowość "niektórych pozycyj budżet 
wych i zarzuca przytem ministrowi skarbu, 
że nie pilnuje porządku budżetowego. W za- 
kończeniu swego przemówienia mówca sprze 
ciwia się wstawienia 1 miljona na budowę 
nowego gmachu Banku Gospodarstwa Kra- 
jowego i zapowiada dalsze wnioski oszczę- 
dnościowe. 

PRZEMÓWIENIE MIN. CZECHOWICZA. 

Minister skarbu Czechowicz polemizując 
z wywodami pos. Kuśnierza, stwierdza, iż 
cyfry i fakty nie świadczą bynajmniej o po- 
gorszeniu sytuacji gospodarczej. Jest daslzy 
wzrost oszczędności i dopływ wkładów, 
choć tempo ich w ostatnich miesiącach nie- 
co się zmniejszyło. Jeżeli jednak brać cały 
rok 1928, to suma wkładów w bankach pań- 
stwowych wzrosła z 733 milj. na 965 milį. 
a w prywatnych z 495 milj. na 956 milj. Sal- 
do kredytów, udzielonych przez banki pry- 
watne wyraža się na dzien 1 listopada 1928 
r. sumę 1733 milj. Obieg pfeniężny zwiększy 
się znacznie, choć nie jest jeszcze dostate- 
czny. Pokrycie w Banku Polskim uległo na- 
ogół tylko bardzo nieznacznej zniżce. 

Układając nasze plany na przyszłość, nie 
możemy chwilowo liczyć na kapitał w for- 
mie jedynie zdrowej, ti. kredytów długoter- 
minowych. Jeżeli więc zarzucano, że pożycz> 
ka stabilizacyjna nie dała oczekiwanych re- 
zultatów, to trzeba wziąć pod uwagę siłę 
wyszą, mianowicie sytuację na rynku amery- 
kańskim. Mówiąc o zużytkowaniu pożyczki 
stabilizacyjnej, minister stwierdza, że najwię- 
ksza suma była przyznana na akcję budo- 
wlaną a potem na pożyczki komunalne. 

Następnie minister przeszedł do omówie- 
nia poszczególnych podatków. Niemożna sta- 
wiać kwestji w ten sposób, iż podatek ma- 
jatkowy nadzwycz. zniesiemy, a stałego nie 
możemy wprowadzić. Rząd ostatecznie, ma 
jac w rezerwie jeszcze zaległych 600 mili. 
podatku majątkowego, mógł nacisnąć śrubę 
podatkową, ale wolałby zastąpić ten podatek 
lepszą formą, któraby dla życia gospodarcze 
go była bardziej korzystna. Nasz system po- 
datków samorządowych jest gorszy od sy- 
stemu podatków państwowych. Kiedy jednak 
wystąpiłem o uregulowaniu tych podatków, 
łącznie z podatkiem gruntowym to spotka- 
łem sie z opozycją przedstawicieli życia sa- 
morządowego. Co się tyczy obciążenia po-4 
datkowego, to przedstawiciele ludności nie- 
rolniczej uskarżają się na uprzywilejowanie 
ludności rolniczej. Niewątpliwłe łudność nie 
rolnicza jest upośledzona i dlatego wydaje 
się, że słuszne byłyby pewne wyrównania, 
mianowicie podniesienie © 1007 proc. podatku 
grutowego. Poddek obrotowy mimo swoich 
wad jest chwilowo niezbędny, gdyż liczyć 
się musimy z koniecznością utrzymania ró- 
wnowagi budżetowej. Podatek obrotowy na- 
ieży jednak złagodzić, a w dochodowym zno 
welizować skalę. W przyszłości dałoby to mo 
że nawet sam rezultat, ale w pierwszych la- 
tach wywołałoby niezawodnie deficyt, któ- 
ry naraziłby Polskę na nieobliczalne konse- 
kwencje. Należy więc iść etapami. Istnieje 
projekt rządowy, upoważniający rząd w for- 
rnie ramowej do obniżenia podatku. Plerw- 
szym 'etapem byłoby obniżenie stawki dla 
detalu. Po przemówieniu min. Czechowicza 
posiedzenie komisji budżetowei zamknięto. 

"NAJLEDIZY 9 
LAKIED DO PAZNOŁO 

  

  

Czynny biłans handlowy jest 
najlepszą rękojmią potęgi państwa 

sądzę, w rezultacie wynik pozytywny, 
bo przecie znamy artystów-rzeźbiarzy 
zdolnych do wykonania powierzonego 
im zadania przez Komitet wileński. 

Wilno. W. Kajruksztis. 

GŁOS ZE LWOWA. „Gazeta 
Lwowska* poruszyła w odcinku 
swoim z dnia 6-go stycznia spra-, 
wę wileńskiego pomnika 
cza, biorąc do tego asumpt z ogłoszo- 
nego w „Słowie* projektu red. Cz. jan- 
kowskiego, któremu pod wielu wzglę- 

„m 

Mickie- « м 

dami przyznaje zupełną rację. Co do/ * 
Madeyskiego, poprzestaje „„Gazeta* n 
sygnalizowaniu wystąpienia red. Jan 
kowskiego w następujących słowach: 
„Jankowski radzi powierzyć wykona- 
niu modelu artyście najlepiej do tego 
predysponowanemu i rzuca na szalę 
nazwisko Antoniego Madeyskiego, 
twórcy długiego szeregu dzieł niezwy- 
kłej miary, przedewszystkiem  sarko- 
fagów Władysława Warneńczyka i 
królowej Jadwigi na Wawelu'*. 

„Gazeta Lwowska* ubolewa nad 
tem, że sprawa wzniesienia pomniką 
w Wilnie posuwa się naprzód tak nie- 
miłosiernie powoli i przypomina, że 
nawet już Paryż wyznaczył termin od- 
słonięcia pomnika Mickiewicza, na je- 
dnym ze swych placów publicznych. 
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Parcełacja prywatna:  Ustalo- 
ny па rok 1928 plan  parcela- 
Łicyjny przewidywał rozparcelowanie 
10400 ha w drodze parcelacji prywat- 
rfej. Ponieważ został wykonany w 1927 
r. w Całości, nawet z nadwyżką 3947 
ha, listy imiennej na rok 1928 układać 
nie było potrzeby. W planie parcela- 
cyjnym na rok 1929 podlegającym wy- 
konaniu w r. 1928 wyznaczony został 
obszar również 10400 ha. W ciągu 
a 2 r. rozparcelowano w rozumieniu 

£73 art. 11 ustawy o wykonaniu retor- 
my rolnej 18672 ha. Otrzymana nad- 
wyżka zwalnia okręg wileński od po- 
trzeby układania listy imiennej na 1929 
r. następnie pozwala na zaliczenie ca- 
łej tej nadwyżki na poczet wykonania 
planu parcelacyjnego w roku przysz- 
łym. Obszar wyznaczony do przymu- 
sowej parcelacji z listy imiennej na r. 

1926 wynosił 4500 ha i na r. 1927— 
276 ha. Parcelacja tych obszarów zo- 
stała już ostatecznie w ciągu roku 
'1928 w drodze dobrowolnej zakończo- 
na. Zapas zgłoszonych do parcelacji 
gruntów wynosił na 1-I 1929 r. 54551 
ha. 

Charakterystyczną cechę parcela- 
cji prywatnej w r. 1928 stanowi wzrost 
obszaru przeznaczonego na działki, 
które idą prawie wyłącznie na powięk- 
szenie karłowatych gospodarstw sca- 
lanych wsi. Nabywcy małorolni stano- 
wią 78,02 proc. (65,35 proc. w roku 
1926) bezrolni 14,83 proc. (25.45 w 

© 1926), reszta przypada na pełnorol- 
nych i nierolników. 

Co się tyczy cen na ziemię — ta- 
kowe zależnie od gatunku gleby i po- 
łożenia objektu wahały się w granicach 
od 235 zł. do 1450 zł. za hektar. 

Parcelacja rządowa: Całkowity za- 
pas gruntów państwowych, utworzony 
na zasadzie ustaw i dekretów wynosił 
na dzień 1-I 1929 r. 66385 ha (na 1-I 
1928 r. 64258 ha). Z tego Zapasu 
43342 ha, t. į. 65.29 proc. stanowią 
grunty przejęte od większej własności 
ziemskiej, pozostałe zaś 23,043 ha, t.j. 
34, 71 proc. pochodzą z majątków 
Skarbu oraz gruntów cerkwi prawo- 
sławnej i po duchownych. W roku 
1028 rozdysponowano z zapasu 12.844 
ha; pozostało obecnie 15.881 ha. Par- 
celacja rządowa również z każdym ro- 
kiem staje się coraz bardziej parcela- 
cją sąsiedzką, powodowaną dążeniem 
G. U. Z. do uzupełnienia gospodarstw 
małorolnych przy scalaniu, a nawet i 
bez scalania, skoro wiadomem jest, że 
scałenie nastąpi w, bliższej przyszłości. 
Działek dodatkowych utworzono w r. 
1928 77.86 proc. (43,7 — w r. 1926 

i 64,8 w r. 1927), samodzielnych — 
16,43 proc., innych — 5,71 proc. Z 
pośród nabywców 96,77 pzoc. przypa- 
da na element miejscowy. Prace urzę- 
dów ziemskich w dziedzinie osadni- 
ctwa wojskowego mają obecnie prze- 
ważnie charakter porządkowania i wy- 
kąńczania spraw dokonanych lecz nie 
zakończonych. Na terenie wojewódz- 
twa osadzono ogółem — 1037 osadni- 
ków, w tem w r. 1927 — i w r. 1928 
— 68 osadników. 

