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SŁOW 
WILNO, Niedziela 20 stycznia 1029 r. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskieg 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA -— Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolmej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F, Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch'*. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk 
BIENIAKONIE — Buiet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. * 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — uł. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC -- Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Skiep „Jedność* 
ŁaDA -— ul. Suwalska 13, $. Matecki. 
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śpiaoa małżeństw. 
Kotłuje się dotąd prasa jej echami, 

Jest w tym kotle sporo zwykłych 0- 

skarżeń Kościoła o tępotę i złą wolę; 

t sporo pustej retoryki. Guarda e 

passa. Jest jednak na dnie ziarno praw- 
dy: mianowicie przeświadczenie o nie- 

doskonałości obecnego, odziedziczone- 

go po rządach zaborczych prawa mał- 
żeńskiego. 

I słusznie woła „Epoka*: „dość 

chaosu w dziedzinie prawa małżeńskie- 

go u nas. Prosimy o zaprowadzenie 

tadu i porządku!“ (p. Ułaszyn, Epoka 
3-1. 1929 r.). 

Chaos zaiste jest duży; żyjemy w 
nieustannym konflikcie własnych praw: 

egzemplum: Katolik w Galicji ożenio- 

ny z Katoliczką w Katolickim Kościele, 
przechodzi na wyznanie Ewangelicko- 

Reformowane. Wolno mu? Żadna usta- 
wa Rzplitej tego nie zakazuje. Jako 

ewangelik jedzie "o Wilna; tu rozwód 
dostaje kalwiński — znowu w zgodzie 
% ustawą. Żeni się powtórnie. Jeszcze 
i w tem władze państwowe mu nie 

przeszkadzają. Ale tylko dopóki jest 
w Wilnie: bo niechże wróci do Krako- 
wa — czeka go proces o bigamję. Cóż 
zrobić — zd.rzenie prawodawstw. ! 
ale + mało tego. Pierwsza żona te- 
goż obywatela, nic nie wie o zamiarach 
męża, Mąż wyjechał „w rozmaitych 
sprawach". Nagle wiadomość — otrzy- 
mał rozwód w Wilnie, ożenił się z inną. 
Co? Jak? przecie nasze prawo nie po- 
zwala na ślub powtórny katolika, choć- 
by ten zmienił wyznanie? Czyż znie- 
siono „impedimentum  catholicitatis?“ 
Nie, Pani. Tylko on to zrobił w Wilnie. 

JA Panią bronią austrjackie ustawy. 
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„Przeciež nawet nie bylam wzywana 
do Sądu!“ A dlaczego Pani nie czyta 
„Monitora“? Tam była wezwanie. W 
rezultacie — kobieta z dziećmi na bru- 
ku. Konflikt prawodawst! 

I niechże teraz ta sama pani przy- 
jedzie do Wilna i zechce sama wziąć 
ślub. Nie wolno. Bigamja. Ale przecież 
małżeństwo unieważnione, mój mąż się 
ożenił. — Tak, on miał prawo. Ale Pa- 
ni nie. Paragraf 412 K. K.! Konflikt 
prawodawstw? Nie. Chaos w prawo- 
dawstwa. Więc jakież wyjście? 

Są publicyści, którzy sądzą, że wy- 
starczy, by Kościół Katolicki uznał roz- 
wody, a wszystko pójdzie jak z płatka. 
Nie sądzę, by taki krok Kościoła usu- 
nął cały chaos naszego prawodawstwa. 
Zresztą nie od nas to zależy. Trzeba 
się liczyć z faktem, że Kościół rozwo- 
dów nie uznaje; wolał oddać całą An- 
glję na łup herezji, niż zezwolić na 
ślub Henryka VIII z Anną Boylen. I 
nie przekonają chyba Rzymu polscy 
teljetoniści, choćby z największym ta- 
lentem dobierali cytaty. 

Wielu publicystów sądzi, że cały 
chaos — jak ręką odjął — ustanie, gdy 
się wprowadzi „Śluby cywilne i rozwo- 
dy*. Symplistyczne *o twierdzenie nie 
zdaje się słusznem. Przedewszystkiem 
sama ustawa o ślubach cywilnych i 

ECHA: STOLICY 

Podpisanie prowizorjum drzew- 
nego polsko-niemieckiego. 
WARSZAWA, 19,1, PAT. W dniu 

dzisiejszym podpisana z: stała między 
mi istrem spraw zagranicznych p. Za- 
leskim a posłem niemitckim p. Rau- 
sc! erem umo-a, regulujaca  prowizo- 
rycznie obrėtdrzewny polsko niemiecki. 
Nowa um.wa obowiązuje do d ia 31 
grudnia 1929 roku, z możnością prze- 
dłużenia na dalszy rok. Postanowi nia 
umowy pokrywają się zasadniczo z treś 
cią wygasłego w driu 4 giudnia 192g 
roku poprzeduitgo pro  izorjum drzew- 
nego polsko niemieckiego. Dotyczy to 
zarówno wysokuści ko.tyngeniu drze- 
wa tartego dla P.lski, wynoszącego na 
jeden rok 1250000 metrów3 przy zwią- 
zaniu stawek tak niemieckich na przy- 
wóz drzewa tartego, jako też polskiej 
stawki wywozowej dla drzewą okrągłe- 
go. Równocześnie rząd polski zgodził 
Się na udzielenie pewnych możiiwości 
importowych dla ar ykułów wytwórczoś- 
ci niemieckiej w postaci kontyngentów 
przywozowych. Pozatem oba rządy, w 
drodze wzajemnej wymiany not, stwier- 
dziły jednomyślność co do chęci ułoże- 
nia w możliwie krótkim czasie swych 
wzajemnych siosunków gospoda czych 
przez zawarcie traktaiu handlowego 
Oraz zapewniły sobie wzajemnie, że w 
c lu stworzenia oopowi:d iego odprę- 
żenia nie będą obcstrzały istniejących 
warunków w dziedzinie obrotu towaro- 
wego polsko-niemieckiego. 

Prezydent Mościcki członkiem 
honorowym b. O. P. P. 

WARSZAWA, 18-1. PAT W czwartek 
dnia 17 Stycznia r. b. © godz. 12 min 30 w 
południe przyjął wysoki protektorat Ligi 
Obrony Powietrznej i Preciwgazowej Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej lżnacy Mościcki, 
w Warszawie na Zamku, delegację Ligi 
Obrony Powietrznej Państwa, z prezesem 
za ządu głównego inż. Eberhardtem na 
czele. Delegacja wręczyła Panu Prezyden- 
towi;, po odpowiedniem przemówieniu p. 
inż. Eberharata, podnoszącem wielkie za- 
sługi Pana Prezydenta dla celów i zadań 
Ligi, dyplom członka honorowego, w mysi 
znanej uchwały ogólnego zebrania Zz cnia 
25 maja 1928 r. Pan Prezydent w serdecz- 
nych słowach wyraził swą radość z powo* 
du otrzymania godności członka honoro- 
wego Ligi i podziękował delegacji za wy- 
razy hołdu i uznania. 

Usfawa o świadczeniach na cele 
kościoła katolickiego. 

WARSZAWA, 19. I. PAT. Sejmowa pod- 
komisja administracyjną, obradująca w 
dniu dzisiejszym pod przewodnictwem pos. 
Putka, w obecności delegata W. R 1 О.Р. 
p. Głowackiego, Ministerstwa Skarbu p. 
Ostaszewskiego przyjęła w drugiem czytą- 
niu projekt ustawy © świadczeniach na 

le kościoła katolickiego i o dozorach 
Foratjelasch w województwach południo- 
wych. Ustawa wprowadza między innemi 
ważne postanowienia, że starosta ma pra- 
wo nałożyć na dozór parafjalny obowiązek 
zebrania środków pienięznych na pokrycie 
przewidzianych uchwałą przez paratjan po* 
wziętą zobowiązań parafjalnego funduszu 
konkurencyjnego, ciążących ną tym tundu- 
szu z mocy wyroku sądowego lub innego 
tytułu prawnego, mającego moc egzekucyj- 
ną. Wreszcie ustawą powołuje dekret p. 
Prezydenta Rzeczypospolitej o postępowa- 
niu administracyjnem do załątwienia spraw 
o świadczeniach kościelnych. Nałeży pod- 
kreślić, że ustawa znosi wszystkie dotych- 
czasowe przepisy prawne, obowiązujące w 
przedmiecie przezeń regulowanym. Trzecie 
czytąnie projektu ustawy ;odbędzie się w 
dniu 26 b. m. 

Sprawa fyfułów tdokforskich w 
Senacie. 

п) В ор еа - +4 + 

WARSAWA, 19. l. PAT. Na dzisiejszem 
posiedzeniu sejmowej komisji oświatowej 
rozpatrywano poprawki Senatu do projek- 
tu ustawy w sprawie zmiany art. 1 ustawy 
z dnia 23 lipca 1926 roku, fdotyczące uzy- 
skiwania doktoratów na wydziałach medy- 

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

nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 
 ARERATTOKIAABISZGA OSOODR 

Polska zgadza się na propozycję Sowietów 
Podobnie jak pierwsza, druga no- 

ta rządu polskiego w odpowiedzi na 
długie polemiczne wywody p. Litwi- 
nowa, krótka i zwięzła, pozytywnie 
załatwia propozycję sowiecką w spra- 
wie podpisania protokułu wprowadza- 
jącego w życie pakt Kelloga przed je- 
go ratyfikacją, pomiędzy Polską i So- 
wietami. Odpowiedź polska podkreśla 
również konieczność rozszerzenia pro- 
tokułu sowieckiego na państwa balty- 
ckie oraz zgłasza gotowość pośredni- 
czenia w tej samej sprawie z Rumun- 
ją, z którą Sowiety nie utrzymują sto- 
sunków dyplomatycznych. 

Wobec szybkiej ratyfikacji paktu 
Kelloga przez poszczególne państwa, 
o czem nadchodzą coraz liczniejsze 
iniormacje, znaczenie praktyczne pro- 
tokułu sowieckiego nie będzie zbyt 
wielkie. Będzie to jeżeli wezmą w nim 
udział wszystkie państwa sąsiadujące 
z Sowietami, gest demonstracyjny 
świadczący o stabilizacji stosunków 
pokojowych na wschodzie Europy. 

WYJAZD DELEGACJI ESTOŃSKIEJ 
DO RYGI. 

Przedwczoraj wyjechała do Rygi 
estońska delegacja estońska-łotewskiej 
komisji mieszanej realizowania unji 
celnej. Skład delegacji jest, następują- 
cy: Przewodniczący delegacji — dyre- 
ktor Banku Handlowego b. min. skar- 
bu L. Sepp i członkowie: dyrektor 
związku estońskich spółdzielni Kukk, 
członkowie zgromadzenia państwowe- 
go Jurman, Martna i Kornel, dyrektor 
izby handlowo-przemysłowej Hurt i 
kierownik biura min. spr. zagr. Mitwie. 
Przed odjazdem przewodniczący dele- 
gacji Sepp w rozmowie z dziennika- 
rzami oświadczył, że delegacja jedzie 
do Rygi z zamiarem dokonania tam 
wielkiej pracy. Już na pierwszem po- 
siedzeniu komisji mieszanej delegacja 
estońska wysunie propozycję natych- 
miastowego przystąpienia da pracy 
nad koordynacją taryf. Jeżeli delega- 
cja łotewska przyjmie tę propozycję, 
wówczas prace komisji mieszanej po- 
trwają 7—8 dni. 

RYGA, 191. PAT. Dziś przybyła z 
Tallina do Rygi delegacja estońską do го- 
kowań w sprawie unifikacji taryfy celnej. 
Delegaci estońscy oświadczyli, że zapropo- 
nują Łotwie przeprowadzenie natychmia- 
stowej unifikacji taryfy. Należy przypu- 
szczać, że ze strony Łotwy nie będą sta- 
wiane trudności co do tej unifikacji. Dziś 
wieczorem oabyło się pierwsze posiedze, 
nie obu aelegacyj. 

HANDEL ZAGRANICZNY 
W R. 1928. 

KOWNO, 19-I. PAT. „Lietuvos 
Aidas“ podaje uzupelniające dane < 
litewskim handlu zewnętrznym w roku 
1928. Z całego eksportu litewskiego 
58 proc. przypada na Niemcy, 21 proc. 
na Anglję i 6 proc. na Łotwę. Również 
w imporcie Niemcy zajmują pierwsze 
miejsce (51 proc.). Drugie miejsce zaj- 
muje Polska z 9 proc. Uwzględniając 
jednak nielegalny handel z Połską im- 
port z Polski sięga 15 proc. Eksport Li- 
twy do Polski równa się prawie zeru. 
Następne miejsce w imporcie litewskim 
zajmują Stany Zjednoczone Ameryki 
północnej — 7 proc., Anglja — 6 proc. 
Czechosłowacja — 4 proc., Łotwa — 
3 proc. i Rosja Sowiecka — 3 proc. 

ZBRODNIA W WIĘZIENIU W WiŁ- 

LITWY 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz mi! 
oraz nadesłane milimetr 50 gr. 

WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

etrowy įednoszpaltowy na str. 2-ej i 3-ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 
onika reklamowa milimetr 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dro- 

żej. Zagraniczne 50 proc. drożej. Za dostarczenie "numeru dowodowego 20 groszy. 

