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—© DOKŁADNY TEKST NOTY 
WARSZAWA. 12.1. PAT. Agencja 

Tass podaje: W piątek dnia 11 b. m. 
wieczorem zastępca naczelnika wy- 
działu polsko-bałtyckiego Komisarja- 
tu Ludowego Spraw Zagranicznych 

„*arski odwiedził chorego charg: 
d'afiaires Rzeczypospolitej Polskiej w 
Moskwie: p. Zielezińskiego i wręczył 
mu następującą notę Litwinowa: 

Potwierdzając odbiór pańskiej no- 
ty z dnia 10 stycznia r. b., zawiera- 
jącej odpowiedź w imieniu rządu pzń- 
skiego na notę z 29 grudnia 1928 r., 
mam zaszczyt prosić Pana o podanie 
jego rządowi do wiadomości co na- 
stępuje: 

Rząd Związku Socjalistycznych Re- 
publik Rad z zadowoleniem przyjmu- 
je do wiadomości oświadczenie rządu 
polskiego, wyrażające jego dobrą wo- 
lę przyjęcia w zasadzie propozycji, 
dotyczącej przyśpieszenia wprowadze- 
nia w życie paktu paryskiego, potę- 
piającego wojnę, w stosunkach po- 
między Z.S.R.R. i Rzeczpospolitą 
Polską. 

Niemniej jednak rząd sowiecki;wy- 
raża ubolewanie z powodu braku w 
wyżej wymienionej nocie zgody rządu 
polskiego na niezwłoczne urzeczywist- 
nienie propozycji rządu* sowieckiego, 
która nie nakłada na obie strony 
żadnych nowych zobowiązań poza te- 
mi, które przyjęły one już z mocy 
traktatu paryskiego. Propozycja ta 
wydawała się rządowi sowieckiemu tak 
jasną i prostą, iż uważał się on za 
uprawnionego do oczekiwania odpo- 
wiedzi równie prostej i jasnej. Rząd 
polski był tak uprzejmy, iż przedsta- 
wił szereg faktów, które zdaniem je- 
go, stanowią przeszkodę w podpisa- 
niu przez Polskę zaproponowanego 
przez rząd sowiecki protokułu, W 
celu całkowitego wyjaśnienia stano- 
wiska rządu sowieckiego, pozwalam 
sobie zatrzymać się nad poszczegól- 

+nemi punktami pańskiej noty: 
) Rząd polski wyraża zdziwienie z 

tego powodu, że nota rządu  sowiec- 
kiego z 29 grudnia wspomina pokrót- 
ce o rokowaniach, które toczyły się 
poprzednio pomiędzy rządem sowiec- 
kiw a Polską w sprawie zawarcia 
paktu o nieagresji, przyczem rząd 
polski uważał za mozliwe podnieść 
nieścisłe przedstawienie przebiegu 
tych rokowań. Wystarczy przypomnieć 
przy tej sposobności, że rząd sowiec- 
ki zaproponował w swoim czasie 
Rzeczypospoliiej i krajom bałtyckim 
równoczesne proporcjonalne zmniej- 
szenie sił zbrojnych. Lecz propozycja 
ta została odrzucona przez te mo- 
carstwa. Rząd sowiecki zaproponował 
oo tymże państwom podpisa- 
ie-paktów o nieagresji i wyrzeczenie 

ugrupowa- 

  

się udziału we wrogich 
niach, nie wiążąc tej propozycji z 
żadnemi warunkami, ani uregulowa- 
niem jakichkolwiek innych kwestyj, 
które mogłyby interesować Związek 
Sowietów. Stawiając szereg warunków, 
rząd polski odrzucił propozycję rzą 
du sowieckiego, dotyczącą wzajemne- 
go i bez zastrzeżeń wyrzeczenia się 
agresji. Taką była istota wyżej 
wzmiankowanych rokowań, czemu 
nikt nie może zaprzeczyć. 

Jest rzeczą zbędną dyskutować na 
tem miejscu nad sprawą motywów, 
które skłaniały rząd polski wtedy do 
łączenia nieagresji z temi czy innemi 
warunkami, czyniącemi niemożliwem 
zawarcie paktu. Muszę jednakże do: 
dać, że rząd polski nie łączył z żad- 
nemi warunkami podpisania paktu pa- 
ryskiego o wyrzeczeniu się wojny. 
Właśnie ta ostatnia okoliczność, a 
mianowicie podpisanie przez rząd pol- 
Ski bez żadnych zastrzeżeń paktu pa- 
ryskiego, do którego przystąpił rów- 
nież Związek Socjalistycznych Republik 

_ Rad, skłoniła rząd sowiecki do zwró- 
cenia się do Polski z propozycją Z 
dnia 29 grudnia. Rząd sowiecki 5а 

„dził, że jeżeli Polska uzna za możli- 
we przyjąć w swych stosunkach ze 
Związkiem Sowieckim zobowiązania 
wyrzeczenia się wojny bez żadnych 
zastrzeżeń, to nie wysunie ona już 
więcej żadnych warunków, aby jak 
najszybciej nadać formalnie moc tym 
zobowiązaniom. 

Jednakowoż ostatni ustęp pańskiej 
noty można interpretować w tym sen- 
„sie, że rząd polski czyni podpisanie 

„/ protokułu zależnem od udziału innych 
państw w tym protokole. Warunek 
ten jest tem bardziej niezrozumiały, 

. że w razie ratyfikacji paktu paryskie: 
go przez 15 państw, które go pod- 
pisały, wchodzi automatycznie w ży- 
cie pomiędzy Polską i Z. S. R. R. 
niezależnie od przystąpienia do paktu 
wszystkich państw bałtyckich. Jest 
rzeczą trudną do zrozumienia, @а- 

aqczego Polska nie miałaby przyjąć bez 
żadnych zastrzeżeń tych samych zo- 
bowiązań wyrzeczenia się wojny w 
stosunku do Z. S$. R. R. niezwłocznie, 
przed ratyfikacją paktu przez pozo- 
stałe 14 mocarstw. 

Rząd sowiecki jest niezłomnie prze- 

nie uwzględnia 

ECHA 

O usfrój sądów powszechnych. 
| WARSZAWA, 121. PAT. W dalszym 

ciągu obradowała pod przew. pos. Pierac- 
kiego podkomisja prawnicza do sprawy na- 
welizacji dekretu O ustroju sądów po- 
wszechnych. Na posiedzeniu obecni byli: 
minister sprawiedliwości Car, dyrektor de- 
partamentu Sieczkowski oraz prokurator 
Sądu Najwyższego Kuczyński. Przedmiotem 
obrad podkomisji były artykuły 284 i 285, 
zawieszające z powodu organizacji sądów 
przywilej nieusuwalności. Podkomisja uchwa 
liła zmianę art. 284 w tym kierurku, że 
przyznała władzy mianującej sędziów pra- 
wo przenoszenia sędziów w stan spoczyn- 
ku lub na inńe miejsce służbowe, a to sę- 
dziów okręgowych na przeciąg 1 roku, 
sędziów grodzkich na przeciąg | i pół ro- 
ku. Natomiast podkomisja wyłączyła sę- 
dziów apelacyjnych i sędziów Sądu Naj- 
wyższego. Art. 285 uległ tego rodzaju 
zmianie, że zawieszono wejście w życie 
przepisu stążowego w art. 85 na 5 lat. Na- 
tomiast przepis ten ma zastosowanie do 
osób, wymienionych w art. 85 i 87. Nastę- 
pne posiedzenie podkomisji we wtorek. 

GAWATTNUTBACEWEWZRARTONKA 22002 0) 

Zaznaczaliśmy nieraz, že p. Meyszto- 
wicz nie był i nie jest nacjonalistą. Prze- 
ciwnie, ze wszystkich mów, wygłoszonych 

w ubiegłej sesji sejmowej przez członków 
rządu, właśnie jego mowa wyróżniała się 
zrozumieniem państwowej idei naszego pań- 
stwa. ы 

„Przypomnimy choćby takie ustępy: 

„Proces Hromady i inne procesy nie 

„były skierowane przeciwko mniejszościom 
„tłłarodowym. Wiedzą panowie, że jedno- 

„cześnie z procesem Hromady toczyło się 

„i toczy się śledztwo przeciwko polskiej 

„organizacji, pod której firmą działali p.p. 

„komuniści. Czy można powiedzieć, że 
„Śledztwo to jest skierowane przeciwko 

„narodowi polskiemu? 

„Bolesnem jest istotnie, że część inte 
„ligencji białoruskiej dała się porwać prą- 

„dom komunistycznym i że chciała ząszcze- 

„pić te prądy spokojnemu i oddanemu Pol- 

„sce ludowi białoruskiemu, któryjniedawno 
„jeszcze w Wileńszczyźnie głosował świą- 
„domie zą Polską w Sejmie wileńskim. 
„Bolesnem jest, że Hromada występowała 

„jako ekspozytura obca i że nawoływała 
„do oderwania ziemi polskiej od Polski. 
„Ale równie bolesnem jest to, że są Po. 
„lacy, którzy się oddają antypaństwowej 
„robocie, nie bacząc na to, że tak niedawno 

„ieszcze odzyskali własne państwo.* 

STOLICY: 

Zjazd wojewodbw 

Jak się dowiadujemy następny z 
kolei zjazd wojewodów odbędzie się 
w Warszawie w dniu 21 b. m. pod 
przewodnictwem p. ministra spraw 
wewnętrznych. Porządek obrad cbej- 
muje głównie sprawy ekonomiczne, a 
w szczególności Sprawy inwestycji 
oraz gospodarki samorządowej. 

Gło na drewno surowe. 
Na onegdajszem posiedzeniu Komitetu 

ekonomicznego R. M. uchwalono wprowa- 
dzić cło wywozowe na drewno surowe. 

Wyjazd min. Składkowskiego do 
Lublina. 

Jak się dowiaduje Agencja PRESS, 
Minister Składkowski wyjeżdża jutro rano 
samochodem do Lublina w towarzystwie 
naczelnika wydziału aprowizacyjnego, p. 
Szwaąlbego. P. Minister jest oczekiwany w 
Lublinie około godz. 1l-ej przed gpołudn. 
i o tej godzinie spotka się z przedstawi- 
cielami kilku Ministerstw, którzy do Lub- 
lina wyjedžają już dziś wieczorem. 
Wyjazd p, Ministra do Lublina ma na celu 
dokonanie szczegółowych oględzin elewa- 
torów i innych urządzeń technicznych, 
przeznączonych do gromadzenia rezerw 

konany, że podpisanie proponowane- 
go prot:kółu przynajmniej przez Pol- 
skę i Z.S.R.R. oddaloby usługi nie- 
tylko konsolidacji stosunków pokojo- 
wych pomiędzy dwoma państwami, 

lecz nadto stałoby się najpotęžniej- 
szym czynnikiem pokoju w całej Euro- 
pie Wschodniej. jeżeli wszakże rząd 
polski nie podziela tego zdania co do 
doniosłości stałego pokoju pomiędzy 
Z.S.R.R. a Polską i uważa za rzecz 
pożądaną, by inne państwa Europy 
Wschodniej wzięły udział w protokó- 
le, to jego objekcje byłyby uzasad. 
nione i zrozumiałe tylko (w tym wy: 
padku, gdyby rząd sowiecki czynił 
jakąkolwiek trudność co do udziału 
tych krajów w proponowanym przez 
siebie protokole, W rzeczywistości 
jednak rząd sowiecki oświadczył w 
nocie z dnia 29 grudnia w formie 
absolutnie jasnej i niedopuszczającej 
żadnej dwuznacznej interpretacji, iż 
każde państwo, które tego zapragnie 
może przystąpić do protokółu. W tej- 
że nocie wyraził on pozatem pragnie- 
nie, aby wszystkie państwa sąsiednie 
wzięły udział w protokóle. Ta sama 
nota zaznacza, iż rząd sowiecki nara- 
zie zwrócił się z analogiczną propo- 
zycją do jednej tylko Litwy ‚а nie do 

pocztowa uiszczona ryczałtem. Opłata 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń, 

PRZEDSTAWI 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk - 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy, 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Maiinowskiego. 
DUKSZTY -- Bufet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. 'Smarzyński. 

CIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratusz 
NOWOGRÓDEK — kios 
N. ŚWIĘCIANY -— Księgarnia T-w 
OSZMIANA -— Księgarnia Spółdz. 
PIŃSK -— Księgamia Polska — St. Be 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Maci 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9, N. Tarasiejski. 

     

    
   

   

   nia Jažwinskiego. 
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IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność 
1iDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 E. Juczewska. 
WARSZAWA — T-w0 Ksiąg. Kol. „Ruch“, 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milinietrowy jednoszpaltowy na str. 2 
oraz nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 g 

-ej i 3-ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 
r. W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dró- 

żej. Zagraniczne 50 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 29 groszy. 
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PRACE KOMISJI REALIZOWA. 
NIA ŁOTEWSKO - ESTOŃSKIEJ 

UNJI CELNEJ. 
Wczoraj zrana odbyło się pierw- 

sze wstępne posiedzenie komisji re- 
alizowania _ łotewsko-estońskiej unii 
celnej. W naradzie wzięli udział przed- 
stawiciele komitetu giełdowego i sfer 
handiowo-przemysłowych, którzy wy- 
powiedzieli swe życzenia w 'związku 
z mającem się odbyć zwołaniem ple- 
narnego posiedzenia mieszanej ło- 
tewsko-estońskiej komisji. 

O godz. 5 wiecz, łotewska komi- 
sja zebrała się na plenarne posiedze- 
nie, na którem rozważono zasadnicze 
kwestje, jakie ma rozstrzygnąć komi- 
sja mieszana. Pierwsze posiedzenie 
nosiło przeważnie charakter organi- 
zacyjny. Następne posiedzenie wyzna- 
czono na wtorek. Na posiedzeniu tem 
zostanie konkretnie omówiony porzą- 
dek dzienny mającego się odbyć ple- 
narnego pósiedzenia komisji miesza- 
nej. Jak się wyjaśniło, ostońska ko- 
misja przybędzie do Rygi 18 stycznia 
i zabawi do 21 b. m. 

SKANDALICZNA DEMONSTRACJA 
BEZROBOTNYCH W RYDZE 
RYGA, 11. b. m. Tłum bezrobotnych, 

złożony p zeszło z tysiąca osób po 
burzliwym wiecu, Śpiwając międzyna- 
rodówkę, udał się do ministerstwa 
spraw zagranicznych, gdzie przedstawi- 
cieli demonstrantów niezwłocznie przy- 
ięli premjer Cielminsz i minister Ru- 
buls. Od imienia bezrobotnych wystą- 
pił pos.ł Weckałn, który snok jnie 
przedstawił ich żądania, w pewnej jed- 
nak chwili stracił nad sobą panowanie, 
grzmotnął pięścią w stół i zaczął krzy- 
czeć i wymyślać, inni delegaci widząc 
to, również podnieśli nieopisaną wrza- 
wę, kobiety zaś z zaciśniętemi pięścia- 
mi zaczęły następować na ministra, 
Dopiero liczny oddział policji po krót- 
kiem starciu z delegacją wyparł ją z 
gmachu ministerstwa na ulicę. Wówczas 
demonstracja ruszyła do prezydenta 
państwa, a stamtąd do prezydenta mia. 
Sta, skąd wszyscy udali się do domu 
ludowego, w którym po burzliwej dy- 
Skusj: zaczęto Śpiewać zakazane «p eśni 
rewolucyjne. Policja rzuciła się w tłum, 
chcąc aresztować dwóch  inicjatorów* 
śpiewu. Dcmonstranci rzucili się rato- 
wać swych kolegów z rąk policji i do 
piero interwenzja Weckałna zażegnała 
walkę i zmusiła wszystkich rozejść się. 
W związku z temi wystąpieniami policja 
zatrzymała 4 osoby, które fjednak 
wkrótce zwolniono, 

NOWY POSEŁ ŁOTEWSKI NA 
PRZYJĘCIU U WOLDEMARASA. 

Przędwczoraj nowy poseł łotew- 
ski w Kownie R. Liepinsz złożył 
pierwszą wizytę litewskiemu  premje- 
rowi i ministrowi spraw zagranicznych 
prof. Woldemarasowi. 

NARADY W SPRAWIE LITEWSKO- 
NIEMIECKIEGO UKŁADU. 

