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Kroniki Sejmowe 
Drobiazgi bez znaczenia. 

(Teieionem z Warszawy). 

WARSZAWA. 23 stycznia. W Sej- 

mie niema nic godniejszego uwagi. Fa- 

kty, które przytoczę poniżej notuję z 

obowiązku dziennikarskiego. 

Klub Narodowy zgłosił wniosek nie- 

ufności dla Pana Ministra Sprawiedli- 

wości Cara. Nikt, ale to nikt absolut- 

nie nie przypuszcza w całym Sejmie i 

nie przypuszczał ani na jedną sekundę, 

aby wniosek taki aż tak dziwną zrobił 
karjerę aby się przychylić do ustąpienia 

Pana Ministra Cara. Tego nikt nie my- 

śli, a najmniej Klub Narodowy. Pocóż 

więc stawia ten wniosek? 

Członkowie Klubu Narodowego Sa- 

mi są zakłopotani. Na pytania odpo- 

wiadają: „Chcemy do muru przycisnąć 

lewicę, chcemy aby się wypowiedzia- 

ła", Jednak lewica wypowiada się co- 

dzień. Lewica aż drży z nienawiści 

do obecnego Rządu. Rząd kopie tę le- 

wicę prawie codzień. Utworzenie Klubu 

zwanego popularnie BBS jest dowo- 

dem rozbicia PPS przez Rząd. Jakiego 

wypowiedzenia się jeszcze wam trze- 

ba? 

Jak zawsze, tak i teraz chodzi tu o 

pozór, argument czysto dialektyczny. 

Oto Klub Narodowy spodziewa się, że 

lewica nie będzie głosowała przeciw 

p. Carowi za to, że usunął p. Seydę ze 

stanowiska prezesa Sądu Najwyższego, 

a mianował na jego miejsce prezesa 

Apelacji warszawskiej p. Supińskiego 

(jest to zresztą zupełnie normalny a- 
wans). Z tego faktu, że lewica nie bę- 

dzie głosowała przeciw p. Carowi ende 

cja ma nadzieję wydostać argumenty 

potrzebne jej da czysto dialektycznej, 

dziennikarskiej roboty. 

Zresztą nie wiadomo jeszcze, czy 

lewica istotnie nie będzie głosowała 

przeciw p. Carowi. Lewica nie chce 

bronić p. Seydy, ale głównie boi się, 

że może stać się taki wypadek, że p 

Car otrzyma votum nieufności i pozo- 

stanie na stanowisku. Lewica czuje 

bezsilność Sejmu, ale nie chce się przy- 

czynić do ujawniania i demonstrowa- 

nia tej bezsilności. Jutro ma się odbyć 

posiedzenie tego „Związku Obrony Re- 

publiki”, t. į. rzeczonych stronnictw 
PPS, Wyzwolenia i Stronnictwa Chtop- 
skiego. Złosliwi twierdzą, że zapadnie 
tam uchwała, aby głosować za wnio- 

skiem endeckim, ale jednocześnie tak 

się zdekompłetawać, aby ten wniosek 

w żadnym wypadku nie mógł uzyskać 

większości. 
O Cerkwi prawosławnej słyszałem 

zdanie, że kiedy była w Rosji Kościo- 

łem panującym, była niesympatyczna, 

dziś, gdy jest prześladowana, nabiera 

cech majestatycznych. Nie mogę tego 

powiedzieć o parlamencie. Wtedy, gdy 

rządził, był mały, mizerny, krętacki, 

dziś, gdy jest poniewierany, jest rów- 
nież mały, mizerny, krętacki. 

Inna sprawa: Koło Żydowskie się 

rozbiło a raczej rozeszło. Żydzi gali- 

cjanie pp. Reich, Rozmaryn i dwuch 

innych oświadczyli, że jakkolwiek do 

Koła żydowskiego należeć nadal bę- 

dą, a to ze względu, że inaczej Koło 

straci prawo uczestniczenia w komi- 

sjach, jednak na posiedzeniach Koła 

zjawiać się nie będą, bo nie mogą już 

patrzeć na swych kolegów z innych 

dzielnic. Żydzi galicjanie, jak wiadomo, 

są nastrojeni bardziej ugodowo od Ży- 
dów b. zaboru rosyjskiego. Koło Ży- 
dowskie dotychczas nie potrafiło sobie 

wybrać prezesa i przewodniczył jego 

obradom poseł wileński dr. Wygodzki, 
jako najstarszy wiekiem. 

Zawsze twierdzimy, że oktrojowa- 
nie konstytucji przejść musi, że Sejm 
nie potrafi poprawić naszego ustroju. 

Ale nie wiemy, dlaczego właśnie wczo- 
raj i dziś panowało na ten temat silne 

w Sejmie zdenerwowanie. Wynik wczo 
rajszego głosowania, postanawiający, 
że wniosek konstytucyjny musi być pod 

pisany przez 111 posłów uważam nie 
jako krok naprzód ku oktrojowaniu kon 

stytucji, lecz niestety, raczej jako krok 

W tył, Piszę bowiem stale, że Sejm nie 
naprawi ustroju, 'ale to jeszcze nie zna- 

(Dalszy ciąg na szpalcie 6-tej) 

a z odniesieniem do domu lub z 
Я 7 4. Konto czekowe P.K.O. 

Nr. 86259. W sprzedaży detai, cena pojedyńczego Nr. 20“ gr. 

ECHA STOLICY 

Dalsza *Jyskusja nad eksposę 
min. Zaleskiego. 

WARSZAWA, 23 [I PAT. Na dzisieiszem 
posiedzeniu sejmowej komisji sp aw zagra 
ncznych pod przewodniciwem pos. Nie- 
działkowskiego toczył się dalszy ciąg oy- 
skusji nad expose p. ministra Zaleskiego 

Pierwszy zabrał głospos, Lewicki, któ- 
ry przedstawił między innemi szerez spraw, 
dotyczących stosunku do mniejszości 
ukreińskiej w Polsce. 