Druga odpowiedź Polski na nofę Lifwinowa 

WARSZAWA, 19-I. PAT. W sobotę dnia 19 stycznia w godzinach po- 
południowych poseł Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie p. Stanisław Pa- 
tek doręczył zastępcy ludowego kotmisarza spraw zagranicznych p. Litwi- 
nowówi następującą notę: 

Panie Komisarzu Ludowy. Potwierdzając odbiór noty pańskiej Nr. 3028 
z dn. 11 stycznia r. b., w której zechciał Pan bardziej szczegółowo umoty- 
wować stanowisko, jakie rząd Związku Sosjalistycznych Republik Rad zaj- 
muje w sprawie proponowanego przezeń protokułu, mam zaszczyt w imieniu 
rządu polskiego zakomunikować co następuje: 

Z chwilą ratyfikowania przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 
paktu Kelloga bez żadnych zmian oraz po przeprowadzeniu z pierwotnymi 
sygnatarjuszami rozmów, zapowiedzianych w nocie polskiej z dn. 11 stycz- 
nia b. r. RZĄD POLSKI JEST OBECNIE W MOŻNOŚCI SWOBODNEGO 
PODJĘCIA PERTRAKTACYJ Z RZĄDEM ZWIĄZKU SOCJALISTYCZNYCH 
REPUBLIK RAD, ZWIĄZANYCH Z FORMĄ I PROCEDURĄ PODPISANIA 
PROPONOWANEGO PRZEZ PANA KOMISARZA PROTOKUŁU, PRZYJĘ- 
CIE KTÓREGO RZĄD POLSKI JUŻ AKCEPTOWAŁ W WYŻEJ WSPOM- 
NIANEJ NOCIE. Uchylając się całkowicie od podjęcia dyskusji w sprawie 
tych czy innych ustępów noty rządu Związku Socjalistycznych Republik Rad 
z dn. 11 stycznia b. r., rząd połski sądzi, iż rząd Związku Socjalistycznych 
Republik Rad zrozumie należycie te motywy, któremi kierował się dotych- 
czas rząd polski, a które płynęły z faktu, iż podpis Polski znajduje się w 
liczbie pierwotnych sygnatarjuszy paktu paryskiego, z dn. 27 sierpnia ub. r. 

Rząd polski uważa za konieczne pozatem wyrazić swe wielkie zado- 
wolenie, iż rząd Związku Socjalistycznych Republik Rad w tak wyraźnej 
formie oświadczył, iż nie ma żadnych zastrzeżeń przeciwko udziałowi Ru- 
munji w protokule, omawianym w nocie pańskiej z dn. 29 grudnia ub. r. Co 
się tyczy propozycji rządu Związku Socjalistycznych Republik Rad wzięcia 
przez Polskę inicjatywy w sprawie wyjaśnienia stanowiska Rumunji w kwe- 
stji przystąpienia jej do przyszłego protokułu, rząd polski oświadcza swą 
gotowość podjęcia sugerowanej mu przez rząd Związku Socjalistycznych 
Republik Rad inicjatywy. 

Przechodząc do kwestji udziału państw bałtyckich w protokule, rząd 
polski raz jeszcze stwierdza, że zadeklarowały one gotowość przystąpienia 
do paktu Kelloga, a co za tem idzie, ich stanowisko prawne w niczem nie 
różni się od innych państw, które zgłosiły akces do tego paktu, ale go je- 
szcze nie ratyfikowały. Fakt nieratyfikowania dotychczas przez parlamenty 
tych państw paktu Kelłoga dła pominięcia ich w propozycji rządu Związku 
Socjalistycznych Republik Rad, już chociażby z tej przyczyny, że dotych- 
czas również i Rzeczpospolita Polska nie ratyfikowała paktu Kelloga, co je- 
dnak nie przeszkodziło rządowi Związku Socjalistycznych Republik Rad do 
zaszczycenia rządu polskiego propozycją podpisania protokułu. Rząd polski 
podtrzymuje w dalszym ciągu swe stanowisko, iż państwa bałtyckie, o ile 
wyrażą ku temu swą gotowość, winny wziąć udział w podpisaniu protokułu, 
niezależnie od tego, czy w chwili jego podpisania pakt Kelloga będzie już 
przez to lub inne państwo bałtyckie ratyfikowany. 

*Y myśl wyrażonej na wstępie zgody rządu polskiego na przystąpienie 
do praktycznego omawiania procedury zawarcia protokułu, rząd polski po- 
lecił mi podjęcie niezbędnych w tej sprawie pertraktacyj z rządem Związku 
Socjalistycznych Republik Rad. 

Zechce Pan przyjąć i t. p. (—) Stanisław Patek. 

Łotwa zwołuje konferencje państw 
-_ bałtyckich. 

W sprawie golidarnej odpowiedzi na propozycję Sowiecką, 
Z RYGI DONOSZĄ: „SIEWODNIE* PODAJE CO NASTĘPUJE: 

WCZORAJ JUŻ KOMUNIKOWANO, ŻE NA OSTATNIĄ NOTĘ SOWIECKĄ 
W SPRAWIE WYKONYWANIA PAKTU KELLOGA POLSKA ODPOWIE 
POZYTYWNIE. PRZYTEM WSKAZYWAŁO SIĘ, żE POLSKA WYRAZI 
SWĄ ZGODĘ NA PODPISANIE SPECJALNEGO PROTOKUŁU W TYM 
TYLKO WYPADKU, JEŻELI DO TEGO PROTOKUŁU PRZYŁĄCZY SIĘ 
RESZTA PAŃSTW BAŁTYCKICH. JEDNOCZEŚNIE POWSTAJE ZUPEŁ- 
NIE ZROZUMIAŁE PYTANIE, JAK MOŻNA ZAGWARANTOWAĆ PRZY- 
ŁĄCZENIE SIĘ TYCH PAŃSTW DO POROZUMIENIA POLSKO-SOWIEC- 
KIEGO. ISTNIEJĄ DWIE MOŻLIWOŚCI: ALBO WSZYSTKIE PAŃSTWA 
ZAINTERESOWANE BĘDĄ ZAPROSZONE DO WZIĘ/ĄJA UDZIAŁU W 
ZBIOROWEM PODPISANIU PAKTU, ALBOTEż PAŃSTWOM BAŁTYC- 
KIM ZOSTAWI SIĘ SWOBODA PRZYŁĄCZENIA DO POROZUMIENIA, JAK 
TO PROPONUJE LITWINÓW. W TYM JEDNAK OSTATNIM WYPADKU 
TRUDNO PRZEWIDZIEĆ, JAK DOJŚĆ DO URZECZYWISTNIENIA WY- 
STAWIONEGO PRZEZ PÓLSKĘ WARUNKU 0 PRZYSTĄPIENIU PAŃSTW 
BAŁTYCKICH. PANUJE PRZEKONANIE, ŻE JEDYNEM WYJŚCIEM BY- 
ŁOBY ZWOŁANIE KONFERENCJI BAŁTYCKIEJ. JAK WIADOMO, INICJA- 
TYWA ZWOŁANIA KOLEJNEJ KONFERENCJI PAŃSTW BAŁTYCKICH, 
JEST OBECNIE W RĘKU ŁOTWY. 
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żywotnych. Polska tej walki nie znała. 

Nie chcemy łamania tradycji dziejowej 

państwa. I wreszcie: co najważniejsze: 

wiemy, że Polska ma obowiązki wzglę- 

dem Boga. Katolikami jesteśmy. Wie- 

my, że małżeństwo chrześcijańskie jest 

sakramentem. | że władza świecka, 

gdyby się wmieszała do spraw, zosta- 

wionych przez Boga Kościołowi, wtar- 

gnęłaby w dziedzinę sobie obcą, w 

dziedzinę rzeczy świętych. Postąpiłaby 

wbrew etyce. Ba jest etyka, która i 

państwa wiąże. 

Nie chcemy szukać najprostszych 

rozwiązań. Są one często dobre, jako 

hasła — prawie nigdy nie są prawdzi- 

we. Poszukajmy raczej przyczyn obec- 
nego chaosu. 

Niewątpliwie główną przyczyną są 

prawodawstwa zaborcze, które gospo- 

darząc po Polsce każde na swój spo- 

sób, doprowadziły da starć wewnętrz- 

nych prawa. Wspólną cechą tych pra- 
wodawstw — nie. wyłączając austrja- 
jackiego — jest ich niezgodność z pra- 

wem kościelnem. Bo nawet austivjac- 

ki kodeks błędy józefinizmu w sobie 

zawiera. ; 

I właśnie ta rozbieżność z pra- 

wem kościelnem — przez zaborców 
narzucona — jest powodem dzisiejsze- 

go chaosu. Jakież z niego wyjście? 

Nowe, nasze własne, polskie usta- 

wodawstwo już do pewnego stopnia 
wskazało drogę. Konstytucja nasza _ 
zawiera postanowienia o tem, iż Ko- 
Ściół rządzi się własnem prawem. 

Potwierdza tę zasadę Konkordat.-Otóż 
do zakresu tego własnego prawa na- 
leży i prawo małżeńskie. Niezgodne 
są zatem z Konstytucją i Konkorda- 

tem wszystkie ustawy, mieszające się 

do spraw małżeństw katolików; treść 

tych ustaw wymaga, aby co do kato- 

lików państwo uznawało zasady Ką- 

deksu Prawa Kananicznego. Więc tam, 

gdzie jedna ze stron jest katolicką, 
małżeństwo powinao. podlegać prawu 
kościelnemu katolickiemu wyłącznie. | 
choćby katolik zmienił wyznanie, nie 

wpływa to na właściwość sądu co do 

jego spraw małżeńskich, bez względu 

na to, kiedy i gdzie małżeństwo zo- 

stało zawarte. Oto, co wynika z tre- 

ści Konkordatu. Jak jednak postąpić 
z niekatolikami? W imię równości— | 
należy i z przedstawicielami naczelny - 

mi ich władz duchownych, w każdym 

poszczególnym wypadku, te sprawy 

uzgodnić, i odpowiednie układy u- 

prawnić. Baczyć tylko należy na jed- 

no: by późniejsze umowy nie naru- 

szały umów już zawartych. Konkor- 
dat jest jedną z tych umów. Zgodnem 
zaś jest z zasadą; konstytucyjną O 
prymacie Kościoła Katolickiego, że 
właśnie z nim pierwsza umowa zo- 
stała zawarią. 

Zbyt długa, zbyt żmudna droga? 
Może. Ale czas raz zerwać z prawo- 

dawstwem, pisanem na kolanie wśród 
spienionych Spraw i sprawek  stron- 
nictw sejmowych. 

Ale zdaje się to droga jedyna, pro- rozwodach nie jedną nastręczy trud- cyny i prawa w uniwersytetach. Po refera- у ce $ : ŚLĄ: A i + i E 
ność, którą prawnicy dają. której te- cię posła lesera i diu) dyskusji prze- KOMIERZU. Wiadomość powyższą podajemy na odpowiedzialność A plik 7 .  wadząca do prawdziwego usunięcia 
ljetoniści nie wiedzą, a która może ij Sana g pow = Naczelnik więzienia zniewolił, a nastę- Nadmienić jednak należy, iż pismo 2 ZAW CB bardzo jest a poinfor- chaosu prawnego. Cóż wobec tego 

a starosystemowców — 30 czerwca pnie otruł. mowanie i blizkie obecnego ministerstwa spraw zagranicznych. począć z projektem Ślubów cywilnych? 
wszystkie pokładane nadzieje pogrze- 
bać. Różne są ustawodawstwa o ślu- 
bach cywilnych. Inaczej tę rzecz nor- 
muje prawo włoskie, inaczej węgier- 
skie. A i u nas nie jednakowo o tem 
stanowi prawo w dzielnicy pruskiej i 
austryjąckiej. 

Sądzimy, że bliżej od prawdy je- 
steśmy, niż krańcowi optymizmowi co 
do ślubów cywilnych przeciwstawimy 
przewidywane trudności, jakie by na- 
potkało ich wprowadzenie. Chaosu po- 
jeęć prawnych to nie zmniejszy. Wiele 
lat trzeba będzie, nim ludność zrozu- 
mie, że może być związek ważny lokal- 
nie — nieważnym państwowo, i od- 

r. Natomiast poprawki Senatu, dotyczące 
kompetencyj rad wydziałowych, ograniczo- 
no do spraw oOdraczania w wyjątkowych 
wypadkach terminu egzaminów do dnia 31 
grudnia 1932 roku. 

ZA I PRZECIW, 
— 

Nikf mi nie chce:podačžręki! 

Przed kilku dniami nadeszły wiadomości 

o skazaniu w Wiłkomierzu szeregu Polaków 
na ciężkie kary. Obecnie nadeszła wiadomość 

o strasznem zajściu w tem więzieniu, które 

najlepiej ilustruje stosunki tam panujące: 
W ubiegłym roku została aresztowana i osa- 
dzona w więzieniu w Wiłkomierzu nauczy- 
cielka szkoły powszechnej Elżbieta Rusiec- 
ka, łat 24, oskarżona o wykładanie niezgod- 
nie z programem szkolnym historji Polski i 
Litwy. Naczelnik więzienia  wiłkomirskiego, 
któremu Rusiecka wpadła w oko z racji 

swej urody, uśpił ją pewnego dnia w celi, 

a następnie zniewolł. 
Rusiecka wystosowała skargę do pro- 

kuratora. 

Naczelnik więzienia obawiając się kary 

za swą zbrodnię, otruł nieszczęsną ofiarę w 

sposób podstępny. 