HANDLOWEGO. 
Z Kowna donoszą: Do Kowna z 

Berlina przybył poseł litewski w Niem- 
cezch Sidzikauskas, który przewodni- 
czył litewskiej delegacji podczas pro- 
wadzenia rokowań z rządem niemiec- 
kim w sprawie zawarcia litewsko - nie- 
mieckiego układu handlowego. Obec- 
nie w Kownie z udziałem Sidzikauska- 
sa odbywają się narady w sprawie raty 
fikacji rzeczonego układu. 

TEROR ! KONTRTEROR w 
MINSZCZYŽNIE, 

Z Mińska donoszą: Onegdaj sąd 
okręgowy w Homlu skazał na karę 
śmierci przez rozstrzelanie włościanina 
Bosawa za zabójstwo Ro UniCZYCECO 
„Ssielsowieiu* we wsi Pokaczki, 

Tegoż samego dnia, kiedy wyrok 
został ogłoszony, chłopi zamordowali 
we wsi Kohany, wpobliżu Homla, prze- 
wodniczącego „sielsowietu“ komunistę 

pozostałych krajów bałtyckich dla tej 
jedynej przyczyny, że kraje te, według 
otrzymanych informacyj, nie przystą- 
piły jeszcze formalnie do paktu pa- 
ryskiego. Rząd polski winien zrozu* 
mieć, że jest rzeczą niemożliwą zwró- 
cić się z propozycją niezwłocznego 
wprowadzenia w życie paktu do tych 
krajów, które go nie podpisały, lub 
doń nie przystąpiły, 

Rząd polski w nocie swej z dn. 10 
stycznia wyraża zdziwienie, że rząd 
sowiecki zwrócił się do Litwy z propo- 
zycją uczestniczenia w protokóle. Acz 
kolwiek Litwa, na zasadzie traktatu ry- 
skiego, nie sąsiaduje bezpośrednio ze 
Związkiem Sowieckim, rząd sowiecki 
mógłby z o wiele większem prawem 
wyrazić zdziwienie, że rząd polski do- 
maga się zaproszenia do uczestniczenia 
w pakcie Estonji i Finlandji, które te- 
rytorjalnie znajdują się o wiele dalej 
od granic Polski. jednakże różnica po- 
lega na tem ,że pomiędzy ZSSR a E- 
stonją i Finiandją nie istnieje żadna 
kwestja sporna, któraby mogła dawać 
podstawę do obaw o naruszenie pokoju 
w stosunkach pomiędzy temi państwa- 
mi, czego nie można powiedzieć o sto- 
sunkach, istniejących pomiędzy Polską 
a Litwą. jeszcze w okresie czasu sto- 
sunkowo bliskim stosunki polsko - li- 

Druga nota Sooietów 
Jak donosiliśmy we wczorajszym numerze 

12 w nocy Narkomindieł wręczył charge d'affaiies raj o godz, 
„Slowa“, wczo- 

Polskiemu p. Zielezińskiemu odpowiedź na noię rządu poiskie- 
go z dnia 0 stycznia. 
opublikowana. Dokładny 
cie niniejszej stronicy, 

W dniu wczorajszym nota ta została 
jej tekst podajemy w pierwszej szpal- 

  

Komisja regulaminowa o zmianie konstytucji 
WARSZAWA. 12.1. PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu sejmowej ko- 

misji regulaminowej i nietykalności poselskiej, odbytem pod przewodnic- 
twem pos. Liebermana (PPS) pos. Piasecki (BB) przedstawił projekt po- 
stanowień regulaminowych do przeprowadzenia rewizji konstytucji. Komisja 
przychyliła się do stanowiska komisji konstytucyjnej, według której rewizja 
konstytucji 111 podpisów oraz wniesienie wnidsku о zmianę na 15 dni 
przed postawieniem na porządku dziennym obrad Sejmu. Następnie przy- 
jęto wniosek o uzupełnienie regulaminu sejmowego, do którego dodano 
nowy rozdział IX pod zagłówkiem „Rewizja konstytucji". 

Debaty budžefowe 
Dalsze obrady nad budżefem Min. Skarhu. 

WARSZAWA. 12.1. (PAT). Sejmowa ko- 
misja budżetowa rozpoczęła dziś dalszy ciąg 
obrad nad budżetem Ministerstwa . Skarbu. 
Przewodniczący w zastępstwie chorego po- 
sła Byrki poseł Wyrzykowski. Na posiedze- 
niu obecni są minister skarbu Czechowicz i 
wiceminister Grodyński. 

W dalszym ciągu dyskusji pierwszy prze 
mawiał pos. Maksymiljan Malinowski (Wy-- 
zwolenie), uskarżając się że budżet za ma- 
10 uwzględnia interesy drobnego rolnictwa, 
a dalej skarży się na wstrzymanie kredytów 
prźez: Bank Rolny, podczas gdy wielcy ob- 
szarnicy otrzymują te kredyty łatwiej. Dalej 
mówca podnosi skargi ludności na nierówno- 
mierność wymiaru podatków i stoi na sta- 
nowisku, że zarówno minister skarbu, jak i 
cały rząd powinien się inaczej ustosunkować 
do potrzeb drobnego rolnictwa. 

nister Czechowicz w odpowiedzi pod- 
kreśla działalność Banku Rolrtego i zaznacza 
że jeżeli to będzie możliwe, kapitał zakłado- 
wy Banku Rolnego powiększony będzie je- 
szcze o 20 miljonów w bieżącym okresie. 
Jednocześnie jaki minister skarbu ma obowią 
zek pilnowania, żeby banki państwowe nie 
przekraczały możliwości finansowych.  Mi- 
nister uczynił to w stosunku do Banku Gos- 
podarstwa Krajowego i — jak zaznacza — 
musi także pilnować, aby Bank Rolny nie po- 
sunął się zadaleko. Bank Rolny na żądanie 
ministra opracował plan działalności na rok 
przyszły i zaprojektował  'emisję pożyczki 
długoterminowej na dwieście kilkadziesiąt mil 
jonų złotych. Przyznawanie pożyczek bez 
możliwośli ich zrealizowańia jest miedojfusz- 
czalne. Polityka Banku Rolnego musi się do- 
stosować do środków, jakiemi kraj rozporzą- 
dza. Rozwój kredytu długoterminowego nie 
może iść szybszem tempem, niż kapitaliza- 
cja. Pes 'spektywy na przyszłość zależą od 
możliwości lokat papierów. Robimy starania 
o uzyskanie rynków. 

Pos. Rosmarin (Koło Żydow.) uważa, że 
ciasnota pieniądza jest dlatego, że budżet 
państwa jest wyolbrzymiony i niema w Sej- 
mie i w opinji publicznej należytego oporu 
przeciwko temu wyolbrzymieniu. jest rze- 
czą Sejmu pomóc ministrowi, żeby to koło 
rozpędowe wstrzymał. Następnie mówca dłu 
żej omawia system podatkowy, a specjalnie 

ZEE się nad sposobem ściągania po- 
datków. Dalej omawia reformę podatkową. 
Wspomina o monopolu tytoniowym, wyraża 
jąc żal, że prowadzi on politykę antysemicką 
Mówiąc o monopolu spirytusowym, stoi na 
stanowisku że reforma podatku od spirytu- 
su należy do najpierwszych zadań rządu. W 

zakończeniu mówca zapowiada zgłoszenie 
wniosku o zmniejszenie rubryki podatku ob- 
rotowego. 

W dalszym ciągu posiedzenia komisji bu 
dżetowej minister Czechowicz zaznacza, że 
iimja rozwojowa podątku obrotowego nie 
jest tak zastraszająca, jak ją przedstawił pos. 
Rosmarin. W latach 1924 - 25 podatek ten 
dał około 200 milj. ówczesnych złotych. Jeże- 
li w roku bież. będzie nawet 350 milj. to wo- 
bec nowego parytetu otrzymamy. właściwie 
to samo, co było przedtem,, jakkolwiek kon- 
junktura gospodarcza niewąpliwie była zna- 
cznie lepsza. Co do sprawy art. 76, poruszo* 
nej przez pos. Rosmarina, to minister pod- 
kreślił, że już wyjaśnił iż pozwala on ustalić 
ryczałt dla niższych kategoryj płatników, po 
zasięgnięciu opinji organizacyjnej, reprezen- 
tujących te interesy. Monopol spirytusowy 
jest czesto atakowany i pewna część opinii 
publicznej, dotychczas nie chce się zgodzić z 
jego istnieniem. Nie jest jednak słuszne zda- 
nie, że monopol nie zwiększył dochodów 
skarbu z tego źródła. Dalej minister podkreś 
li, že po mubdki o charakterze politycznym 
nigdy nie wchodziły w grę w polityce Mi- 
nisterstwa Skarbu przy nadawaniu lub odbie- 
raniu koncesyj. Nie jest nam znany ani je- 
den taki wypadek. Minister zapowiada, że 
<a rzecz będzie zbadana, o ile będą dostar- 
<zone konkretne dane. Wreszcie minister po- 
rusza sprawę sprzedaży wyrobów monopolu 
spiyusowgo: 

os. Chądzyński (NRP) omawia sprawy 
podatkowe i nie zgadza się ze zdaniem, ja- 
«obzę podatki w Polsce były za wysokie. 

Wiceminister skarbu Grodyński daje wy- 
jaśnienia na zarzuty pos. Rybarskiego i Chą- 
dzyńskiego, dotyczące układu budżetu, wresz 
cie z naciskiem podkreśla, że Ministerstwo 
nie dawało żadnych zarządzeń 0 udzieleniu 
specjalnych nagród za gorliwość urzędników 
skarbowych w ściąganiu podatków, lecz że 
nagrody te dawane są za pracę w nadliczbo- 
wych godzinach. 

Pos. Błażkiewicz (Ukr.) nie godzi się z 
poglądem min. jakoby ludność rolnicza była 
uprzywilejowana pod względem  podatko- 
wym. Godzi się natomiast na projekt podat- 
ku majątkowego z zastrzeżeniem, ażeby on 
dotyczył ludzi istotnie majętnych. 

os. Dąbsk (Str. Chłop.) krytykuje sy- 
"rem gospodarski i finansów w Polsce, stwier 
dząając, że rzekomo stopa życiowa w szyb 
kiem tempie się obniża. Mówca uważa, że w 
związku z panującemi stosunkami u nas po- 
zostaje drożyzna pieniężna oraz brak kredy- 
tów zagranicznych. 

  

Rrwawe starcie z polieją w Żółkwi 
Trzy osoby zabite i 10 rannych. : 

LW“ W. 12.1. (PAT). Od kilku ai ludność wsi Batiatycze, powiat Żół- 
kiew usiłowała napadami i wywracantem furmanek przeszkadzać mieszkańcom 
sąsiedniej wsi w przewozie drzewa z pobliskiego lasu do tartaku w Ka- 
mionce Strumiłowej. Mimo stanowczych ostrzeeń ze strony starostwa, tak 
bezpośrednich jak i za pośrednictwem wójta oraz miejscowego proboszcza i 
mimo aresztowania w ubiegłym tygodniu kilku podżegaczy, dnia 11 stycznia 
br. o godz. 16 min. 15 doszło w tej wsi znowu do ubolewania godnych napa- 
dów 1a zwożących drzewo oraz ra policjantów, delegowanych dla ich obrony. 
Wobec zaatakowania p sterunkowych kamieniami oraz bezskuteczności wez- 
wania napastników do ustąpienia oddano strzał ostrzegawczy w powietrze, a 
skoro i to nie pomogło musiano użyć broni przeciwko napadającym i oddano 
salwę. Skutkiem salwy zostały 3 osoby zabite 10 rannych, poczem napastnicy 
rozproszyli się po domach unosząc rannych i zabitych. Na miejsce zajścia 
udał się bezzwłocznie starosta z Żółkwi oraz sędzia śledczy z Mostów Wiel 
ikch. Z ramienia województwa delegowano na miejsce podinspektora policji 
państwowej Łozinowskiego, na”: 'inika urzędu śledczego. zbożowych. Konczyca. 
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kowanego paktu. Po przystąpieniu do tewskie budziły poważne obawy co do 
łosów pokoju europejskiego i Polska 
sama starała się uzyskać w Lidze Naro 
dów zakończenie stanu wojennego, ist- 
niejącego pomiędzy nią a Litwą. Rząd 
sowiecki przypuszczał w następstwie 
tego, iż Polska będzie mogła jedynie 
przyklasnąč zaproszeniu uczestniczenia 
w protokóle wystosowanemu do repu- 
bliki litewskiej. Rząd polski oświadcza 
sam w swej nocie, że państwa bałtyc- 
kie zadeklarowały tylko w tej czy in- 
nej formie gotowość przystąpienia do 
Paktu Kelloga, z czego należy wnosić, 
iż sam akt przystąpienia jeszcze nie 
nastąpił. Przed wysłaniem do rządu pol 
skiego noty z dn. 2 grudnia, a przede- 
wszystkiem po wysłaniu tej noty, rząd 
sowiecki starał się wyjaśnić na drodze 
dyplomatycznej formalne stanowisko 
krajów bałtyckich w stosunku da paktu 
paryskiego. Jednakże wysiłki jego nie 
doprowadziły niestety, do żadnego wy- 
niku. Rząd sowiecki sądzi, że powinna 
istnieć sciśle określona formalna proce 
dura w sprawie przystąpienia do jakiel 
gokolwiek traktatu. Kiedy rząd sowiec- 
ki otrzymał zaproszenie do uczestnicze- 
nia w pakcie paryskim, wyjaśniono mu 
w odpowiedzi na zapytanie, w jakiej 
formie winien być sporządzony i pod- 
pisany akt przystąpienia do wzmian- 

paktu paryskiego rząd sowiecki został 
poinformowany, dzięki uprzejmemu po- 
średnictwu rządu francuskiego, iż rząd 
Stanów Zjednoczonych przyjął do wia- 
domości akt przystąpienia ZSSR do 
paktu, na zasadzie czego przesłano 
rządowi sowieckiemu odpis paktu pa- 
ryskiego, uwierzytelniony przez Kello- 
ga. Jeżeli ta sama procedura jest oba- 
wiązująca dla wszystkich państw, przy 
stępujących do paktu, to zdaje się być 
rzeczą łatwą ustalenie, które kraje bał- 
tyckie przystąpiły do paktu. Dotych- 
cząs rząd sowiecki posiada- wiadomość 
o oficjalnej notyfikacji rządu litewskie- 
go w sprawie przystąpienia do paktu 
paryskiego. Zresztą skoro tylka rząd 
któregokolwiek innego państwa bał- 
tyckiego złożyłby oficjalne oświadcze- 
nie o swem przystąpieniu do paktu, 
rząd sowiecki byłby gotów natychmiast 
zwrócić się do niego z. zaproszeniem 
przystąpienia do protokółu, zapropono 
wanego przez rząd sowiecki, w spra- 
wie” natychmiastowego wprowadzenia 
w życie paktu. Rząd sowiecki konty- 
nuje tymczasem swe wysiłki, mające 
na celu wyjaśnienia stanowiska krajów 
bałtyckich względem paktu paryskiego. 
Rząd sowiecki wie, iż rząd litewski po- 
dobne starania czyni w tym samym 
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kierunku. Rząd sowiecki byłby szcz:- 
śliwy, dowiedziawszy się, że rząd po.- 
ski czyni analogiczne starania. 

Tak samo o ile Rumunja znajdzie 
się w liczbie tych państw, które for- 
malnie przystąpiłby do paktu paryskie- 
go, to rząd sowiecki gotów jest zapro- 
sić ją do przystąpienia do proponowa- 
nego protokółu. jest rzeczą oczywistą, 
że przystępując do paktu 
rząd sowiecki w zupełności liczył się z 
faktem iż przyjmuje na siebie wzglę- 
dem Rumunji zobowiązanie wyrzecze- 
nia się metod wojennych, jako sposobu 
regulowania sporów od chwili, w któ- 
rej Rumunja przystąpiła do paktu, jak- 
kolwiek nie wyklucza to bynajmniej 
istniejących spraw spornych. Rząd so- 
wiecki nie może mieć więc żadnych za- 
strzeżeń przeciwko natychmiastowemu 
wprowadzeniu drogą przystąpienia te- 
goż rządu do protokółu sowiecko - poł 
skiego, co zresztą przewiduje par. 4 
tegoż protokółu. Rząd sowiecki byłby 
niezmiernie wdzięczny rządowi polskie 
mu za wyjaśnienie i jak najrychłejsze 
powiadomienie go o formalnem przy-- 
stąpieniu Rumunji do paktu paryskie- 
go oraz o tem, czy Rumunja zgadza się 
uczestniczyć w protokóle, zapropono- 
wanym przez rząd sowiecki. Powołanie 
się na Rumunję nie może być wobec 
tego uważane za wystarczające do wy- 
tłumaczenia odmowy rządu polskiego 
natychmiastowego _.urzeczywistnienia 
propozycji rządu sowieckiego. 