Szacunki wykupowe: Szacunki wy- 
kupowe celem uregulowania należno- 
ści za grunty przymusowo wykupione 
na cele reformy rolnej winny objąć 241 
majątków o łącznym obszarze 38785 
ha. Akcję tę O. U. Z. rozpoczął pod 
koniec 1927 r., dokonywując szacunku 
na gruncie w 5-ciu majątkach na ob- 
szarze 999 ha. W roku 1928 cztery ko- 
misje klasyfikacyjno-szacunkowe do- 
konały szacunku na gruncie w 155 ma- 
jątkach o obszarze 30.800 ha. Pozosta- 
łe nieoszacowane 81 majątków o 
obszarze 6986 ha składają się prze- 
ważnie z objektów drobnych, w któ- 
rych pomiary nie były dokonane, albo 
dowody pomiarowe nie zostały sporzą- 
dzone. Akcja szacunkowo-wykupowa 
przy jej obecnej organizacji dobiega 
końca i w roku budżetowym 1924-30 
może być wyczerpana, co do prac na 
gruncie, zaś w sprawie rozrachuków z 
właścicielami wykupionych majątków, 
w razie uruchomieńia dokonywania 
wypłat, obciąży O. P. Z. w przyszłym 
roku budżetowym o ile niezbędne na 
Je] wykonanie fundusze (dla wypłaty 
odszkodowania) będą preliminowane 
przez Ministerstwo Reform Rolnych. 
4 

Znoszenie służebności: Uprawnie- — 
nia serwitutowe na terenie wojewódz- 
twa miały 1302 wsi. Do 1-I 1929 r. 
zgłoszono do likwidacji 905 wsi, co 
stanowi 79 proc., zlikwidowano zaś 
uprawnienia serwitutowe w 366 wsiach 

stanowi 28 proc. ogółu wsi upraw- < 
S diana, Zasadniczą cechą akcji znie- 

Sienia służebności jest stały dynamicz- 
nw z roku na rok wzrost ilości spraw 
zakończonych. Hość zlikwidowanych 
serwitutów w ciągu ostatnich trzech lat 
Ww każdym roku prawie o 100 proc. 
przewyższa ilość z poprzedniego roku. 
W roku 1928 zlikwidowano uprawnie- 
nia serwitutowe 153 wsi, w tem 91 w 
trybie przymusowym i 95 w trybie do- 

owolnym. 

„Komasacja gruntów: Plan prac z 
każdym rokiem obejmuje coraz wię- 
kszą ilość objektów i coraz większy 
obszar. Zgłoszeń o scalaniu gruntów 
jest tak dużo, że aparat O. U. Z. nie 

może podołać zaspokojeniu potrzeb. 
Skutkiem tego wzrasta rozpiętość po- 
między ilością spraw nadsyłanych dla 
wdrożenia a ilością spraw zakończo- 
nych wydaniem orzeczenia o zatwier- 
dzeniu projektu scalania na 1925 r. — 
478 spraw, 1926 r. — 730, 1927 r.— 
850 i za r. 1928 — 943 spraw. 

Pomimo trudności proceduralno-eta- 
towych prace scaleniowe na terenie 
województwa w r. 1928 szły zupełnie 
normalnie, utrzymując się na poziomie 
35000 — 40.000 ha obliczeniowych. 

W okresie od 1921 do 1928 r. za- 

SŁOWO 

kończono komasację na gruncie w 655 
objektach na obszarze 144452 ha sta- 
nowi 9.6 proc. obszaru podlegającego 
scaleniu. W stosunku do wykonania 
prac scaleniowych w różnych stadjach 
— na rok 1926, 27 i 28 przypada z .ca- 
łego okresu 75 proc. wszystkich spraw, 
w których rozpoczęto pomiary na 
gruncie. Podkreślić tu należy, że po 
osiągnięciu zdawałoby się kulminacyj- 
nego efektu w pracach scaleniowych 
w r. 1926, kiedy to scalenie w woje- 
wództwie zostało ukończone na grun- 
cie na obszarze 31831 ha, udało się 
jednak w r. 1927 efekt ten nieco pod- 
nieść do obszaru — 33.356 ha, zaś w 
r. 1928 — do 38.049 ha. 

Inne działy prac ziemskich: Ostat- 
nio w urzędach ziemskich zostały za- 
początkowane nowe prace, jak meljo- 
racje i budownictwo wiejskie w go- 
spodarstwach scalonych obok prowa- 
dzonej akcji pomocy kredytowej przy 
przebudowie ustroju rolnego, głównie 
zaś przy scalaniu gruntów. 

ČSA D IIS ONTO SIS TEST ITT 

Uciekinier 2 wigzienia lifewskiego. 
Do patrolu KOP'u pełniącego służ- 

bę w rejonie Wiżajn podszedł nędznie 
ubrany mężczyzna i poprosił o odpro- 
wadzenie go do dowódcy odcinka. Tu 
tajemniczy osobnik zeznał, że nazywa 
się Józef Walusz, osadzony został przez 

władze litewskie do więzienia gdzie 
nędznie odżywiany i nękany podczas 
badań powziął ryzykowny projekt ucie 
czki. Ucieczka udała się. Obecnie zabie 
ga o zezwolenie na zamieszkanie w Pol 
sce. 

Areszfowanie handy cyganów 
W powiecie Mołodeczańskim policja are 

sztowała bandę cyganów złożoną z kilku а- 
dzi, którzy dokonali całego szeregu kradzi 
eży koni. Wykryto kryjówkę bandy w le- 
sle, gdzie znaleziono 4 konie pochdzące z 

kradzieży. Na czele bandy stał niejaki Barań- 
czyk, który przyznał się dowiny. Wraz z n 
im i członkami bandy aresztowano również 
kochankę niejaką Grochowską, która czynn 
ie pomagała w kradzieżach i uktywaniu koni 

Obława na wilki 
W sobotę, dnia 12-go stycznia, 

rozpocznie się wielka obława na wil- 

ki w puszczy Rudnickiej z udziałem 

członków Towarzystwa Łowieckiego 
i K.O.P.u. 
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Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii U. 5. B. 

z dnia 11 — I. 1949 z. 

Giśnienie i 
średnie w zn. į e 

Temperatura | 25 
rednia l 

Opad za do } 
bę w mm į 

Wiatr przeważający 1 Zachodni. 

Uwagi: Pochmurno. Mgła. 
Minimum za dobę — 1200, 

Maximum оа 2056 —3 С. 
Tendencja barometryczas: Spadek ciśnienia. 

GEEK 

KOŚCIELNA. 
— Pienia kołendowe. W niedzielę dnia 

13 stycznia o godz. 11 rano w kościele św. 
Jerzego „Chór Męski Drukarzy“ pod ba- 
tutą p. W. Mołodeckiego odśpiewa podczas 
nabożeństwa szereg pieśni kolędowych. 

URZĘDOWA. 
— Nowy konserwator zabytków sztuki. 

Minister WR. i OP delegował p. Stanisława 
Lorentza, urzędnika tegoż ministerstwa do 
Wileńskiego Urzędu Wojewódzkiego celem 
pełnienia obowiązków konserwatora zabyt- 
ków sztuki i kierownika oddziału sztuki w 
Wilnie na okres od 15 bm. do 31 marca rb. 
Jak wiadomo dotychczasowy konserwator p. 

). Кетег został odwołany do Warszawy. 
— Posiedzenie Okręgowej Komisji Żiem- 

skiej w Wilnie. Jak się dowiadujemy najbliż- 
sze posiedzenie Okręgowej Komisji Ziemskiej 
w Wiłnie odbędzie się 24 i 25 stycznia 

. WOJSKOWA. 
Podróż służbowa. Dowódca 6 Brygady 

KOP płk. A. Górski wyjechał służbowo na 
kilka dni do Warszawy. 

SAMORZĄDOWA. 
— Nominacja lekarza weterynarji pow. 

Brasławskiego, Minister Rolnictwa zamiano- 
wał prowizorycznego powiatowego lekarza 
weterynaryjnego 8 st. sł. Pawła Caregradz- 
kiego powiatowym lekarzem weteryjnaryj- 
nym w 7 st. sł. w powiecie Brasławskim. 

; POCZTOWA. 
— Urząd pocztowy w  Stołpcach. Z 

dniem 1 stycznia 1929 r. przy dotychczaso- 
wym oddziale celnym urzędu pocztowego 
Stołpce na dworcu kolejowym w Stołpcach 
uruchomiono samodzielny urząd pocztowo- 
telegraficzny pod nazwą Stołpce 2 o pełnym 
zakresie czynności w działe nadawczym, po- 
cztowym oraz telegraficznym i telefonicznym 
w kategorji „C”. 

AKADEMICKA. 

— Sobótka Akademicka. Dziś, w sobotę 
dnia 12 b. m. w Ognisku Akademickiem (ul. 
Wielka 24) jak zwykle odbędzie się Sobót- 
ka Akademicka. Wejście za okazaniem kart 
wstępu wydanych przez Sekretarjat Bratniej 
Pomocy zł. 2,50, akad. zł. 1,50. Początek 
tańców przy dźwiękach wyborowego kwar- 
tetu punktualnie o godz. 10-ej wiecz. 

— Bal Akademicki odbędzie się dnia 10 
lutego r. b. w salonach Kasyna Garnizono- 
wego. W najbliższym czasie zostanie poda- 
na do wiadomości lista Pań Gospodyń. 

SZKOLNA. 
— Dyrekcja 8-klasowego Koedukacyjne- 

go gimnazjum im. T. Czackiego (z prawa- 
mi) ul. Wiwulskiego 13, podaje do wiadomo- 
ści, że egzamina wstępne w drugiem pół- 
rociu п Ки szkolnego 1928 - 23 udnędą 
się w te'minie od 25 stycznia do 10 пмего 
Przyjmuje się kandydatów do klas I, II, III, 
V i VII. Podania składać można w kanceła- 
rji gimnazjum od dnia 10 stycznia rb. w g. 
od 9 — 2. 

— Stan zdrowotny w szkołach powszech 
nych m. Wilna. Według sprawozdania z о- 
pieki higjeniczno - lekarskiej w szkołach 
powszechnych m. Wilna za miesiąc gru- 

   

N 
dzień stan schorzenia wśród dziatwy szkol- 
nej przedstawia się następująco: swłerzba 13 
inne choroby skórne 63, gruźlica płuc podej- 
rzana 38, gruźlica płuc stwierdzono 10, gruź 
lica gruczołów chłonnych 30, choroby nosa 
19, choroby nerwowe 4, choroby uszu 27, 
ospa wietrzną 50, krztusiec 18, zausznica 1, 
odra 3, grypa 2. Liczba dzieci brudnych wy- 
nosiła 1001, zawszonych 1109. 