Bzechosłowacja rafylikuje pakt Kelloga 
PRAGA, 19 I. Pat. Według „Prager Presse", Kellog zawiadomił za 

pośrednictwem posła Stanów Zjednoczonych w Pradze o ratyfikacji paktu 
Kelloga przez Senat amerykański. Na wczorajszem posiedzeniu rady mini- 
strów, na propozycję Benesza, postanowiono przedstawić prezydentowi 
Massarykowi do podpisania instrumenty ratyfikacyjne paktu. 

Turcja zatwierddiła przystąpienie do umowy paryskiej 
ANGORA, 19 I. i'at. Izba uchwaliła projekt ustawy, zatwierdzającej 

przystąpienie Turcji do paktu Kelloga. 

Budżet wojskowy „rozbrojonych” Niemiec 
BERLIN, 19-1. PAT. „Berliner Tageblatt* w wydaniu na niedzielę zapowiada, że 

budżet Ministerstwa Reichswehry wynosi okrągło 704 miljony marek. Wydatki te zo- 

Przekreślić, odrzucić? —Nie. Owszem 

wprowadzić. Ale tylko dla tych grup 

wyznaniowych, które tego pragną. Ko- 

Ściół katolicki dla swoich wyznawców 
ich nie chce. 

Nie będziemy powtarzać tyle razy 

głoszonych tez o tem, že nierozerwal- 

ność małżeństw jest rzeczą słuszną 

i sprawiedliwą, stojącą na straży ro- 

dziny. Godności kobiety, wychowania 

dzieci, potęgi państwa. Postaraliśmy 
się tylko wskazać, co w najbliższym 
interesie Państwa Polskiego leży, co 
wynika z treści naszych własnych 

praw, co może chaos usunąć. 

Takiej reformy chcemy. 
wrotnie. Stały konflikt świadomości PROCES KOMUNISTYCZNY stałe wynoszą w tym budżecie 615 miljonów, wydatki jednorazowe 88. „Berliner Tage- Ale gdyby zamiast niej miano iść 
prawnej — groźniejszy od konfliktu W RYDZE. za ai air Ra dwdłecie 13400_ tysięcy marek, W | dalej po drodze narzuconej przez obce prawodawstw — nieuniknionym  się 
zdaje.Nie widzę jak uniknąć ogromnego 
obciążenia budżetu w związku z po- 
trzebą zaprowadzenia ogromnej sieci 

„, biurokratycznej do prowadzenia aktów 
stanu cywilnego. Nie widzę wreszcie, 
jak uniknąć fatalnych skutków wewnę- 
trznej walki z Kościołem Katolickim: 

  

Humorystyczne pismo „Garm* z Hel- 
singforsu bardzo słusznie tą karykaturą od- 

RYGA, 19-I. PAT. Dzisiaj toczył się 
tu proces przeciwko 18 komunistom, oskar- 
żonym 0 różnego rodzaju antypaństwową 

działalność. Między innymi oskarżeni oni 
są o to, że zainscenizowali posiedzenie 
trybunału rewolucyjnego, na którem „ska- 
zali ną karę Śmierci niektórych leaderów 
łotewskiej partji socjalno-demokratycznej, 
między innymi byłego ministra spraw za- 

nych pozycjach przeznaczonych na budowę nowych okrętów, przewiduje etat mary- 
narki, EE ostatnią na budowę małego krążownika „Koeln* w wysokości 6900 tys. marek 

i trzecią ratę na budowę małego krążownika „E* w wysokości 6 miljonów marek plus 
dodatki na uzbrojenie artylerji. Rata końcowa na sześć wielkich łodzi torpedowych prze- 
widziana jest w budżecie w wysokości 3600 tysięcy. Reszta budżetu marynarki prze- 
widuje wydatki na zmodernizowanie uzbrojenia artyleryjskiego okrętu linjowego „Ha- 
nnower* w wysokości 1060 tysięcy marek. 

Amanullah królem Kandaharu 

rządy; gdyby zamiast poprawiać, chcia 

no dalej jeszcze psuć prawo małżeń- 
skie — wypowiedzielibyśmy się przeciy 
zmianom. Możemy znaleźć wytłon. 
czenie na to, że dźwigamy od: 

я 4. powiada bolszewikom. Przedstawia ona i a, i YN у е i ж daie z Bombaju, že Ama- * Р historja państw, które taką walkę PS wacim: farze bak l granicznych Zeelensa*. Sąd skazał jednego р A N, a Pat. KOD: po a ZE aj R = nie chcemy, by Polska brała na 
szły, poucza, ile te walki kosztują sił której może zapłonąć cały Świat. Podpis oskarżonego na 4 i pół lat, czterech na nuliah ma być proklamowany królem Kandaharu. Dąży go jeden fedzialnoś ы 

; brzmi: „Nikt mi nie chce podać reki“ — kary po 3 i pėt lai. dw6ch-po 3 i jedne- czniejszych tamtejszych szczepów, u którego matka Amanullaha posiada Odpowiedzialność za nowe nie 
(Dalszy ciąg na s2palcie 6-tei) skarży się Bołszewja. go na 2 lata więzienia. 
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NIEŚWIEZ. 
— Budżety gminne. Wszystkie rady gm. 

uchwaliły już budżety na 1929 - 30 rok. Sam 
sposób opracowywania wskazuje na ogrom- 
ną zmianę w nastrojach działaczy samorzą- 
dowych; dawniej rady gminne uchwalały bu- 
dżet pod pewnego rodzaju naciskiem wła- 
dzy nadzorczej, trzymając się zasady, jak 
najniższych cytr. Chodziło wtenczas radnym 
nietyle o interes samorządu, jak o to, żeby 
podatnik płacił jak najmniejsze podatki, 
choćby pieniądze potrzebne były na najpil- 
niejsze wydatki. Takie stanowisko radnych 
było najczęściej wynikiem ich nieuświadomie 
nia społecznego, a czasami nawet złej woli; 
przez obstrukcję utrudniali rozbudowę gospo 
darczą kraju. 

Dziś sytuacja zmieniła się radykalnie i 
to nie w jednej lub dwóch gminach, a abso- 
łutnie we wszystkich — oto rady doszły do 
przekonania, że dobrobyt jednostek zależny 
jest w wielkiej części od ogólnego dobroby- 
tu kraju, chcą więc ten właśnie ogólny ‘ро- 
ziom pódnieść jak najwyżej. To też obecnie 
radni mniej już uważają na opodatkowanie 
płatników, a więc na rezultaty osiągnięte 
przez dobre gospodarzenie pieniędzmi samo- 
rządowymi. 

Przy obecnem układaniu budżetów ani w 
jednej gminie nie było mowy o obniżaniu 
opodatkowania; przeciwnie prawie wszędzie 
radni narzekali na ustawę ogranicze nia przy 
nakładaniu podatków. Działacze samorządo- 
wi odczuwają potrzebę szybkiego tempa roz- 
woju samorządu, by nadążyć za wartkim 
prądem życia i dlatego potrzebują płenię- 
dzy na rozmaite wydatki według ich mniema 
nia niezbędne, usiłowania te jednak rozbi- 
jają się o ramy ustaw podatkowych. Roz- 
szerzenie ich zbyt wiełkie byłoby niebiezpie- 
czne, gdyż zapał twórczy samorządów mógł- 
by zaprowadzić zbyt daleko; jednakże stwier 
dzić trzeba, że dzisiejsze ramy są trochę za 
szczupłe: pilrre i konieczne potrzeby samo- 
rządów nie mogą być realizowane z powodu 
braku pieniędzy — o problemie zapewnienia 
nowych źródeł dochodu dla samorządów 
bądź z opodatkowania, bądź z jakichś przed- 
siębiorstw komunalnych należy myśleć 
poważniej. 

Ponieważ budżety gminne jak zresztą i 
wszystkie samorządowe w roku 1928 - 29 by 
ty ułożone według najwyższych norm podat- 
kowych, przeto obecnie w budżetach na 
1929 - 30 rok zbyt wielkie zmiany nie zasz- 
ły. Charakterystyczne tylko bardzo są bu- 
dżety samorządowe. Oto średnio zwiększo- 
fre są o 35 procent w porównaniu z tegoro- 
cznymi, a np. w jednej gminie, w Siniawskiej 
prawie o 100 proc. Dążenie do jak najlepsze- 
go stanu dróg jest powszechne i ogromne, 
dziś absołutnie nie potrzeba namawiać ra! 
dy gminne do zwiększania budżetów samo- 
rządowych, przeciwnie, w niektórych trze- 
ba zapał powstrzymywać, by znowu zbyt 
wysoko nie opodatkowywać płatników. Nie- 
dawno szarwark był jeszcze znienawidzony, 
dziś już go ludność rozumie, a wkrótce na- 
dejdzie chwila, gdy stanie się nawet popular- 
ną formą podatku. Godne pochwały jest 
przytem tendencja rad, by roboty szarwar- 
kowe prowadzone były bardzo gruntownie i 
by możliwie ograniczały się do budowy dróg 
bitych, oraz do naprawiania jedynie najgor- 
szych odcinków zwykłych, by umożliwić prze 
jazd; naprawianie dróg gruntowych zasadni- 
czo uważane jest za niecelowe. W roku 
ubiegłym gminy wybudowały 14 kilometrów 
dróg bitych, w przyszłym natomiast zamie- 
rzony jest bruk przeło 30 kilometrów. 

Prócz dróg drugim Benjaminkiem dzia- 
łaczy samorządowych jest szkolnictwo. Do- 
129 па terenie całego powiatu znajduje się 
tylko kilka gminnych kudynków szkolnych; 
reszta szkół mieści się w lokalach wynaję- 
tych, bardzo dalekich od doskonałości. To 
też rady gminne, a zwłaszcza wojtowie usta- 
wicznie marzą i myślą o budowie własnych 
budynków szkolnych. Obecnie aż pięć gmin 
uchwaliło budowę. Wstawione zostały do 
budżetów pewne sumy na budowę, nadto 
pójdą na tenże cel nadwyżki budżetowe; 
miny zaciągają pożyczki w Banku 
RA Krajowego, 50 proc. zapomo- 
gi ustawowo daje rząd, wreszcie część robo- 
cizny, a mianowicie przewóz materjałów i 
niefachową pomoc dają wsie okoliczne. Prócz 

pieciu szkół budowanych przez gminy, przy- 
ędą jeszcze dwie wystawione prywatnym 

sumptem; jedna w maj. Hurynowszczyzna 
wystawiona i uposażona w całości przez p. 

Marję Rymszankę i druga w Jefimowiczach 
budowana przez specjalny komitet. 

Wogóle rady gminne na szkolnictwo nie 
żałują pieniędzy. Najdalej poszła gmina 
Snowska, uchwalając specjalną dopłatę 1 zł. 
od ha na budowę szkoły. 

Dobry przykład kilku gmin tem lepiej 
podziała, jeżeli kuratorjum szkolne udzieli 
prędko rządowej pożyczki. Wtenczas wy- 
stawione w ciągu nadchodzącego lata bu- 
dynki będą zachętą do stawiania innych; 
sami rodzice dzłeci szkolnych będą naglili by 
potomstwo ich również korzystać mogło z na 
prawdę dobrej szkoły. Wszelka zwłoka lub 
zbytnia formalistyka zrażałaby tylko i znie- 
chęcała działaczy samorządowych, nastrojo- 
nych dziś bardzo dodatnio. 

Na cele rolnicze stosunkowo gminy mało 
asygnowały, wychodząc z założenia, że po- 
niesione na ten cel wydatki musiałyby być 
bardzo duże, żeby przynieść prawdziwe ko- 
rzyści. Obecnie małe środki rozporządzalne 
wystarczającą tylko na załatanie najpilniej- 
szych dziur w rolnictwie. 

Ogólna opinja radnych stwierdziła. że 
odczuwano się duża potrzeba pomocy 1е- 
karskiej. Wieś przeżywa obecnie pewnego 
rodzaju kryzys, gdyż jeszcze gminy nie mo 
ga się zdobyć na utrzymanie własnego leka- 
rza, a na felczerów nie pozwala ustawa; 
stąd powstaje pewna luka. Może zaradziłoby 
się złemu gdyby młodzi lekarze przymierając: 
głodem w miastach i' niemający tam żadnej 
praktyki, przenieśli się na wieś; tu znaleźliby 
nie nadzwyczajne warunki pracy, ale w każ- 
dym razie znośny byt. 

Na podstawie ogólnych wrażeń i obserwa 
cji z posłedzeń rad gminnych stwierdzić mo- 
żna z przyj smnością, że większe samorządy 
gminne rozwijają się pomyślnie. 

Dom. 

| uwAGA 
Dziś Dyrekcja Kina 

„POLONJA“ urządza poranek 

od g. 12-ej do 4 po cenach 

zniżonych. 