Biorąc jednak pod uwayę, iż propo- 
zycja sowiecka ma na celu natychmia- 
stowe wprowadzenie w życie paktu pa- 
ryskiego o wyrzeczeniu się wojny, przy 
najmniej między kilku państwami, rząd 
sowiecki wyraża obawę, iż stanowisko 
wymijające, czy -też odmowa ze strony 
tego lub owego państwa podpisania 
protokółu mogłaby przeszkodzić wej- 
ściu w życie tego protokółu a w kon- 
sekwencji również paktu paryskiego w 
stosunkach pomiędzy państwami, któ- 
re podpisały lub przystąpiły uprzednio 
do protokółu. 

Nota rządu polskiego powołuje się 
jako na drugą przeszkodę na drodze do 
urzeczywistnienia propozycji rządu $0- 
wieckiego na obowiązek solidarnej pro 
cedury ratyfikacyinej, wynikający rze- 
komo dia jego pierwotnych uczestni- 
ków z brzmienia paktu. paryskiego. 
Rząd sowiecki nie znajduje tego rodza- 
ju zobowiązania w pakcie paryskim, 
gdyż pakt ten nie wspomina nigdzie, 
że jego ratyfikacja przez państwa, któ- 
re pakt ten podpisały, winna nastąpić 
jednocześnie, albo też na podstawi 
jakiejkolwiek określonej procedury 
Pakt ten nie zawiera w stosunku do j 
go uczestników żadnego ograniczeni 
dotyczącego zawierania pomiędzy 1 
mi innych traktatów, których brzmió 
nie nie pozostawałoby w sprzeczności 
z paktem paryskim. W danym wypad- 
ku rząd sowiecki proponuje jedynie 
wprowadzenie w życie tegoż paktu pa- 
ryskiego pomiędzy dwoma państwami 
lub grupami państw. O ile inicjatorzy 
lub uczestnicy traktatu pragną utrwalić 
istniejące stosunki pokojowe i wyklu- 
czyć wojny z taktyki międzynarodowej, 
nie będą mogli występować przeciwko 
wszystkim układom, zmierzającym do 
tego samego celu. 

Rząd sowiecki przypuszcza, że za- 
równo naród rosyjski, jak i polski ze 
względu na swe interesy, jak i aspi- 
racje pokojowe nie może dopuścić do 
tego, ażeby trzecie państwa stawiały 
ich rządom przeszkody w sprawie wy- 
rzeczenia się wojny jako narzędzia po- 
lityki narodowej. Jest rzeczą mało pra- 
wdopodobną, ażeby znalazło się trze- 
cie państwo, które pozwoliłoby sobie 
na jawne ustawianie wzmiankowanych 
przeszkód. 

Potwierdzając, że żadne z państw 
trzecich, które podpisały pakt paryski, 
nie ratyfikowało go dotychczas, rząd 
polski wyraża w swej nocie nadzieję, 
że stanowisko tych mocarstw wzglę- 
dem traktatu zostanie w najbliższym 
czasie wyjaśnione. Rząd sowiecki są- 
dzi, że nadzieja ta nie powinna Polsce 
przeszkadzać w przyjęciu propozycji 
rządu sowieckiego. Fakt podpisania za- 
proponowanego protokółu zachowa 
swoje olbrzymie znaczenie moralne 
dla wzajemnych stosunków sowiecko - 
polskich. Nawet i w tym wypadku, gdy 
by nadzieje rządu polskiego nie były 
zanadto optymistyczne i gdyby proto- 
kół został niebawem pokryty przez 
wejście w życie traktatu paryskiego w 
stosunkach pomiędzy wszystkiemi je- 
go uczestnikami. Podpisanie protokółu 
miałoby a wiele większe znaczenie w 
tym wypadku, gdyby ratyfikacja paktu 
paryskiego przez wszystkie 15 państw 
opóźniła się z tych czy innych powo- 
dów na dłuższy czas. 

Pozwałając sobie zalecić powyższe 
rozważania uwadze rządu polskiego, 
rząd sowiecki będzie oczekiwał na jak 
najrychlejsze wyjaśnienie ostatecznego 
stanowiska rządu republiki polskiej w 
sprawie zaproponowanego protokółu 
oraz zawiadomienia co do gotowości 
rządu polskiego przyjęcia tej propozy- 
cji. 

Zechce Pan przyjąć itd. 

paryskiego 
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Przzchadzki po prowincji 
Proszę się nie dziwić, że porę obecną 

wybrałem i przeznaczyłem na próżniacko- 
filozoficzne podróże po próżnej też prowin- 
cji Uczyniłem to głównie z dwuch wzglę- 
dów. PO pierwsze: zamarzłe i zlodowaciałe 
drogi nasze nadają się tylko obecnie do ta-, 
kich podróży, po wtóre: — nie lubię mia- 
sta. 

Ja, z powołania bazgracz, a zatem i czy- 
telnik, tak mam oświeceniem nabitą głowę, 
iż gdzie spojrzę, wszędzie je widzę. Same 
światłe głowy, a: ask bije w oczy... To 
są miasta, a w .. autorowie, mówcy, 
poeci, literaci r go kalibru, słowem — 

    

    
   

   

   

  

same uprzy jowane głowy — fruges con- 
sumzere nati 

Tu zaś — chłopy niezgrabne i ciężkie 
jak kłod uszyć się żaden drągal nie może, 

  

     
   

r" stąpi. Po- 
wiedzmy prawd 
wnem barbarzy: m i dzikošcią. Wybra- 
tem įednak stanowczo wieš, gdyž obawiam 
się zbytniego oświecenia... 

Z Trok wróciłem do Landwarowa. Za- 
cząłem więc moją przechadzkę po tem „„hi- 
storycznem * miasteczku. Chodząc tak, a mo- 
że zagawroniws: ię poślizgnąłem się i upa- 
dłem, a że bruki tamtejsze są bardzo ku 
rynsztokom spuszczone — poślizgnąłem się 
w dół i stanąłem jakoś na głowie do góry 
nogami, Całe szczęście, że nikt tego nie wi- 
dział. Gdyby to zdarzyło się w oświeconem 
mieście — pomyślałem — wówczas zbiego- 
wisko całe: protokół, karetka pogotowia, re- 
porterzy pism, tłumy ludzi i t. d. i t. d. A 
tu — spłoszyłem jeno stadko zgłodniałych 
wróbli, szukających żeru... Przyszedłszy do 
przytomności, postąpiłem kilka kroków na- 
przód, ku schodom dużego dość domu. To 
była rezydencja zlikwidowanego Urzędu gmi- 
ny landwarowskiej, a teraz — restauracja, 
piwiarnia i... noclegi. Westchnątem jeno na 
myśl o takiej rozbudowie naszych miaste- 
czek i z żalem ruszyłem dalej. Wszędzie wi- 
działem jeno znaki i napisy: piwiarnia, sklep 
spożywczy, znów  piwiarnia, znów sklep 
spożywczy i tak w kółko. 

— Gdzież tu szkoła? — spytałem zgar- 
bionego od zimna przechodnia. 

— O, panoczku, hen pod lasem, ostatni 
dom w Landwarowie — odparł zaczepnięty. 
Zrezygnowaiem, gdyż ciemność ustała. Szu- 
kam poczty, by przesłać stąd pozdrowienia 
swemu przyjacielowi z miasta,  zajętemu 
obecnie odkopanym podczas przeprowadza- 
nia kanalizacji rękopisem, zawierającym filo- 
zoficzny trakiat Cycerona o rozmaitych spo- 
sobach przygotowywania,  przyprawiania i 
pieczenia kurcząt. Sunę się więc wśród egip- 
skich ciemności po schodkach w górę, na 
I piętro poczem znajduję się w zakopconej 
sali, gdzie za przegródką ślepnie od lamp 
naftowych Nr. 5 — aż trzech urzędników. 
Wyszedłem stąd mocno zaczadzony, waląc 
się na oślep przez ciemną klatkę schodową, 
Na szczęście w domu tym, (w domu p. A. 
Gwiazdy) na parterze mieści się ambulato- 
rium Kasy Chorych, (skąd aż bije światło” 
elektryczne) gdzie udzielono mi pierwszej i 
ostatniej pomocy lekarskiej. Odtąd tak wiel- 
kim gniewem wybucham, że musiałbym na- 
koniec pęknąć ze złości, jeślibym dłużej mil- 
czał. Pozwólcie zatem, niech się zemszczę, 
wynurzając me skargi. Urząd ten polecam 
szczególnej pamięci p. Dyrektorowi Poczt i 
Telegrafów w oświeconem Wilnie. 

Nazajutrz, zdjąwszy bandaże z głowy 
ruszyłem na wieś, gdyż wzięła mię ochota 
zobaczyć: co się tam dzieje? Po drogach 
spotykałem szyldy i drogowskazy, których, 
jeśli mam być szczery — nie rozumiałem 

*wcale. Bo jakże tu rozumieć napisy gmin, 
a nawet powiatów dziś nieistniejących? W 
dodatku, niektóre z nich mieszczą się na słu- 
pach o barwach narodowych niemieckich. 

Ha, — pomyślałem — może to zabytki 
historyczne? Może... wreszcie imaginacja od 
blasku śnieżnego? Walnąłem więc co sił pię- 
ścią w jeden (a mówię to pod sekretem) 1 
schowałem go do dużego, podróżnego wora, 
madętego wiatrem, jako corpus delicti. Sądzę, 
że szkody przez to nikomu nie uczyniłem, 
dwrotnie — zasługa moja niepospolita, za 

co nałfeży mi się stanowczo order, mniejsza 
© to jaki, ale order i basta. 

W dali zauważyłem zwykłe domy wiej- 
skie i obok nich domki małe. Sądziłem z po- 
Czątku, że to letniska jakie, (errare humanum 

  

    

      

  

    

| DORO 
CHWILKA RADJOWA 

Od dawna już mam radjo u siebie w 
domu — oczywiście zalegalizowane, 
zarejestrowane i opłacane regularnie 
co miesiąc na ręce listonosza. 

Nie znam idealniejszego inkasenta. 
Taki przydałby się Syndykatowi Dzien 
nikarzy i Towarzystwu Przyjaciół Na- 
uk! Poda listy, poda gazety, dorzuci 
nawet jakąś opaskę całkiem nie do 
mnie adresowaną — i wciąż jeszcze 
grzebie gdzieś głęboko w swojej tor- 
bie. 

— Ja tu mam įeszcze.... 
I już trzyma w ręku zadrukowany 

karteluszek, djablo podobny do typo- 
wego pokwitowania. Trzyma w ręku 
papierek, nic nie mówi, tylko nie rusza 
się od progu. Mimowoli, choćbyś był 
niewiedzieć jak zajęty, zwrócisz uwa- 

" gę — spojrzysz raz i drugi ku drzwiom 
— i zaczniesz obmacywać się po kie- 
szeniach. 

— Aha!.. Radjo? 
— Tak. 
I zacna, współczująca dusza listo- 

nosza zrobi najprzyjemniejszą twarz, 
na jaką zdobyć się może. U drzwi za- 
szemrze głos nabrzmiały najserdecz- 
niejszą perswazją: 

— Wszystkiego trzy złote... 
Prawda! Wszystkiego trzy złote? 

Nie Bóg wie jaka suma. Od obiadu coś 
urwiesz, do Sztralla na kawę nie pój- 
dziesz, obejdzie się bez krawata, co ci 
się tak w oknie gdzieś sklepowem po- 
dobał — a trzy złote za radja zapła- 
cisz. 

Trzy złote! Ileż to wypadnie na 
dzień? Wypadnie dziesięć gro- 
szy dziennie za tyle to a tyle go- 
dzin muzyki, -deklamacji, wykładów 
prelekcyjnych, zradjofonizowanych 
słuchowisk, porozgłośnianych transmi- 

organizowany 

  

est) aż, jak się okazało. to wykonanie 
najnowszych przepisów sanitarnych. Na- 
prawdę, są to rzeczy, o których i filozofom 
(podobnym do mnie), się nie śniło, pomyśla- 
łem, zachodząc do chałupy jednego z go- 
spodarzy. 

— OOpowiedźcie, ojcze — jak wam się 
powodzi — jaki wasz dostatek? — indago- 
wałem. 

— Chwalić Boga, chleb na stole, pod 
wiosnę może go zabraknie, my z tem przy- 
wykszy — rozpoczął poczciwiec. — Gorzej 
z poszorem dla ioły, mało w tym roku 
słomy, a siano jeszcze na łąkach. 

— Na łąkach, jakto, co to znaczy? — 
przerwałem. — Zwyczajnie panoczku, nasze 
łąki to rojsty, więc zwozimy siano, gdy 
ziemia dobrze zamarznie. Zwykle siana te 
przepadają, gniją, butwieją i t. d. 

— A rodzina u was duża? — wtrąciłem, 
— Ošmioro, a troje zabrał Bóg ku swej 

chwale... zakończył ze łzą w oku pięciohte- 
ktarowy gospodarz. 

Obok wsi, — tu tam, ówdzie i wszędzie 
rozrzucone są po polach chaty; — to kolo- 
niści po komasacji gruntów (szachownic). 

Na jedną rzecz zwróciłbym uwagę: na 
niewłaściwe zachowanie przez tychże nazwy 
dawnej miejscowości. Weźmy zwykły przy- 
kład. We wsi parafjalne święto. Mieszkający 
tuż obok (niekiedy o 100 nawet metrów) 
tak zwani koloniści pracują w całem znacze- 
niu tego słowa, gdyż... należą do innej pa- 
raiji. Jabym to nazwał demoralizacją i sui 
generis profanacją religji. 

  

   
   

Opuszczam wreszcie ową wieś i sły- 
szę z oddali jakieś kwilenie, piszczeniew. 
Idę więc za głosem, pełnym przygód, któ- 
ry zaprowadził mię, O dziw nad dziwy: na 
cmentarzii| Wszelki duch.., jako, kandydat 
do orderu uzbrajain się w ów szyld i wo- 
rek i, drżąc (oczywiście z zimna) krzyczę 
w niebogłosy: Kto tutaj- leź do workall! 
Daremne jedaak były moje okrzyki: pisk 
nie ustawał do worka nikt i nic (oprócz 
powietrza) nie właziło. Chcąc jednak zdo- 
być sławę (Ferostraiesa) zbliżyłem się w 
końcu do miejsca, skąd pochodziły dzikie 
kwiki-ryki. Okazałe się, świnia, polująca 
nasciałą zmarłych—wpadłą do zapadłej już 
mogiły i ani do góry, ani w dół. Jako spor- 
towiec i zwolennik wychowania fizycznego 
chwyciłem świnię (jak Herkules) za... ogon 
i podrzucłem ją w górę — niby śnieżkę 

ką, 
Syt przygód udałem się do pobliskiego 

przystanku (położonego jednak o 18 kim.) 
kolejowego. W poczekalni ujrzałem nie- 
których pasażerów, a zwłaszcza pasażerki 
z zydelkami. Trapiło mię to niezmiernie, 
w jakim celu podró ni używajątego sprzę- 
tu? Zagadnienie to wkrótce się samo wy: 
jaśniło. Nadszedł pociąz, a ponieważ brak 
pod vyższenią na torze, więc pasażerowie 8 
stawali na zydelkach i zą pomocą sznu- 
reczka wciągali je do wagonu... W ten spo- 
sób, nie spotykaay w Żadnych opisach, 8 
odbywa się u nas (powiedzmy wyraźniej: 
w Ponarach) podróż koleją. 

Dotarłszy wreszcie do Wilna, wykrzy- 
knąłem zaraz na stacji: Niech żyją oŚwie- 
cone miasta, a w nich światłe głowył... 

Норко. 