KOMUNIKATY. 
— Doroczna Reduta Artystów Teatru 

Polskiego. W odpowiedzi na liczne zapyta- 
nia, Zespół Teatru Polskiego komunikuje 
nam, że Doroczna Reduta Artystów Teatru 
Polskiego odbędzie się w salonach Kasyna 
Oficerskiego dn. 7-go lutego tj. w Tłusty 
Czwartek. 

— Reduta filmowa. Zwyczajem lat mi- 
nionych Związek Artystów Sztuki Kinemato- 
graficznej w Wilnie w dniu 12 stycznia 1929 
r. w salonach Kasyna Garnizonowego (ul. 
Ad. Mickiewicza 13) urządza Redutę filmo- 
wą. Przypuszczamy, że odpowiednio udeko- 
rowany lokal moc zapowiedzianych niesno- 
dzianek — a szczególnie dokonywanie zdjęć 
filmowych na sali ściągnie liczne grono do- 
borowych gości. 

— Przedstawienie dla dziecką i młodzie- 
ży. Dnia 13-go stycznia 1929 r. o godzinie 
3.30 pp. w „Ognisku* k ołejowem odbędzie 
się przedstawienie dla dzieci i mołdzłeży, na 
które się złożą: żywe obrazy, deklamacje 
charakterystyczne, śpiewy i tańce plastyczne 
w wykonan'u wychowanków „Domu Dziec- 
ka“, oraz uczniów szkoły powszechnej przy 
„Ognisku. 

Szczegóły w programach . Będzie to mi- 
ła niespodzianka dla dziatwy, stanowiąca ca- 
łkowite powtórzenie przedstawienia z dnia 
29-c0 grudnia 1928 r., które wzbudziło u 
widzów niekłamane zadowolenie i szczerze 
uznanie dla kierowniczych sił szkolnych. 

Bitety w cenie 30 gr. dła dorosłych, 20 
gr. dla czołnków „Ogniska* i dzieci, są do 
nabycia w kancelarii .„.Ogniska* w godz. od 
1 — 7 wiecz. i w dniu przedstawienia przy 
wejściu. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Nowy gmach państwowy stanie przy 

ul. Cerkiewnej. W dniu wczorajszym przy- 
był do Wilna główny inspektor Zarządu Głó 
wnego Funduszu Bezrobocia w Warszawie 
p. Wincenty Rawa - Grabowiecki celem zde- 
cydowania sprawy budowy gmachu dla po- 
mieszczenia biur Funduszu Bezrobocia w Wil 
nie, Państwowego Urzędu Pośrednictwa Pra- 
cy i Inspektoratów Pracy. 

Po komisyjnem obejrzeniu dwuch wol- 
nych płaców rządowych: przy ul. Zawalnej, 
wpobliżu rynku drzewnego i przy ul. Cerkie- 
wnej za Ostrą Bramą — zdecydowano, iż 
projektowany gmach ma powstać przy ul. 
Cerkiewnej. 4 

Następnie na posiedzeniu, które się odby- 
ło w lokalu Wydziału Pracy i Opieki Społecz 
nej Urzędu Wojewódzkiego ustalono prog- 
ram budowy i zdecydowano, iż Biuro Kon- 
strukcyjne przy Dyrekcji Robót Publicz- 
nych przystąpi niezwłocznie do opracowania 
planów. Roboty zostaną rozpoczęte na wio- 
snę roku bieżącego. 

Powyższe wnioski uzyskały całkowitą a- 
probatę Pana Wojewody, który przyrzekł 
Głównemu luspektorowi Funduszu Bezro- 
bocia poczynić wszelkie niezbędne zarządze- 
nia celem szybkłego zrealizowania budowy 
wspomnianego gmachu. 

/ związku ze sprawą powyższą p. Ra- 
wa - Grabowiecki i naczelnik p. K. Jocz 
przyjęci dziś byli przez Pana Wojewodę na 
posłuchaniu. 

RÓŻNE 

W odpowiedzi na depeszę hołdow- 

niczą sa do Rzymu od Wil. Kat. 

Polskich Stowarzyszeń Kobiecych z okazji 

jubiłeuszu Ojca Świętego, nadeszła na ręce 

Wil. Wojew. Koła Zjednoczonych Ziemianek 
odpowiedź wraz z błogosławieństwem Apo- 
stolskiem dla Kół Katolicko - Polskich Sto- 
warzyszeń Kobiecych. CZE 

Zarząd Wil. Wojew. Koła Z. Ziemianek 
— Podziękowanie. Patronat Schroniska 

Izołacyjnego dla dzieci gruźlicznych im. Ję- 
drzeja Śniadeckiego w imieniu Sierot zakładu 
składa serdeczne podziękowanie Dyrekcji 
Lasów Państwowych za łaskawe ofiarowa- 
ny materjał drzewny, który będzie użyty 
przy budowie werandy _dla chorych, oraz 
zarządowi Konsystorza Ewangelicko - Re- 
formowanego za zapomogę w sumie sto zło- 
tych. 

Е — Szanownemu doktorowi Janowiczowi 
za świetne przeprowadzenie poważnej opera-       

  

          

cji, oraz za troskliwe łeczenie córki naszej 
Marysi Czaplińskiej składamy najserdeczniej- 
sze podziękowanie. 

Kazimierzostwo Czaplińscy. 

— W sprawie długów hipotecznych. 
Wśród licznej rzeczy przedwojennych wie- 
rzycieli krążą różne pogłoski w sprawie mo- 
ratorjum dia długów hipotecznych miejskich. 
Moratorjum to ustanowione zostało przy 
waloryzacji długów hipotecznych i było już 
przedłużane ostatnio z terminem do 31 gru- 
dnia 1928 r. Ze strony zainteresowanych 
właścicieli nieruchomości podejmowano za- 
biegi o dalsze przedłużenie moratorjum, jed- 
nak jak nas informują rząd nie zgadza się na 
to i wszelkie więc pogłoski o przedłużeniu 
moratorjum nie mają żadnej podstawy. 

TEATR | MUZYKA. 
— Teatr Polski. „Proces Mary Dugan*. 

Dziś druga rozprawa niezwykłego „Procesu 
Mary Dugan*, który swą treścią przemówie- 
niami zarówno obrony, prokuratury jak i 0- 
statniem słowem oskarżonej wywołały nie- 
zatarte wrażenie. 

Proces obfituje w mocne i niezapomnia- 
ne momenty, to też jest niezwykłem wyda- 
rzeniem dnia dla publiczności europejskiej, 
darzącej proces ten specjalnymi względami 
i uwagą. 

Dla spotęgowania w rażenia prawdy, nie 
będzie używana podczas trwania procesu 
kurtyna i inne akcesorja teatralne. Reżyse- 
ruje K. Wyrwicz - Wichrowski. Początek o 
g. 8.30 wiecz. 

— Inauguracja przedstawień dziecinnych. 
W najbliższą niedzielę 13 bm. o g. 12.30 pp. 
Teatr Polski rozpoczyna cykl przedstawień 
specjalnie poświęconych dla dzieci. jeżeli 
zamiar ten kierownictwa spotka się z apro- 
batą rodziców, przedstawienia dziecinne od- 
bywać się będą w niedzielę w dwu tygod- 
niowych odstępach czasu. jako inauguracja 
grane będzie widowisko jasełkowe L. Rydla 
„Betleem Polskie“, urozmaicone intermedjami 
H. Romer - Ochenkowskiej, Or - Ota i in- 
nych. Każda dorosła osoba może wprowa- 
dzić bezpłatnie dziecko do lat 6-ciu. 

Ceny miejsc od 20 gr. 
— Przedstawienia dla młodzieży szkol- 

nej. W niedzielę 13 bm. o godz. 3-ej pp. 
grane będą obrazy dramatyczne z powieści 
FH. Sienkiewicza „Ogniem i mieczem”, o godz 
zaś 5.30 pp. — „Potop”* — H. Sienkłewicza. 
Ceny miejsc od 20 gr. 

— Ostatni pożegnalny występ Rewji War 
szawskiej w Teatrze Polskim. Dziś o godz. 
11-е] wiecz. ostatni pożegnalny występ Re- 
wji p.t. „To trzeba Zobaczyć”, w 2 aktach 
i 14 obrazach. 

Udział biorą J. Boroński, H. Kamińska, 
C. Popielewska, C. Skonteczny, Halina Zaboj 
kina (solistka baletu) oraz 12 osób z pri- 
ma - baleriną Anną Zabojkiną na czele. 

W programie: „Konstantynopol*, „Czy 
Anna jest panna“, „Jak bylo w 187 Or. i jak 
jest w 1929 roku“, „Ach ten totr“, „Na in- 
spekcji“, „Toast weselny“, ,, Szukasz szczę- 
šcia, wstąp na chwilę“, „Prezent dla Fon- 
sia“ i in. 

Pozostale bilety są do nabycia w kasie 
Teatru Polskiego od g. 11-eį r. w ciągu ca- 
łego dnia. 

— Reduta na Pohulance. „Kordjan* dla 
młodzieży. Dziś o godz. 1-ej przedstawienie 
szkolne dla młodzieży poematu dramatycz- 
nego j. Słowackiego „Kordjan*. Ceny miejsc 
po 30, 40, 50, 60, 80 gr. 1 zł., 1 zł 50 gr., 2 
zł. do nabycia w „Orbisie* do godz. 13.30 
oraz w kasie teatru od godz. 14-ej. 

— Ostatnie przedstawienia „Trójki Hul- 
tajskiej". Dziś g godz. 20-ej i jutro ostatnie 
dwa przedstawienia nadzwyczaj wesołej 
krotochwili Nestroy'a „Trójka hultajska* ze 
Stefanem Jaraczem w postaci szewca Szydeł 
ki. Bilety w „Orbisie". 