Cena miejsc od 80 groszy. 
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» 
Czopki he- šen]“ (Zz kogutki 
Tania „Varica) ks SÓL 
krwawienie, swędzenie,  pieczeńie, 

zmniejszaja guzy (żylaki). 
Sprzedają apteki i sklaay apteczne. 
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Śledztwo w sprawie fajnego memoriału (roenera 
BERLIN, 19 I. Pat. Jak donosi komunikat półurzędowy, minister 

Reichswehry wyznaczył kilku oficerów, którzy mają sprawdzić, czy wewnątrz 
Ministerstwa Reichswehry było wszystko w porządku w kwestji r.emorjału 
ministra o budowie pancernika. Ogólne dochodzenie w sprawie tej prowa- 
dzi ministerstwo sprawiedliwości. Jak donosi jednocześnie prasa berlińska, 
naczelny prokurator Rzeszy zdecydował się rozpocząć dochodzenie prze- 
ciwko niewiadomej osobie o zdradę stanu, popełnioną przez wydanie me- 
morjału ministra Groenera zagranicę. „Berliner Tageblati“ i „Vossische 
Ztg.'* podkreślają przytem, że ilość egzemplarzy tego memorjału i ilość 
osób, którym ten memorjał był zakomunikowany, jest znacznie większa, 
niż przypuszczano początkowo. „Berliner Tageblatt* podaje jednocześnie w 
formie pogłoski wiadomość, że memorjał dostał się do rąk wydawnictwa 
„Review of Reviews* prawdopodobnie za pośrednictwem organizacji szpie- 

  

gowskiej jednego z mocarstw zagranicznych. 
  

Nowe powstanie w Meksyku 
B. minister wojny na czele powstańców. 

MEKSYK. 19,1, PAT. Wedłus otrzymanych tubtel-gramów, w północno- 
zachodniej częśc Guatemali wybuchło 
Jorgeubico, b,ty minst-r wojny. Generał tea 

powstanie, na czel ttórego sto: gen. 
Opanował kilka miejscowości. 

Komunikacja z Guatemalą j st przerwana. 
GUATE "ALA. .9,1. PAT. Korespondent Havasa donosi. iż grupa powstań - 

ców pod dowództwem płk. Moral: sa mł>dsz go 
nango i Retalhuitu. Powstańcy onsadzili drogi i mosty, 
posuwaniu się naprzód wojsk rządowych. 
ki-m ooeracyj przeciwko powstańcom 

   

  

zajęła miejscowości Mazate 
usiłując przeszkodzić 

G-n. Padilla, mia owany kierowni- 
ogłosił stan oblężenia w 8 departa- 

    
  

mentach. 
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RADA LEKARZA. 
Zima jest najniebezpieczniejszą porą ro- 

ku dla człowieka. Surowa pogoda,  przej- 
mujący chłód i śnieżyce czyhają na orga- 
nizm, aby mimo najstaranniejszego zabez- 
pieczenia się uczynić go pastwą długotrwa- 
łych i groźnych dla zdrowia cierpień. Jest 
rzeczą wskazaną, aby przy pierwszych obja- 
wach złego samopoczucia zbadać  ciepłotę 
ciała czułym termometrem Kramera, 
ideainie reagującym na najdrobniejsze od- 
chylenia od normalnego stanu temperatury. 
badanie zawczasu jej stanu zapobiegnie 

niejednej fałszywej diagnozie i umożliwi za- 
stosowanie na samym początku trafnych 
środków przeciwdziałających. Dr. L. K. 

Awantary w łonie Hrmjl Zbawienia. 
Generał Booth w dalszym ciągu 

nie chce się zrzec piastowanego sta- 
nowiska. Kongres obraduje bezustan- 
ku i używa wszelkich Środków by 
zmusić generała do dymisji. Delegacje 
wysyłane co parę dni do Bootha są 
przezeń bardzo grzecznie przyjmowa- 
ne ale—zgody wyrazić nie chce. 

Prawnie, przytrzymując się statu- 
tu, żadna siła ludzka nie może zmu- 
sić generała do ustąpienia, jeśliby 
nawet kongres wybrał nowego gene- 
rała to Booth może mu nie udzielić 
prawa rozporządzania się funduszami 
Armji (parę miljonów f. szt.) złożo- 
nemi po różnych bankach. Jednak sta- 
nowisko kongresu jest równie zacie- 
trzewione i uparte jak generała. 

Podczas czwartkowych obrad wie- 
czornych zameldowano, że pewien ka- 
pitan Armji doktór Hart tylko co przy- 
jechał i chce przedstawić projekt po- 
godzenia stron, 

Natychmiast wyskoczyli do przy: 
bysza inni oficerowie i wepchnęli go, 
nie zważając na krzyki i opór, do 
ciemnej komórki. Przesiedział tam 
biedny pośrednik całe 5 godzin. 

Wreszcie uwolniono go i wyrzu- 
cono za drwi., Kongres nie chciał na- 
wet wy.łuchać „idjotycznego“  pro- 
jektu. 

Kapitan doktór Hart był jednym 
z najbliższych współpracowników ojca 
generała Bootha, założycieła Armiji 
Zbawienia. 

„ Wsiadając, poturbowany i zmart- 
wiony, do samochodu oświadczył 
dziennikarzom: 

„Chciałem zaproponować, by na- 
dano Boothowi godność marszałka 
najwyższy zaszczyt ale tytularny 
Władzę zaś sprawowałby ktoś inny— 
młodszy i zdrowszy. Czyż jest to ta- 
kie bezsensowne, że aż potrzebowa- 
no mnie maltretować. 

Obrzydliwa jest ta Armja Zba- 
wienia", 

* 

LONDYN. 19.1. PAT. Tragiczny 
wypadek wydarzył się wczoraj w Sun- 
bury. Pod koniec posiedzenia Wyso- 
kiej Rady Armji Zbawienia, na któ- 
rem przystępowano do głosowania 
nad wnioskiem o odroczenie posie- 
dzenia do dnia następnego, w trakcie 
głosowania jeden z wiceprzewodni- 
czących por. komisarz Haines dostał 
ataku serca i mimo natychmiastowej 
pomocy lekarskiej zmarł. Haines był 
dyrektorem zarządzającym towarzyst- 
wa ubezpieczeń na życie, założonego 
i prowadzonego przez Armję Zbawie- 
nia. Był on jednym z delegatów, któ- 
rzy przed tygodniem zawieźli gen. 
Boothowi rezolucję . Wysokiej Rady, 
nakłaniającą go do ustąpienia ze 
stanowiska naczelnego ' dowódcy. 
Dziwnym zbiegiem okoliczności, tego 
samego dnia wydarzył się innemu 
członkowi Wysokiej Rady Higginso- 
wi, komisarzowi i szefowi sztabu ar- 
mji, wypadek automobilowy, z które- 
go Higgins nieomal cudem wyszedł 
cało, natomiast samochód jego roz- 
bity został w gwałtownem starciu z 
samochodem ciężarowym. Wysoka 
Rada odłożyła dalszy ciąg posiedze- 
nia do wtorku przyszłego tygodnia. 
Przed odroczeniem posiedzenia Rada 
otrzymała wiadomość, że sąd, do 

Morskie olbrzymy. 
W Stanach Zjednoczonych ukoń- 

czono i wypuszczono z doków wielki 
okręt wojenny „Saratoga“. 
ostatnie słowo techniki. 

Amerykanie wbrew swemu zwy- 
czajowi nie rozgłosili po Świecie, że 
ich okręt jest największy i najbardziej 
śmiercionośny ze wszystkich  dotych- 
czasowych pancerników. Nie pochwa 
lili się, že przešcignęli wszystkie na- 
rody, nie zamieścili w swych dzienni- 
kach fotografji olbrzyma. Widocznie 
krępują się trochę... Kellog i jego, 
pakt są dziś tak modni. 

Anglicy wyręczyli Amerykanów i 
możliwie najiokładniej opisali „Sara- 
togę“. Jest to największy, pod wzglę- 
dem długości, okręt na Świecie, liczy 
bowiem równo 280 metrów. Tonnaż 
stosunkowo skromniejszy, wszystkie- 

Jest tą : 

go 35.000 tonn; niektóre pasażerski i 
transatlantyki mają po  czterdzieś: a 

  

parę tysięcy tonn, a ostatnio wybudo | 
wano nawet 54-tysiąctonnowy. „Sarato- 
ga" dysponuje fantastyczną siłą 180.000 
H.P. i dzięki temu może rozwinąć 
ogromną szybkość—33 węzły na go- 
dzinę. 

„Saratoga” jest oczywiście wypo 
sażony w potężne armaty, ale główny 
jego cel, to obsługa samolotów. Cały 
okręt od nosu do steru, jest pokry- 
ty równiutkim pomostem, który sta- 
nowi idealne lotnisko. Samoloty będą 
mogły na niem lądować, nawet w 
najgorszą pogodę. 

Dwa silne dźwigi służą do mane- 
wrowania samolotami, są też trzy ka 
tapulty, z których jedna na przodzie 
może rzucić na przestrzeni 18 me- 
trów najcięższe samoloty w  powie-. 
trze, nadając im szybkość 95 kilome- 
trów na godzinę. 

Anglicy opisując te cuda konstatu- 
ją ze smutkiem, że ich najdłuższe 
Statki wynoszą zaledwie 240 metrów 
i tylko 3/4 przestrzeni służą jako po- 
most odlotu. 

Niemieckie pancerniki, które naro- 
biły tyle hałasu, są dopiero w budo- 
wie i szczegóły o nich są skąpe. Wia 
domo, że nie mogą one przekraczać 
10.000 tonn. Niemcy przeto silą się 
na zmieszczenie w tem możliwie naj- 
więcej rzeczy, A mają się nad czem 
zastanawiać: uzbrojenie, szybkość, za- 
bezpieczenie i promień akcji, rozwinię- 
cie, każda z tych zalet sprowadza: 
osłabienie drugiej —trzeba tedy wyna- 
leźć jaki złoty Środek. 

W każdym razie pancerniki będą 
miały po czternaście armat i motory 
Diesela, które pozwolą rozwinąć po- 
kaźną szybkość 26 węzłów na godzi: 
nę. Pole obstrzału nie jest wiadome, 
ale będzie z pewnością bardzo wielkie. 

„Pancerniki dla obrony brzegów*, 
taka jest ich oficjalna nazwa, będą: 
kosztować po 166 miljonów złotych 
każdy. A jednocześnie Niemcy uty- 
skują, że nie mają pieniędzy na pła- 
cenie odszkodowań. 

którego Booth zaskarżył decyzję Ra- 
dy, uznał rezolucję Rady, Opartą na 
orzeczeniu ekspertów o niezdolności 
generała do pozostawenia na swem 
dotychczasowem stanowisku, za nie- 
ważną. Sprawa znajdzie się w ponie- 
działek na wokandzie sądu kancler- 
skiego. A 
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Redaktor „Przeglądu Wileńskiego" 
p. Ludwik Abramowicz, komentując 
niedawno to, co pisano w „Słowie* o 
renegacie i apostacie Siemaszce, twier- 
dzi, że jego polskie pochodzenie by- 
ło „więcej niż problematyczne". Nie 
wiem. Być może. Byłbym, przyznam 
się, w ambarasie jeśliby mi zapropo- 
nowano wymierzyć i wyważyć czyjeś 
—pochodzenie. Jaki łokieć mam 
wziąć do reki, įakie „giry“? W  cza- 
sach u nas przedwojennych lada pry- 
staw (asesor) doskonale orjentował 
się w tej delikatnej sprawie. Popatrzy 
bywało w ogorzałą twarz o sumia- 
stych wąsach, spyta o „otczestwo”... 
Władisław Stanisławo- 
wicz?.. Piszytie: lico pol- 
skawo praischażdienija! 

innym razem, bywało, od szlach- 
cica aż niesie polskością całą parą, 
a w herbie — ot, siurpryza! — Święty 
Jerzy na koniu, włócznią smoka prze: 
bijający! Hml.. Toczka s zapia- 
toj. Pochodzenie, znaczy się, ruskie. 
Przy usilnych staraniach wykaże się 
jak na dłoni „pochodzenie"... niepol- 
skie—i do szlachcica „ukaz grudnio- 
wy' nie ma zastosowania! 

A od protoplasty, dajmy na to, 
rdzennego Anglika, Niemca lub Hisz- 
pana, jakże daleko w pokolenia się- 
ga „pochodzenie“, będące w rozu- 
mieniu wielu, jeżeli nie samą naro- 
dowością to jej surrogatem? Bo np. 
„pochodzi* ktoś „z Żydów*.... no, to 
Maczy się: Żyd! Nieprawdaż? | przez 
ileż to dziesiątków lat, albo i setek 
lat pokutuje w danym rodzie— pocho- 
dzenie? Pokutuje, to znaczy wywiera 
atawistyczny wpływ na psychikę, na 
naczelne znamiona charakteru, na ce- 
chy obyczajowe danego rodu. Napo- 
leon był (dzięki swemu pochodzeniu) 
Wiochem... do jakiego stopnia? Ana- 
liz mniej lub więcej przenikliwych nie 
braknie. Ale już w najmłodszym z 

żyjących dziś autentycznych Napoleo- 
nidów ileż jest jeszcze owego ich 
włoskiego „pochodzenia”. 

Lecz red. Abramowicz dlaczegož 
by nie miał podawać wcale kategorycz- 
nie w wątpliwość polskie pochodze- 
nie Siemaszki, jeśli zaraz dalej w 
swoim Notatniku twierdzi już stanow- 
czo, że o narodowości nie stanowią: 
„ięzyk i kultura". Nazywa je „cecha- 
mi powierzchownemi“. A jakież dla 
p. L. Abramowicza będą cechy... nie 
powierzchowne? Czyliżby kożuch na 
grzbiecie i ucieranie nosa palcami? 
Bo — posłuchajmy uważnie dla p. 
Abramowicza nie wystarczają dlatego 
aby kogoś nazwał np. Polakiem: wy- 
chowanie w atmosferze kultury — ро!- 
skiej, przywiązanie do języka polskie- 
go, szlacheckie polskie pochodzenie. 
Wszystkiego tego, pisze, jeszcze za mało 
aby wytworzyć mocne poczucie naro- 
dowe polskie. Mało... i mało! To cóż, 
na miły Bóg, będzie wystarczać w 
rozumieniu redaktora „Przeglądu Wi- 
leńskiego" dlatego aby się wylegitv- 
mować z nieskazitelnej polskości? 
Ciężki człowiek. Surowy  indagator. 
Jakie szczęście, że nie urzęduje na 
wysokiem stanowisku w jakiem Biu- 
rze Paszportowem! 