  

Ё GORĄCZKA 

— to widomy objaw choroby, to znak ostrze 
gawczy, że organizm jest w niebezpieczeńst- 
wie. Chcąc ratować chorego, lekarz i do- 
mownicy muszą zdać sobie sprawę z istoty 
niedomagania, a niema prostszej drogi, jak 
zmierzenie jego temperatury. arę kresek 
mniej lub więcej częstokroć przesadza cha- 

rakter niedomagania, lecz uczynić to może 
jedynie ciepłomierz idealnie czuły, reagują- 
cy na najdrobniejsze odchyłenia od normal- 
nej ciepłoty. Aby trafnie orzec o wysokości 
temperatury i dzięki temu obrać najwłaści- 
wszą drogę leczenia pacjenta, należy użyć 
jedynie czułego termometru, za jaki słusznie 
słynie we wszystkich krajach termometr 
Kramera, który każdemu możemy polecić. 

syj, zdetektorowanych obiegowisk po 
ziemskim globie etc. etc. O, moja bab- 
ciu, żeś nie dożyła takich dziwowiski 

Aliści, pomimo, iż wówczas kiedym 
radjo u siebie odbiorcze „zakładał, 
nic u nas w Wilnie nie było nad radjo 
modniejszego, czy ja kiedy choć po- 
deszłem do cudotwórczego aparatu? 
Czym kiedy założywszy słuchawki na 
uszy, rozsiadł się wygodnie w fotelu? 
Broń Boże! Czasu nigdy nie było 
po temu. Dla człowieka żyjącego, jak 
to mówią, od rana do nocy z zegarkiem 
w ręku... radjo to niedostępne nic-nie- 
robienie, to rozrywka, na którą kiedyż 
to można sobie pozwolić! I — przy- 
znam się z całą szczerością — w owej 
mego życia epoce (tak niedawnej je- 
szcze) stosunek mój do radja był taki 
w przybliżeniu jak lisa z bajki — do 
winogron. Pi! Kadjo! Jest tam czem 
tak bardzo interesować się! No, i co, 
wielkie rzeczy? jeszcze jeśliby stacja 
wileńska była co się zowie potężna... 
jeśliby jej zasiąg (tak się mówi?) się- 
gał aż na Paryż, Londyn, San Franci- 
sco, Benares.... 

Lecz przyszła kreska na Matyska. 
Anim się spostrzegł jak pewnego dnia 
znalazłem się ciężko chory w lecznicy 
— przykuty do łóżka na nieograniczo- 
ny czas. Kiedy mi się przy Boskiej i 
ludzkiej pomocy polepszyło, a książ- 
ka wszelka była jeszcze dla osłabione- 
go chorobą intelektu za męczącą, za 
esencjonalną — z jakąż radością za- 
częłem zaprawiać się do słuchania... 
radja, tak, radja umieszczonego tuż 
przy mojem łóżku i oddanego mi na 
niepodzielny użytek! Początkowo było 
wszystko za głośne, za hałaśliwe... W 
miarę wracania jakich takich sił, za- 
częło radjo stanowić  najpožądanszą 
dla mnie rozrywkę podczas długich, 
długich godzin przymusowej bezwład- 
ności i inercji. 

Gdy minęły tygodnie —- byłem już 

Dnia 19 stycznia 1929 roku w salonach kasyna 

CZNY BAL ROLNIKO 
pad profekforafem Pana Ministra Rolnictwa KAROLA NIEZABYTOWSKIEGO 

przez Koło Rolników studentów U. S. nabywać u pań Gospodyń oraz w Ic kalu „Kola“ (Zakretowa 1) codziennie od 6—T-ej. 
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„ Ninieįszem podaję do wiadomo- 
ści, że po powrocie z zagranicy roz- 
poczynam lekcje z dniem 15 b. m. 

Prywatna klasa spiewu solowego. 
Partje operowe pod kierownictwem 
Prof. GAŁKOWSKIEGO. 

g e aae w dnie powszednie od 2-ej 

3 W. TOCZYŁOWSKA 
® Bernardyński zaułek 3—8. 
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CHÓROBY PŁUC 

Stosowany przez p. p. Doktorów 
„Balsam Thiocolan Ave“ 

przy gruźlicy; bronchicie, kaszlu 
ułatwia wydzielanie się plwociny, 
wzmacnia organizm i samopuczucie 

chorego, powiększa wagę ciała. 
„Balsam ihiocolan Age“ 

sprzedają apteki i składy apteczne. 
Żądać tylko w CE opako- 
waniu apteki A. GĄSECKIEGO w 
0-lv9g Warszawie, ul, Leszno 41. 
Skład w Wilnie, ul Zarzecze 30 m. 7. 

| ETU WARTE CNEB TECEIM WRERE CZA 
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В. м Wilnie. Bilety można zawczasu 

wśród programów wileńskiego Radja 
jak u siebie. Jak czytanie dzień w dzień 
„Kurjerka'* w nałóg wchodzi, tak stać 
się można nałogowym słuchaczem ra- 
dja, Zawsze oczywiście pod  warun- 
kiem, że ma się c z as po temu! 

No, i cóż? No, i jakże? Prawda? 
Co za cudowny wynalazek! Co? Mo- 
że nie? A stacja nasza wileńska, wca- 
le... wcale... Stara się. Robi co może. 

Transmisje to z Warszawy, to z 
Poznania, to z Katowic... Co? Może 
nie? 

Ach! — a toż co znowu!!! 
Pokój, w którym piszę te słowa, 

nieduży jest, wszelako lampa stojąca 
na stoliku pod oknem nie obejmuje go 
światłem swojem do tego stopnia aby 
kąty dalsze nie tonęły w półmroku. 

W momencie, kiedym nakreślił na 
papierze wyrazy „Co? Może nie? ktoś 
— zdawało mi się jakby chrząknął u 
zamkniętych drzwi. 

Spojrzałem w przeciwległy kąt po- 
koju — i struchlałem. 

U zamkniętych wciąż drzwi stała 
postać mężczyzny ze skrzyżowanemi 
na piersiach rękami. Oparty był pleca- 
mi o Ścianę i patrzył prosto ku mnie. 

Dopiero zmrużywszy oczy przywy- 
kłe do światła lampy, rozpoznałem w 
mroku rysy twarzy... U drzwi, oparty 
o ścianę, ze skrzyżowanemi na pier- 
siach rękami stał — wątpliwości żad- 
nej nie było! — we własnej osobie: p. 
Witold Hulewicz, kierownik wileńskie- 
go Radja. Bladą miał, jak zwykle, 
twarz piękną bladością staro-greckich 
alabastrów; spojrzawszy na mnie, 
przymknął swe czarne, 
oczy w prześlicznej oprawie długich 
rzęs i interesujących  światło-cieni; 
podniósł nieco w górę głowę — i stał 
nieruchomy. 

— Wszelki duch chwali Pana Bo- 
ga! — zawołałem. To pan, panie Wi- 
toldzie?! 

TS WMA 

    

fascynujące. 

  

   

    

SWETRY 
wielki wybór 

po cenach konkurencyjnych 

Skladniza sportowa | 
Wiieńska 10, 

Sieg, To 
Czopki he- fpni* (Z kogutkiem) “ 
moroidalne „Warńcoł usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

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

: S EET SARAS PRESS 

OGŁOSZENIE. 

Nadleśnictwo Wileńskie podaje do wiado- 
mości iż w dniu 21.1.1929 roku o godz. 11-eį 
w kancelarji Nadleśnictwa Wileńskiego Wil- 
no, ul. Piłsudskiego 20 odbędą się przetargi 
ustne i pisemne na sprzedaż drewna użyt- 
kowego: 744,38 m3 sosny i 9,49 m3 świer- 
ku w dłużycach i klocach z urocz. Dusinię- 
ta, oddz. 36 obrębu Ponarskiego Bartjami od 
5 do 20 mtr3. 

Warunki przetargowe, szematy umów są 
do przejrzenia w godzinach urzędowych w 
kancelarji Nadleśnictwa Wileńskiego, ul. Pił- 
sudskiego 20 m. 4. 

Nadleśnictwo Wiłeńskie. 

: garnizonowego (Mickiewicza 13) 

Nie odezwał się żaden głos. Tylko 
w żarówce lampy światło zapelgalo 
raz i drugi jakby kto na nie dmuchnął. 
„Zjawa zmaterjalizowana!*  przem- 
knęło mi po głowie. 

Tak też i było w istocie. Choćby 
dla tej prostej przyczyny, że nie mogło 
być inaczej. 

I widząc, że odwrócony od stolika 
ku drzwiom siedzę jak skamieniały 
— rzekła zjawa: 

— Niech pan spokojnie pisze dalej. 
W najmniejszej mierze nie przeszka- 
dzam. Proszę bardzo! Przyszedłem tu 
jedynie poto, aby panu przypomnieć, 
że od naszych radjoabonentów pobie- 
ramy opłaty tylko... uważa pan?... tyl- 
ko trzy złote na miesiąc. Powtarzam: 
trzy złote miesięcznie. 

— Właśnie to przed chwilą napi- 
sałem. 

-— Bardzo mnie to cieszy. Zechce 
pan może nadmienić, że za 10 groszy 
dziennie... 
— Już nadmieniłem. 
— Tak? To bardzo po dżentelmeń- 

sku z pańskiej strony. Jeżeliby jednak 
pomimo to skusiło coś pana... to lub 
owo krytykować... bądź w układzie 
programów, bądź w ich wykonaniu... 
bądź wreszcie stawiac jakieś objekcje 
personalne albo żądania... rozumie 
pan?... 

Chrząknąłem potakująco. 
— Od tego tu jestem — ciągnął 

dalej niesamowity fantom — aby w 
tym krytycznym (wyrażam się asso- 
nansowo, instrumentalnie) aby w kry- 
tycznym momencie przypomnieć panu, 
że za 10 groszy opłaty dziennej... 

— Nie można stawiać wygórowa- 
nych wymagań — dokończyłem. 

— Ź ust mi pan wyjąłeś. Proszę 
tedy... wystrzegać się! 

I głosem, którego nie mogę nazwać 
inaczej jak grobowym, zupełnie jakby 
wymawiał popielcowe Memento 

Nowiny z Angfil. 
U łoża królewskiego. — Obrazy do wynajęcia. — Kryzys „Armji 

Zbawienia”, 

Choroba króla jest w dalszym cią- 
gu najważniejszym ewenementem kra: 
ju. Każdy Anglik zaczyna czytanie ga- 
zety od biuletynu zdrowia, umieszczo- 
nego w widocznem miejscu. Przed 
pałacem Buckinghamskim, na bramie 
którego są stale wywieszano ostat- 
nie wiadomości, stoi zawsze olbrzymi 
tłum cisnący się do kartki białego 
papieru. 

Jak bardzo interesuje on każdego 
Anglika, Świadczy następujące zdarze- 
nie: 

Jakiś poważny jegomość, o minie 
lorda, wsiadł do taksisa i kazał się 
zawieźć na Scotland Yard, po drodze 
jednak nakazał zboczyć przed pałac 
Buckinghamski. Szoferczekał w oddali 
a poważny jegomość począł się prze- 
ciskać do wywieszonego biuletynu. 
Ponieważ tłum był bardzo wielki 
zmitrężył dobry kwadrans. Gdy wró- 
cił do samochodu zauważył, że szo- 
fer nie włączył licznika na postój. 
„Jakże mógłbym brać pieniądze га 
czas zużyty na przeczytanie biuletynu 
— rzekł szoier zapytany Oo przyczynę 
swej filantropji — sambym poszedł 
przeczytać gdyby ktoś popilnował ma- 
szyny przez ten czas. Lepiej powiedz 
mi pan, co też tam stoi napisane! 

Wielkie zainteresowanie wywołały 
nowe pomysły doktorów. Doszli oni 
do wniosku, że powietrze w pokoju 
króla nie jest dość zdrowe i  posta- 
nowili temu zaradzić. Dzięki specjal- 
nej instalacji bierze się powietrze z 
ogrodów pałacowych, następnie oczy- 
szcza się je zapomocą prądu zimnej 
wody z rozpuszczonemi wewnątrz 
środkami dezynfekcyjnemi, potem dzię» 
ki przyrządom kondensacyjnym usuwa 
się wilgoć powietrza, a wreszcie prze- 
puściwszy je przez odpowiednio na- 
grzane rury — wprowadza się je do 
pokoju króla. 

Doprawdy, jeśli Jerzy V umrze, 
to nie z winy przestarzałych środków 
leczniczych. 

M. William Lewellyn został ostat- 
nio prezesem Akademji Królewskiej. 
Wysunął on ciekawy projekt wynaj- 
mowania obrazów i dzieł sztuki wiel- 
kich galerji na osiem względnie i5 
dni. Motywuje on to tem, że wielu 

3; Anglików nigdy nie widziało prawdzi- 
wego dzieła sztuki, a jeśli i widziało 
to jako coś niezmiernie niezwykłego, 
nieo siągalnego— gdzieś na ścianie mu- 
zeum. Otóż procedura wynajmu roz- 
budzi w zimnokrwistych Anglikach za- 
miłowanie do pięknego decorum miesz- 
kania i skłoni do kupowania potem 
obrazów i rzeźb. Pozatem wzmoże to 
popyt na dzieła sztuki, wzmoże este- 
tykę i poczucie artyzmu mieszkańców, 
wzmoże przyjemności życiowe, wzmo 
że zamożność biednych artystów, 
wzmoże... no słowem wszystko wzmo- 
że, gdyż projekt jest doskonały. 

Poza pomysłowym prezesem, nikt 
się jeszcze wstej kwestji nie wypo- 
wiedział, Sam mister Lewellyn ma tyl. 
ko jedną obawę: czy zechce ktoś wy- 
najmywać....? >. 

Na jakiemš przedmieściu Londynu 

  

swych  paraijan towarzystwo pod = 
nazwą: Armja Zbawienia. Małe kółko 
rozszerzało się błyskawicznie i dziś 
liczy parę miljonów członków. Gene- 
rałem armji bił do 19 2 r. pastor— 
założyciel Booth. Umierając przelai 
swą władzę na syna, który po dziś 
dzień piastuje piekną godność wodza 
największej armji na Świecie. Ale 
Booth choć w sile wieku, liczy. za- 
ledwie 72 lata, zamierza rychło umrzeć, y 
Wedle statutu musi on zamianować * 
Swego następcę za życia. Otóż gene- 
rał nosi się nietajnie z myślą wyzna- 
czenia swej żony jako następczyni, 

W Ameryce, gdzie Armja 
bardzo rozpowszechniona, powstała 
siłna opozycja. Mają dość tych rz 
dów, chcą kogoś nowego. I wystiwa* 
ja kandydaturę... miss Eveliny Booth, 
siostry generała. 

Jasnem jest, że wszystko jest in- 
trygą milutkiej miss, która ogarnięta 
żądzą władzy buntuje zbawicieli ame- 
rykańskich. Pani generałowa również 
nie zamierza zrezygnować, zwłaszcza, 
że prawo, w postaci woli męża, jest 

jest 

za nią. Biedny generał nie wie, co po- 
cząć chciałby umrzeć spokojnie a tu 
musi żyć, by zażegnać awanturę mię- 
dzy ukochaną żoneczką 
siostrzyczką, 

i nieznośną 

Karol, 

  

    

  

szenne grube 

(TR , ВУг (Wołyńskie) 

MAKUCRHUY w faflach lub 
mielone. 

oraz tak niezbędnie potrzebne do- 

datki do paszy jak: 

mączkę mięsną, mączkę ko- 
stną, kredę szlamowaną i sól 

bydięcą poleca 

„yami Nasrodzki 
В 

Wilao, Zawalna Nr. 11-a, tel. 6-87; | 

SKŁAD MASZYN i NARZĘDZI * 

ROLNICZYCH, 51 
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TO SZCZYT PRECYZJA 
w 1878 r. pastor Booth założył wśród $4B-42$424345 UB 

odhędzie się 

homo quia pulvis es, powtó- 
rzył raz jeszcze, jak radjowy jaki ko- 
munikat: 

— Niech pan pamięta, že pobiera- 
jąc. trzy złote miesięcznej opłaty nie 
jesteśmy wprost w stanie karmić na- 
szych najszanowniejszych i najczcigo- 
dniejszych radjosłuchaczy... ananasa- 
mi i kawiorem. 