Następny mówca pos. Walewski (BB) 
omawiał szeroko stosunki polsko niemiec- 
kie - podkreślając pełnię dobrej woli, z ja- 
ką Polska idzie do porozumienia, spotyka 
jednak ze strony przeciwnej niewyraźne 
stanowisko rządu, Szowinistyczną opinię 
znacznej części społeczeństwa niemieckie- 
go oraz żywą azitację Dwuznaczną rów- 
nie: jest postawa socjalistów nic mieckich, 
ulegających jakoby propagandzie odweto- 
we. 

Pos. Niedziałkowski (PPS) zaznaczył, 
iż socjaliści polscy zachowują wobec ogól- 
nej linji polityki zagranicznej rządu pol- 
skiego pełną lojalność, pomimo sianowiska 
opozycyjnego wobec stosunków мемпей - 
nych. Mówca domagał się, aby kontakt 
między polityką zagraniczną a pailamen- 
tem był bardziej zacieśniony. W chwili 
obecnej poczucie bezpieczeństwa jest na- 
Ogół bardzo słabe. Stosowane są przejścio- 
we środki zaradcze, nie prowadzące jednak 
do utrwaienia pokoju światowego. W dal- 
szym ciązu mówca podkreślał konieczność 
zmniejszenia liczby skary  mniejszościo- 
wych oraz podkreślił, iż sprawa ukraińska 
i białoruska nie są tylko zagadnieniami, 
obchodzącemi Polskę, ale i ogólnoświato- 
wemi. Ministerstwo Spraw zagranicznych 
winno mieć większy niż dotąd głos w tych 
sprawach. 4 

Pos. Reich (Koło Żyd.) pochwalając 
naogół pokojową linję polityczną rządu 
polskievo, wysunął dezyderaty mniejszości 
żydowskiej. 

Dai>.y ciąg dyskusji odłożono do śro- 
dy przyszłego tygoania. 

Konwznf Senjorów. 
. WARSZAWA, 23 1. PAT. W dniu dzi- 

siejszym o godz. 12 w południe, pod prze- 
wodnictwem p. marszałka Sejmu Daszyń* 
Skiego, ocbyło się posiedzenie Konwentu 
Senjorów. Tematem obrad była sprawa 
omówienia szczegółów technicznych dru 
giego i trzeciego czytania na pienum. W 
sczultacie ayskusji przyjęto propozycję p. 
marszałka Sejmu co do terminu obrad i co 
ao.kontyagentu godzin: na przeiaówienia. 
Na poszczególne kluby, zależnie od ich 
liczebność, przypada po 5 10 minut na 
jednego członka. Doliczając do przemó- 
wień pp. posłów przemówienia referentów 
i przeastawicieli rządu oraz czas na pizer- 
wy, otrzyma sę mniej więcej 81 godzin. 
Licząc, że posiedzenie trwać będzie со- 
dziennie po 8 zodzin, drugie czytanie hud- 
żetu, po rozpoczęciu debat w dniu 28 sty- 
cznia, może być zakończone w oniu 8 lu- 
tego, a trzecie czytanie, po uwzględnieniu 
przemówień celem umotywowania nowych 
poprawek, może być ukończone w dniu 11 
lutego. 

Zmiany w sądowniefwie. 
„Monitor Polski" ogłasza nowe zmiany 

personalne w Sądownictwie, a mianowicie 
przeniesienie w stan spoczynku prezesa Są- 
du Apelacyjnego w Lublinie, Wincentego 
Młynarskiego i prezesa Sądu Apelacyjnego w 
Katowicach Tadeusza Starka oraz nominacje 
wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Toruniu 
dr. Agenora Frendla — prezesem Sądu Ape- 

lacyjnego w Katowicach: wice - prezesa 
Sądu Apelacyjnego w Lublinie Bolesława 
Skutowicza — prezesem tegoż Sądu Ape- 
lacyjnego w Lublinie; sędziego sądu Apela- 
cyjnego w Lublinie  Juljana  Borkowskie- 
go — wiceprezesem tegoż Sądu Apelacyj- 
nego, 

Zmiany w M. S. Z. 
W związku z nominacją dotychczasowe- 

go dyrektora departamentu politycznego 
MSZ p. Jackowskiego na stanowisko posła 
polskiego w Brukseli, departament politycz- 
ny objął tymczasowo pan wiceminister Wy- 
socki. 

ZA | PRZEBIW. 
Komenfarze w karykafurze 
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Pod tytułem „Główn. sposób, porusza- 
nia się* zamieszczają „Izwiestja" złosliwą 
karykaturę dyplomaty rumuńskiego idącego 
na szczudłach. Szczudła — to rady posłów 
angielskiego i francuskiego, któremi rzeko- 

mo ma się kierować dyplomacja rumuńska. 
Karykatura jest uzupełnieniem: artykułów 
„Izwiestij* twierdzących, że polityka rumuń- 
ska w sprawie propozycji Litwinowa nie jest 
samodzielna. 

į Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. S 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca, Administracja 

i nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 

Z ZA KORDONÓW. 

LITWA RATYFIKOWAŁA PAKT 
KELLOGA. 

Z Kowna donoszą: Ogłoszo- 

no tu oficjalnie, że Litwa raty: 

fikowala pakt Kelloga. 

SZTAB KOMUNISTYCZNY W RYDZE 

RYGA, 23.1. PAT. Dzienniki donoszą, 
że wczoraj policja polityczna dowie- 

działa się, iż do Rygi zjechało mnóstwo 
komunistów z prowincji i urządziło w 
Rydze sztab polowy, Od wczorajszego 
wicczora aż do d.isiejszego rana aven- 
ci policji politycznej dokonywali rewizyj 
w różnych podejrzanych lokalach, w 
wyniku czego zostało aresztowanych 

kilkudziesięciu komunistów. Znaleziono 
również znaczną ilość literatury propa- 

gandowei. Na krańcach R.gi, w starej 
szopie, agenci policji politycznej wykryli 
Sztab polowy komunistów. Ponieważ 
rewizje i arcSzty zakończyły się dopie- 
ro teraz, trudno narazie wnioskować o 

istotnych zamierzeniach komunistów, 
którzy przybyli do Rygi, ale w każdym 
razie zbadanie tej spiawy przyniesie 

prawdopodobnie bardzo Ciekawe re €e- 
lacje. Skądinąd komunikują, że wykryty 
w okolicach Rygi Sztab komunistyczny, 
rozpoczął swą działalność jeszcze przed 
wypadkami niedzielntmi. Organizatorzy 
tego sztabu widocznie zawezwali z pro- 

wincji wszysikien k«munistów po to, 

ażeby do niedzieii można było zakoń- 
czyć formowanie bojówki komunistycz- 
nej. 