Lecz oto i pointe'a całego wywo- 
du. 

„Jest wielkie pytanie — konkluduje 
p. L. Abramowicz —czy mocne poczu- 
cie narodowe może się wytworzyć 
tam, gdzie niema odpowiedniego (I) 
podłoża ludowego". 

To już, za przeproszeniem, istne 
curiosum. Czy p. Abramowicz na se- 
rjo sądzi, że z „podłoża ludowego" 
emanuje, wydziela się, bije tak po- 
tężne poczucie narodowe, 
że aż jest w stanie przepoić każde 
indywiduum... nie należące do owego 
„podłoża ludowego"? Że dane indy- 
widuum nie zdobędzie się o własnych 
siłach na narodowe uświadomienie 
dopóki go wspomniana co tylko ema: 
nacja podłoża ludowego nie ogarnie? 

Wolne żarty. Pomińmy, że naogół po: 
czucie narodowe jest słabsze w war- 
stwach społecznych mało  oświeco- 
nych, jak właśnie „podłoże ludowe“ 
(nawet w krajach bardzo cywilizowa- 
nych i kulturalnych). Poczucie krajo- 
wel... a, to co innego. Wystarczy przy- 
pomnieć czasy względnie niedawne: 
narodowego 'uświadamiania ludu — 
arcy-polskiego, rodowicie polskiego — 
w Kongresówce i Galicji Wschodniej. 
Nie lud kształcił tam i ušwiadamiai 
narodowo klasy społeczne nie na- 
leżące do „podłoża ludowego“ lecz 
wręcz odwrotnie: mocne, bardzo moc- 
ne w swem poczuciu narodowem jed- 
nostki, niezliczone jednostki, urabiały 
na istotnych Polaków podwarszaw- 
skich Mazurów i Krakowiaków z pa- 
wiem piórkiem u rogatywki. Nie z 
dołu w górę bije poczucie narodowe, 
lecz odwrotnie, schodzi rosą na ludo- 
we ugory, użyzniając je poczuciem 
przynależności nietylko do ziemi 
ojczystej, nietylko do państwa lecz i 
do narodu. 

Albo Anglicy, rdzenni Anglicy, rzu - 
ceni dosłownie w morze Hindusów o 
setki mil od Wyspy Macierzy? Jaka 
w nich moc właśnie poczucia naro- 
dowego pomimo, iż wiemy wszyscy 
jakie jest „podłoże ludowe" w Indjach. 
Albo, niedaleko szukając, — ci Mede- 
mowie, Lievenowie, Vietinghofiowie, 
Kajzerlingowie etc. etc. siedzący do 
niedawna jeszcze z dziada - pradziada 
w Kurlaadji i Liflandji tam gdzie 
„podłoże ludowe* nigdy przecie nie- 
mieckiem nie było, czyliż to oni ma- 
ło mieli w sobie poczucia narodowe- 
go? Niech sam p. red. Abramowicz 
odpowie. Całemi pokoleniami  rodzili 
się i umierali Niemcami.. i jakimi 
jeszcze Niemcami! Nawet mówiącymi 
najpiękniejszą, najlepszą niemiecczyz- 
ną, jaka istnieje. 

Ho! Jednem machnięciem pióra 
nie sprecyzować: co składa się na 
poczucie narodowe, Składa się na nie 
wiele, nieskończenie wiele- wpływów, 

wrażeń, okoliczności, warunków, co 
nawarstwiają się, nawarstwiają, na- 
warstwiają... Jak kordjał przedni, tak 
przefiltrowuje się, destyluje pocz u. 
cie narodowe - przez alembik 
całych pokoleń!... 

Każdy z nas jest takim, niesły- 
chanie misternym i skomplikowanym 
destylatem. Komu zaś z nas braknie 
soków z „podłoża ludowego"... ha! 
tego p. L. Abramowicz odsądzi od 
akuratnego i autentycznego poczucia 
narodowego -1-i co na to poradzić? 
Ręczę zresztą, że perswazje i przeko- 
nywania nie przydadzą się na nic, bo 
gdy się redaktor „Przeglądu Wileń- 
skiego" zatnie, to jak drzwi spaczo- 
ne, że choć rozrąb i porąb, a nie po- 
dadzą się na włos jeden. 

Wciąż się powtarza, wciąż się pi- 
Sze: „Stare Wilno.. Nowe Wilno...“ 
Nikt nie pomyśli, że dzisiejsze „no- 
we" Wilno będzie też kiedyś Starem 
Wilnem —może nawet rychiej niż się 
spodziewamy. Nie zmieniło się tempo 
czasu—tylko „czasy biegną dziś i 
przemijają o wiele szybciej niż kiedy- 
kolwiek. 

Ślicznie wyraził się Raul Auern- 
heimer w którymś ze swych  feljeto- 
nów: „Ach, Wiedeń! Za pięćdziesiąt 
Jat będzie Wiedeń dzisiejszy dawnym 
Wiedniem, das Wien von da 
m als, lecz zawsze i wiecznie Wied- 
niem pozostanie. (Kto z równą šmia- 
łością powtórzy to samo o Wilnie?) 
Miasta—wyraził się dalej znakomity 
publicysta i jeden dziś z mistrzów 
feljetonu—okupują swoją nieśmiertel- 
ność tem, że dzień w dzień umierają. 
Pogódźmy się z teraźniejszością; ona 
przecie też będzie kiedyś w spo m- 
nieniem!“ 

O nowym Berlinie czytam raz 
po raz w tamtejszych gazetach, że tak 
się zamerykanizował (podobnie jak 
Paryż), że tak „oszalał* na punkcię 
nieznającej granic i miary „wielkomiej- 

skošci“, że wręcz znać go nie chcą 
berlińczycy mający w głowie co inne- 
go niż wyuzdana zabawa i gonitwa za 
coraz to bardziej wyrafinowanemi i 
skomplikowanemi wrażeniami i sensa- 
cjami. Tylko prowincja zalewa nowy 
Berlin rozciekawiona i oszołomiona i 
ta go naprawdę zna — obok cudzo- 
ziemców. 

Oto w wiernym przekładzie ury- 
wek jednego z najświeższych berliń- 
skich feljetonów. Autor budzi się wcze- 
snym rankiem. Nie chce mu się wsta- 
wać. Patrzy w sufit to popatruje w 
ciemne jeszcze okna. I medytuje—- nie 
Śpiesząc się. 

„Oto i dnieje. Czas iwlecze się. 
Bije ósma. Ciężki mam przed sobą 
dzień. Wieczorem muszę spotkać na 
kolei gości ze wsi, Młode małżeństwo; 
są w drodze na Południe; mogą w 
Berlinie zabawić tylko dwanaście go- 
dzin i chcieliby wszystko widzieć!" 
Nie stają, broń Boże, w hotelu; spać 
ani im w głowie. Oczywiście: kto ma 
im Berlin pokazać? Ja. 

Łatwo powiedzieć! Czego niema 
teraz w Berlinie! Ma obecnie Berlin 
sześćset kinematografów, czterysta te- 
atrów, dwieście coś pięćdziesiąt kaba- 
retów i pięćdziesiąt publicznych sal 
gdzie się tańczy. Tedy—dokąd ja mam 
prowadzić moich miłych gości z pro- 
wincji? Czy mam im pokazać klasycz- 
ną sztukę czy ultra-modern? Pójść do 
jednej ź trzech oper? Do którego z 
sześciu przybytków operetki? A na 
potańczenie dokąd? Czy do sał o 
szklanym parkiecie czy o alabastro- 
wych ścianach oświetlanych z zewnątrz? 
Czy do największego na Świecie ba- 
ru lub może do niesłychanie przytul- 
nej i intymnej knajpy z prawdziwemi 
Rembrandtami na Ścianach, a gdzie 
się pije tylko likiery? A dokąd na 
kolację? Do której może z olbrzy- 
mich hotelowych restauracyj z jazzban- 
dem lub do małej o niskim pułapie 
winiarni gdzie daje sobie rendez-vous 
elita literatury, sztuki, teatru, wogóle 

inteligencji? A może do rosyjskiego 
traktjeru lub austerji włoskiej, hiszpań 
skiej, chińskiej? Lub może pojedziemy 
do jakiej podmiejskiej jadłodajni ską- 
pać się w nieśmiertelnej atmosferze” 
Starego Berlina? 

Wieśniacy.. goście z prowincji... Z 
nich żyje Berlin. Oni tylko mają dość 
ciekawości, zbywających sił, energji, 
wytrwałości aby Berlin „zwiedzić” i 
„poznač“. Tylko wieś, tylko prowin- 
cja jest w stanie jeszcze o trzeciej w 
nocy, „zwiedziwszy”* cały Kurfiirsten- 
damm, „zwiedzač“ jakąś  piwniczną 
spelunkę gdzie $а demonstrowane 
bezeceństwa godne Sodomy i Gomor- 
ry. Rodowity berlińczyk pomykając 
ulicą ani domyślą się, że oto w tym” 
mijanym domu może zgrywać się w 
ruletkę jeszcze o dziesiątej rano. 

A ty, kochany nasz gościu, skąd 
wiesz o tem? Wychodzi w Berlinie z 
tuzin, możę więcej czasopism, których 
żaden berlińczyk nie bierze nigdy do 
ręki. Kupują je wyłącznie „die Frem- 
den". Berlińczyk nie odważy się ku- || 
pować w biały dzień na ulicy te wszy 
stkie publikacje perjodyczne z „nie- 
možliwemi“ ilustracjami na pierwszej 
zaraz stronicy... zaopatrzone w adre- 
sy, adresy, adresy... 

Berlińczyk chcąc zabawić się jedzie 
—do Paryża. A znowuż z Paryża je- 
dzie mnóstwo osób spragnionych rze 
czywišcie „nocnego“ życia. Josephine 
Baker porzuciła Paryż dla Berlina. 
Nie udało się biedaczce—jak zresztą 
w wielu innych miejscowościach. Dla 
Berlina nie była juź żadnym cudem 
ani fenomenem. A życie „Nocne“ Ww 
pełnem znaczeniu wyrazu ma dziś je- 
den tylko Berlin w Europie. W Pary- 
żu są już tylko nocne oazy; życie no- 
cne kipi i wre po całym dziś Berlinie. 
Od Grunewaldu „im Westen* aż do 
Alei Frankfurckiej „im Osten* ciągnie 
się nieprzerwanie nocna berlińska 
via triumphalis, inaczej „die 
nachtliche Feststrasse". Berlińczyk dziś 
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WRAŻENIA TEATRALNE. 
„Sonata Kreutzera“ sztuka w czterech 
aktach z powieści L. Tołstoja F. Nozie- 

„re'a i A. Savoira w Teatrze Polskim z 
= udzialem K. Adwentowicza. 

Možna dziš z dužem zadowoleniem 
ójść na przeróbkę  Tołstojowskiego 
amatu , „— pod jednym warunkiem: 

"tym mianowicie, że w dramacie tym 
wystąpi Karol Adwentowicz z uroczą 
wą partnerką. A nawet poprawmy się 
— sam tylko Karol Adwentowicz. To 
nawet" niech usprawiedliwi....  šwie- 

żość wątpliwa i jeszcze wątpliwsza 
aktualność sztuki Tołstoja. 

, Trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, 
e to, co się dzieje na scenie w „So- 

nacie Kreutzera* trąci nieco myszką. 

Niech sąd ten nie obruszy wielbicieli 
wielkiego pisarza! Psychologja mi- 

4,-gtrzowska, głębia odtwarzania przeżyć, 

Pyt czwzględność konsekwencji zasadni- 
"czej w przeprowadzeniu problematu — 

tak, to są atuty utworu mistrzowskie- 
go,nie starzejącego się w perspektywie 
dziejowej, ale przestarzałego w chwili 
bieżącej z dwuch powodów. 

Po pierwsze dlatego, że od czasów 

stworzenia dramatu małżeńskiego 
przez Tołstoja tak radykalnie się zmie- 

niły warunki współżycia małżeństwa i 

ajemnego ułożenia ich podstaw, że 
rostu nieprawdopodobnem wydaje 

byśmy mogli dziś wrócić do tej 
zej sielanki, kiedy mąż i żona mieli 

tyle czasu, chęci i życiawych możli- 

ści, by wzajemnie się dręczyć od 
wczesnego rana do późnej nocy marno- 
trawiąc czas na histerji, sprzeczkach 

i upartem, prycypialnem pozostawieniu 
przy swojem. 

Powtóre rola zarówno mężczyzny 
jak i kobiety, czy męża i żony, jak kto 
woli, w społeczeństwie tak się zmieni- 

—da, że ingerencja warunków i okolicz- 
ności zewnętrznych, niezależnych od 

małżeństwa danego, musiałaby ich 
zmienić zasadniczo, a przynajmniej 
spowodować do tego kompromisu, któ- 
ry jest znamieniem współczesnej nam 
chwili. 