— „Murzyn Warszawski". Najbliższą no- 
wością Redtity, której pierwsze przedstawie- 
nie odbędzie się we wtorek, dnia 15 bm. bę- 
dzie komedją A. Słonimskiego p.t. „Murzyn 
Warszawski, grana w Warszawie i| Krakowie 
z niesłychanem powodzenieni. Główną po- 
stać kreuje Stefan Jaracz. Bilety już sprze- 
daje „Orbis'. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

—-Biedne sierotki. Dozorczyni. Ostrobram 
ska znalazła w bramie  trzytygodniową 
dziewczynkę. Według poszlak dziecię podrzu 
ciła blondynka niskiego wzrostu w kożuchu 
pochodząca z okolicy Taboryszek, gminy 
turgielskiej powiatu wileńsko - Trockiego. 
I-szy komisarjat P.P. wdrożył poszukiwania. 

Nieznajoma kobieta, średniego wzrostu 
lat 20-tu szatynka w ciemnem pałcie z lisim 
kołnierzem i w cemnym kapeluszu, zatrzy- 
mała w dniu 10 bm. przechodzącą przez ul. 
Mickiewicza koło domu Nr. 15 p. Czarniaw- 
ską i poprosiła ją abv potrzymała przez chwi 
lę dziewczynkę w wieku jednego miesiąca, 
poczem sama oddaliła się i więcej nie wró- 
ciła. Podrzutka umieszczono w przytułku 
Dzieciątka Jezus. Przy dziecku była kartka 
z napisem „ochrzczona z wody Halina Sta- 
rzyńska.* 

— Rewolwer, który wypadł z kieszeni. 
Dn, 11 bm. w restauracji „Żacisze* przy ul. 
Mickiewicza posterunkowy policji przez nie- 
ostrożność wyrzucił z kieszeni płaszcza re- 
wolwer. Wystrzątem z rewolweru w rękę 
został lekko ranny kelner 36-letni Stefan 
Kondratowicz (Tartaki 5 - 4). 

Poszkodowanego dostawiono do szpitala 
św. Jakóba. 

— Gdy się w piecach pali... W nocy na 
11 bm. zaczadziała i zmarła 60 letnia Kata- 
rzyna Tankiewiczowa (Filarecka 42). Ró- 
wnież zaczadzieli: właścicielka restauracji 
50- letnia Złata Lipenkol (Bakszta 15), 25-le- 
tnia Chaja Lewinson, 20-letnia. Ida Waranc, 
67-letnia Franciszka Kłyszejko  42-letnia 
Karolina Sokołowska, 18-letnia Janina Soko- 
łowska i 16-letni Zygmunt Sokołowski. Cho- 
rym pogotowie udzieliło pomocy. 

— Zlakt się Sarmego widoku. Sierżant 
KOPU'u Olejniczak przydzielony do jednego 
z oddziałów pełniących służbę w rejonie Dru- 
skienik idąc drogą zauważył podejrzanego 
osobnika, który na widok Olejniczaka rzucił 
dwie blaszanki spirytusu i począł uciekać. 
Niemający przy sobie broni sierżant nie mógł 
przytrzymać przemytnika. 

— Niema Rysia, a konie giną. Konia, ma- 

szowi Blumentalowi, ul. Finna 7 ze stajni po 
rozbiciu kłódki. Wartość konia 1000 złotych. 

UWAGA! Dyrekcja kina „POLONJA* 
aby dać możność obejrzenia wszy- 

S « @ „PRZEDWIOŚŃIE 
pls Stefana Żeromskiego urządzą w 

| NIEDZIELĘ od g. 12-ej do 4-ej | 

GIELDA WARSZAWSKA 
11 stycznia 1929 r. 

ści jasno - gniadej skradziono 10 bm. Elja- 

Sprawcy nieznani. 

stkim film 

SOBOTĘ od g. 2-ej do 4-ej i w 

PORANKI po cenach znižonych 
od 80 gr. 

Dewizy i waluty: 

  

Tranz. Sprz. Kupno 

Beigja 123.96 124.27 123,65 

Holandja 357,95 - 358,85 357,05 
Londyn 43,26 43.36, 43,14 

Nowy-York 8,90 8.92 8.88 

Paryż 34.87,5 34.96 34,79 
Praga 26,40,5 26.47 26.34 

Szwajcaria 171,64 172.07 171.21 
Stokholm 238,56 239,16 237,96 

Wiedeń 125,39  125.70 125.08 

Włochy 46,67,5 46,79 46.56 

Marka  niera. 211.91 

3 

i A A r EO 
< Te. ° 

Ludwik Krassowski 
urodzony w roku 1660, zmarł po długich i ciężkich cierpieniach 

dnia Il stycznia 1929 roku. 
Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Litewskiej Nr 14, 

odbędzie się 12 stycznia r. b. o godzinie 14-ej, o czem zawiadamiają 
pogiążeni w smutku 

DZIECI i RODZINA. 

Z Wileńskiego Towarzystwa 
Filharmonicznego. 

Przed kilku dniami w sali Lutni odbyło się 
drugie od zaistnienia Wileńskiego Towarzy- 
stwa Filharmonicznego walne  zgromadze- 
nie doroczne, w którem wzięło udział nieli- 
czne grono zawodowych muzyków oraz uspo 
łecznionych miłośników muzyki. Po zagaje- 
niu zgromadzenia przez prezesa Towarzy- 
stwa p. O. Rac kiewicza przewodnictwo ob- 
jał p. Witold Jodko, obowiązki sekretarza 
pełnił p. Bielski. Ze sprawozdania ogólnego 
odczytanego przez tego ostatniego wynika, 
że pomimo małej muzykalności Wilna, ozię- 
biošci społeczeństwa i samorządu miejskiego 
dla spraw w rozwoju życia muzycznego na- 
szego miasta związanych, pomimo braku 
własnego lokalu i funduszów, co jedynie mo- 
że zapewnić pianowość pracy, zeszłoroczny 
plan koncertowy Towarzystwa przedstawia 
się wcale pokażnie. W.T.F. mianowicie urzą- 
dziło w roku ubiegłym 19 koncertów (w 
czem dwa symfoniczne), utrzymanych na 
bardzo wysokim p oziomie artystycznym. 

Wśród solistów koncertowych Towarzy- 
stwa spotykamy artystów tej miary jak: E- 
gon Petro, Jarosław Kocjan, małżonkowie 
Opieńscy, Claudio Arrau, Artur Rubinsztejn, 
liena Dubiska, Leopold Szpinaiski, kwartet 
drezdeński, i in. W porównaniu z poprzedza- 
jącym okresem dwuletnim, zeszłoroczny plon 
koncertowy był dwakroć obfitszy. Z zamie- 
rzonych w bieżącym sezonie 5 koncertów 
symfonicznych pierwszy już się odbył w 
grudniu roku ubiegłego. 

Jedno z kardynalnych zadań WTF zor- 
ganizowanie stałej orkiestry symfonicznej 
stałoby się możliwem przy stałym zasiłku 
ma ten cel , ze strony rządu czy też sa- 
morządu. Towarzystwo zapoczątkowało fun 
damentalną bibljotekę nutową, nabywając 13 
partytur z głosami dzieł orkiestrowych na su- 
mę 1225 zł. Z kolei wygłoszone przez skar- 
bnika Towarzystwa p. L. Bogobowicza spra- 
wozdanie kasowe wykazało rozwój i pole- 
pszenie sytuacji finansowej Towarzystwa, 
które salda deficytowego w roku 1927 prze- 
chodzi na rok 1929 z pewną rezerwą gotów- 
kową. 

Po krótkiej rzeczowej 
zaakcentowano koniec ć tnergicznejszego 
werbowania członków Towarzystwa oraz zor 
ganizowanie serji odczytów popularnych z 
dziedziny muzyki, obydwa sprawozdania 
przyjęto i Zarządowi wyrażono uznanie za 
uzyskane wyniki. Dokonano następnie wy- 
borów władz Towarzystwa. Do Zarządu we 
szli pp. O. Rac kiewicz, A. Wyleżyński, L. 
Bogobowicz, M. Zamsztejgman, S. Węsław- 
ski, i O. Bielski — ponownie, oraz pp. E. 
Dziewulski, i W. Hulewicz. Do komisji rewi- 
zyjnej jednogłośnie przyjęto wniosek zarządu 
zmierzający do wydatnego obniżenia składek 
członkowskich z 20 zł. do 12 zł. rocznie dla 
członków zwyczajnych oraz 6*zł. rocznie dla 
wychowanków szkół muzycznych 

dyskusji w której    
   

  

  

Fosfatyna Faliere5, 
niezrównaną mączka odżywcza dla dzieci, 
potęguje zdrowie i rozwój fizyczny dziecka. 
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1 PRZECRADZEK ORBANISTYCZNYCA. 
O „Trzech Królach* wileńskich. 

Zwyczaj chodzenia „z gwiazdą* i ko= 
lendowania w okresie Świąt Bożego Naro- 
dzenia w Wilnie, chwilowo przerwany przez 
wojnę światową. został wznowiony nieba- 
wem po przywróceniu normalnych warun= 
ków, stając się z każdym rokiem coraz to 
bardziej rozpowszechnionym. 
„W roku bieżącym „sezon* Trzech Króli 

w Wilnie był nader ożywiony i urozmaico- 
ny, stanowiąc przedmiot zgryzoty i utrą- 
pienia dla niejednego cukiernika i restau- 
ratora, których zakłady były ulubionym 
objektem kolendujących Antuków. Do nie= 
których zakładów przychodziło po kilka 
zespołów tego bractwa w przeciągu jedne- 
go dnia nie dziw więc że — tradycja tra- 
dycją,—ale niektó ym właścicielom aż nie- 
dobrze się robiło od iryiacjj bo to panie 
dobrodzieju „lazo i lazo i żadnego od ich 
ratunku! I szum robio i pracować -prze- 
szkadzajo, i kużnemu trzeba cości dać — 
musowo! a to jeszcze gotowe skandał jaki 
zrobić! A za imi tak jeszcze różne žuliki 
nałażo że trzeba pilniować cob nie scion- 
KE czego ze stołu* słowem „czysta bie- 

а 
Chodzili tedy duzi i mali, gromadami 

po 6—8 osób, kolendując gdzie się da i 
jak się da; większość podczas "śpiewu fał- 
Szowała w miarę przyrodzonych zdolności, 
zdarzały się jednak zespoły młodzieży 
starszej śpiewające sprawnie i gładko. 