ŁOTEWSKO - SOWIECKIE RO- 
KOWANIA © TRANZYCIE. 

Z Rygi donoszą: Między łotew- 
skim ministerstwem skorbu z jednej 
a sowieckiem torgpredstwem z dru- 
giej strony od dłuższego już czasu 
toczą się rokowania w Sprawie odcią- 
żenia portu ryskiego i skierowania 
części tranzytu na Libawę i Windawę. 
W ogólnych zarysach ' porożumienie' 
zostało już osiągnięte, chociaż mini- 
sterstwo skarbu uważa, źe niektóre 
warunki bolszewików Są nie do 
przyjęcia. 

O KOORDYNACJI TARYFY CEL- 
NEJ ŁOTEWSKO-ESTOŃSKIEJ. 

RYGA, 23.1. PAT. Łotewsko-estońska 
komisja mieszana na swej sesji od 19 ao 
23 stycznia rozpoczęła prace nad koordy- 
nacją taryiy celnej, przyczem ostatecznie 
uzgoaniono stawki 5 grup towarów taryfy. 
Na osteta em posiedzeniu delegacja estoń- 
ską wniosła kilka konkretnych propozycyj 
co do ścislejszego zbliżenia gospodarczego 
obu p<ństw. Propozycje te zostaną jeszcze 
zbadane szczegółowiej ną następnej sesji, 
która odbędzie się w Tallinie dnia 8 lu- 
tege. 

POWRÓT J. ŁUKASIEWICZA 
DO RYGI. 

Z Rygi donoszą: Po spędzeniu urlopu 
świątecznego w Warszawie, do Rusi po- 
wrócił poseł polski j. Łukasiewicz. Przed- 
wczoreį poseł złożył wizytę generalnemu 
sekretarzowi spraw zagranicznych p. G. 
Albacowi. 

NOWY MIN. SPRAWIEDLiWO- 
ŚC! W ŁOTWIE. 

Na miejsce barona Disterla, który mu- 
siał poddać się do dymisji ze stanowiską 
ministra sprawiedliwości 2 powodów zdro- 
wotnych i który był przedstawicielem kłu- 
bu niemieckiego w łotewskim rządzie koa- 
licyjnym, został mianowany, w porozumie- 

niu rządu z najwyższym klubem, adwokat 
Bernard Berent. 

„LIETUVOS AIDAS* PRZECIW PO- 
LAKOM. 

„Lietuvos Aidas“ w artykule wstępnym 
omawia konieczność zachowania jaknaj- 
większej ostrożności w stosunku do z4- 
mieszkujących w Litwie cudzoziemców — 
szczególnie Polaków. 

„Często — pisze urzędówka — zajmu- 
ią oni wysokie, odpowiedzialne stanowiska 
w administracji, udają pztrjotów i starają 
się zaskarb'ć zaufanie. Dla nikogo jednak 
nie jest tajemnicą, że czekają Oni tylko 
przyjścia Polaków. Działalność ich jest 
bardzo niebezpieczna i w stosunku do nich 
należy się mieć na baczności*. 

EPIDEMJA GRYPY W POWIECIE 
OLICKIM. 

KOWNO, 23.1. PAT. Pisma donoszą, 
że epidemia grypy w pow. Olickim przy- 
brała poważne rozmiary. Prócz tego stwier- 
dzono kilka wypadków tyfusu plamistego. 

BEZROBOCIE NA LITWIE. 

Z Kowna donoszą: klęska bezrobocia 
wzrasta coraz bardziej w północnej części 
Litwy, dotkniętej nieurodzajem. Bezrobotni 
urządzili demonstrację w miejscowościach 
Janiszki i Birże. Rząd projektuje przesiedlać 
bezrobotnych do Litwy południowej, gdzie u- 
rodzaje były lepsze. 

STAN LODU NA WODACH ESTOŃSKICH. 
nie stwarza dotychczas przeszkód dla że- 
glugi. Komunikacja z Tallinem odbywa .się 
bez przeszkód. Port talliński jest zupełnie 
wolny od lodu. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A. Łaszuk 
BIENIAKONIE — Buiet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy, 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
HORODZIEJ — Dworzec kołejowy — K. Smarzyński. 
TWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 
„DA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 

„ MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

CENY OGLOSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na 
oraz nad. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jażwińskiega 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Poi. Macierzy Szkolrrej. 
STOGŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch”. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch. 

NST Se 

str. 2-ej i 3-ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 
me milimetr 50 gr. Kronika 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. 

Stanowisko Rumunii wobec propozycii sowieckiej 
WIEDEŃ, 23 I. Pat. Z Bukaresztu dorosi prasa, że w ru- 

muńskiem ministerstwie spraw zagranicznych czynione są przy- 
gotowania dla ratyfikacji paktu Kelloga. Potwierdzają się poza- 
tem wi.domości, żą rząd rumuński cotów jest co podpisania 
protokułu, projektowanego przez Rosję po ia'yfikacji go przez 
Polskę. Rumunja zażąda jednak prawdopodobnie sprecyzowania 
znanych zastrzeżeń rosyjskich do paktu Kelłoga, wchodzi tu 
bowi:«m w rachubę pogląd rosyjski, że także i wojskowa okupa- 
cja pewnego teiytorjum podpada poa pojęcie wojny, ponieważ 
Rosja uważa Besara ję za część tery orjum sowieckiego, bezpra- 
w ie obsadzoną przez Rumunię. Przystąpienie Rumunii do pro- 
pokycli sowieckiej byłoby niemożliwe bez wyjaśnienia tego 
punktu. 