Zamilkł i po chwili, jakby przypo- 
mniawszy coś sobie, zagadnął: 

— A propos! Jakże? Słucha 
pan fmabożeństw- I cóż? A pamięta pan 
jak się pan w „Słowie ciskał wołając: 
„Profanacja! Bluźnierstwo! Jak można! 
Mszę Świętą „nadawać* przez radjo!* 

— Pamiętam. Miałem wrażenie, że 
jakoś... nie wypada... nie godzi się... 
Intencje, przyzna pan, moje były naj- 
jepsze i całkiem nawet bogobojne. Bra- 
kło mi — doświadczenia. Dziś, kiedym 
sam przesłuchał tyle nabożeństw na- 
dawanych we wszystkie świata, strony 
przez radjo, z całą otwartością i lojal- 
nością wyznaję, że zmieniłem swój po- 
gląd. Owszem — nic te transmisje nie 
mają w sobie rażącego, a niezaprzecze- 
nie wielu, wielu ludziom dają rzetelną 
radość i nastrajają ich  modlitewnie. 
Słowem: chwała Boża i pobożność 
stąd urastają. Mogę tylko cieszyć się, 
żem był w błędzie. Co zaś tylko do na-. 
bożeństwa w Kaplicy Ostrobramskiej, 
to sądziłbym, że transmitowanie na ca- 
łą Polskę może tu i owdzie sprawiać 
zawód. Radjosłuchacze słyszą tylko 
śpiewający przygodny tłum modlących 
się, co nawet artystycznych wrażeń ni- 
komu nie da oraz słyszą przemówienie 
kapłana najczęściej szablonowe. I ko- 
niec. Oczywiście... To się transmituje 
z czego się nabożeństwo Ostrobram- 
skie składa. Lecz, jakież by zgoła inne 
wrażenie „na Polskę całą” wywierała 
wykonana świetnie np. „Litanja'* Mo- 
niuszki lub chór jaki piękny wraz z 
przemówieniem, którego z najlepszych 

w į 
naszych oratorów kościelnych. Ostra- 
brama! To przecie nie pierwszy lepszy 
wiejski kościołek, Wszystko, co jako 
„ostrobramskie“, jdzie „na Polskę ca- 
łą”, powinno... jeżeli nie olśniewać to 
wzruszać do głębi, jeżeli nie impono- 
wać, to działać mocno na wyobraźnię. . 
Nadawane przez radjo dotychczasowe 
nabożeństwa z Kaplicy Ostrobramskiej 
domagają się gruntownej rewizji. 

— A muzyka wogóle? Nie żałuje- 
my jej, prawda? Produkcje naszej wła- 
snej rozgłośni wileńskiej — i warszaw- 
skiej... koncerty symfoniczne i poranki 
z Filharmonji warszawskiej... muzyka 
z płyt gramofonowych... opera poznań- 
ska... muzyka taneczna z Bristolu, Z 
Qazy, z Gastronomii... 

— Hola, hola! Sam wyliczę jeszcze 
szczegółowiej. Ani słowa, trafi się raz 
i drugi bardzo piękny koncert, że roz- 
bolą się uszy od nacisku słuchawek, 
a człowiek wciąż słucha i słucha. ® 
wprowadziliście do programów dość + 
częste „kwadranse cytry* prof. Witol- + 
da Jodki. Brawo! Prześlicznie gra ten + 
wielki artysta na... małym instrumen- 
cie. Choć cytra dla niektórych nastro- 
jów muzycznych wprost niezastąpio” 
na! Nie trzeba tylko na niej rozpinać » * 
jak na Madejowem łożu np. Pieśni Sol- 
vegi Griega. Poco? Nawet mazur, choć 
by niewiedzieć. jak artystycznie i sub- 
telnie wykonany... nie dla cytry. 

Zjawa poruszyła się u drzwi. Lecz 
mnie już ponosiło: : 

— А wzamian za tę wšcieklą rekla- 
mę, którą robicie dzień w dzień Rudz- 
kiemu z Marszałkowskiej 87 i 146& 
(ktoby nie spamiętał!) powinien on“ 
wam dawać dla stacji wileńskiej całe 
fury płyt! Bywa jednak, że jedne i te 

   
P 

same płyty jak zaczniecie przewracać 
z jednej strony na drugą... . ł 

— Memento!.. zawołała od 
drzwi zjawa. Memento! 
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W związku z odbytem niedawno posie- 
dzeniem radców Izby Przemysłowo - Handlo- 
wej „Wilner Tog“ zamieszcza następujące 
uwagi: 

W sferach kupieckich i przemysłowych 
zainteresowanie dla Izby wzrasta coraz bar- 
dziej, chociaż jednocześine szeroki ogół kup- 
ców nie bardzo dokładnie zdaje sobie sprawę 
z doniosłego znaczenia powstania tej insty- 
fucji. lak się okazuje w Stowarzyszeniu 

„śChrześcijan Przemysłowców i Kupców w 
Wilnie nawiasem -mówiąc w instytucji w 

į żne wpływy endecji, 
ął obrany p. Ro- 

man Ruciń ględu na to iż na 
isko dyrektora jest wysunięty p. Ro- 

Chadek, a obecnie członek BBWZR 
p. Ruciński człowiek podobno bezpartyjny, 
iecz znajdujący się ostatnio pod wpływami 

deków będzie dła nich pożądanym szyldem 
>” Jak nas informują na wtorkowem posie- 
dzeniu radnych, nięktórzy bardzo poważni 
przedstawiciele radców chrześcijan jak np. 
Z. Nagrodzki złożyli kompromisowy wniosek 
domagając się, by reprezentantów których 
łzba będzie mianowała do różnych instytu- 
cyj jak komisji Szacunkowej i t.d. desygno- 
wał zarząd składający się z 9 osób nie zaś 
małe prezydjum w którem nie wszystkie zrze 
szenia znajdujące się na terenie 4 wojew. 
będą miały swych przedstawicieli. 

   
       

    

      

   

   

  

Endecy, ych reprezentował p. Dyr. 
Wodzinows łowiek, przebywający w Wil 
nie od niedawna, nie dopuścili do osiągnięcia 
porozumienia nie chcąc dopuścić do współ- 
pracy osób nie ze swego grona. 

RERSKZKASLTOZWOWZE COWKNA Ž 

    

ditzy Zion Wschodiit 
Żydzi 6 Izbie Kandiewa-Przemysłowej 

Niestety p. Ruciński przewodniczący po- 
siedzenia nie potrafił zlikwidować tej różnicy 
poglądów na sprawę, wobec czego na po- 
siedzeniu nie osiągnięto żadnych pozytyw- 
nych rezultatów. 

Radcowie zaś opuścili 
rozgoryczeni tą nadspodziewanie bezskutecz 
ną konferencją. ; 

jedno tylko stało jasnem dla 
p. Ruciński nie chce za 

reprezentantem jednego z wie 
województw ązku w 
wpływy endeckie dla tego t 
wa prelendować na tak 
jakim jest Urząd Prez 
wo - Handlowej w Wilnie. | 

Jak widzimy z tego pismo żydow- 
skie uważa kandydaturę p. Rucińskiega 
za bojową, endecką, i prowokacyjną. 
O iłe wiemy p. Ruciński endekiem о- 
becnie nie jest, a nawet nie wiemy czy 
był kiedykolwiek pod wpływami ende- 
ków. Czy ma szanse zostać prezesem 
Izby i czy ma potrzebne ku temu kwa- 
lifikacje — tego również nie wiemy. 
Jasne jest dla nas jedno, że Prezesem 
Izby musi być nie Żyd, lecz Polak, a 
Oczywiście także człowiek z wysakiemi 
kwalifikacjami i z potrzebnym autory- 
tetem, aby waśnie narodowościowe nie 
mąciły pracy w Izbie Przemysłowo - 
Handlowej. 
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BOWSKIEGO, ui. Garbarska 1. 

— Szaliapin przecudnie śpiewa ale 
toujours „Faust* i toujours 
Chaliapine.. ach! Albo jak zacz- 
ną śpiewać kantory po synagogach, 
tak końca niema. Pan nad-kantor Ro- 
senblatt i pan nad-kantor Rosenblatt... 

— Trzy złote miesięcznie! 
— Tak, tak... Ale urozmaicać trze- 

ba, urozmaicać!... Wówczas dopiero 
każda produkcja nabierze, jakby to 
powiedzieć? — reljetu. Bywa także, 
<że podczas wykonywania jednego pro- 
gramu rźnie orkiestra rozgłośni wileń- 
skiej uwerturę z „Latającego Holen- 
dra“ ! — masz tobie! — w godzinę 
później słyszymy tęż Samą uwerturę Z 
płyt gramofonowych. A propos or- 
kiestry stacji wileńskiej, Nie trzebaż 
jej dawać do wykonywania... kompo- 
zycyj operowych Wagnera. Nie na jej 
siły, nie na jej siły... 

Czułem, że u zjawy w ręku mate- 
rjalizuje się jakiś drąg — nie drąg... 
Jednej chwili nie było do stracenia! 
Głos mój uczyniłem łagodniutkim jak 
kwilenie baranka i zaczęłem wychwa- 
lać dobór popularyzatorskich pogada- 
nek, precyzję, z jaką się daje „sygnał 
czasu* (nigdy za wcześnie, nigdy za 
późno!), mnóstwo atrakcyj dla dzieci... 

— Zapomina pan o przepięknych 
radjofonizacjach! — podchwycił mój 
gość, pośpiesznie dematerjalizując ma- 
czugę trzymaną przed chwilą w ręku. 

Owszem, owszem. Wszelako 
gdy mi pan Wyrwicz własnym głosem 
woła w obie słuchawki: „Mości kancle- 
rzu! Starostwo dla pana Skrzetuskie- 
go i to najlepsze, jakiem chwilowo roz- 
porządzamy!' Zza ric w świecie nie 
mogę go sobie wyobrazić jako króla 
Jana Kazimierza. Muszę koniecznie wi- 
dzieć rozgrywającą się scenę. Nie wy- 
obrażajcie sobie — mówiłem dalej — 
żeście proch wymyślili z tą radjofoni- 
zacją. Był taki słynny recytator nie- 

  

Nawóz 

Azofawy 

ZH 
Poważna Spółka Akcyjna 

poszukuje 
ZDOLNEGO FACHOWCA-AKWIZYTORA 

z dziedziny radja 

Reflektować na posadę mogą jedynie siły pierwszorzę ine. 
Dokładne oferty z załączeniem życiorysu, fotografji oraz 

odpisów referencyj składać do Biura Reklamowego Ś, GRA- 

miecki, Strakosch. Słyszałem go w Ry- 
dze na wiele lat przed wojną. Recyto- 
wał sam np. „Obóz Wallensteina" 
Schillera — i tak niezrównanie zmie- 
niał głos, że miało się wrażenie, iż dia- 
loguje i hałasuje cały tłum aktorów. 
Złudzenie było bajeczne — choć przed 
nami u pulpitu na estradzie stał jeden 
tylko człowiek — ale Strakosch! 

— Ku-ku! Ku-ku! — rozległo się 
po pokoju. 

— Niema co kukać — rzekłem. 
Znamy, znamy! Gdy nie macie nic do 
powiedzenia lub gdy przypadkiem 
uczyni się wam mimowolna przerwa 
w programie puszczacie w ruch ku- 
kulkę... i kukacie nam w uszy, bywa, 
że dobry kwadrans. Rozumiem! To 
dlatego aby abonent nie rozpaczał, że 
„nic się nie dzieje", że „wszystko się 
urwało". Niech to kukanie podtrzymu- 
je go w przeświadczeniu, że dyrekcja 
radjostacji czuwa... i, że przerwany 
program patrzeć tylko jak znów się 
rozpocznie. 

— Kuku! Kuku! — odezwał 
głos jakby potakujący. | 

— Jestem najmocniej przekonany, 
— odezwałem się — że w najbliższej 
„Skrzynce* będę miał za swoje. Nie 
pomija pan najdrobniejszego liściku.... 
a tu taka rozmowa! Nie powstrzyma 
mnie to jednak od ostrej uwagi, że 
wszelki ton polemiczny jest we wszel- 
kiej enuncjacji radjowej nie na miej- 
scu. Przypuśćmy, że mnie pan nawy- 
myśla przez radjo. Jakże ja mam panu 
odpowiedzieć? Szanse nierówne, broń 
nierówna. Nie mogę ja przecie przyjść 
do pana jako do kierownika stacji wi- 
łeńskiej i powiedzieć: „Zamawiam so- 
bie radjo wileńskie na ten dzień i na 
tę a tę godzinę dlatego aby wzajemnie 
nawymyślać... panu! Albo dlatego, aby 
dać, co się zowie odpowiedź, dajmy 
na to, prof. Matusiakowi, który wczoraj 

się 

alę obrad, będąc A 

SŁO wo 

Ml-ta Sesja Rady Delegatów Ogółnopolskiego Tw. Bratnich Pomocy Pols. 
W dniach 1, 2, i 3 lutego rb. w Wilnie od- 

będzie się 12-ta Zwyczajna Sesja Rady De- 
legatów OZBPMA. Podobne zjazdy odby- 
wają się corocznie w jednem że środowisk 
akademickich Polski i zgromadzają przed- 

vicieli  organizacyj  samopomocowych 
stkich polskich wyższych uczelni. 

Obecna organizacja pracy samopomoco- 
wej na terenie całej Polski przedstawia się 
w ten sposób, iż wszystkie Bratnie Pomoce 

ch uczelni są połączone w Ogólno- 
Związek Bratnich Pomocy Polskiej 

у i Do zadan tego Zw. 
nalež poszczególnych in- 
stytucyj samopomocowych, a przez to osią- 
gnięcie planowej akcji w kierunku zaspaka- 
jania potrzeb „młodzieży akademickiej oraz 

Sirzaly na 
Straž graniczna w rejonie Niemenczyna 

zaałarmowana została odgłosem strzelaniny 
dochodzącym z pobiiża strażnicy litewskiej 
Nikopi. Przeszło godzinę trwał nieprzerwany 

i iowy. Jak się wyjaśniło litewska 
straż ujęła na pograniczu zbiegłego z wię- 
ieni i it który usiio- 

Korzystając z 

   

         

        

    

  

ład Mad. 
reprezentacja tych instytucyj wobec starsze- 
go społeczeństwa i Rządu. Konieczność о- 
parcia życia samopomocowego młodzieży na 
szerszej podstawie reprezentacyjnej nadaje 
Ogólnopolskiemu Związkowi Bratnich Pomo- 
cy specjalnie doniosłe znaczenie, a cci0cz- 
ne zjazdy czyli t.zw. Sesje delegatów OZBP 
są jednym z najważniejszych przejawów 
prac Związku, ałbowiem ada Delegatów 
jest najwyższą władzą ustawodawczą ŹZwią- 
ZK 

    

  

  

  

   yszenia Bratnia Pomoc 
y Akademickiej USB już 
wite przygotowania w kie- 

ganizacji Sesji i powołał na stano- 
wisko Komisarza Generalnego Zjazdu Kol. 
Leonarda Korowajczyka. 

pograniczu 

ad Stowa    

    

  

   
chwiłowej nieuwagi straży więzień uciekł ze 
strażnicy. Straż wszczęła strezianinę a na- 
stępnie obławę. Nad ranem znaleziono go 
w zaroślach rannego. 

Na: o zbiega nie jest znane. Według 
wiadomości jakie nadeszły z tamtej strony 
granicy chodzi tu o wybitnego przedstawi- 
cieła litewskiej socjal - demokracji. 

  

     

Prezes Tymcz. Komifefu bifewskiego przeciw 
„Pirmynowi“ 

Organ emigrantów litewskich w 
Wilnie „Pirmyn* wystąpił w ostatnim 
swym numerze z gwałtownym ata- 
kiem na wybitniejsze osobistości tu: 
tejszego ruchu nacjonalistyczno-litew- 
skiego. Od dłuższego czasu prowa- 
drona przez to pismo, kampania 
przeciwko tutejszym działaczom litew- 
skim znalazła swój punkt kulminacyj- 

ny w obrzuceniu ich najróżniejszemi 
oskarżeniami. Prezes obecny Tymcza- 
sowego Komitetu Litewskiego, p. K. 
Staszys, nazwany został 
drzewa”. 

Jak się dowiadujemy.i p. Staszys 
wytoczył „Pirmynowi” 
dzie © oszczerstwo. 

„złodziejem 

Sprawę w Są- 

    

INIEDZIELA | 
13 Dziś 

Weroniki 
jutro 

Ниагего 

38 Wschód Bi. g. 7 0 

Zach, si. 6 g. 15 m. 17 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii М. 5. В. 

z dnia 12 — 1. 1929 г. 