„ Zapewne: za czasów Tołstoja i w 
idko sterze mogła się znaleźć taka pa- 
rappatologicznych typów, z których je- 
den węszył zdradę na każdym kroku 
i miał manję prześladowczą, druga zaś 
aki szukaj dążyła do zdrady małżeń 

   
   

  

     
   

sigej, szukając romantycznych  przy- 
gód z pierwszym lepszym bałwanem, 
byle innym od męża. Para taka miała 
warunki materjalne by pozwolić sobie 
na udręki moralne z równym zresztą 

, wynikiem: on się męczył nieludzko, 
k aidažac do zemsty krwawej i zbrodni- 
7” czej, ona pocieszała się w objęciach 

głupkowatego muzyka. A przez warun- 
ki materjalne- sporo czasu na histerję 
i neurasteniczne nastroje. 

Dziś usunęła się ta platforma spo- 
łeczna z pod nóg. Życie poszło innym 
torem. Warunki zmusiły małżeństwo 
do dwuch ewentualności: albo szczę- 
śliwe pożycie, ałbo nowy ślub z inną, 
w Kościele ewangielickim. Samobój- 
stwa zdarzają się na tle zawiedzionej 
miłości wśród nielicznych romantyków 
„fealnego“ okresu naszego bytowania. 

Dlatego właśnie przeróbka Tołsto- 
ja w przeróbce spółki francuskiej trąci 
myszką. Jej, (t. j. sztuki) głębi a psy- 

ologiczna, rozgranie bez reszty na 
strunach najsilniejszych uczuć, jakaś 
perwersja logicznego rozwiązania po- 
wikłań — nęci znakomitych artystów. 

Pokusie tej uległ jeden z najznako- 
mitszych aktorów polskich. Ten mia- 
nowicie, który stanowi unikat w sztu- 
ce odtwarzania głębokich nastrojów 
psychologicznych z pogranicza rezo- 

| najkrócej Śpi”, 
* 

! Wileńczuk zaś, ze wszystkich miesz- 
£zuchów w Europie najbardziej boi się 
aby przypadkiem o nim nie mówiono. 

Wilnianin to uosobienie: skromno- 
ści, potulności, minimalnego rozumie- 

' nia o sobie. Jak ognia boi się „re- 
Ą klamy“ i upatruje ją w bvle napo- 

mknrięciu.. A fel A broń Boże! Jakże 
możnal.. 

I jedni o drugich też nic nie mó- 
wią wilnianie.. Bo, a nużby to za 
„teklamę* uchodzić mogło! 

| Drobny fakcik z ostatnich czasów. 
, Nasze malarstwo wileńskie, na- 

Szą Szkoła Wileńska, jak już utarło 
Się mówić, Świeciła znowu tryumf na 
wystawie grudniowego Salonu w war- 
Szawskiej Zachęcie. Tym razem Świę- 
Ciła tryumf w osobie p. Bronisława 
Jamontta. Krytyka warszawska (np. 
Jfleczyński w „Kurjerze Warszawskim") 
 <ozpływała się, wypisywała dytyramby, 
Ach, ach! Pejzaże konstrukcyjne Ja- 

, monttła! Dzieła twórczej wyobraźni, 
mające własne silne życie. W obra- 
zach Jamontta (i Rafała Malczewskie- 

_ 80) pejzaż polski—pisano — wkr o 
czył na nowe tory, rozwi- 

_fąwszy się całkiem niezależnie od ob 
cych wzorów. Polot, wyobraźnia, indy- 

‚ widualizm a przejawiające się w spo- 
SOb zwarty w formie, mocno zbudo- 

| wany, głębokim liryzmem przepojony, 
W berwie zharmonizowany! Charakte- 
rystykzny, oryginalnie polski zwrot w 
malirstwie pejzażowem. Krytyka war- 

| SZawska domagała się dla obrazów 
4 Jamontta i Malczewskiego „bardzo 

%ysokiego wyróżnienia". 
r . Heby to sławy i chwały ukuł so- 
4 bie stante pede z takich enun- 

Čiacyj artysta... Francuz! A dziennik 
_ paryski nie wiedziałby gdzie zaprezen- 
towąć na Swoich szpaltach Sukces ta- 

| 4 Klum francuskiego artysty. 
| U nas zaś... 
( * 

też ) 
į   

ze wszystkich w Europie mieszczuchów: 

nerstwa — filozoficznego i neurastenji 
duszy: Adwentowicz. jego niezrówna- 
na sztuka, wsparta tym razem uparcie 
przeciwko  neurastenizowaniu typu, 
mocna w przeprowadzeniu charakte- 
rystyki psychologicznej postaci, dała 
efekt niezwykłej kreacji, tętniącej pra- 
wdą i życiem: 

Bardzo dobrą partnerką p. Adwen- 
towicza okazała się p. Grywińska: 
wdzięk, sporo intuicji artystycznej i 
poczucia dramatycznego towarzyszyła 

SŁOWO 

jej grze. Zespół Teatru Polskiego w 
osobach p. p.Molskiej, Opolskiego, 
Detkowskiego, Szletyńskiego i innych, 
odczuł dodatnie skutki reżyserji p. 
Adwentowicza. Odczuła to i wdzięcz- 
na publiczność. OOwacja, urządzona 
przez publiczność po drugim akcie p. 
Adwentowiczowi była wymownym te- 
go dowodem. Zarówno dla fascynują- 
cego tałentu p. Adwentowicza, jak i je- 
go sztuki zestrajania gry aktorskiej. 

  

Wielka obława na wilki. 
Dziś, dnia 20 stycznia, RER się wiel- 

ka obława na wilki w lasach Buksztańskich 
hr. Pusłowskiego. W obławie przyjmują 

| Wschód sł. g. 7 m. 32 
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NABOŻEŃSTWA 

— święto Jordanu. Wczoraj, jako w 
dniu największego, dorocznego święta pra- 
wosławnego — Jordanu (Trzech Króli) wi- 
leńska kolonia prawosławna wzięła udział w 
uroczystości święcenia wody w rzece Wilji. 

Po solennych nabożeństwach we wszy- 
stkich świątyniach prawosławnych — wyru- 
szyły procesje z chorągwiami do t. zw. Pre- 
czysieńskiego soboru na Zarzeczu, gdzie 
]. E. ks. arcybiskup Teodozjusz celebrował, 
w asystencji licznego duchowieństwa pra- 
wosławnego, solenne nabożeństwo. 

Na nabożeństwie obecni byli: 
stawiciel władz wojewódzkich, nacz. wy- 
działu wyznań p. Narwoysz, dowódca OW. 
gen. Krok-Paszkowski oraz komendant pla- 
cu płk. Giżycki. 

Po nabożeństwie -procesja skierowała 
się ulicami: Wielką, Zamkową, przez Plac 
Katedralny do Wilji, gdzie u wylotu ul. Ar- 
senalskiej na specjalnie w tym celu przygo- 

przed- 

towanym. i bogato zielenią udekorowanym - 
pomoście J. E. ks. arcybiskup Teodozjusz 
dopełnił ceremonji święcenia wody. 

W procesji wzięła udział kompanja ho- 
norowa, dwie orkiestry wojskowe oraz licz- 
ne zastępy żołnierzy wyznania prawosław- 
nego garnizonu wileńskiego. Wzorowy po- 
rządek podczas ceremonii Święcenia wody 
oraz procesji utrzymały kordony wojska 
oraz policji III komisarjatu. Pieśni chóralne 
wykonał chór cerkiewny. 

Nabożeństwo oraz ceremonja święcenia 
wody zgromadziły liczne rzesze wiernych. 

URZĘDOWA 
— Wyjazd p. Wojewody. W dniu dzi- 

siejszym p. Wojewoda Raczkiewicz wyjtż- 
dża do Warszawy na zjazd wojewodów. 

— Zarządzenie w sprawie kontroli nad 
sprzedażą zwierzyny. Wobec możliwości 
sprzedaży zwierzyny, podlegającej ochronie i 
aby przyczynić się do pewnego stopnia do 
zwalczania tępienia zwierzyny w okresach 
ochrony jej, wydane zostało rozporządzenie 
funkcjonarjuszom policji dokonywania per- 
jodycznych kontroli zwierzyny sprzedawanej 
ną rynkach i w restauracjach. 

Możebyśmy pomówili o czem in- 
nem? Bo nie wiadomo czy wypada 
taką komu robić „reklame”... Nawet 
mimochodem, ńajzupełniej mimocho- 
dem! 
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Świat się koficzy. Niemieckie ia- 
chowe czasopisma muzyce poświęco- 
ne (np. „Melos“ i inne) hołdujące 
skrajnie modernistycznym  kierunkom:“* — 

w Sztuce, podniosłv rekę na Wagne- 
ral Jego opery mają być dla tegocze- 
snej publiki za ..długie, za nużące. 
Słuchacz teraźniejszy nie może, nie 
jest w Stanie po ciężko przepracowa- 
nym dniu słuchać z uwagą opery no. 
przez godzin bitych pięć. Trzeba Wa- 
gnera ,..skracać 

Inne pisma wołają: Świetości žna- 
rodowych nie szargač!—pardon—nie 
skracać. Nie wolno. Sacrilegiu m! 
Zamach barbarzyński na Wagnera to 
rezultat zdemoralizowania współcze- 
snej publiczności przez... kina i rewje! 

Opera berlińska, stojąca w ogniu 
tej namiętnej dysputy, puściła się te- 
mi dniami na eksperyment. Wystawio 
no Wagnera „Walkirję* kolejno: w 
całej pełni tekstu i muzyki oraz—skró- 
coną według recepty pp. modernistów. 
Niech publiczność wybiera. 

Tymczasem zaś z Anglji wywiezio- 
no do Ameryki ostatni obraz Rafaela 
znajdujący się jeszcze w prywa- 
tnych zbiorach. jest to Madonna 
zwana „Cowpera” lub „Niccollini'ego". 
Earl of Cowper sprzedał ją za 200 
tys. funtów znanemu amerykańskiemu 
mężowi stanu Mellon'owi. 

O tem też - mimochodem! Bo zna- 
miona i objawy czasów całkiem no- 
wych mnożą Się z tak zawrotną obii- 
tością, że nie nadążyć z samem ich 
regestrowaniem w gazecie czujnej na 
wszelką aktualność. 

CEJ 

DIE 

udział starostwo wileńsko-trockie, 
lasów państwowych i K. O. P. 

NIKA 
WOJSKOWA. 

— Ćwiczenia minerskie na Wilii W koń- 
cu bieżącego miesiąca w pobliżu Zakretu od- 
bywać się będą na rzece Wilji świczenia mi- 
nerskie oddziałów 3 pułku saperów. 

Wiadomość tę podajemy cełem uniknię- 
cia ewentualnej paniki, wywołanej detona- 
cjami. 

— Uroczystość z okazji rocznicy powsta- 
nia 1863 r. Z inicjatywy władz wojskowych, 
w dniu 22 stycznia r. b. jako w rocznicę po- 
'stania 1863 roku odbędzie się w kościełe 

św. Jana o godz. 9.30 rano nabożeństwo, w 
obecności weteranów 1863 roku, przedstawi- 
cieli władz państwowych, cywilnych, wojsko- 
wych, samorządowych, organizacyj społecz- 
mych i t.d. Po południu tego dnia odbędą 
się dla poszczególnych eddziałów garnizonu 
Wileńskiego pogadanki na temat znaczenia 
powstania styczniowego dla Niepodległości. 

MIEJSKA. 
— Kara za joszenie cen na chleb. 

W czasie lustracji piekarń przez zastępcę 
starosty grodzkiego 'A. Bohdanowicza w 
piekarni Kondratowicza przy ul. Wileńskiej 
ujawniony został cennik, w którym cena 
chleba e 97,5 proc. oznaczona była 
na 45 groszy. Właściciel piekarni za powyż- 
sze wykroczenie, za które grozi kara do 
10.000 złotych lub sześciu tygodni aresztu 
został w dniu dzisiejszym pociągnięty do 

odpowiedzialności administracy jno-karnej. 
Starosta grodzki podaje do wiadomości, iż 
będzie stosował w stosunku do właścicieli 
piekarń, za ujawnienie lub pobieranie cen 
ponad maksymalne, jak najdalej idące re- 
presje do aresztu bezwzględnego włącznie. 

— (0) Spis dzieci w województwie wi- 
leńskiem. Min. W. R. i O. P. zarządziło prze- 
prowadzenie na terenie województwa wileń- 
skiego spisu dzieci, urodzonych w latach 

1915—27. Spis winien być całkowicie  za- 
kończony do dnia 10 marca r. b. Z uwagi, 
iż powyższa akcja ma znaczenie państwowe, 
albowiem zebrane dane umożliwią właściwą 
realizację powszechnego nauczania, urząd 
wojewódzki zwrócił się do prezydenta m. 
Wilna oraz do przewodniczących wydziałów 
powiatowych w Wilnie, Oszmianie,  Świę- 
cianach, Postawach, Głębokiem,  Brasławiu 
Mołodecznie i Wilejce z prośbą o współdzia- 
łanie z inspektoratem szkolnym w zamierzo- 
nej spisowej akcji dzieci na terenie powia- 
tów województwa wileńskiego. 