Jugostawja pod nowemi rządami 
Zakaz pośrednictwa w sprawach urzędowych. 

BIAŁOGROÓD. 23.1. Pat. Prezes rady ministrów i mini-ter spraw we- 
wnętrznych gen. Žiwkovic wystosował do wszystkich prefektów okólnik, za- 
braniający jakichkolwiek interwencyj osób trzecich w Sprawach pomiędzy 
publicznoscią i władzami administracyjnemi. Urzędnicy państwowi otrzy- 
mali ścisłe wskazówki co do załatwienia spraw bieżących. 

„ ferfy pożyczkowe dla Jugosławii. 
BIALOGROD. 23.1. Pat. Dzienniki donoszą, że w czasie wczorajszej 

konferencji pomiędzy zastępcą ministra spraw zagranicznych, minist- 
rem finaasów i ministrem handlu zbadano kilka ofert, dotyczących po- 
życzki dla Jugosławii. 

Rozwiązanie słoweńskiej parfji ludowej. 
BIAŁOGRÓD, 23. |. PAT. Z Lublany donoszą, iż policja tamtejsza przystąpiła 

w myśl art. 3 noweli do ustawy © obronie państwa do rozwiązania wszystkich orza- 
nizacyj słoweńskiej partji ludowej, której przewodniczącym jest były prezes rady mi- 
Ara Niger oraz słoweńskiej partjizchłopskiej, zbliżonej do chorwackiej partji 
chłopskiej. 

  

Traktaf kanalewy frantusko-jugosłowiański. 
BIAŁOGRÓD, 23 I. PAT. jak donoszą dcienniki z Zagrzebia. minister handlu 

ma w najbliższym czasie udać się do Paryża celem podpisania traktatu handlowego 
francusko-jugosłewiańskiego. 

Budżet Niemiec na rok 1929 — 30 
BERLIN, 23 |. Pat, Minister finansów Rzeszy p.  Hilferding udzielił 

prasie wjaśnień o preliminarzu budżetowym na rok 1929,30, wskazując 
na to, że znalazł się on wobec deficytu 630 miljonów marek w prelimina- 
rzu wydatków nadzwyczajnych oraz 600 miljonów w wydatkach zwyczaj- 
nych, co się tłumaczy częściowo tem, że na rachunek odszkodowań przeka* 
zyią się przeszło 3 2 miljonów. Mimo trudności preliminarz wydatków nad- 
zwyczajnych zostanie pokryty bez zaciągnięcia nowej pożyczki. Preliminarz 
zwyczajny zamyka się w rozchodach i przychodach sumą 9.900 milj. mk. 
czyli jest o 350 miljonów wiekszy niż w roku 1928. Uczyniono wszystko, 
co było możliwe, ażeby zmniejszyć wydatki, jednakże możliwość tego 
zmniejszenia jest o wiele bardziej ograniczona, niż to się początkowo wy- 
dawało. 600 milj. deficyt pokryty zostanie przez zwiększenie podatku do 
piwa i spirytusu oraz przez zastosowanie zmian w podatku spadkowym. 

Wyrok w sprawie lokaufu w Nadrenii 
BERLIN, 23 I. Pat. Najwyższy sąd pracy w Niemczech teraz dopiero 

wydał wyrok o sporze między pracodawcami a związkami zawodowemi 
Nadrenji, Sąd najwyższy pracy uznał orzeczenie rozjemcze i zarządzenie 
ministra pracy, nadające temu Orzeczeniu moc obowiązującą, za nieważne. 
Wyrok ten nie będzie miał .w praktyce żadnego znaczenia doraźnego, po- 
nieważ konflikt w przemyśle metalowym, który doprowadził w listopadzie 
i grudniu do długotrwałego lokautu, został ostatecznie i bezapelacyjnie za- 
łatwiony przez nowe orzeczenie rozjemcze ministra Seweringa. 

Awantury komunistyczne w Sejmie gdańskim 
GDAŃSK, 23.1. PAT. Zapowiedziane na dziś posiedzenie Sejmu gdań- 

skiego nie odbyło się z powodu burzliwych zajść, wywołanych przez jed- 
nego z posłów komunistycznych, który obraził prezydenta Sejmu gdań- 
skiego. Po ukaraniu wspomnianego posła komunistycznego wykluczeniem 
z 8 posiedzeń, komuniści odśpiewali międzynarodówkę, a następnie wrza- 
skiem uniemożliwili posiedzenie, wobec czego przewodniczący dzisiejsze 
posiedzenie zamknął. 

Nowy skandal przy dostawach reparacyjnych 
BERLIN. 23.1. (PAT). Prasa beriińska przynosi obszerne depesze z Paryża © no- 

wym skandalu przy dostawach reparacyjnych, polegającym na tem, że przedsiębiorstwa 
paryskie pozostające pod kierownictwem jednego Belga, jednego irancuza, jednego Rosja- 
nina zakupiły na rachunek dostaw reparacyjnych 40 tys. tonn cukru z Niemiec i zapłaci- 
ły za niego rządowi francuskiemu wekslami, których następnie nie wykupiły, Rząd iran- 
cuski ma być poszkodowany w tej aferze na 80 tysięcy iranków. Przeciw trzem głów- 
nym winowajcom wydano nakazy aresztowania. 

Sprawa budowy funelu pod kanałem La Manche 
LONDYN. 23.1. PAT. Oświadczenie premjera Baldwina, że projekt 

budowy tunelu pod kanałem La Manche powinien być rozpatrywany w 

płaszczyźnie pozapartyjnej, przedewszystkiem z punktu widzenia interesów 

gospodarczych i obrony kraju, zostało dobrze przyjęte we wszystkich ko- 

łach politycznych. Za propozycją premjera opowiedziało się 200 członków 
Izby Gmin, reprezentujących wszystkie stronnictwa polityczne i większość 

członków lzby Lordów. Postanowiono, że z uwagi na znaczenie projektu 

w naradach nad wykonaniem wezmą udział znawcy gospodarki krajowej 
i inni specjaliści, którzy oświetlą projekt ze stanowiska obecnego położe- 

nia gospodarczego. 