Ciśnienie J 
średnie w m. l 761 

Temperatura i -я 
tradnia į 

Opad za do* } З 
bę e mm 1 

Wiatr i Aj B 
żsjący Południowy-Zachodni. 

Uwagi: Pogodnie. 
Misimum za dobę —350. 

Maximum 0a dobę —2 С. я 

Tendencja baromstryczaa: Spadek, potem 
wzrost ciśnienia. 

   

BYS 
KOŚCIELNA. 

— Oktawa modlitwy w całymi Świecie 
katolickim na intencję jubileuszu Ojca św. 
W związku ze złotym jubileuszem kapłań- 
stwa Ojca św. Piusa 11 międzynarodowy 
związek eucharystyczny wzywa do urządze- 
nia w okresie od 18-go do 25-go stycznia (od 
dnia objęcia Stolicy w Rzymie przez św. Pio- 
tra do dnia nawrócenia św. Pawła) w całym 
świecie katolickim oktawy modlitwy na in- 
tencję spełnienia się najgorętszych życzeń 
Najwyższego Pasterza, życzeń, którym Pa- 
pież niedawno dał wyraz w swych encykli- 
kach. Życzenia te to prośba, by Bóg dopro- 
wadził do jedności wiary bładzacych, a nie- 
wierzących do światła Ewangelji. 

URZĘDOWA. 
— Wyjazd p. Wojewody. P. Wojewoda 

Wileński Władysław Raczkiewicz zamierza 
w dniu dzisiejszym, tj. w niedzielę dnia 13 
bm. wyjechać w sprawach służbowych do 
Warszawy. 

MIEJSKA. 
— Posiedzenie Miejskiej Komisji Finan- 

sowej. We wtorek, dnia 15 stycznia, odbę- 
dzie się posiedzenie miejskiej komisji Finan- 
sowej. Na porządku dziennym: 1) sprawa 
etatów pracowników miejskich, 2) sprawa 
przekroczeń kredytów. 

czy onegdaj, czy któregoś dnia nazwał 
mnie przez radjo ostatnim ignorantem, 
starym piernikiem i skończonym ma- 
tolkiem!“ Czy mnie pan użyczy swego 
radja.... dła takiego celu? A widzi pan! 

Gość mój stał u ściany nierucho- 
my i niemy jak posąg. Najobojętniej 
w świecie — patrzył uparcie w Suiit. 

— Kiedy to nic a nic pana nie 
wzrusza — rzekłem — to jeszcze do- 
łożę, iż my abonenci, radjoodbiorcy 
doskonale i nie od dziś postrzegamy 
jakie wyróżnienie reklamowe, tak, re- 
klamowe czyni stacja wileńska dla.... 
tych, którzy mają szczęście podobać 
się panu kierownikowi. Peany na cześć 
ostatniej powieści Kadena-Bandrow= 
skiego ( o której, doprawdy, zdania 
są bardzo podzielone, i słusznie!) roz- 
transmitowywane są „na całą Polskę*.. 
Radjo wileńskie najwyraźniej i stałe 
„urabia opinję* dla pewnej literacko- 
artystycznej kliki — a to nie powinno 
wchodzić w zakres...,.. 

Przerwalo mi jakieś głuche, do ję- 
ku zbliżone westchnienie. 

Fantom u Ściany miał teraz twarz 
obiema rękami zasłoniętą, dyszał cięż- 
ko, jakby w jakiejś duchowej opiesji, 
i dwukrotnie jeszcze  westchnąwszy 
wyszeptał boleściwym głosem, który 
mnie samego przejął do głębi: 

— Niedobry z pana człowiek, nie- 
dobry... Za trzy złote miesięcznie... 
za dziesięć groszy dziennie... jeszcze 
mu mało! jeszcze wybredza, jeszcze 
wymyśla... Och! Och!... 

Rzekł, zdematerjalizował się 
reszty, i znikł. я 

Ja zaš, znerwowany tą calą niesa- 
mowitą historją, podarłem zapisaną do 
połowy ćwiartkę papieru, cisnąłem w 
kąt pióro aż stanęło sztorcem na po- 
dłodze — i postanowiłem święcie jed- 
nego słowa o wileńskiej radjostacji i 
jej programach nie pisać. Cz. j. 

  

bez 

  

-— Budowa szałetów. Jak się dowiaduje- 
my, Magistrat projektuje budowę ulicznych 
szaletów na wzór innych miast w Polsce. 
Szalety wybudowane zostaną pod ziemią i 
połączone będą z siecią kanalizacyjną. Kredy 
ty na budowę tych ubikacyj zostały już wy- 
znaczone. 

W sprawie komunałnej kasy Oszczę- 
dnościowej. Dnia 17 stycznia odbędzie się 
posiedzenie Rady wojewódzkiej, na którem 
ma być omawiany statut komunalnej kasy 
oszczędności m. Wilna. ® 

Jak się dowiadujemy, p. Wojewoda, któ- 
ry obecnie bawi się w Warszawie, będzie 
konferował w Min. Skarbu w sprawie części 
statutu kasy, dotyczącej operacyj bankowych 

SAMORZĄDOWĄ, 
— P.M. Łukaszewicz rządzić będzie po- 

wiatem Wil. - Trogkim. Starosta pow. Wi. 
Trockiego p. Radwański wyjechał na 2 ty- 
godniowy urlop wypoczynkowy. Obowiązki 
starosty pełnić będzie p. M. Łukaszewicz do 
tychczasowy wicestarosta, 

; UNIWERSYTECKA 
— Promocje doktorskie w Uniwersyte- 

cie. W sobotę dnia 12 bm. o godz. 13-ej w 
Auli Kolumnowej Uniwersytetu odbyły się 
promocje na dokiora wszechnauk lekarskich 
następijących osóbrTrusiewiczówny Aliny 
Władysiawy i Daszkiewicza Korybuta Cze- 
sława. 

RÓŻNE 
— Od administracji, Administracja „Sło- 

wa” zaznacza, iż nie upoważniała nigdy p. 
"Tadeusza ]. Rolickiego do akwirowania og- 
łoszeń do „Slowa“. 

— Z Syndykatu Dziennikarzy  Wiień- 
skich. Przebywający, jak wiadomo, w kli- 

nice Towarzystwa św. Józefa na kuracji, po 
rzejściu ciężkiej operacji prezes Syndykatu 
ziennikarzy Wileńskich i wiceprezes Žwią- 

zku Syndykatów Dziennikarzy p. red. Cze- 
sław Jankowski wystosował był jeszcze w 
dniu 5 grudnia zr. do wicepitzesa Syndyka- 
tu Dziennikarzy Wileńskich red. Stanisława 
Kodzia pismo następującej treści: „Wobec 
ciężkiego niezdrowia, które nawet pomyślnie 
zażegnane wyczerpie niepowrotnie sporo sił 
moich, poczuwam się do obowiązku ustąpić 
z zajmowanego stanowiska prezesa Syndy- 
katu Dziennikarzy Wileńskich. Moja osobi- 
sta bezczynność przymusowa nie powinna 
hamować żadnej z coraz  rozleglejszych 
spraw zawodowych, wchodzących w zakres 
naszego ZAW, należącego już dziś nie 
tylko do Związku Syndykatów Prasowych, 
lecz i do wielkiego miedzynarodowego zrze- 
szenia dziennikarzy. Prezesurę moją składam 
do dyspozycji Zarządowi Syndykatu Dzien- 
nikarzy Wileńskich na ręce Szanownego Pa- 
na*. Podpisane Czesław Jankowski. 

„Zarząd Syndykatu Dziennikarzy Wiłeń- 
skich na posiedzeniu w dniu 9 bm. po zazna- 
jomieniu się z treścią powyższego pism po- 
stanowił rezygnacji p. Prezesa Czesława Jan- 
kowskiego nie przyjąć i prosić p. Prezesa 
Jankowskiego, którego stan zdrowia znacz- 
nie się polepszył, aby pozostał nadal na zaj- 
mowanem stanowisku Prezesa Syndykatu 
Dziennikarzy Wiłeńskich. 

— Historja jednej egzekucji podatkowej. 
W dniu wczorajszym zgłosił się do Redak- 
cji p. Juljan Zwirko, zam. przy ul. Sołtań- 
skiej Nr. 12 m. 2 i opowiedział co następuje: 

W dniu 10 bm. włeczorem p. Żwirko о- 
trzymał nakaz płatniczy na sumę 8 zł. 35 
gr. jako podatek łokalowy. Mając jednopo- 
kojowe mieszkanie p. Ż. przypuszczał, że 
nie jest obowiązany płacić tego podatku i 
traktował to jako omyłkę. 

W dniu 11 bm. tj. nazajutrz wróciwszy z 
pracy został żonę swoją płaczącą. Wyjašni- 
io się że około trzeciej przysztdł sekwestra 
tor w towarzystwie posterunkiwego i dwóch 
robotników — po meble. Nie pomogły proś- 
by żony płatnika, o odroczenie na godzinę 
terminu płatności, a kiedy robotnicy zaczęli 
zdejmować lustro zrozpaczona kobieta chcia- 
ła zamknąć drzwi na klucz aby robotnicy nie 
mogli wynieść lustra. ` 

Wywołało to skutek wręcz nieprzewidzia- 
ny. Jeden z robotników schwycił kobietę za 
ręce, wykręcił je i pchnął mocno. Na krzyk 
dzieci Zkiegli się domownicy. Jeden z robo- 
tników uderzył właścicielkę domu p. Grama- 
ki i wypchnął ją brutalnie z mieszkania. 

Ktoś z obecnych zlitował się nad p. Żwir 
ko i pożyczył jej wymaganą sumę. Sekwe- 
strator ulotnił się uzyskawszy pieniądze. 

Fakt jest wyraźny i winni zajścia muszą 
być ukarani dla przykładu. 

Podajemy nazwiska sekwestratora i po- 
sterunkowego policji, który dopuścił do awan 
tury. Są to: Eugenjusz Mirecki i post. Nr. 
706 Kazimierczyk. 

TOWARZYSKA. 
— Doroczny Bal Rolników odbędzie się 

19 stycznia rb. w salonach kasyna garnizo- 
nowego pod protektoratem Pana Ministra 
Rolnictwa Karola Niezabytowskiego. 

Obowiązki pierwszych _Gospodarzy ra- 
czyli objąć JM ks. Rektor Czesław Falkow- 
ski, Pan Wojewoda Wł. Raczkiewicz oraz p. 
wojewoda Nowośródzki Zygmunt Beczko- 
wicz. 

Obowiążki Gospodyń i Gospodarzy balu 
raczyli objąć p.p. proc. Stefanowa Bazarew- 
ska, wojewodzina Zygmuntowa Beczkowi- 
czowa, prez. Adamowa  Bohdanowiczowa, 
nacz. Edwardowa Bokunowa, prof. Franci- 

tkiewiczowa, prez.  Stefanowa Czarnocka, 
prez. hr. E merykowa Hutten - Czapska, 
inż. Janowa Czerwieńska, prez. ks. Ludwiko- 
wa Światopełk - Czetwertyńska, prof. Mar- 
janowa Eigerowa,  Karolowa Erdmanowa, 
prezydentowa Jzeiowa Folejewska, prez. Hi- 
politowa Giczewiczowa, prez. Michałowa Go- 
ryniewska, Jerzowa Houwaldtowa, prof. J6- 
zefowa Iwaszkiewicza,  starościna Żelis- 
ławowa Januszkiewiczowa, starościna Marja- 
nowa Jankowska, Konradowa Joczowa, me- 
cenasowa Zygmuntowa Jundziłłowa, prez. Ed 
wardowa Kollątajowa, starościna Zygmunto- 
wa Kowalewska, Janowa Kotwiczowa, dyr. 
Romanowa Krausowa, prez. Stefanowa Krup- 
ska, prez. Stanisławowa Łączyńska, dyr. Wa 
cławowa Łastowska, dyr. Ludwikowa Ma- 
culewiczowa, starościna Stefanowa Mydla- 
rzowa, prof. (ózefowa Patkowska, 
prof. Janowa Prufterowa, prez. Janowa Pu- 
ciatowa, wojewodzina Władysławowa Racz- 
kiewiczowa, prez. Marjanowa Radecka - Mi- 
kulicz, starościna Janowa Radwańska, prez. 
Konstantowa Rdułtowska, pułk. hr. Stanista- 
wowa  Roztworowska, prof. Kazimierzowa 
Rogoyska, prez. Michałowa Romerowa, Zyg- 
muntowa Ruszczycowa, dyr. Stanisławowa 
Rytlowa, prezeska Wacława Sławińska, 
dyr. Kazimierzowa Świątecka, prez. Toma- 
szowa Szałewiczowa, nacz. Wacława Sza- 
niawska, prez. Edwardowa Szemiotowa, dyr. 
Władysławowa Szmittowa, * 
profesorowa Stanisławowa Świaniewiczowa 
dyr. Ludwikowa Szwejkowska, prof. Józefo- 
wa Trzi ebińska, prez. Józefowa Trzeciako- 
wa, prez. Stanisławowa Wańkowiczowa, se- 
natorowa Stanisławowa Wańkowiczowa 
prez. Oskarowa Wińczowa, starościna Lucja 
nowa Witkowska, dyr. Feliksowa Wodzinow 
ska, prez. Mieczysławowa Wołczacka, dyr. 
Feliksowa Zawadzka, starościna Witoldowa 
Żórawska. . 

Prof. Stefan Bazarewski, prez. Adam Boh 
danowicz, nacz. Edward Bokun, prof. Fran. 
Bossowski, prez. Zyg. Bortkiewicz, prez. 
Stefan Czarnocki, prez. hr. Emeryk Hutten- 
Czapski, inż. Jan Caernfewski, prez. ks. Lu- 
dwik iatopełk - Czetwertyński, prof. Mar- 
jan Figer, Karol Erdman, prezydent Józef 
Folejewski, prez. „Hipolit Gieczewicz, prez. 
Mieczysław Garyniewski, Jerzy  Houwaidt, 
prof. Marijan Hłasko, starosta Wacław Iszora, 
prof. Józef łwaszkiewicz, starosta Želisiaw 
Januszkiewicz, starosta Marjan Jankowski, 
Konrad Jocz, mecenas Zygm.Jundziłł, prez. 
Edward Kołłątaj, starosta Żygm. Kowaiew- 
ski, Jan Kotwicz, dyr. Roman Kraus, prez. 
Stefan Krupski, prez. St. Łączyński, dyr. Wa 
cław Łastowski, dyr. Ludwik Maculewicz, 
starosta Stefan Mydlarz, starosta Wiktor Nie 
dźwiedzki, prof. Józef  Patkowski, prof. 
Jan Pruffer, prez. jan Puciato, prez. Mar- 
jan Radecki - Mikulicz, starosta Jan Radwań- 
ski, prez. Konstanty Rdułtowski, pułk. hr. 
Rostworowski, prof. Kazimierz Rogoyski, 
prez. Michał Romer, Zygmunt Ruszczyc, dyr. 
Stanisław Rytel, prof. Kaz. Sławiński, dyr. 
Kez. Świątecki, prez Tomasz Szalewicz, nacz 
Wacław Szaniawski, prez. Edward Szemiot, 
dyr. Wł. Szmidt, prof. St. Świanżewicz, dyr. 
Ludwik Szwejkowski, prof. Józef Trzebiń- 
ski, prez, Józef Trzeciak, prez. Karol. Wagner 
prez. St. Wańkowicz senator St. Wańkowicz 
prof. Jan Wejsenhoff, prez. Oskar Wińcza, 
prof. Piotr Wiśniewski, starosta Lucjan Wit- 
kowski, dyr. Peliks Wodzinowski, prez. Mie- 
czysław  Wolczacki, dyr. Feliks Zawadki, 
starosta Witold Żórawski, 2 

TEATR I MUZYKA. 
„— Teatr Polski. „Proces Mary Dugan", 

Dziś trzecia rozprawa niezwykle sensacyj- 
nego „Procesu Mary Dugan", który zyskał 
olbrzymi rozgłos i wzbudził wielkie zainte- 
resowanie. Mary Dugan oskarżona o za- 

«wo Edgarda Rice'a. Oskarża prokurator 
Galvay, broni adwokat West. 

* Jutro w dalszym ciągu „Proces Mary Du- 
gan“, 

— Dzisiejszy poranek dla dzieci. Dziś o 
godz. 12.30 pp. Teatr Polski rozpoczyna cykl 
przedstawień dla dzieci. Wystawione zosta- 
nie widowisko jasełkowe „iżetleem Polskie“ 
Lucjana Rydla, urozmaicone  intermtedjami 
Heleny Romer. 