SAMORZĄDOWA. 
"— (o) Posiedzenie sejmiku  wilensko- 

trockiego. W dniu 26 stycznia odbędzie się 
posiedzenie sejmiku wileńsko-trockiego. Na 
posiedzeniu tem będzie rozważany i оргасо- 
wany przez wydział powiatowy preliminarz, 
budżetowy na rok 1929—30. 

” 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Związek Jutrzenki. (Gwiazda) w Wil- 

nie. W niedzielę, dn. 20 b. m. w lokalu 
Związku przy ul. Kasztanowej 2 m. 11 od- 
będzie się kolejna pogadanka na temat 
„Krikshnamurti a życie proste”, następnie bę- 
dą odczytane poezje Krikshnamurti. ) 

Początek o godz. 5-ej p. p. Wstęp wol- 

dyrekcja 

   
      

  

ny. 
W Ognisku kolejowem w Wilnie, ul. Ko- 

lejowa Nr. 19, w niedzielę, dnia 20 stycznia 
r. b. o godz. 18 prof. Wierzyński wygłosi 
odczyt na temat „Powstanie styczniowe” 
(rok 1863). 

— Oddział wileński Polskiego T-wa Ta- 
trzańskiego urządza we wtorek dn. 22 b.m. 
o godz. 8 min. 15 wieczorem w Gimnazjum 
im. j. Słowackiego (Dominikańska 3) zebra- 
nie mięsięczne, na którem prof. dr. Tadeusz 
Czeżowski wygłosi pogadankę  ilustrowaną 
przezroczami: „Z wakacyj alpejskich 1928 

cieczki w grupie Mont Blanc“. 
oście mile widziani. 

— Zebranie koleżeńskie. Wychowańcy 
uczelni akademickich Moskwy i ARA 
byli członkowie Koła Polskiego, Bratniej Po- 
mocy i Kasy Polskiej Studenckiej, organizu- 
ją w dniu 25 (piątek) stycznia r. b. zebra- 
nie koleżeńskie ze wspólną kolacją w sali 
hotełu George'a o godz. 9 wiecz. 

Zapisy do qdnia* 28 stycznia przyjmuje 
Komitet Orgapizacyjny. Informacje: tel. 767, 
201 i 271. Ka 

4 AA : TOWARZYSKA. 
„Reduta Artystyczna“ pod protekto- 

r; p. Wojewody Raczkiewicza. P. Woje- 
woda wileński objął protektorat nad trady- 
cyjną „Redutą artystów" Teatru Polskiego, 
która odbędzie się w dniu 7 lutego b. r. 

— (Centrala Opiek Szkolnych urządza 
w dniu 26 b. m. w sobotę w salonach Ka- 
Syna Garnizonowego bal. Dochód przezna- 
czony całkowicie na urządzenie bursy _ dla 
niezamożnej młodzieży szkół średnich. Cen- 
trala zwraca się z apelem do społeczeństwa, 
by zważywszy na cel tak doniosły, jaknaj- 
liczniej zaszczyciło bal ten swoją obecnością. 
Niechże więc nikogo nie zbraknie, komu 
drogim jest los naszej młodzieży. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— (0) Stan bezrobocia. Ogólna liczba 

bezrobotnych wynosi obecnie 4316 osób w 
tem 3191 mężczyzn i 1125 kobiet. W stosun- 
ku do ubiegłego tygodnia ilość bezrobotnych 
zwiększyła się o 141 osobę. 

RÓŻNE 
— Nowe czasopismo białoruskie. Stefan 

Bortkiewicz, zamieszkały w Wilnie złożył 
w Starostwie Grodzkżem deklarację w spra- 
wie wydawania miesięcznika treści oświa- 
towo-religijnej w języku białoruskim. Nowe 
pismo nosić będzie tytuł „Nowy szlah”. 

— Brudy w rest. „Bristol*. Komisja złożo 
na z zastępcy starosty grodzkiego A. Bohda- 
nowicza, lekarzy Kuczyńskiego i Rymasze- 
wskiego oraz kierownika 3 Komisarjatu P.P. 
p. Szmieloffa dokonała oględzin kuchen w 
restauraciach położonych w rejonie 3 ko- 
misarjatu P.P. Wilna. W kiłku restauracjach 
komisja ujawniła w urządzeniach kuchni bra- 
ki, dla usunięcia których właścicielom resta- 
uracyj zostały wyznaczone przez komisję ter- 
miny. Właściciela restauracji Bristol pocią- 
gnięto do odpowiedzialności karnej za nie- 
czyste utrzymanie kuchni. 

1EATR I MUZYKA 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Wy- 

stępy gościnne Karola Adwentowicza i Ire- 
ny Grywinskiej. „Sonata Kreutzera“, dająca 
ogromne pole do popisu K. Adwentowiczowi 
i |. Grywińskiej, grana będzie tylko do wtor- 
ku włącznie. ziś, o godz. 8 m. 30 w. „So- 
nata Kreutzera“. 

“ aikaty P A.T. policyjny, 

45,00—16.00: Muzyka z płyt gramof. 

. — Dzisiejsze popołudniówki. Dziś, o g. 
3-ej p. p. punktualnie, po raz ostatni w se- 
zonie grany będzie „Potop*, według powie- 
ści H. Sienkiewicza. 

Dziś o g. 5. m. 30 p. p. — sensacyjny 
„Proces Mary Dugan". Ceny od 20 gr. 

— Teatr Poiski dla dzieci. Dzisiejszy 
występ taneczny Anety Rejzer-Kapłan i jej 
50 uczenic. Znana artystka i tancerka Ane- 
ta Rejzer-Kapłan wystąpi dziś przed publicz- 
nością wileńską z zupełnie nowym i cieka- 
wym programem i w swych nowych arty- 
stycznych kreacjach. W występie tym biorą 
również udział jej 50 uczenic wszystkich 
grup. Tańce będą tem efektowniejsze, że ko- 
stjumy są wykonane niezwykle barwnie i 
interesująco. 

W programie „Bajka dziecinna" — Czaj- 
kowskiego, „Taniec piłek'* — Mendelsohna, 
„Menuet* — Mozarta, „Taniec gnomów* — 
Griega, oraz utwory: Chopina, Beethovena, 
Griega, Szuberta, Liszta, Prokofjewa, Ma- 
nueł de Falla i in. Ceny miejsc od 50 gr. 
Kasa savana od g. 11 r. 

eduta na Pohulance. „Murzyn War- 
szawski*. Dziś, o godz. 20-ej po raz 4-ty 
i jutro komedja Antoniego Słonimskiego p. 
t. „Murzyn Warszawski”. Udział biorą: Ste- 
ZS i — Konrad Hertmanski, H. Du- 
nin-Rychłowska, I. Larowska, J. Jaraczowa, 
W. Malinowska, W. Scibor, j. Budzyński, j. 
Lubicz-Lisowski, St. Larewicz, Z. Chmielew- 
ski. Oprawa sceniczna pomysłu art. mal. H. 
Zwolińskiego. Bilety sprzedaje „Orbis* do 
godz. 13-ej oraz od godz. 13.30 kasa teatru. 

Niedzielna popołudniówka. Dziś, w nie- 
dzielę, o godz. 15.30 przedstawienie popular- 
ne po cenach zniżonych od 20 gr. poematu 
d tycznego J. Słowackiego p. t. „Kor- 
dj    

— Reduta na prowincji. Dziś, w Kobry- 
niu komedja Szaniawskiego p. t. „Ptak*. 

WYPADKI I KRADZIEŻY 
— Nabrał go na „kaucję”. Do urzędu 

śledczego zgłosił się onegdaj H. Wąsowski i 
zameldował o tem, że został oszukany przez 
pomysłowego  „przedsiębiorcę* niejakiego 
Edm. Marszalkowicza. 

Pan te, udając wielkiego dyrektora do- 
brze prosperującego interesu handlowego 
zaangażował Wąsowskiego na stanowisko 
woźnego wziąwszy od niego 300 zł. kaucji. 
Kiedy uszczęśliwiony woźny przybył do biu- 
ra aby rozpocząć pracę wyjaśniło się, że 
„biuro* zostało zlikwidowane, a Marszałko' - 
wicz zbiegł w niewiadomym kierunku. 

Policja prowadzi dochodzenie. 

OFIARY. 
Uczennice Gimnazjum Państw. im. ks. 

A. J. Czartoryskiego w Wilnie składają na 
dzieci ociemniałie do uznania kierownictwa 
szkoły. zł. 17 gr. 60. 

RADJO. 
Niedziela dn. 20 stycznia 1929 r. 
10,10—11,45: Tr. nabożeństwa z Kate- 

dry Poznańskiej. 11 56—12,10: Tr. z W-wy: 
3ygrał czasu, hejnał z Wieży Mariackiej w 
Krakowie, oraz komunikat meteorologicz- 
ny. 12.10 — 14,00: Tr. poranku muzyczne= 
ga z Filharmonji Warszawskiej. 14,00— 
15,00 Tr. odczytów rolniczych z Warszawy. 
15,15 1730: Tr. koncertu WODACEO z 
Filharmonji Warszawskiej. 17.30—17.55: Au- 
dycja dla dzieci. — 17.55 — 18.20: Tr. z W-wy: 
„Boczna an'ena* odczyt. 18,20 — 19,00: Tr. 
2 W-wy: Koncert popułarny. 1900 — 19,20: 
Odczyt w języku litewskim. 19,20 — 19,45: 
Tr, z W=wy: „Noc na morzu* odczyt. 19.45 

20.00: Odczytanie programu na ponie- 
działek, komunikaty i sygnał czasu z W-wy 
20:00— 20.25: „Co się dzieje w Wilnie? po- 
gadanka. 20.25—22.00: Tr. koncertu z W-wy. 
22,30—23.30: Transmisja z Warszawy: Komu- 

sportowy i inne; 
Graz muzyka taneczną z dancingu „Oaza*, 
wPoniedziałek, dn. 21 stycznia 1929 r. 

1156—12.10: Transmisja z Warszawy: 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej 
w Krakowie, oraz komunikat miegos 

—16 20: Osczytanie programu dziennego, 
repertuar teatrów i kin, oraz chwiłka litew- 
ska. 16.20 - 16.30: Chwilka strzelecka 16.30 
- 16.45: Komunikat L. O.P.P. 16.45—17.00: 
Audycją dla dzieci.. 17.10 - 17.35: Koncert 
Ork. Rozgł. Wil. 17.3: 18.00: „Chopin i 
Schumann* odczyt. 1800 -- 18.30: Koncert 
Ork. Rozgł. Wil. 18.30 - 19.00: Auaycja 
wesoła. 19.00 — 19.25: Muzyka z płyt gra- 
mofonowych. 19.25 — 19.50: „Z przeżyć i 
wspomnień* pogadanka, 19.50 : Odczytanie 
programu na wtorek, sygnał czasu z War- 
szą-wy i komunikaty. 20.30 — 22.00: Tr. 
koncertu międzynarodowego z Pragi. 22.00 
— 23.30: Tr. z W-wy: Sygnał czasu. Komu- 
nikaty PA.T., policyjny. sportowy i inne, 

   

   

oraz muzyka taneczna. 

orzechowa 

fabryki 

Żądać wszędzie. | 
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Same się reklamują. 
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HEMOROIDY 
       
     

A "TTC 
Lerznta Litewskiego Stowarzyszenia 

POMOCY SANITARNEJ 

Wilno, Wileńska 28, tel. 846. 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści. 

W szpitalu oacziały: wewnętrzny, OcZny, 
nerwowy, chirurgiczny, ginekolegiczay Oraz 

dla stałych chorych moczopłciowych. 

śabinef Koenigena | 
i Elekfro-ieszniczy. 

Leczenie promieniami Roentgena i elekt- 
rycznościąa, fotugrafowanie, prześwietlanie, 

elektryczne wanny, elektryczny masaż, 

Przyjęcia od 10 — 3, 

AEMEMAZEBESENZ 
  

GZERGLADBA 
3 UDDRa         

   

  

serdeczne podziękowanie składa 
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REORSTWYSG CZA WERRECADZE: GE TO SDZZWWK ZPA SCZOECO 

Wszystkim, którzy wzięli udział w oddaniu ostatniej posługi 

| śnfldamowi Pac-Pomarnackiemu 

RODZINA Ė 

Ddezwa w sprawie narodowej pielgrzymki do Rzymu. 
„Rodacy! W 1929 roku Ojciec św. 

Pius 11-ty obchodzi jubileusz 50-lecia 
swego kapłaństwa. Wiecie, czem jest 
dla dzieci jubileusz 50-lecia ich rodzi- 
ców. Wiecie, z jaką miłością i rzewnoś- 
cią garną się wówczas dobre dzieci 
do rąk i serc uroczystujących rodziców 
jubilatów. 

Najwyższym Ojciem dusz jest Na- 
miestnik Chrystusowy, a Stolica Świę- 
ta stanowi dla nas jakby przedsionek 
do naszej niebiańskiej Ojczyzny. Wszy 
stkie więc narody katolickie wyślą w r. 
1929 reprezentacyjne pielgrzymki do 
Rzymu na złote gody pracy kapłań- 
skiej Ojca chrześcijaństwa, celem za- 
manifestowania dla Stolicy  Apostol- 
skiej i dla Namiestnika Chrystusowego 
swego hołdu i synowskiej miłości. 
Wśród tych pielgrzymek nie może bra- 
knąć i nas, Rodacy. 