Konilikiy graniczne włosko-eginskie 
KAIR, 23. 1. PAT. Starcia i scysje 1a granicy włosko-egipskiej nie ustają: 

Ostatnio Italja wystosowała do Egiptu notę z rozmaiiemi zarzutami, które 
Esipt uznał za nieuzasadnione. Niemniej gab net egipski zajął się obccnie roz 
patrzeniem sprawy ścisłego wykonania zobowiązań traktatu w Dzerabub celem 
uniknięcia wszelkich nieporozumień. 

Areszfowanie 150 frockistów w Moskwie 
MOSKWA. 23.1. (PAT). Prasa donosi © aresztowaniu 150 członków nielegalnej 

organizacji trockistów, oskarżonych o działalność antysowiecką. 

Szarańcza w Transjordanji 
JEROZOLIMA. 23.1. (PAT). Żydowska agencja telegraficzna donosi: Chmura sza- 

rańczy, która spowodowała olbrzymie straty w Transjordanji, dotarła do Palestyny i po- 
kryła pola w okolicy Jeryha. 

Wyjazd księsia Janusza Radziwiłła do Rzymu 
WARSZAWA. 23.1. (tel. wł „Stowa“). Janusz ks. Radziwiłł, prezes 

Komitetu Zachowawczego i wice - Prezes Klubu BB, wyjechał nagle do Rzy- 

mu. Matka jego stale tam zamieszkująca nagle poważnie zaniemogła. Wobec 

tego posiedzenie Komitetu Zachowawczego, które miało się odbyć we czwar- 

tek, 24 stycznia, zastało odwołane. 

  

  

  

czy, aby Sejm nie zdołał uchwalić za- 

miast konstytucji 17 marca jakiejś n0- 

wej konstytucji, np. jeszcze gorszej. 

Zobaczymy, jak się potoczą wypadki. 

Słychać, że w BB kilka osób opracowa- 

ło projekt konstytucji, lecz nie znane 

jest wobec tego projektu stanowisko 
władz dla BB miarodajnych. 

Jednakże wczoraj i dziś panowała 

na temat konstytucyjny duże podener- 

wowanie Sejmu. „E, nic z tego nie bę- 

dzie“ — mówili właśnie dotychczaso- 

wi obrońcy parlamentaryzmu, budząc 

prawdżiwą litość. Mówiono także, że 

samochody ministerjalne ostra śmigają 

po ulicach miasta.  Opowiadano, že 

Sejm pojedzie na zieloną trawkę (chy- 

ba biały šniežek) na kilka miesięcy. 

Wogóle strach ma wielkie oczy. 

Pocieszano się dowcipami. Na ko- 

misji spraw zagranicznych poseł Stroń- 

ski, który ostro odpowiadał Niemcowi 

p. Naumanowi, powiedział, że losy trak 
tatu handlowego z Niemcami weszły w 

okres mityczny, współdziałania z bo- 

gami: „Pan Twardowski — Hermes* 

(Pan Twardowski jest przewodniczą- 

cym naszej delegacji do rokowań z 

Niemcami o traktat handlowy 'a p. Her 

mes stoi na czele delegacji niemieckiej) 

Z tega dowcipu śmieli się wszyscy, na- 

wet atakowany Niemiec p. Nauman, 

śmiał się Minister Zaleski. Mniej się u- 

dał drugi dowcip p. Strońskiemu, „że 

wobec tego rokowania handlowe z Nie- 

mcami przypominają wojnę trojańską, 

tylko tam chodziło o najpiękniejszą ko- 

bietę, tu chadzi o Świnie". Również 

przejście posła Burdy do Klubu PPS 

(d. Fr. rew.) wywołało fale dowcipu 

u opozycji, która jest nie rada, że BBS 

będzie miało prawo uczestnic twa w 

komisjach-i odegrywa się na dowci- 

pach. Ktoś mówił, że przejście p. Bur- 

dy: przypomina-słowa Kmicica, wypo=— 

wiedziane do wodza oddziału tatarskie- 

go pod jego komendę oddanego. „Ab- 

dach - Ułanie chan cię tak nam daro- 

wał, jakby sokoła lub rumaka daro- 

wał”. Ktoś twierdził, że p. Reich w po- 

dobny sposób chce otrzymać pp. Kir- 

szbrauna i Wiślickiego. Wreszcie poza 

dowcipami powiedzianemi były i nie- 

dopowiedziane. Oto, gdy p. poseł dr. 

Kiernik z Dojlid przemawiał przeciw 
Rządowi i powiedział, że ten projekt 

konstytucji, który BB zaproponowało 

ta jest naczynie, które dopiero wypeł- 

nić trzeba eliksirem, jeden z posłów 

wileńskich, idąc nie tyle za najsubtel- 

niejszym tokiem swych myśli, ile za 

przepoczciwem przywiązaniem do spo- 
sobu rozumowania, który się uprawia 

na Snipiszkach i Łukiszkach, chciał za- 

wołać: „Ty sam naczynie”. Ale go od- 
mówiono. Cat. 

Kronika felegraficzna. 
— Stan zdrowia marszałka Focha. 

Zacznacza się dalsza poprawa. Odwiedzanie 
chorego jest jeszcze wzbronione. 

— Bawiący incognito w terlinie na- 
stępca tronu szwedzkiego złożył wczoraj 
wizytę prezydentowi Flindenburgowi. 

Komisja opjumowa Ligi Naro- 
dów zajmowała się dzisiaj sprawą różnic 
w statystykach poszczególnych państw, do- 
tyczących handlu narkotykami. 