ZE miejsc najniższe od 20 gr. 
.  — Dzisiejsze popołudniówki dia młodzie- 
ży w Teatrze Polskim. Dziś o godz. 3 pp. 
ukaże się „Ogniem i mieczem” z powieści. 
H. Sienkiewicza w inscenizacji Poboga, o g. 
zaś 5.30 pp. — dalszy ciąg Trylogji Sienkie- 

    

"wiczowskiej „Potop”, siedem obrazów dra- 
matycznych w inscenizacji ]. Popławskiego. 
Ceny miejsc na obu przedstawienia od 20 gr. 
— Towarzystwo  Filharmoniczne. 

Dzisiejszy Koncert, — Obchóś, poświęcony 
twórczości Franciszka Schuberta, odbędzie 
się w gmachu Reduty o godz. 5.30 po poł. 
i będzie jednym z szeregu koncertów, urzą- 
dzonych w sezonie bieżącym w celu uczcze- 
nia setnej rocznicy zgonu wielkiego kompo- 
zytora. 

Do wykonania cudnych pieśni mistrza za- 
proszono niezrównaną pieśniarkę, Stanista- 
wę Argasińską. Utwory symfoniczne odegra 
Wil. Orkiestra symfoniczna pod dyrekcją A. 
Wyleżyńskiego. Słowo wstępne wygłosi St. 
Węsławski. Biłety w biurze „Orbis“, do 1 
po pol. od 1 pp. w kasie teatru, 

— Reduta na Pohulance. Ostatnie przed- 
stawienie „Trójki huitajskiej*, Dziś o godz. 
20-ej nieodwołalnie po raz ostatni arcyzabaw 
ny wodewil Nestroy'a p.t. „Trójka hultaj- 
ska“ z Jaraczem w postaci Szydełki. Pozatem 
s a premjerowa. Kasa czynna od godz. 

-ej. 
— „Murzyn Warszawski”. We czwartek 

dnia 17 bm. premjera komedji A. Słonim- 
skiego p.t. „Murzyn Warszawski*, Postać 
Konrada Hertmańskiego, bohatera tej świet- 
rej komedji która od kilku tygodni nie scho- 
dzi z repertuaru Teatru Małego w Warsza- 
wie, a ostatnio została wystawiona na sce- 
nie Teatru Małego w Warszawie, o 456 
nie Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie — 
kieuje Stefan Jaracz. Postać żony bohatera 
—-Poli Hertmańskiej odtworzy p. Halina Du 

nin Rychłowska, postać Szwaremanowej — 
p. Jadwiga Jaraczowa. Dalszą obsadę stano- 
wią: 1. Larowska, W. Malinowska, ]. Budzyń 
ski, Z. Chmielewski, St. Larewicz, J. Lubicz- 
Lisowski, W. Ścibor. = 

Początek o godz. 20-ej Bilety już są do 
nabycia w „Orbisie*. Z powodu próby ge- 
neralnej i przygotowań do premiery, w po- 
niedziałek, t.j. dnia 14 bm — teatr zamknięty 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Bogaty łup policji. Onegdaj rano fun- 

kcjonarjusze policji mundurowej i śledczej 
przeprowadzili obławę na wszystkich ryn- 
kach Wilna. Zatrzymano kilkanaście podej- 
rzanych osób. Wieczorem tegoż dnia podo- 
bna obława odbyła się na przedmieściach, we 
wszelkiego rodzaju spełunkach. Zatrzymano 
93 osób, a wśród nich szereg osobników Ści- 
ganych sądownie. 

lieprzyjemna rewizja. Wacław Koto- 
wski, właściciel autobusów zawiadomił Urząd 
Śledczy o systematycznej kradzieży narzędzi 
samochodowych z garażu jego. W toku śle- 
dztwa znaleziono skradzione przedmioty w 
autobusie należącym do Konstantego Stan- 
kiewicza. Dalsze dochodzenie ustali jaką dro- 
gą znalazły się tam one. 

— Nadużycia kancelisty w gm. Mejsza- 
golskiej. Dnia 10 stycznia przez pom. inspe- 
ktora samorządu ganaeto sejmiku - Wileń- 
sko - Trockiego p. Józefa Byczkowskiego zo- 
stało przeprowadzone wstępne dochodzenie 
w sprawie nadużyć, popełnionych przez jó- 
zefa Świetlikowskiego, który będąc na sta- 
nowisku kancelisty urzędu gminy Mejsza- 
golskiej pobrał i przywłaszczył sobie od ró- 
żnych osób 848 zł., a dla zamaskowania sfał- 
szował kwity Urzędu Pocztowego w Mejsza- 
gole, gdzie rzekomo pobrane sumy miał wpła 
cić. Akta sprawy skierowano do sędziego I 
okręgu pow. Wil. - Trockiego. Świetlikowski 

szkowa Bossowska, prez. Zygmuntowa Borzzostał zaaresztowany. 
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Proces kamdy Rysia 
Jutro ogłoszony będzie wyrok. 

Wczorajszy dzień rozpraw poświę- 
cony został wysłuchaniu przemówień 
ostatnich obrońców oraz t. z. ostat- 
niego słowa 'oskarżonych. 

Obrońca S. Czałko mec. Turski 
twierdzi, że jego klient nie jest win- 
nym i lekkomyślnością jest budować 
przeciwko niemu oskarżenia na tak 
nikłych dowodach jak to, że oskarżo- 
ny nosił spodnie pochodzące z ra- 
bunku. Jako konfident policji, był w 
nich nieraz w urzędzie policji nie 
przeczuwając niebezpieczeństwa. Wy; 
rok uniewinniający złagodźi w pew- 
nym stopniu krzywdę, jaka stała się 
oskarżonemu. Siedzi on już 19. mie- 
sięcy. 

Obrońca M. Jermrołajewa i Pobier- 
żo mec. Wojtkiewicz. Nikt koni kra- 
dzionych przez jermołajewa nie wi- 
dział, niema też dowodu udziału je- 
go w napadach. Siedzi w « więzieniu 
długo i powinien być uniewinniony. 

Pobierżo jest zwykłą megaloman- 
ką. Sama mówiąc o swojej przeszło- 
ści przesadza. 

Opowiada o tem, że niezliczone 
razy była w więzieniu, a tymczasem 
tak nie jest. Chcąc zdobyć sławę w 
Światku bandyckim, mówi, że b;ła 
kochanką „Napoleona - Rysia", 

Oboje powinni być uniewinnieni. 
Mec. Czernichow, broniąc wspólni- 

ków ostatnich koniokradzkich wystą- 
pień Rvsia, Koženiatina i Klucznika 
prosi też o uniewinnienie. 

Przemówienia stron zakończone, 
Przewodniczący zwraca się do oskar- 
żonych, udzielając im kolejno prawa 
wypowiedzenia ostatniego słowa. 

Ryś: jak przed Bogiem tak przed 
Sądem przyznałem się do tego co 
zrobiłem. Nie jestem człowiekiem, któ- 
ryby nie wiedział, jaka jest różnica 
między koniokradstwem a morder- 
stwem. 

Szałkowski: nie byłem złodziejem 
ani bandytą, nie byłem karany. Pro- 
szę mnie uniewianić. 

Wszyscy pozostali twierdzą, że o 
niczem nie wiedzą, nie kradli, nie za- 
bijali i proszą o uniewinnienie. Jedna 
tylko Pobierżo jakkolwiek twierdzi, że 
jest niewinną, dodaje: jeżeli Sąd nie 
uniewinni, to proszę © najmniejszą 
karę i zaliczenie aresztu. 

Widać niezbst wierzy ona w moż- 
ność uniewinniającego wyroku, 

Sąd zatwierdza pytania, na które 
będzie musiał dać odpowiedź, jest 
ich 118 i dlatego wyrok, zostanie o- 
głoszony dopiero w poniedziałek o 
godz. 2 po poł. 

W pół godziny po zamknięciu po- - : 
siedzenia środkiem ulicy kroczy ku | 
więzieniu grupka więźniów, skutych w 
kajdanki po dwóch. W pierwszej pa- 
rze Ryś i Szałkowski, 

Publiczność tłoczv się, aby jeszcze 
raz spojrzeć na grcźnych zbrodniarzy. 

aby dać możność obejrzenia wszy- į 
stkim film i, 

„PRZEDWIOŚNIE į 
pla Stefana Żeromskiego urządza 

DZIŚ od g. 12-ej do 4-ej ® 

PORANEK?” oi cyce» | 
RADJO. - 

Niedziela dn. 13 stycznia 1929 r. 
10,10—11,45: Tr. nabożeństwa z Kate- 

dry Wileńskiej. 11 56 - 12,10: Tr.-z W-wy: 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie, oraz komunikat meteorologicz- 
ny. 12.10—14,00: Tr. poranku symfoniczne* 
go z Filharmonji Warszawskiej. 14,00 — 
15,00: Tr. odczytów rolniczych z Warszawy. 
15,15 1730: Tr. koncertu symfonicznego z 
Filharmonji Warszawskiej. 17.30—17 35. Od- 
czytanie programu dziennego. 17.35 17.55: 
Odczyt w języku litewskim. 17.55—18 20: 
Tr. z W-wy. „Z przeżyć i dziejów narodu“ 
18.20 18.35: Kwadrans cytry. 18,35—19,00: 
Audycja dla dzieci. 19,00—19,15: Kwadrans 
cytry. 19,20 — 19,45: Tr. z W-wy. „W kra- 
inie półksiężyca, sfinksów i piramid* od- 
czyt. 19.45 20.00. Odczytanie programu 
na poniedziałek, komunikaty i sygnał cza- 
su z W-wy 20.30—22.00: Tr. koncertu z 
W wy. 22.30—23.30: Transmisja z Warszawy 
komunikaty PA.T. policyjny, sportowy i. 
inne, 
„Oazą“. 

Poniedziałek dn. 14 stycznia 1929 r. 

  

UWAGA! Dyrekcja kina „POLONJA% 

  

11.56 12.10: Transmisja z Warszawy: 
Sygnał cząsu, hejnał z Wieży Marjackiej 
w Krakowie, oraz komunikat meteorolog. 
16.00 - 1620: Odczytanie programu dzien- 
nego i chwilką litewska. 16,20 — 16,30: 
Chwilka strzelecka. 16,30 — 16,40: Komu- 
nikat L. O. P. P. 1640 17,05: Audycja dla 
dzieci, 17,05 — 17,30: Koncert Orkiestry 
Rozgł. Wil. 17,30—17,55: Oaczyt z cyklu 
„Historia muzyki w przykładach*. 17.55 — 
18,50 Koncert Orkiestry Rozgł. Wil. 18.50 
— 19.20: Audycja literacka z cyklu „Jedno- 
aktówki Aleksandra Fredry. 19.20 - 19.40: 
Muzyka z płyt gramofonowych. 19.40— 
19.55: Audycja recytacyjna z cyklu „Polska 
poezja współczesna”. 19.56: sygnał czasu 
z Warszawy. Odczytanie programu dzien- 
nego na wtorek i komunikaty. 20,30 22 00: 
Koncert wieczorny. 22.00 — 23.0% Tr. Z 
Warszawy: Komunikaty P.A.T., policyjny, 
sportowy iinne, oraz muzyka taneczną z 
hotelu „Bristol“. 

12 stycznia 1929 r. 
Dewizy i waluty: 

Tranz.  Sgrz. Kupno 
Dolary 8,88,5 — 8,90,5 8,86,5 
Holandja 357,70 35860  356,80 
Londyn 43,25 43,36 43,14 
Howy-York 8,90 8.92 8.88 
Paryż 34.86,5 34.95 34.78 
Praga 26,40 26.46 26.34 
Szwajcarja 171,60 172.03 174.71 
Stokholm 238,56 239,16 _ 237,96 
Wiedeń 125,35 125.66 125.04 
Włochy 46,66 46,78 46.04 
Marka niem. 211.91         

oraz muzyka taneczną z dancingu | 3е



  

  

  

   

Dobór znakomitych maszyn AB Tas adw eo zona J J : wyrobów naszej fdhrykf gukna [ oców z Czystej, owczej : 

я wełny pochodzenia krajowego, niech żąda próbek i cenników. 

MOTORY-TRAKTORY "OP" A BZ ma rei, de s koi, Koce a ае Эер В 
o ropy naftowej Lui ad Zarząd Dóbr i ROOSKEŃG B 

amerykańskie naftowe Jost z fabnki | ROMANA ŻURGWSKIEGO 
MOTORY „MASSEY-HARRIS“ BOW Leszczków, p. Waręż (MałopolskajB 

o sile 11/2, 3, 41/2 i 6 koni mech. Й ва ка и сс 7 Е ЧЕ ВО 7 W EW O RW FW WP TY Z O 9 

czyszczące motorowe a 1 > a @ 
MLDCARBĖE ii ERLE i KovaRzIK s Institut de Beautė (625) ® 

Li do balas = Masaž twarzy. als La Leczenie wad @ 
m cery. Elektryzacja. E 

BUKOWNIKI patent ROHOWSKIEGO E Mickiewicza 37 m. 1. tel. 657, W. Z. P. 57. ® 

do zbóż ozimych i jarych 
TRIEURY MAROTTA Jary pea Korpiany, pania i fiarmonie aaa 

TRESZGZOTKĄ ! !Чемгу, 49 siemienia # AGS "Północnych w Wilnie =" Liote modale 5 
i ЧЕ7 К, Dąbrowska. | ORNE s tę | l ąDrowsKa. 5 

i MŁYNY gospodarskie „BRUNNER” z sitem "= Wilno, ul. Niemiecka 3, „m. 6. в 
podsiewającem lub pytlem 8 Wielki wybór krajowych i zagranicznych instrumentów, E 

: €-5199 B tylko gwarantowanej jakości. Ceny reklamowe. в 
ро leca nana ERZE 

Zygmunt Nagrodzki 
Wi no, Zawalna Nr. 11-a. 

  

  Papierajcie 1. 0. PP. 
W NRNRSRESONARSKENNN CNN 

8 Pensjonat „MAŁOPOLANKA” 
w. KRYNICY 

poleca pokoje, urządzone według no- 
woczesnych wymayań, dobrze ogrza- 
ne, naprzeciw [Domu Zdrojowego. 

— Kuchnia smaczna, zdrowa, na žąda- 
nie dietetyczna. 

WuozaszcazszEsseosanzznuzua</ 

ĄDMINIsSTRATOR— rolny, " 

  

  

Biuro Tecńniczno-fandiowe 
i ROBÓT INŻYNIERYJNYCH 

|JSL STOBERSKI| 
Wilno, uł. A. Mickiewicza 27, fel. 12-47. 

    

B lat siai aałcny, z długolet- g 
z . aksa = : nią praktyką poszukuje posady, Upra- Jako dowód energicznej, fachowej i sumiennej sza o zgłaszania ofert ulica Ga bar- 

pracy, oraz terminowej dostawy ogłasza Spis g sia Ž Biuro Ogłoszeń Grabowskiego @ 
а . Turbin wodnych, sprzedanych, zmontowanych i 

uruchomionych w 1928 r. wraz z transmisjami zaa Sz cz cał 

HEMOROIDY 

э 

SŁUWOU 

  

Od dnia 11 dó 15 stycznia 1929 r. Ter * żem ść welki dramat z 
włącznie będą wyświetlane filmy: „BEZIMIENEI konaierówie życia amerykań- 
skiej policji lotniczej w 8 aktach. Walka między sercem a sumieniem! Genjalna realizacja Emory 
Johnsona. W rolach głównych: Neil Hamilton i Dorota Gulliwer. Nad program: 1) „ŚLĄSK — 

Biejski Aizematograi 
Kaliuralno-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 

  

  

ŽRENICA POLSKI“ 1-sza część. 2) „PIERWSZA KŁÓTNIA NOWOŻEŃCOW* kom. w 2 aktach. 
ui. Ostrobramaka 25. Kasa czynną od godz. 3 m. 30. Początek seansów od godz 4-ej. W dniach 11, 12. 14 i 15 

AW: stycznia r. b. dla p. p. fuhkcjonarjuszy Policji Państwowej za okazaniem lesitymacyj WSTĘP 
BEZPŁATNY. Następny program: „NA ZÓŁTYCH WODACH*. # 

FILM ZE ŠPIEWEM! 1 * Л 
Kiro 6“6 Wybitnie tascynująca ŚR $ E A A ćć . 
Tais „Aelios Di Osiaiai djcń! A Lai 98 EE E $ W EU 

Wileńsk: 28. Wielki dramat erotyczny. W roli gł. Mistrz Maski LON CHANEY i czarodziejsko piękna LORETTA JOUNG. 
Mistrzowska realizącia. Podczas seansów od g. 6 ej p. E. Rawski wykona arję z op. „Pajace*. 