To sa: e da się powiedzieć o charakte- 
ryzącji i strojach orszaków kolensowych: 
sporo było w tem tandety i lichego smaku, 
trafiały się jednak grupy, ucharakteryzo- 
wane Starannie, przybrane malowniczo i 
gustownie, o bogato i solidnie wykona- 
nych strojach i ozdobach. 

No, a jakże wyglądały te barwne ma- 
szkary na tle w sen zimowy pogrążonego 
grodu Gedyminowego? Ładnie niezwykłel 
Coś jakgdyby fragmenty karnawału Nicej- 
skiego na północ mroźną przeniesione, — 
beztroskiej radości południa blade wśród 
Śniegów odbicie!... 

Na tle szarzyzny zimowej, wśród arkty= 
cznycn futer i podbiegunowo — apatycz- 
nych fizyj biegnących truchcikiem ludzi © 
boleśnie zmarznię'ym wyglądzie, skulo- 
nych od zimna i tulących nosy w nasta- 
wione kołnierze, wykwitał barwny orszak 
Trzech Króli — jak z krainy Bajki... 

Rozradowane oko z lubością spoczy-“ 
wało na „bajecznie kolorowych* sylwet- 
kach orszaków, na wszystkich tych „kró- 
lach* (jeden „musowo* czekoladowy na 
twarz!) „królowych* (och te królowe ze 
Szkaplernej czy Krzywego Koła! )Rycerzach 
z dzidami i tarczami,skrzydlatych Aniołach 
no i Djabłach wreszcie z rogami, ogonem 
i tem podobnemi atrybutami władców pie- 
kieł. A i same „Gwiazdy Betleemskie“ mi- 
sternie z kolorowej bibułki i tektury 
ukształtowane, świeczką od wewnąfrz illu- 
minowane i niesione z namaszczeniem na 
czele pochodu także godne były zaintere- 
sowania i uwagi. 

Przechodzień. 

  

Sprawa bandy Rysia 
Prokurafor prosi 

Im bliższy jest koniec procesu 
bandy Rysia, tem większe zaintereso- 
wanie się zdradza publiczność żądna 
dreszczyków, czująca jakby powiew 
Śmierci nad gromadą oskarżonych. 

Policjanci, pilnujący wejścia na sa- 
lę rozpraw, mają nielada pracę. Sala 
zapełniona po brzegi, a tu jeszcze 
tyle samo amatorów. Przeważa płeć 
piękna. Damy, damulki, panieneczki i 
wręcz baby walczą o lepsze miejsce, 
Byle coś usłyszeć, własnemi oczami 
na bohaterów popatrzeć. 

Zbliżanie się wyroku denerwuje i 
oskarżonych. Twarze ich zdradzają 
coraz większe zdenerwowanie, bruzdy 
na czole jakby pogłębiły się. Szałkow- 
ski rzuca niespokojne spojrzenia, a 
jak się dowiadujemy, straż ma z nim 
niemało kłopotu. Eskortowany do 
więzienia zdjął kalosze i oddał je na 
przechowanie jednemu z kolegów. 
Kto wie, może chciał próbować u- 
cieczki, a zawszeć lżej biec w samych 
wojłokach. Manipulacja ta powtórzyła 
się już dwa razy. 

Po otworzeniu posiedzenia zabiera 
głos oskarżyciel prokurator Ratkie- 
wicz. Mówi on.o działalności Rysia i 
jego poszczególnych współuczestni- 
ków, zatrzymując się na poszczegól- 
nych momentach, przytacza zeznania 
odnośnych Świadków. ! Treściwe to 
przemówienie jest wiernem odbiciem 
tego wszystkiego, co było ujawnione 
podczas przewodu sądowego. 

Po omówieniu przestępstw, doko- 
nanych przez główniejszych członków 
bandy, zatrzymuje się p. prokurator 
na osobach drobniejszych  przestęp- 
ców (tych co ukrywali bandytów lub 

g przechowywali łup), wnosząc o uka- 
ranie ich, bowiem jakkolwiek możli- 
wem jest, że działali oni w obawie 
przed zemstą bandytów, muszą odpo- 
wiadać za swoje czyny. 

Przechodzę teraz do kwestji wy- 
sokošci kary, o jaką będę prosił— 
brzmią słowa p, prokuratora. Audy- 
torjum wytęża słuch, Szałkowski znie- 
ruchomiał, czuje widać, że w pierwszą 
kolej padnie jego nazwisko.— Wnoszę 
o karę Śmierci dla Szałkowskiego, Ry- 
sia i Jermolajewa i o ciężkie więzie- 
nie dla pozostałych w wysokości, ja- 
ką raczy Wysoki Sąd ustalić. Ci trzej 
główni nie zasługują na żadne zła- 
godzenie. Mordowali, z bronią "w rę- 
ku ujęci zostali. Po ostatnich akor- 
dach mowy p. prokuratora następuje 

«kach bez wskazania źródła, 

o karę śmiereł. 

krótka przerwa, poczem zabiera głos 
obrońca „Napoleona przestępstwa” 
jak nazwano Ant. Rysia, mec. B. 
Szyszkowski. 

W pięknie wypowiedzianem prze- 
mówieniu mówi mec. Szyszkowski o 
tej wielkiej, masowej sugestji, jakiej 
ulegli wszyscy mający styczność z 
działalnością Rysia. Koniokrad, zwy- 
kły koniokrad obdarzony sprytem i 
ostrożny, okrążony został nimbem bo- 
haterstwa. Obecnie zbiera laury nie- 
zasłużone. 

Zdaniem p. mecenasa, ta masowa 
sugestja sprawiła, że ludzie w dobrej 
wierze kładli na karb Rysia wszystkie 
zbrodnie. 

Prezumpcja gra tu ogromną rolę. 
Obrońca Rejnów, Bermanów, Cze- 

panisa i Iwanowa p. Szeskin udo- 
wadnia Sądowi, że mocodawcy jego 
są niewinni, a jeśli nawet i popełnili 
pewne przestępstwa,to w żadnym ra- 
zie nie mogą być traktowani jako 
członkowie bandy Rysia, co jest im 
zarzucane. W konkluzji swego prze- 
mówienia prosi o uniewinnienie. у 

Obrońca „marszałka polowego” 
Rysia: i'iotra Szałkowskiego, Ł. Cie- 
pluszonka, Z. Jermołajewa i Szal- 
kowskiej mec. Andrejew twierdzi, że 
zeznania policji oparte są na pogłos- 

Zatrzy- 
mując się specjalnie nad osobą Szał- 
kowskiego, twierdzi p. mecenas, że w 
stosunku do niego nie może być za- 
stosowana kara Śmierci, bowiem  u- 
dział jego w mordach nie został 
stwierdzony niezbicie. Zeznania św. 
Pawijana notorycznego złodzieja i 
oszusta nię zasługują na wiarę. Rea- 
sumując swoje wywody prosi O unie- 
winnienie wszystkich. 

Następnie przemawia obrońca trzech 
Kupieników i M, Czałko mec. Zagór- 
ski i obrońca K. Prokofjewa mec. 
Neyman. Dziś dalszy ciąg przemó- 
wień i dziś zapewnie zapadnie wyrok. 

   
z Jadwiga SMOSARSKA, 
B Marja GORCZYNSKA, 5 
Ei MAR. KRUKOWSKI E 
z i WALTER w najnowszem arcydziele $ 
z ze „Ztotej Serji Polski“ E 

66 

E „IAJECA STAREGO ROD ® 
s. wiiie „Helios“ 8 
 



SŁOWO 

  

mek podzielili się Szenajch i Pastecki (po 5) Kuczyńska | zł, W. Buyko 2 zł. Tyrankie- 
i Lange (2). Najlepsi z drużyny warszaw- wicz 1 zł., S. Brzeziński 2 zł., W. Perkowski EU A 

1 
włącznie będą wyświetlane filmy: SPORT. Blejski Kinematograt „Bezimienni bohaterowie życi ameryka: 

skiej — to Szenajch i Pastecki. W Crakovii 1 zł., K. Szydłowskc 1 zł., St. Łopatecka kiej icii $ Ž i ieni i ści S 

Zaszczytne odznaczenie spor wyróżnić można jedynie Czesława i zdobyw zł., |. Rygałówna I zł., j. Rogowska 1 2ł., Kulturalno-Oświatowy o owy Rol Hodked | pe Ad aTa Koto 

towców wileńskich. cę jedynej bramki — Prochowskiego. J. Wilczyńska I zł, razem 93 zł. SALA MIEJSKA IREŃICA POLSKI” 1-sza część. 2) „PIERWSZA KŁÓTNIA NOWOŻEŃLOW* kom. w 2 aktach. 
Urzędnicy Archiwum Państwowego w uł Ostrobramska 25. Kasa czynna od godz. m. 30. Początek seansów Od godz 4 ej. W aniach 11, 12. 14 i 15 

Jak  wiadomo,! drużyna  hokeyowa Wilnie. Gizbert Studnicki 5 zł., Ryszard Mie- stycznia r. b. dla p. p. funkcjonarjuszy Policji Państwowej za okazaniem 
AZS'u wileńskiego bawiła w Krynicy, gdzie 
zmierzyła swoje siły z najlepszemi druży- 
nami Polski, walczącemi o tytuł mistrzą 
jakkolwiek akademicy nasi nie mogą po- 
szczycić się nadzwyczajnym wynikiem to 
jeanak kapitan związkowy uznał, że posz 
czególni gracze drużyny jak: bramkarz 
Wiro-Kiro i napastnik J. Godlewski są 
jednostkami о nieprzeciętnych walorach 
sportowych i zeliczył ich ao drużyny, któ- 
ra reprezentować barw polskich na boi- 
skach: w Davos 13 18 b. m., w Insbrucku 
— 19 bm., Zell am See — 20 bm. i słynnej 
niemieckiej _ miejscowości  kiimatycznej- 
Riessersee —22 — 24 bm., poczem uda się 
na mistrzostwa Europy do Budapesztu. 
Pan Wiru-Kiro będzie ponadto masażystą 
drużyny. 