Ojciec św. Polskę raczy nazywać 
drugą swoją Ojczyzną, a dowody Jego 
dla nas szczegółniejszej miłości są tak 
wielkie i łiczne, że bez wzruszenia o 
nich myśleć niepodobna. Jak Ojca św. 
żywo obchodzi udział polskich pielgrzy 
mek, mieliśmy tego dowód w Roku św. 
1925, gdy do pielgrzymki młodzieży 
polskiej wyraził się Namiestnik Chry- 
stusowy, ze wśród wszystkich piełgrzy 
mek, jakie do Rzymu tego roku przy- 
były, polska jest najbliższą jego sercu. 

Dostojny Episkopat Połski na swym 

    

zježdzie w Częstochowie, latem 1928 
r. uchwalił urządzić narodową pielgrzy 
mkę do Rzymu. W wykonaniu tej uch- 
wały, JEm. ks. Kardynał Kakowski po- 
lecił księdzu Feliksowi de Ville zorga- 
nizować rzeczoną pielgrzymkę. Główny 
Komitet pielgrzymki mieści się w War- 
szawie i składa się: ze wspomnianego 
ks. De Ville, jako przewodniczącego, 
p. Eleonory Czarnowskiej, p. Anny Fu- 
dakowskiej, p. Anny Kozłowskiej, p. 
szambelana Leona Czosnowskiego, p. 
generała Szpakowskiego, p. d-ra Wi- 
tołda Wehra i p. inż. Czesława Strze- 
szewskiego. Kancelarja Komitetu mie- 
ści się w lokalu Stowarzyseznia Zje- 
dnoczonych Ziemianek przy ul. Marszał 
kowskiej Nr. 149, m. 6; godziny przy- 
jęć od 10-ej do 14-ej, tylko w dni po- 
wszednie. > 

W każdej diecezji utworzą się nieza 
wodnie podkomitety, które wejdą w 
ścisły kontakt z głównym Komitetem 
warszawskim. 

Polska reprezentacja winna zawie- 
rać wszystkie stany: od uczonych do 
prostaczków. od. kierujących  społe- 
czeństwem — do robotników. 

(—) Ks Feliks de Ville, szambelan 
Ojca św. Piusa XI, przewodniczący 
Komitetu. Narodowej Pielgrzymki 
do Rzymu. : 
(—) Anna Fudakowska sekretarka 
Gł. Komitetu. 3 

  

  

  

ODWIEDŹEIE 

Lipskie 
© "Targi 

-_WIOSENNO 
1929 r. 

rozpoczynające się 3 marca 
poz Targów | 

sowicie się”opłaci 
od 3 do 9 marca 

  

  

Targi ogólne 

Wielkie Targi Tech-! : 
niczne i Budowlane od 3 do 13 marca 

Targi Włókiennicze od 3 do 7 marca 
Targi na obuwie i 

skóry od 3 do 6 marca 
Wszelkich informacyj udziela 

Przedstawiciel na Polskę LIPSKIEGO 
URZĘDU TARGOWEGO 

Władysław GLAZER, Warszawa, 
Al. jerozolimska 41, Tel. 230,55, 
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CHOROBY PŁUC 

Stosowany przez p. p. Doktorów 
„Balsam Thiocolan Age" 

przy gruźlicy, bronchicie,  kaszlu 
į ułatwia wydziełanie się plwociny, 

wzmacnia organizm i samopoczucie 
chorego, powiększa wagę ciała. 

„Balsam Thiocolan Age“ 
sprzedają apteki i składy apteczne. 
Żądać tylko w oryginalnem opako- 
waniu apteki A. SECKIEGO w 
O-Iy9oS Warszawie, ul, Leszno 41. 
Skłąd w Wilnie, ul. Zarzecze 30 m. 7. 

Pa arena RZA ZE REA CZA DETZNY 

i auży Skiep Z 2-ma 
jų WYBOJĘCIA oknami wystawowe- 
mi i wygodami, przy ul. Wileńskiej 

«w Nr 20. O warunkach dowiedzieć się: 
E W. Pohulanka 11-38, od 2 — 4 
® po poludniu. ZL. 

  

  

    

    
  

Przedstawic:- Istwo i   Wielki medal! 710 
ĄD2 JCIE WSZĘDZIE, 

MIGDALOWA. medłowy BeEiA TROGGY 

En оовванаиннллнллллллллллллЕЛЕЕ 

Wyszła już z druku 

į Gramafyka języka Polskiego 
(z ćwiczeniami), w opracowaniu TA- 
DEUSZA PIŹŁY, nauczyciela Semi- 
narjum im. T. Zana w Wilnie. Skład 
główny w Księgarni K. RUTSKIEGO 

Wilno, Wileńska 38, tel, 941. 
Do nabycia we wszystk. księgarniach 

Vis UD ROSE MTSEASENONIS 

OGŁOSZENIE. | 
Dyrekcja Lasów Państwowych 

w Wilnie ma do sprzedania 
drzewo opałowe przy stacjach 

i bocznicach kolejowych: , : 

  

St. Jaszuny — 1500 m. p. 

* „ Marcinkańce— 3000 „> 
„ Stasiły — 1500 . 
„ бапомо 1— 3000 -, 
„ Rudziszki — 1000 „ 
„ Olkieniki — 1500 , 
„ Wilejka — 3000 „ 

orodžki 
(A dębina — 1000 „ 

Wszelkie informacje udziela referat 

opałowy Dyrekcji L. P., pokój Nr. 11 

tel. 12—57 w dnie urzędowe od godz. 9 

do 13-ej. 

Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Wilnie. 

Ogłoszenie. 
31 stycznia 1929 r. © godzinie 11-ej w 

lokalu Nacleśnictwa Orańskiego przy stacji 

kolejowej Orany odbędzie się przetarg 

ustny i zapomocą ofert pisemnych na 

sprzedaż opału sosnowego i liściastego: 

przy stacji kolejowej Marcinkańce 3280 m. 

p. i przy wąskotorówce Marciakańce — 

Horodyszcze 2730. m. p. 

PORADNIA Polskiego Zrzesz. 
kekarzy Specjal. 

Ul. GARBARSKA, 3—II p. tel. 688. 

od dnia 21 b. m. ordynowač będą 

P.P. Lekarze: Dr. M. Milewsha po- 

niedziałek, środa, piątek 6—7 Dr. L 

Łukowski —wtorek, czwartek i sobota 

1 2 Dr E. lszora poniedz., środa i 

piątek 1—2. le 

„KONTINENTS 

ŚNIEGOWCE 
i KALOSZE 
TRWAŁE ; ELEGANCKIE 

  

Gr nd Prix 
Paris 1921 

Gołd medal 
Paris 1927 

Grand Prix 
Libau 1926, 1927 

Grand Prix 
Mitau 1927 

Gold medal 
ч Riga 1927 

Wilno 

t y 1928 

skład fabryczny 
Wilno, ul. Niemiecka 26. 

Tel. 625.
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Dobór znakomitych maszyn 
‚ — : : - ; | 

НН КТЯ | włącznie będą wyswietlane fimy „NA ŻÓłIYCH wodach Jani-Sen-Kjang" 
Kuituralno-Oświatowy | (Shangai bound). Dramat w 8 aktach. Sensacyjne przeżycia europejczyków wśród wzbuntowanych 

  

a t 

Pierwsze źródło kulisów chińskich. W rolach głównych: Richard Dik i Mary Brian. Nad program: ŚLĄSK — 
Węgiel zakupu dd O й ŹRENICA POLSKI* — CR ci M Kasa czynną > m, 30.” Początek ais | M у st. Ostrobramska 4. od godz 4 ei. Nastepny program: „ SYLJA - MOTORY-TRAKTORY „MUNKTELLS ‚ 
  

Dła wygody Sz. p. Konsumentów ZOSTAŁO OTWARTE 
1. 14 97 

MOTORY amerykaūskie natowe przy ul. JAGIELLOŃSKIEJ 6 „yada 369. 
„MASSEY-HARRIS“ Biuro sprzedaży Węgla 

do ropy naftowej Kiso- “| K aa Narno Polski, TAJEMNICA STAREGO RODU"S;:: 
Teatr „Kelios dni i zazdrości w|4 Stefana Kiedrzyńskiego. Jadwiga Śmosarska w rolach Marja 

+ ° 
W_ podwójnej roli księżniczki i córki rybaka głownych 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

Wileńska 38. "| KRUKOWSKI, WALTER, GRUSZCZYŃSKI, JUSTJAŃ i wielu innych. Rzecz dzieje się w palącach Ks. Zamił 
w Warszawie i na Polesiu. Łaskawy udział bierze pułk Szwoleżerów. DLA MŁODZIEŻY DOZWOLON * 

ni wopośtzesny usiana 

miłości, zdrady, zbro- i 

Goryūska, (32 
© 

  

BUKOWNIKI = ROHOWsKiEGO Sp. Akc. w KATOWICACH: Uwaga! Jutro na scenie: Sensacja. Ameryki 
: paten 

Ę ь kop. Cleofas, Wilhelm, Frankenberg, Richthofen i Carmer. 

TRIEURY do zbóż ozimych i jarych 
MAROTTA 

TRESZCZOTKI i trieury do siemienia 

SIÓSTR KORZENIEWSKICH, 
które wykonają najnowsze tańce: 1) Wzł- 
czyk Wiedeński i 2) Ostatnia nowość 

„Chybi-Dzybi“. 

nicznego, podczas której tysiące ludzi znalazło śmierć. 
i jmuje i wykonywuje zamówienia z odwózk 

RZ = е SEANSY o godz. 4, 6, S i 10.15. w plombowanych wozach od 1Į2 tony. i 

MM JABUSERUBACEOUNREGZZZROONZNAA CH TATTO 
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MŁODARNIE czyszczące motorowe Ę Paa HE 

WICHTERLE i KOVARZIK в go konc. 

в 
i 
@ 
н 
m 
a 

В 
a 

5 6“6 

Kino „I El ; 0 Ś NA EKRANIE! Przebój Sezonu! 9 „PAT ŚNIEG (Miasto. uiarzti 
Atrakcyjny dra 

Gościnne występy znanych mat z życia Nowego-Jorku. W rol. gł. GEORGEO' BRIEN i przepiękna WIRGINIA 

VALLI. Miasto wyrafinowanego bogactwa i upadku! Straszna katastrofą kolosa ocea- 

  
Inianego 

SZULTEGO 

MŁYNY gospodarskie „BRUNNER* z sitem 
podsiewającem lub pytlem 

film doby obecnej 

  

największy tragik świata ° 
T-£165 Mickiewicza 22 Labs os mem. Początek o godz. 4-ej, ost. 10.25. 

poleca 

KINO-TEATR Dzis! Najpotężniejszy © $ r A T B E R © Z K A z eli 

w „POLONIA Rolę główną ootwarza król ekranu, Emil Jannings. Prasą całego Świata, a wraz z nią i publicz- tej 
ność przyjęła ten film z nebywałym entuzjaz- 

  o 
INE 
                

   
O 

FABRYKA CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA 
„AP.KOWALSKI WARSZAWA. 

    

  

Zygmunt Nagrodzki 
WIELKA 42. 

  

Tragiczne przeżycie lekkomyślnej kobiety. Dramat życiowy w 12 wielkich 

  

Dziś! Uroczysta Premiera Wielki film erotyczny z udziałem LIA DE PUTTI p. £. po 

Kimo „Pirradily“ | „W $IDŁACH ŻYCIĄ js 
aktach. R" 

  Wilno, Zawalna Nr. 11-a. 

  

    
  

    
  

  

  

  

    

    

   

          

   

  

- MERC DSC EEE a Dalai Ss ORAS оее Оа онн в łeba Aline by da pa A Thx ań " 4 Kino “ KROLOW“, „Kobieta гаремпо а1а az | a ES gać po | 
— 3 “ „000 I, fa kob » d tyluž lat go zd. LU LNBAUDAZU NAD ABVEUBON San onAnsnnunu5AEnOa TRWAŁE i ELEGANCKIE RYSKIE T-atr „Vanda > serce“, „Mežczyzna od 50.000 lat u Pa AS o In SA с К: 

Fortepiany, pianina i fisharmonje s “пека 30. DA W rolach gtównych: MILTON LILLS, ANNA GO NILS, Mur. a m . в » « Mlurc Najwyższe nagrody na Targach a K | R TEODOR KOZŁOW i ADOLF_ MENJON. A R = Północnych w Wilnie — Lłote medale a a 0SZEe nie owce ZE J p 
wc 

3 Ь Ka. į 93 o R. & + a = i fortepi u a IT K, Dąbrowska || KWADRAT” || makzmyenaa, |eYWiM Pokój pm. 
a Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. a 99 b. wsp. i asystentki Klimeckiego. Mickiewicza 31 m. 4. neryczne. Przyjmuj fólncgo z oddzielne REECE do Cen 0 
Ę Wielki wybór krajowych i zagranicznych instrumentów, B M suwaki szczek. Leczenie wad cery, | 9d godz. 10 do li Od wejsciem. Ludwisar- dostepn Bane W R 
m tylko gwarantowanej jakości, Ceny reklamowe. в "sri asaże p seek ae EE zdobycze kosmetyki | 5—1 Р-р. W-Pohulan- śką A aa od 5 2 kre akupiasiekej FA PE Ka auunos sans anučašliankovanunsnannasuas I i OBE я пап]е Sai sb 8 y ka 2, róg Zawalnej „3, a TEKI į No S iai Am ej. . S ŽD. —. .092 -0 ia zę, ET 
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