Seansy o g. 4, 6. Ri 1015. 

  

JUIRO UROCZYSTA PREMJERA! 
Najnowsze arcydzieło ze „Złotej Serji* Polski 3 

„Tajemnica starego rodu” 
Wielki współczesny dramat serc, miłości, zdrady, zbrodni i zazdrości 

według Stefana Kiedrzyńskiego. 

Kino „HELIOS“ 
Wileńska 38. 

  : ае ‹ go 
księżnicąą asis Saka JAÓWIgA ŚMO$AISKA, głownych Marja Gūrtzydska, 

Jerzy Marr, Krukowski, Walter, Gruszczyński, Justjan A ' 

7 Rzecz dzieje się w pałacach ks. Zamilly, w Warszawie i na Polesiu. 1 
Łaskawy udział bierze 1 pułk szwoleżerów. 

Upraszafsię Sz. Publiczność o przybycie na początki seansów o godz. 4, 6, S i 10.15, 

Honorowe bilety niewsżne. 

| : 
pozostaje tylko jeszcze na 

Na ogólne żądanie 

sa amžiai 

Sz. Publiczności film „Przedoiosnie ŚPIESZCIE. UJRZEĆ. 
DZIŚ od g. 12-ej do 4-ej PORANEK po cenach zniżonych od 80 gr. 

  

  

plg STEFANA ŻEROMSKIEGO KINO-TEATR Ostatni dzień! 

„POLONIA” 
Mickiewicza 22 

  

Nareszcie JUTRO DAWNO OCZEKIWANA PREMJERA! Najpotężniejszy film coby obecnej p. t. 

OSTATKI ROZKAZ 
Rolę główną odtwarza król ekranu, i Prasa całego Świata, a wraz z nią i pubiicz- 

S sóiwiek sej tragik świata Emil Jannings. ność przyjęła ten film z nebywałym entuzjaz- 

mem. Początek seansów o godz. 4-ej, ost. 10.25. Dyrekcja uprasza Sz. Publiczność o przybycie za 15 minut 
przed rozpoczęciem każdego seansu, Honorowe bilety nieważne, 

jako Maharadza Lehara i tajemniczy pan X w swej najnowsze) 
HARRY PEEL 1 najpotężniejszej kreacji w wielkim szlagierze Światowym p. t. ierwszy w Wilniel 

Sa mo w najwspanialszym filmie sensacyjno-SALONOWYM w 12 aktach. Udział 
„„PARIISAĆ biorą: 27 lwów, 15 lwic, € tygrysów, 9 tygrysic, 12 białych i 12 burycj 

niedźwiedzi oraz niemniej drapieżne, lecz i kusząco powabna DARY HOLM. Słynny balet „TILLER — GIRLŚ* 
(24 baletnic). Przy naąkręcaniu tego filmu Harry Ac został ciężko raniony, o czem mówiła całą piasa 

całego świata. 

KINO-TEATR 

„Polonja“ 
A. Mickiewlcza 22. 

  

  

Dzis! Po raz 

Kino „Pictadilly“ 
WIELKA, 42. 

  

Dziśl Szaleństwo młodości i miłości! Piękno i czar kobiecości to kwiecie życia..! Największe arcydzieło 1929 r 

ко Nada | LEKARZ KOBIET DUSZY В СЕЛЕ А о.. 
""ielka 30. Potęžny dramat žyciowo-erotyczny w 12 akt. pełen nadzwyczaj drastycznych momeniów. W rolach gł. IWAN 

PETROWICZ, żywiołowo piękna EWELINA HOLT i urocza AGNES-PETERSEN-MOZŻUCHINOWA. 
  

  

ino - ; Dziś i jący wielki | Kaa Team | Daina wk „PIĘTNO PRZESZŁOŚCI 
э Światowid z udziałem słynnych DOROTHY DWAN i ROBERT ARMSTRONG. Tragiczne zrządzenie losu, tajemnicza 

| kradzież kolji, rehabilitacja niewinnie posądzonych. DLA MŁODZIEŻY DOZWOLONE! Nad program: 
: WESOŁA KOMEDJA w 2 aktach. 

DOKTOR Mieszkanie 

ul. Mickiewicza 9. 

  

5. Włodzimierz Kabak 
p. Iža, st. Wilejka pow. 

6. Bolesław Lisowski 
p. Szczuczyn, st. Różanka 

1. Adolf Bernat 
p. Bohdanow, st. Bohdanow 

8. Stefan Stelmak 
p. Augustów, st. Rużanystok 

9. Hr. M. K. Tyszkiewi- 
czowa 

p. Landwarów 

10. Aleksander Jagmin 
p. Kamień, st. Olechnowicze 

12. Piotr Wojciechowicz 
p. Poleckiszki,st, Bieniakonie 

13. Jan Korwin-Pawłowski 
p. Plissa, st. Podswille 

i maszynami. 

Np.1. Stanisław Dziatlik Np. 14. Anna Obuchowicz 

3. Leopold Samojłowicz ; „ 16. Mojżesz Słouszczer 
p. Nowy-Dwór, st. Grodno 

p. Leonpol, st. Druja 
18. Adam Tuszyński 

p. Zasule, st. Stołpce 

„ 20,21, Ks. dr. Ludwik 

p. Dworzec 

„ 22. Romuald Brzeziński 

„ 27. A. Rubin i Lewinson 
p. Taboryszki, st. Jaszuny 

p. Mańkowicze, st. Postawy p. Wojstom, st. Smorgonie 

p. Radoszkowicze, st. Olech- 

4, ]. Szutowicz 

p. Czarny Bór, maj. Kar- 

Gostylla 

p. Melegjany, st. Hoduciszki 

„ 24. Walerja Kuniegielowa 

Kompletne budowy i przebudowy miynów i urządzeń. 
  

maj. Zameczek p. Wilno p. Krewo, st. Horodzki 

17. Abram Berman 

p. Smorgonie, Zalesie 

, 19. Stefen Krupski 

p. Woronowo, st. Bastuny 

„15,26. Hr. Józef Tyszkie- 

Duniłowicze, st. Woropajewo 

Jan Korwin-Pawłowski — Plissa, maj. Polesie 

1 Doktór Medycyny 

BYAWAWE O pyKrEWIEŻ L. GIKSBERG do wynaięcia od 1-go      choroby weneryczne, choroby weneryczne lutego 3 pokoje,przed- 
skórne i płciowe, ulsyfilis i skórne. Wil- pokój. kuchnia, elekt 

Mickiewicza 9, wejście no. ul. Wileńska 3,: e-ryczność, dom nowy, 
z ш. Śniadeckich 1,lefon '567. Przyjmuje 1 piętro, na południe 

š LEKARZE į 
BAWAWAE 

  

natychmiastowe odświeżanie па 

przyjmuje ad 1 20й 8 40 1109 4 40 8 w. okna, ul. Wiwul- 

  

  lirzaf DOKTOR i od 5-7 p.p. —I8I5 skiego 24 m. 1. u 

(abigot Kosmetyki Leczniczej D.ZELBOWIEZ | Dokró Dr Hanusowiez właściciela domu." _o 
absolwentki „Institut de Bautć Kera е оКО Ordynaios NBA ROKAJ į Paris“, chor. weneryczne, Kawryłkiewiczowa Sawicz, choroby skór- A. 

usuwanie zmarszczek, piegów, wągrów i z w s rzyjmuje od 11 1285 Ls TE ao anų : A Ś ” д W owyc == jęć 5— . opał, uga a so 
inych defektów twarzy, jak również 200: 5-8 wiecz. p od 5—6. Choroby Zamkowa 1-1 lie idaczo Mana Kaszta- 

bale skórne, leczenie wło- czenie światłem: Sol- nowa 7 m. 4, 

  

Ee - See + 2 z Kobieta-Lekarz s: o: |. lux, lampa Bacha 

Na SE i yczne osmetyka (sztuczne słońce gór- i 
Wydz. Zdr. Publ. Nr. 1480. M. Toldowitzowa lekarska. Wilno, Wi- (= elektrycznością Przyjmę 

KOBIECE, WENE- |leńska 33 m. 1. (djatermja). 0815 dwie uczenice na 

pomnik RYCZNE, NARZĄ- | ——— stancję. Śt. Jakóbska 

  

    

DOW MOCZOW. 16 m. 3. Od g. 2—3. 

  

Korespondencję Handlową od 12-21 od 4-, |Bokfór Medycyny Dr. POPILSKI : . =z 
polsko-niemiecką, przepisywanie na ul. Mickiewicza 24, D A CYMBLER Y aioroby skórne i we- == оо 
maszynach polsko-rosyjskich, odbija- tel. 277. ч neryczne. Przyjmuj Pokó 
nie w setkach egzemplarzy okólni- choroby skórne, we od godz. 10 do 11 od 
ków, skryptów, kosztorysów i t. p. W. Zdr. Nr. 152. neryczne moczo= 5—7 p.p. W.Pohulan- 

    

| WEGIEL i koks | 
wagonowo oraz tonnowo 

M. DEULL, w Wilnie 
Jagiellońska 3/6 tel. 811 

Skład: Polski Lloyd, Słowa. 

kiego 27, tel. 2-79. 

jo wiądomości le- 
karzy seįmikowych. į „Rzadca rołny 

Sprzedaje się okazyj- A = a 
nie: Antoklew, st Kao ini szkołą agro= 
drewniany do badań O i 

i 13 letnią ginek., wózek (nosze) 9Tczną z : 
dla przewożenia cho- praktyką „w dużych intensywnie  prowa- rodo- 
we 'niklowane z zdzonych gospodar. . stwąch, z chlubnemi 
ać = c świadectwami i oso- 

bistemi  referencja'ni 
stół metalowy do sal я operacyjnych, wanien- od znanych osób, po 

    Romuald Brzeziński — st. Hoduciszki, maj. Polesie 
Stefan Krupski — p. Stołpce, maj. Zasule 
Czesław Pólikowski— pocz. Duniłowicze, maj. Darewo 
Feliks Zawadzki — p. Mejszagoły, maj. Jody 
Radosław Swiacki — majątek Kamionka, pow. Grodno 

Zkudowane szluzy komplefne kamienno-hefonowe 
WPan Adam Tuszyński — pocz. Cz.-Bór, maj. Karczówka 

    

MYŚLIWI? 
B 

  

UWAGA: Na wiosenną budowę czas zamawiać tur- 
biny. Termin dostawy 12 — 14 tygodai.    

„2 A. Pimonow „15. Piotr Lipnicki 

nowicze 

i J. Mašnikow 

czówka 

„ 23. Mkołaj Kulbicki 

p. Wilno, st Podbrodzie 

wicz 

WPan Hr. Hutten-Czapski — Słonim, maj. Symkowicze 

   

й 2 . ° kuje posady z pp- 
j i i płciowe. Elektrotera- ka 2, róg ZawalnejZ utrzymaniem dia 2ką niklowana, род- 573 ZR 

Wykonywuje fachowo i akuratnie Br. ©. WOÓLFSON pjs, słońce. górskie gy jg” E ŠV“ osób, 3-go Maja Sstawa dla irrygatorów, wodu E 
Bi A Fainszieina weneryczne, moczo dia ermja. Sollux. TM BSA —Oinstrum. akuszeryjne 4 ra ROG Liz 

uro m. « | płciowe i skórne, ul. Mickiewicza 12, róg DOKTÓR Mi szkanie — ! ginekologiczne, ma- poczta _Łyntupy, m 

Wilno, Zawalna 15, tel. 12 73. Wileńska 7, tel. 1067. Tatarskiej 9- 2 15—8. BLUM 0 OICZ ŚiokojEZO Wszelkie: szynka elektr. do = pm 

- Ц6 W.Z.P 43. mi nowoczesnemi wy- prądu przerywanego — 

  

  

JUŻ UKAZAŁ SIĘ 

Kalendarz Myśliwski 
NA ROK 1929 nebotcą 

I ZAWIERA 
Pierwszy raz zebraną w Polsce STATYSTYKĘ ROZMIESZCZENIA ZWIE- 

Wilno, Wielca POhu- prgzszwawes zuza 
lanka d. Nr 31, u 

ÓŻNE -га Bujalskiego. -I 

GEE © GRETEB W EZESZI 

godami do odstąpie- 
nia, ul. Gdańska 6, 
m. 7, od 9—11 rano. 

—0 

Chorobv weneryczne, 
syfilis i skórne. 

UWAGA? Wielka 21. 
  

    

=== Od9 iais Fotograficzny KRYNICA. Na se- 
(Telef. 921). 3 OKÓJ -zon zimowy pensionat > aparat w dobrym sta Stella" Doroweł Gnia- 

do wynajęcia ciepły | nie, mało. ы 
зцсЬу‚,' рг];у ul. Mic- nabędę. Śniadeckich 3 

KBIEERRESEĘ iewi i m. 16, Smoliński. —o 

Haka ema | + S 
EZIERIEZ AGWAWAW 
Lekare Degtysia | KPO I SPRZEIŹ MARYA 

ž » 
eckich 3 zdowskiej otwarty od 

1-go grudnia. Ogrzaay 
znakomicie. Wytworna 
kuchnia. Ceny konku- 
rencyjne. 2—709: 

KRYNICA. „Polska 

[Dynamo 
maszyna 

okazyjnie tanio do 

  

5 Wh 8 $ ń W pa łupież, [| 
"łysienie usuwa BĘ R 

Š „Esencja Chinowo  Chmiciosa” i i 3 A TOFL į 
„Mydło Chinowo - Chmielowe* (z ; A : nadać S 

В Kogukem) Sprzeda apteki klady BB Gda ka apys, ol В 
Eee e B i 147, w sktadach: Pacitic Rossa i Sklep i 
poles | Wydz. Zdr. Pubi.Nr 154 gj $ Kalwaryjska 6. — 

ВН ЁШ.П...'Е-ЕБ.ЁП.“.Ё 

EHERAL- MOTORS 
w kinie „HELJOS“, 

w dniach 13 i 4 b. m. o godz. 2.30 p.p. demonstrowa- 
ne będą w kinie si Wilenska 31, następujące 

я obrazy: 

1) Term doświadczalny Gero 

2) Teren doświadczalny 

  

! 
Goneral-Motois 

część Il. 

3). General-Mofors W palte Jak się montuje Chewrolety. 
4) Polscy sportowcy na wozach General-Molore. 

Pokaz będzie poprzedzony odpowiedniem przemówie- 
niem. 

Wstęp wolny dla wszystkich, 
Upoważnione zastępstwo samochodów Chevrolet- 

Oukland Pontiac: 
Auto - Garaże. Wilno, Wiłeńska 26, tel. 13—61. : BA 

EBETZEC CCSERRKEBERNCSERZEZENE 

  
  

  

  

  

RZYNY ZE SZCZEGÓŁOWEMI MAPAMI rozmieszczenia zwierzyny. 
Porady prawne. Porady hodowlane, opracowane przez inż. Wiesła- 

wa Krawczyńskiego i nądl. Lazara.Porady dotyczące broni — przez C. 
Lisowskiego i Wł. Słomczyńskiego. Porady dotyczące psów myśliwskich— 
przez W. Garczyńskiego. Bibljografja łowiecka w odrodzonej Polsce— 
opracowaną przez kpt. Kobylańskiego. Porady dotyczące prowadzenia 
polowań przez F. Rożyńskiego i T. Metziga oraz bogaty dział beletry- 
E którym znajdują się utwory: 

skiego, Włodzimierza Korsaka, Al Janty Połczyńskiego. 

CAŁOŚĆ BOGATO ILUSTROWANA. 

  

  

Dżyńska-Smolska WAWAWAW 
Choroby jamy ustnej. 
Plombowanie i usuwa 
nie zębów bez bėlu.na Ooposach i meble — 
Porcelanowe i złote antyki do sprzedania, 

DACHA 

  

sprzedania 

Mickiewicza 
tel. 9-05. 

Kamienicę 

D. H.-K. „Zachęta* : I, 

- 0 

Korona* pensjonat. Na 
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