NARCIARSKIE ZAWODY W WESTEROWIE 

Odbyte przed paru dniami zawody nar- 
ciarskie w Westerowie były wielkim sukce- 
sem Polski. Oto wyniki: bieg 18 klm: 1) Bro- 
nisław Czech (Polska) 1 g. 07 m. 47 s. 2) 
Ottokar Nemetzky (Czechsłowacja) 1:1 1:04 
3) Motyka Z. (Polska) 4) Ruud (Norwegja) 

Następnego dnia odbył się konkurs sko- 
ków. Zwycięstwo odni óst bezapelacyjnie 
znakomity. Norweg Ruud, drugim był Nemetz 
ky, trzecim Czech, czwartym Rozmus. Po- 
nieważ w ostatecznym pierwszym miejscu 
decyduje suma punktów zdobytych w bie- 
gu i skokach zwycięstwo przypadło Ruudo- 
wi, który acz zdystansowany przez Czecha 
o całe 5 minut w biegu zdołał to nadrobić 
wspaniałemi sk i Klasyfikacja w kom- 
binacji przedsta się zatem następująco: 
1) Ruud, 2) Czech, 3) Nemetzky. 

Jest to bądź co bądź wielki sukces Cze- 
cha, Przed paru laty Nemetzky bił wszyst- 
kich polskich zawodników jak sam chciał. 

  

  

WIADOMOŚCI HOKEJOWE. — LEGJA Bi- 
JE CRACAVIĘ 12:1. 

WYJAZD REPREZENTACJI POLSKIEJ DO 
DAVOS. 

Na_ mistrzostwa Europy, które odbędą 
się w Davos wyjeżdżają następujący gracze: 
Stogowski (T.K.S.), Kulej Kowalski, Krygier, 
Adamowski, Tupaiski (wszyscy AZS War- 
szawa) oraz jako rezerwowi Mauer, Stwo- 
rzeński, Kuchar W. (Pogoń), Szenajch, Pa- 
stecki (Legja) . oraz. Czaplicki, 
(również AZS Warszawa). 

Żebrowski 

O ile skł:g! zasadniczy nie budzi żadnych 
zastrzeżeń o tyle wielka ilość rezerwowych 
wydaje się zupełnie bezsensowną. Wystar- 
czyłoby całkowicie 
(bramka), Mauera (obrona) i Kuchara (a- 
tak). Poco opłacać podróże niepotrzebnych 
graczy, którzy z pewnością nie będą wystę- 
pować. 

zabrać  Czaplickiego 

OFIARY. 
Zamiast wizyt noworocznych 1929 r. na 

instytucję „Chleb dzieciom* składają ofiarę 
niżej wymienieni (ciąg dalszy): 

Urzędnicy Okręgowego Urzędu Ziemskie 
go: Prezes Stanisław Łączyński 10 zł., Jó- 
zef Cięzfelski 3 zł., Stanisław Cieśliński 2 zł. 
cicki 1 
1 zł., Konstanty Hołownia 1 zł., Józef Giec 
1 zł, Marja 
sander Bajner 1 zł, M. Smorygo 2 zł., Jozef 
Tołłoczko 2 zł., T. Tankiewicz 2 z., W. Zan 
1 zł, Fr. Zacharewicz 1 zt., F. Lebiedziewicz 
1 z., j. Michałowski 1 zł, M. Rymkiewicz 
1 zł, W. Kern 1 zł, Wł. Raczkowski i zł, 
L. Dyakowski 1 zt., I. 
W. Stefanowiczówna 1 zł., Wł. Downar - 
Zapolski 1 zł, A. Ziembiński 1 zł, St. Kle- 
czkowski 1 zł., G. Wykowski 1 zł., B. Świę- 
mojtel 2 zł., M. Kisiel 1 zł., |. Rybiński 1 zł. 
1 zł, K. Szydłowska 1 zł., St. Łopatecka I 
zł, В. Drzeniejew 1 zł, ]. На 
E. Kamiński 1 zł., J. Dowgi 
czyński 1 zł, W. Izbicki 1 7 
t zł., A. Lickiewicz 1 zł., F 

zł, W. Kmieciński ! zł. Tadeusz Że- 

Pietkiewiczówna 1 zł., Alek- 

Dowiakowski 1 zł., 

sowicz 1 zł, 
St. Ku- 
Sna 

      

ałto 2 zł., 
Е     

    

nicki 3 zł, W. Wejtko 3 zł., J. Romanowski 
1 zł. Bolesław Plejewski 1 zł., Józef Mo- 

BEZPŁATNY Następny program: „NA ZÓŁTYCH WODACH*. 
legitymacyj WSTĘP 

  krzecki 1 zł, Anna Ptaszyńska I zł., Janina 
Szarkówna 1 zł, Franciszka Kowalewska 1 
zł., Jan Bosiak 1 zł. razem 18 zł. 

Urzędnicy Sądu Apelacyjnego:  Kuleszo, 
F.M. Stulgiński, Szyszko A. Borejko, P. Na- 
rębski, W. Tarasiewicz, Bochwic, J. Przełu- 
ski, Achmatowicz, A. Jundziłł, W. Dmochow- 
ski, Rymkiewicz, Rakowski, J. Songajłło ra- 

Kino- 
Ter „NBJIOS” 
wileński 38. 

FILM ZE ŚPIEWEM! 
Wybitnie fascynująca sztuka! 

Seansy о 9. 4, 6. 8 1 101 

„$ŚRIEJ $IĘ, PAJĄCUC 
Wielki dramat erotyczny. W roli gł. Mistrz Maski LON CHANEY i czarodziejsko piękna LORETTA JOUNG. 

Mistrzowska realizacia. Podczas seansów od g. 6 ej p. E. Rawski wykona arję z op. „Pajace“, 
5. 

  

  

zem 27 zł. KINO Ostatnie 2 dni! 
RADJO. “ Na ogėlne žądanie 

Sobota, dn. 12 stycznia 1929 r. „POLONIA Sz. Publiczności film 
11.56 12.10: Transmisja z Warszawy: Mickiewicza 22 

  Sygnał czasu, hejnał z Wieży Mariackiej "7 — 
w Krakowie, oraz komunikat meteorolog. 
16 00 1620: Muzyka z płyt grzmofono- 
wych. 16,00 - 16,12: Odczytanie programu 
dziennego i chwilka litewska. 16,20—16,35: 
Komunikat Zw. Kółek i Org Roln. z. Wil. 
16,35 17,00: Audycia dla dzieci. 17,00 
17,30: Koncert Orkiestry 1 p. p. 17,30— 
17,45: Audycja recytacyina z cyklu „Nasi 
pisarze regjonalni*. 17.45—18.15 Koncert 
Orkiestrv 1 p. p. 18.15 — 18.40: Audycja 
wesołą. 1%,40 19.10: Recital kolendowy. 

Dzis! Po: raz 
pierwszy w Wilnie! 

  

  

jako Maharadza Lehar 

całego świata. 

„Przedwiośnie” 
W SOBOTĘ ud g. 2-ej do 4-ej i 

i najporężniejszej kreacji w wielkim szlagierze 

„zw „„PANIKA” 
niecźwieczi oraz niemniej drapieżne, lecz i kusząco powabna DARY HOLM. Słynny balet „TILLER — GIRLS* 
(24 balętnic). Przy nakręcaniu tego filmu Harry Peel został ciężko 

pls STEFANA ŻEROMSKIEGO 
pozostaje tylko jeszcze na 
DZASTE JUTRO 

ŚPIESZCIE UJRZEĆ. | 
NIEDZIELĘ od g. 12-ej do 4-ej PORANKI po cenach zniżonych oda 80 gr. 

HARRY PEEL a i tajemniczy pan X w sweį najnowszej 
światowym p. t. 

w najwspanialszym fi mie sensacyjno- 
SALONOWYM w 12 akiach. Udział 
biorą: 27 lwów, 15 lwic, Ć tygrysów, 
9 tygrysic, „12 białych i 12 burych c" 

raniony, o czem mówiła cała ргаза 

  

19.10 1935: Tr z Warsz. „Radjokronika”. 
19.35 20.00: O czytanie programu dzien- 
nego na następny tydzień, komunikaty i 
Svgnał czasu z Warszawy. 20,00 - 20,25: 
„Żacie akademików wileńskich przed stu 
laty“ odczyt 20,70 - 2200. Tr. z W wy: 
„Madam Pompadour". 22.00 — 23.00: Tr. z 

Kino- “ 

T-atr „Malda 
"elka 30. 

Dzis! szaleństwo młodości i miłości! Piekno i czar kobiecošci- to kwiecie życia..! Największe arcydzieło 1929 r 

LEKARZ KOBIET DUSZY I G€IAŁAc0e» 
Potężny dramat życiowo-erotyczny w 12 akt. pełen nadzwyczaj crastscznych momentów. W rolach gł. IW. 

PETROWICZ, żywiołowo piękna EWELINA HOLT i urocza AGNES PETERSEN MOZŻUCHINOWA 0 

    Warszawy: Komunikaty P.A.T., policyjny, 
sportowy.i inne. oraz muzyka taneczna z t . Kino - Teatr i 
dancingu „Oaza“. 

„Światowid * 
ui. Mickiewicza 9. | 

Dziś imponujący 

EA 

? Cstrzeżenie, 
Niniejszem cofam prawo pobierania 
zadatków na wirówki LIBOLLA od 
mego imienia (list mój z dnia 27 

komedjo: dramat 

wielki „PIĘTNO PRZESZŁOŚCI 
z udziałem słynnych DOROTHY DWAN i ROBERT ARMSTRONG. Traviczne zrządzenie 
kradzież kolji, rehabilitacja niewianie posądzonych. DLA MŁODZIEŻY DOZWOLONE! Nad program: 

losu, tajemnicza 

WESOŁA KOMEDJA w 2 aktach. 