Zmiana na stanowisku posła tu- 
reckiego w Moskwie. Obecny poseł Vas- 
syf Bey w najbliższych dniach wraca do 
Angory, gdzie według krążących pogłosek 
—objąć ma tekę ministra oświaty 

— Rekolekcje posłów do parlamen- 
tu. Przed Bożem Narodzeniem >1 posłów 
do parlamentu węgierskiego Odbyło pod 
kierunkiem ojca Wojciecha Banghą T. j. 
trzydniowe zamknięte rekolekcje w nowym 
pięknie położonym domu rekoiekcyjnym w 
Tuwinkol pod Busapesztem. Wśród reko- 
lektantów znajdowali się były prezes mi- 
nistrów, pewien inny były minister oraz 
obecny prezydent posłów dr. Zsitvay. Po“ 
zakończeniu rekolekcyj uczestnicy ich wy- 
słali telegram hołdowniczy do O;ca św. W 
czasie nabożeństwa końcowego 31 posłów 
z zapalonemi świecami w rękach poświę- 
cało się Naiśw. Sercu Jezusowemu. 

— Trzęsienie ziemi, które nawiedziło 
Kamczatkę, ostatnio trwało dwie minuty. 
Sejsmograf tutejszej stacji notował trzęsie- 
nie w słabych już rozmiarach w przeciągu 
całych trzech godzin, łudność już tego jednak 
nie odczuwała. 

— 40 proc. ludności Ontario choruje na 
grypę. Liczba wypadków śmiertelnych jest 
stosunkowo nieznaczna. 

— Wojska rządowe w Guatemali rozbi- 
ły powstańców, zabrały do niewoli ich przy- 
wódców i odzyskały miasta Mezatenango i 
Salama. 

— W San Domingo podpisany został dn. 
22 bm. traktat, ustalający granicę pomiędzy 
Haiti a San Domingo. Kwestja wytyczenia 
granicy sporną była zgórą 50 lat. 
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Tajemniczy werbunek sowiecki 
NIEŚWIEŻ. 23. 1. (tel wt. „Stowa“) Na terenie tutejszego powiatu rozeszły się 

pogłoski o przybyciu z Rosji Sowieckiej specjalnych agentów którzy prowadzą werbu- 
nek ochotników na wyjazd do Sowietów. Werbunek ma być prowadzony w celu zalud- 
nienia jednego z okręgów Zakaukazkich. Okrę, 
su powstał tam bunt a władze sowieckie zbu: 

g ten został wyludniony gdyż swiego cza- 
ntowanych wytrułi gazami. Okręg ten ma 

być specjalnie zapełniony uciekinierami z Połski i ochotnikami. Ci którzy tam pojadą, 
mają otrzymać ziemię i zapomogi na zabudowania. Ludność powiatu zapatruje się na 
te iantastyczne pogłoski sceptycznie. 

Nagła sprawa. 
W czasie moich przechadzek po różnych 

wioskach, zaściankach i miasteczkach ustali- 
łem rzecz wprost skandaliczną: setki listów 
wysyłanych na wieś gniją w tekach gmin- 
nych, bądź giną gdzieś zupełnie, gdyż niema 
dotychczas żadnych ich roznosicieli — od- 
powiedzia!nych!!! 

W jednej z tych tek znalaztem poczt6w- 
kę z dn. 15 fstopada r. ub. (I!l) wysłaną 
z Brześcia przez żołnierza, leżącego w szpi- 
Sad adresem widniały słowa: bardzo 
pilne 

„Skąd powstają te kupy listów? 
Otóż poczty, gdzie istnieją urzędy gmin- 

rie oddają tam wszelką korespondencję. Soł- 
tysi zaś, zbierający się raz na tydzień listy te 
przeglądają i zabierają do swego rejonu. Tu 
powstają jednak częste omyłki. (Niedokład- 
ne i mało czytelne adresy, bądź zupełnie 
niepiśmienni sołtysi). 

Wędrują więc listy tam i nazad, niektó- 
re giną (zależy od sumienności osób) wra- 
tają z powrotem do teczki i t. @., 1 * @., 
słowem skandal i basta. 

‚ №е należy tu winić bynajmniej zarządy 
gminne, broń Boże! Gminy są pracą obcią- 
żone i nie mogą być pod żadnym względem 
agendami pocztowemi. Mojem zdaniem, sot- 
tysi, za specjalnem wynagrodzeniem (z Min. 
oczt i Tel.) winni się zgłaszać wprost na 

pocztę, gdzie otrzymaliby już posegregowa- 
ną pocztę i t. d. Uważam, że autorytet soł- 
tysów na tem nie pocierpi. (O specjalnych 
fistonoszach nie myślę, gdyż nie mam od- 
wagi). 

: „W każdym bądź razie sprawa tej wagi 
musi być natychmiast przez czynniki miaro- 
dajne rozstrzygnięta, co przyczyni się w wy- 
sokim stopniu do podniesienia niskiego po- 
ziomu czytelnictwa. (Rozpocznie się prenu- 
meraia pism). 

Dla pewnej realizacji tej sprawy apelu- 
ję do naszych posłów regjonalnych, a zwła- 
szcza do p. Jana Piłsudskiego i Stanisława 
Mackiewicza. J. Hopko. 

Brobiazgi growincjonaine. 

— TrZeį Krėlowie. Zwyczajem lat ubie- 
głych przywędrowali do naszych głuchych 
wsi i miasteczek „trzej królowie". Szaty ich 
bogate a orszak liczny: murzyn, niedźwia- 
dek, grajek na harmonji i t. d. i .t. d. Cho- 
dzą więc od chaty do chaty, od wsi do wsi 
— ku największej uciesze łaknącej zawsze 
wrażeń dziatwy, która odprowadza ich na- 
wet kilka kilometrów. 

— Konierencja urzędowa. 12 b. m. od- 
była się w Skorbucianach (gm. Rudomińska) 
konferencja urzędowa nauczycielstwa szkół 
powszechnych XVIII rejonu płatniczego pod 
przewodnictwem p. J. Hopki. 