DOKTÓR 

Hawryłkiewiczowa kiitszerka  OKOSZKO 
przyjm. od g 9 do 6 RÓŻNE 

grudnia 1928 r.) P. EDMUNDOWI O. Niedobolski 2 zł., R. Ra . U V 
SAWICKIEMU i zą czyny jego nie mocki 1 zt., J. Woyslaw 2 

przyjmuje 0d 11—12 wiecz, ul. Mostowa Bt SSARENURENI 
i od 5—6. Choroby Nr. 23 m. 6. WZP 24 —      

W Krakowie na meczu hokejowym war- „ St. Waszkie-   

į STOCZNIA GDAŃSKA 
| ш 

  

  

szawska Legja pokonała w wysokim stop- wicz 1 zł., |. Forbotko 2 zł., O. Tarasiewicz odpowiadam. . я i aj 

piu „zespół Ćracovji 1241 (4:0. 31 5:0). | 2ł.L. Biciewski 1 als T. Šaczerbieki I 2 Biuro Techn. “Han i Rob. Inż. SILNIKI as kolos Oszczędności: | 
egja przewyższa przeciwnika pod każdym W. Komorowski 2 zł., B. Polański I zł., A, TANIS: Sh SKI. trójfa e PSA SEN, OP 

względem i stale niemal przebywała pod  Jasieniecki 1 zł., ]. Andruszkiewiczówna 1 Wilno, Mickiewicza 27. o = al kosmetyka M WWAWAW lach i złot ch lo- į 

bramką gospodarzy. Pokaźnym łupem bra- zł. W. Samowicz 2 zt., H. Hryb 2 zł., W. Ka a UNS SE GST GREE EET SILNIKI ietska Rant ч !Шрнп į SPRZEDA | palny NRL i 
4 гугука, аобг2е į 

rądu stałego „zabezpieczone 

: w dniu 22-11 128 Andes oras | b. Bis TATAVAU | Lion | 
® 8934. I. A. „Karczewska Bronisława" w Nowo-Święcia- prądnice prądu b. SBERE Mickiewicza S 

@ nach, pow. Święciańskim, jadłodajnia ze sprzedażą piwa. Firma stalego choroby weneryczne DĄACHĄ tel. 152 ° į 

ё istnieje od 1928 roku. Właściciel Karczewska Bronisława, zam. Brus S ja na oposach i meble ZĘ 

80 Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okręgowego w Wiłnie tamże, 2255—VI Przetworniki й еп "567. Ežio je antyki do sprzedania, Licytacja 

wciągnięto następujące wpisy: $> 8025. 1 R kai iński Miecz; sta EA, Ki Ža as ой & do 1 iod4 do8. Oglądać codziennie | 

w. dniu 15. II. 1928 r. napis inczyca wódek. Einma isłnieje k doStarcza po najko:zystniejszych cenach i na naj- OZ NERONA aa. 
* 

8922. I. A. „Gawendo Ester“ w Ignalinie, gm. Daugeli- 
skiej, pow. Święciańskim, sklep bakalejno-galanteryjny. Firma 
istnieje od 1921 roku. Właściciel Gawendo Ester, zam. tamże. 

2243—VI 

8023. |. A. „Ginzberg Dawid" w Święcianach, ul. Rynek 
14, sklep spożywczo-kolonjalny i farby. Firma istnieje od 1904 
roku. Właściciel Ginzberg Dawid, zam. tamże. 2244—VI 
K PE da a, ja ZLA. Lis 

: 8924. I. А. „Ginzberg Sora“ w Nowošwiecianach, pow. 
Święciańskim, sklep bakalejny, spożywczy i gałanterji. Firma 
istnfeje od 1922 roku. Właściciel Ginzburg Sora, zam. tamże. 

2245—VI 

8925. l. A. „Gołofit Leon* w Turmontach, gm. Smol- 
weńskiej, pow. Brasławskim, piwiarnia. Firma istnieje od 1927 
roku. Właściciel Gołofit Łeon, zam. tamże. 2246—VI 

Dział A, w dniu 21-11 28 r. _ 
8926. 1. A. „Simon Grac“ м Nowo-Święcianach, pow. 

pow. Święciańskim, sklep zegarków i drobnej biżuterji. Firma 
istnieje od 1928 roku. Właściciel Grac Simon, zam. tamże. 

2247—VI 

8927. 1. A. „Gurwicz Kopeł* w Święcianach, Rynck 24, 
sklep mąki, zboża i soli. Firma istnieje od 1908 roku. Wiaści- 
cieł Gurwicz Kopel, zam. tamże. 2248—VI 

A 8928. I. A.„Janiski Lejzer* Nowo-Święcianach, pow. 
Święciańskim, sklep kolonialny i żelaza. Firma istnieje od 1918 

roku. Właściciel Janiski Lejz m. tamże. 2249—VI 

        

3 8929. 1. A. „Jusisowa Józefa" w Nowo-Święcianach, pow. 
Święciański, jadłodajnia ze sprzedażą piwa i bilardem. Firma 
istnieje od 1928 roku. Właściciel Jusisowa Józefa, zam. tamże. 

   

  

2250—VI 

8930. I. A. „Kaganowicz Sonia“ w Dziewienisz h 

Oszmiańskim, sklep spożywczo-galanteryiny. Firma istnieje od 

1925 roku. Właściciel Kaganowicz Sonia, zam. tamże. 2 51—VI    

. „Walerja Kondratowa* w Nowo-Święcianach, 
1925 roku. 

2252—VI 

  

8931. 
pow. Święciańskim, piwiarnia. Firma istnieje od 
Właściciel Walerja Kondratowa, zam. tamże. 

8932. I. A. „Kotler Giela" w Dziewieniszkach, pow. Osz- 

miańskim, skłep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 1922 

roku. Właściciel Kotler Giela, zam. tamże. 2253—VI 

8933. |. A. „Kurycki Dawid* w Święcianach, Rynek 25; 

sklep bławatny i gotowych ubrań. Firma istnieje od 1899 roku. 

Wiašciciel Kurycki Dawid, zam. tamże. 2254—VI 

*" STOPER CLAUSTON. dzinie rektora. Korzystając z błogiego 
nastroju, postanowił on zabrać się do 

Łyntupskiej, pow. Święciańskim, sklep wódek. Firma istnieje 

  

   

  

nieje od 1927 roku. Właściciel Murmiska Baszewa, zam. tamże, 
2264—VI 

8944. I. A. „Antoni Olszewski“ w Widzach, pow. Bra- 
sławskim, jatka mięsna. Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel 
Olszewski Antoni, zam. tamże. 2265—VI 

865.1. A. „Piotrówski Jakób" we. wei Dalekie gm, Bo- 5 Wiiecade 
hińskiej, pow. Brasławskim, sklep drobnych towarów spożyw- 
czo-bakalejnych. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Pio- 
trowski Jakób, zam. tamże. 2266—VI 

| Kalwaryjska 6. 

jej męża i wsuwał go wszędzie, gdzie go nie pro- 
których udzielał szono. Obecnie przyzwyczajenie to 
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Wileński” Kalwaryjska 11 m. 3 tel. 
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zaplątane odpowiedzi, 
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skórne i płciowe, ul WRS 
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płciowe i skórne, ul. rzajki, wypadanie wio- 

Wileńska 7, tel. 1067. a, Mickiewicza 46. 
m. 6. 
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tego co uważałem za swój obowiązek... 

kuzynowi, — Ach, wiem już o tem! Wytło- 

28) Tragiczna przygoda p. Molineau 
— Nie, z tobą nie można dyskuto- 

wać! — zawołał nieszczęsny rektor, 

gotowa jesteś twierdzić, że pani 

Molineau zabiła się sama i zakopała 

swe kości w ogrodzie! 

— Nie rozumiem, co mają kości 

pani Molineau do tego, że skompro- 

mitowałeś kuzyna i ściągnęłeś hańbę 

na całą rodzinę! 
Rektor załamał ręce z rozpaczą, 

nie znajdując odpowiedzi. 

— Gdybyś był chociaż  porząd- 

nym człowiekiem, wywiózłbyś mnie 

natychmiast zagranicę, tam. przynaj- 

mniej nie potrzebowałabym się ciągle 

wstydzić! 
Rektor zamyślił się i rzekł: : 

— Czy nie lepiej byłoby przesie- 

dzieć cicho na miejscu? Podróż w 

tych warunkach byłaby wydaniem się 

ponownem na łup dziennikarzy. Mam 

"już dosyć tego rozgłosu! Nie chciał- 

bym, żeby na mnie, na ciebie gapiono 

się w drodze. 
— A cóż nam przeszkadza podró- 

żować incognito? 

Zamyślił się znowu: 

—— Właśnie chwilowo uspokoił się 

ten huragan w gazetach. Może prasa 

zajmie się bardziej stosownemi kwe- 

stjami? Poczekajmy, droga moja, 

obiecuję ci, że nie będę zwlekał, jeśli 

gazety przypomną sobie znów o nas. 

Te słowa uspokoiły nieco rozgnie- 

waną matronę, która pośpieszyła po- 

informować resztę rodziny 0 .powzię- 

tej decyzji. 
Tego dnia zapanował pokój w ro- 

korekty swego ostatniego dzieła, do- 
tyczącego upadku obyczajów i moral- 
ności w Anglji. Właśnie gdy popra- 
wiał rozdział o nieodpowiedniej lite- 
raturze, żona przerwała mu nagle, 
głośnym okrzykiem. 

Hi. Pani Sopper miała rację. 

— Co ci się stało? — zapytał 
ponuro rektor. 

— Oto, — krzyknęła, — owoce 
twego nierozsądnego czynu! Patrz, 
ciesz się! 

Drżącą ręką podała mu miesięcz- 
nik w ładnej oprawie. 

— „Świat', — co tu 
droga moja? 

— Oto, co znalazłam w rękach 
Ewangeliny!  Ośmioletnie dziecko 
czyta bezwstydny artykuł o swym oj- 
cu! Nie, dłużej tego nie Ścierpię! 

Szeroko otwartemi oczyma pa- 
trzał bezmyślnie na tytuł podkreślo- 
nego artykułu: Feliks Czepel: „Zagad 
ka domu przy Hiacent Rood““. : 

— I to jest tylko początek takich 
artykułów, będziemy mieli dwana- 
ście! — jęczała rozpaczliwie pani So- 
pper. — Łotr, piszący te obrzydliwo- 
ści, z rozkoszą grzebie się w najmniej- 
szych twych postępkach. Napada na 
ciebie więcej niż na Molineau! Tu 
wyrwała z rąk męża nieszczęsny arty- 
kuł i przeczytała głośno: 

„Główną rolę odegrał tu rektor So- 
pper. Człowiek ten w młodości był zna- 
ny wśród kolegów pod nazwą „Nosa- 
cza“ i niewiadomo było czemu zaw- 
dzięczał więcej przezwisko: czy temu, 
že miał olbrzymi nos, czy temu, że 

znalazłaś, 

„wszystko to opiera się jedynie na świa- stało się jego drugą naturą". 
dectwie tego kuzyna, jako jedynego — Czy to prawda, że miałeś takie 

przezwisko? . świadka. Czy świadek ten był zupełnie 

— Hm... ja... ale... — jąkał się za- szczery? Oto pytanie, na które policja 

wstydzony. nie zwróciła uwagi, a które może kryć 
— Przyznajesz się! Nosacz!... Szko- 

da, że nie wiedziałam o tem wcześniej! 
I nie zwracając uwagi na oburzenie 

męża, pani Sopper czytała dalej: 
„Rektor zrozumiał odrazu, że na- 

darza mu się doskonała okazja  po- 
dziękowania kuzynowi za gościnność. 
Czytelnicy wiedzą doskonale, że niko- 
mu, nawet wybitnemu detektywowi — 
Buffingtonowi, nie udało się odkryć tę 
tajemnicę. A jednak zagadka nie wy- 
daje się tak trudną do rozstrzygnięcia. 
Jeśli bowiem pani Molineau zniknęła, 
to czyja jest w tem wina? Nieszczę- 
snego jej małżonka? A może winien 
temu jest ktoś trzeci, przebywający 
wówczas w ich domu? Oto pytanie, 
na które należy odpowiedzieć przede- 

za sobą rozwiązanie całej zagadki. 
„Irwin Molineau mógł być równie 

dobrze ofiarą, a Ewa Wilson, zamiast 
być jego wspólniczką, mogła być usu- 
nięta, jako niepożądany świadek, przez 
prawdziwego winowajcę! Oto nad 
czem powinni pomyśleć  bezstronni 
ludzie, interesujący się tą zagadką”. 

— Musimy się natychmiast pako- 
wać! — zawołał rektor, drżąc cały z 

oburzenia. Sprawa ta przybiera wprost 
straszne rozmiary. Nie pozostaje nam 
nic — prócz wyjazdu. Człowiek ten 
widocznie nienawidzi mnie. Kto to 

wiście wszystko to jest kłamstwo. Ale 
skąd on wie tyle rzeczy, dotyczących 
mnie i tej sprawy? 

wszystkiem! — Na początku artykułu, wspomi- 

— „Ktoś trzeci* — to ciebie miał na on o tem, że zamieszkał na Hiacent 

na myśli ten dziennikarz! — zawołała -Rood. 

żona. Rektor zbladł śmiertelnie. 

— Ależ to straszne. Jeśli to praw- 
da, to może on wykryć... 

Rektor zamilkł nagle, żona przeszy- 
ła go badawczym wzrokienr i zapy- 
tała: 

— Co może wykryć? 
Dostojny małżonek wzruszył 

mionami: 
— Nie.... nic. 
Żona pożerała go oczyma. 
— Mów, co jeszcze masz na 

mieniu? 
— Jeszcze? Doprawdy.... nic, prócz 

— Mnie! — jęknął rektor, — jak 
on śmie, jak można coś podobnego? 

— Czytaj dalej, mówiła p. So- 

pper, pokazując dalszy ciąg artykułu. 
— Tu jest jeszcze gorzej. 

Rektor czytał nie wierząc własnym 
oczom, nie rozumiejąc, jak papier mógł 

przyjąć i utrwalić te bezwstydne sło- 
wa: 

— „Dla zrozumienia sytuacji, mu- 
simy przypomnieć, iż wszystkie wiado- 

mości, dotyczące nieobecności pani 

Molineau w czasie obiadu, niepokoją 

  

та- 
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Wydawca Stanislav Mackiewiez. Redaktor odpowiedzialny Witeold Weydylto. 

jest? Skąd czerpie wiadomości? Oczy-. 

macz mi swoje przerażenie! 
— Ja się niczego nie boję, ale przy- 

kro mi, jeżeli tym ludziom... uda się 
rzucić jakiś cień na mnie. 

—- Mówże nareszcie, o co chodzi! 
— Widzisz... to może się wydawać 

dziwnem... ale ja od pewnego czasu 
staram się przypomnieć sobie język 
francuski... 

— Pierwszy raz o tem słyszę! 
— Widzisz, zawsze staram się czy- 

tać wszystko, co piękne i wzniosłe. Li- 
teratura francuska jest bardzo piękna 
i moralna, język subtelny i niewinny.. 

— Cóż to wszystko ma do rzeczy? 
— Widzisz, jedna z powieści fran- 

cuskich była przypadkiem w mojej wa- 
lizce.... i zapomniałem ją w domu Mo- 

lineau.... 
— I z powodu zapomnianej książki 

tak się niepokoisz? 
— Nie, oczywiście, nie o to chodzi. 

Niepokoi mnie to, że ten bezwstydny 
dziennikarz gospodaruje w tym domu... 

— No?.... 
— Może więc przeczytać moje na- 

zwisko na okładce. 
Oczy pani Sopper stały się okrut- 

nie zimne. 
— To znaczy, że książka ta była 

nieprzyzwoita. 
— Nieprzyzwoita? Ależ moja dro- 

ga... 
Só Książka, której tytuł wywołuje 
rumieniec na twarzy porządnego czło- 

wieka?! 
— Nie poczerwieniałem ani razu, 

czutając ją. 
— Książka, którą wstydziłbyś się 

pokazać swym dzieciom? 

lewska 2-b, m. 1. -10 godz. ll-tej odbę- 

  

  

  

  

od 1928 roku. Właściciel M 4 dogodniejszych warunkach Dokfėr-Medycyny A > „ składach 

k V | STOCZNIA GDAŃSKA, GDAŃSK | A. BYMBŁER [PSAS [ša AAS 
8936. I. A. „Lina Lewinówiia" w Święcianach. Rynek 25, se ie choroby skórne, we stacji. obszar |79 skrzyń gwoździ 

B, sprzedaż Soli. Firma istnieje od 1924 roku. Właściciel Le- |] wzgl. jej składy STOCZNIA GDANSKA Warsza- | neryczne i moczo. | okolo 60 ha. z zastawionych w Ban- 
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8037. I. A. „Lukjaūska Benedykta“ w Duksztach, pow. Sz. Rudomiński, WILNO, Zawalna 28, dia ermja. Sollux.; my natychmiast Oddanie ei 
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Święcianach, pow. Święciańskim, piwiarnia. Firma istnieje od Esencja Chinowo - Chmielowa* i B Dr Hanusawicz ażdą sumę go- 

1925 roku. Właściciel Matiukas Weronika, zam. tamże. 2259—VI > i “ B so up tówki lokujemy | + 
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8040. I. A. „Margolis Bencjon* w Święcianach, Rynek 19 chor. weneryczne, |lux, lampa Bacha synajęcja powo. 
iw nowo-Święcianach, pow. Święciańskim, detaliczny handel sylilis, narządów | (sztuczne słońce sór- z I ikke 10 Pożyczki i 
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8042. I. A. „Munic Chawa“ w ach, pow. Brasławskim s A tel. 277. 
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по, A Dobroczynny — 8 Szymanowskiej, który 
—l został zgubiony na 

dworcu kolejowym w 
Wilnie. —o K — 0 —— 

kradzioną książkę 
wojskową i Kar- 

    

Ogrodnik 
potrzebny z dobre- tę mobilizacyjną 
mi kwalifikacjami. rocznik 1904, wyd. 
Zgłoszenia: maj. Jsz- przez.P. K* U. Wilno 
czołna, poczta Skrzy- na imię Lewku Bole> 
bowce. -2sława, unieważnia Si- 

е 
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— Oczywiście, nie chciałbym, by 
w tym wieku.... В 

— Cóż jest w tej książce? 
— Nic nadzwyczajnego.. o pewnej 

damie i pewnym panu... 
— Czy to było małżeństwo? 
— Dama miała męża.... ale innego. 
— lluż mężczyzn występowało w 

tem arcydziele? 
— Doczytałem tylko do 

rozdziału... 
— Iluž ich było? 
— Tyko dwuch, tak mi się zdaje!.. 
Twarz pani Sopper przybrała wy- 

raz straszny, oczy pałały oburzeniem. 
— Wiedziałam odrazu, że to była nie 

przyzwoita książka! — zasyczała groź- 
nie. — Szkoda, że czytając ją nie po- _ 
czerwieniałeś ani razu! Cóż będzie z 
twoją reputacją, gdy znajdą książkę 
tę z twojem nazwiskiem na okładce? , 

Jak słoń ciężko ranny'w serce, re- - - 

ktor pochylił się i jęknął: 
— Będzie to straszny cios! Niech 

tylko ten Czepel ogłosi o tem — a bę- 

dę zgubiony! O, moja droga!... 
— Ale żona przerwała mu ostro: 
— Proszę, nie mów do mnie czule, , 

po tem, gdy przekonałam się, jak podle = 
zdradziłeś moją ufność. 

Nastała chwila ciężkiego milczenia. 
Żona rektora przerwała ją pierwsza: 

— Musisz zrobić to dla swej rodzi- 

ny i wydobyć tę książkę za wszelką 
cenę z tego strasznego domu. 

piatega 

— Ale jak? 
— Rób co chcesz, ale musisz mieć 

książkę! 
— Muszę, muszę, — jęczał tragicz-g, 

nie mąż. 
(Da GN) 

Irukacsia  „Wydaweścćtwa Wileństie" ul. Kwaszelna 28.