: Konferencje te mają doniosłe znaczenie 
w życiu pedagogicznem, jak również w or- 

*ganizacji szkolnictwa wogółe. Każdy rejon 
ma 5 takich posiedzeń. na rok, a rejonów w 
każdym powiecie województwa Wileńskiego 
rzypada mniejwięcej 15—18. Tyleż i 0 

diczy każdy rejon. 
— Wezwania. Urzędy gminne na pod- 

stawie odnośnego reskr. Min. Spr. Wewn. 
i pism Starostw rozesŁały do wszystkich 
nauczycieli (łek.) b. pilne i terminowe we- 
zwania celem zgłoszenia się tychże do Urzę- 
dów gminnych z dokumentami, stwierdza- 
jacemi przynależność państwową. Związane 
to jest z najnowszym systemem meldunko- 
wym w Polsce. 

— Wywóz trzody chlewnej zabroniony. 
Wywóz trzody chlewnej na targi z pow. Wi- 
leńsko-Trockiego na skutek alarmów w 
„Echach Krajowych* z powodu epidemii tej- 
że został surowo zabroniony. Rozklejono też 
po wioskach przepisy i ostre zarządzenia 
ochronne. 

— Osobna jazda. Uwagi nasze w spra- 
wie osobnej jazdy w. wagonach młodzieży 
szkolnej wzięto pod uwagę, gdyż żaden pa- 
sażer do wagonu tego nie ma dziś dostępu. 

— Zwiedzanie wystawy. Tłumne zwie- 
-dzanie wystawy pedagogicznej przez nau- 
czyciełstwo z prowincji nastąpi w okresie 
półrocza szkolnego. 

— Nieszczęśliwy wypadek. Leon Stam- 
© browski, lat 10 ze wsi Sorok Tatary (gm. 
Rudomińska) doznał w czasie młócki maszy- 
ną złamania nogi. Nie należy więc puszczać 
dzieci do takiej pracy. h. 

NOWOGRÓDEK 

— Zebranie delegatów T-wa Szkoły Bia- 
łoruskiej. Onegdaj urządziło T-wo Szkoły 
Białoruskiej walne zebranie delegatów, na 
ktore 7е 179 członków przybyło zaledwie 7 
łącznie z Zarządem. Dotychczasowy Zarząd 
został wybrany ponownie przez aklamację. 

— Nominacja. Dekretem Pana Minist:' 

! 

EMMY Z JELEŃSKI 
Dziś minęło pierwszych dziesięć 

łat od zgonu Emmy z  Jeleńskich 
Dmochowskiej... 

Światłość Jej wiekuistą w niebio- 
sach, a ludziom pamięć о Niej 
nigdy nieprzerwaną racz dać, Panie! 

Jeżeliby w sferach rządowych 
Polski odrodzonej, a i wśród spole- 
czeństwa, kurs miało należyty  prze- 
świadczenie, że orderem „Polonia 
Restituta" zaszczycać i odznaczać 
należy nie w pierwszej linji tych, 
którzy dziś gorliwie służą Ojczyźnie 
w biały dzień, na oczach całego Świa- 
ta, szafując swobodnie groszem ze 
wspólnego skarbu państwa, lecz, że 
przedewszystkiem pamiętać należy o 
tych, co z wytężeniem nieraz sił 
ostatnich, nocą ciemną, w wyczerpu- 
jącem, pełnem trwogi nieustannej za- 
konspirowaniu, a często wyzuwając, 
się bezpowrotnie z resztek najskrom- 
niejszych funduszów własnych, pod- 
pierali węgły rozwalonei Ojczyzny 
dlatego aby było co podźwigać gdy 
chwila po temu nastanie; jeśliby ta- 
kiej sprawiedliwości i słuszneści przy: 
Świecał nam ideał a zarazem obowią: 
zek— szlibyśmy, dziś właśnie, tłum- 
mym pochodem na Rossę, z panem wo- 
jewodą na czele, złożyć tam krzyż 
Qrderowy, o szerokiej wstędze czer- 
wono-białej, na mogile Emmy z Je: 
ieńskich Dmochowskiej. 
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Spraw Wiewnętrznych dotychczasowy refe- 
rendarz 7 st. sł. p. Strzaikowski został inia- 
«uwany radcą wojewódzkim w 6-tym st. sł. 

— Rewizja aptek. Wydział zdrowia pu- 
blicznego w tut. Urzędzie Wojewódzkim 
przeprowadził masową rewizję aptek, w wy- 
niku której w zakładach, w których stwier- 
dzono braki i uchybienia wyznaczono termi- 
ny dla usunięcia zauważonych braków. Na- 
stępnie udzielono upomnień z zastrzeżeniem 
zarządzającym następującemi aptekami: Ła- 
pides w Iwieńcu, Lewinson i Zelikowicz w 
Lidzie, Stukarowi w Lidzie, Ejzykowicki w 
Lubczy, Lejzerowski w Nowogródku, Ma- 
słowski w Zdzięciole. Jednocześnie pociąg- 
nięto do odpowiedzialności sądowej apteka- 
rzy: Wałkomirski w Bieniakowie,  Awino- 
wicki w Horodziei, Kitajewicz w Szołpcach, 
drogistów: Kapl i Szmidt w Słonimie, 
'owitą w Rubie zewiczach, Dworecki, Ra- 
duński i Kołodzicka w Stołpcach, Stryżak w 
Snowiu, Liberman i Wołowielski w Klecku, 
Szejma w Nieświeżu, Lubecki i Wigdorczyk 
w Baranowiczach, Iwelowitz i Delatycki w 
Nowogródku, Sussman w Wiśniewie. 15erko- 
wicz i Szpiro w Wołożynie. Zamknięto apte- 
ki, aż do chwili dopóki zostaną doprowadzo- 
ne do porządku: Ginsburgowej w Sieniawcy, 
Kowarskiego w Rubie: zewiczach. Odnośnie 
do wszystkich wyżej wymienionych Wydział 
Zdrowia Publicznego Urzędu Wojewódzkie- 
go wysłał odpowiednie wnioski do Minister- 
stwa Spraw Wewnętrznych. 

  

— Prolongowanie pożyczek na od- 
budowę. Urząd Wojewódzki podał do wia- 
domości, iż termin spłaty pożyczek na od- 
budowę udzielonych w roku 1926 których 
termin płatności przypadł na dzień 1->0 
grudnia 1928 r. został prol ngowany na je- 
den rok z tem jednak zastrzeżeniem, iż w 
pzysaczei żadne prolągaty stosowane nie 
ędą. ; 

Okres wyborów do Rady :Miej- 
skiej rozpoczyna się 25 b. m Wobec wy- 
gaśrięcia kacencji Rady Miejskiej z dniem 
25 stycznia rozpoczyna się okres wyborc'y 
Komisarzem wyborczym mianowany został 
mec. Pawluć. 

— Dziecko porzucone na mrozie. 
Policja wszczęła dochodzenie przeciwko 
Antoniemu Soplicy który w czasie silnego 
mrozu pozostawił 3-letnie dziecko przypu- 
szczając że szybko ono zmarznie. Oburze- 
ni sąsiedzi zabrali dziecko któremu z tru- 
dem udało się przywrócić przytomność. 

NIEŚWIEŻ. 

— Pożar cerkwi, W czasie Sylwestra 
spaliła się z niewiadomych powodów — сег- 
kiew prawosławna w Moroczy. Jak się obec- 
nie okazało pożar powstał wskutek nieo- 
strożnego obchodzenia się z ogniem księdza 
prawosławnego  Kasperskiego, proboszcza 
tej cerkwi. 

BARANOWICZE 

— Akcja Białorusinów. Przed paru 
dniami bawił tu prezes Białoruskiego sej- 
mowego kłubu robotniczo włościańskiego 
Grecki i ocbył szereg tainych narad Z wy- 
bitnymi członkami Towarzystwa Szkoły 
Białoruskiej. Dało się zauważyć, że pa 
tych konferencjach wsród ułościan wszczął 
się ruch za wnoszeniem masowych prote- 
stów przeciwko rzekomemu prześladowa- 
niu T. S. B. jak również z powodu za- 
mknięcia drukarni białoruskiej w Wilnie. 
Charakterystycznem jest, iż członkowie T. 
S. B. nazewnątrz nie biorą udziału w tej 
akcji protestacyjnej, 

BARANOWICZE, dn. 22 stycznia (tel. 
wł. „Słowa”). Przed kilku dniami został 
przytrzymany na рогасут uczynku za fał- 
szerstwo kwitów firmy leśnej niejaki Jan 
Piwowarczyk w chwili, gdy usiłował fałszy- 
we kwity zrealizować w jednym ze sklepów 
w Mołczadzi. Piwowarczyk usiłował przeku- 
pić posterunkowego, który go zaaresztował, 
wręczając mu większą kwotę pieniędzy w 
dolarach. 

„Waniusia”, ..Złofa” 
t „Bwocowa, 

fabryki 

M. Plage] w tmiowe 
Są wyśmienite. Żądać wszędzie. 
“LL % 
       

  

   

  

Skoro dekoruje się statki pancer- 

ne, co z waleczności załogi swej za- 

słvneły, skoro dekoruje się miasta 

lub fortece—jak Verdun co odpór 

dając zacięty nawale wražej, WY: 

trwały w straszliwej opressji aż 

do nigdy nie podawanego w wątpli- 
wość zwycięstwa — to czyliż grób 
wielkiej patrjotki, równej męst- 
wem i odwagą hetmanom najznamie- 
nitszym, nie może być—nie ma prawa 

być! —miejscem gdzie zginają się ko- 
lana... i pochylają się narodowe sztan- 
dary? 

A była taką patrjotką bez 
lęku i skazy Emma Dmochowska, co 
odeszła od nas tu, z Wilna, w wie- 
kuiste zaświaty równo dziesięć lat 
temu, 

Wilnu popowstaniowemu, pamię- 
tającemu dobrze katusze knebla i na- 
hajki, nie trzeba przypominać tej „tu- 
teįszej“ naszej wilnianki, znanej całe- 
mu miastu z. filantropijnej i społecz- 
nej działalności nieprzerwanej, kobie- 
ty cichej, łagodnej а zaciętej, jak- 
by jeszcze z epoki Grottgerowskiej 
tylko już iście męską energją obda- 
rzonej. W powojenne tylko Wil- 
no trzeba głośno imię jej dziś zawo- 
łać i rzucić, aby, jak przygwożdżone, 
przylgnęło do starych murów nasze- 
go Wiłna — na zawsze! 

ж * * 

SŁOW O 

Konierencja ministrów Małej Ententy 
odbędzie się przed sesją marcową Ligi. 

WIEDEŃ, 23.1. PAT. Dzienniki donoszą z Bukaresztu: Wedle pisma 
„Cuvantul”, konferencja ministrów spraw zagranicznych Małej Ententy ma 
się odbyć w terminie wcześniejszym, niż zazwyczaj, a mianowicie o 
możności przed sesją marcową Rady Ligi Narodów. Członkowie Małej 
Ententy muszą przedewszystkiem wyjaśnić swcje stanowisko w  kwestji 
mniejszościowej, które to zagadnienie 
tem dyskusji w Lidze Narodów. 
Ententy, to ma być narazie zwołana 
szych dniach lutego dó Bukaresztu, a 
konferencja. 

na żądanie Niemiec będzie przedmio- 
Co się tyczy gospodarczej polityki Małej 

konferencja rzeczoznawców w pierw- 
następnie w kwietniu nastąpi pełna 

Pożar galerii sztuk pięknych w Moskwie 
MOSKWĄ, 23. 1. PAT. Pożar zniszczył główiy gmach galer i sziuk pięk- 

nych. Zginęła wielka ilość rzeźb i deko: 
artystycznej. 
syjskich. 

acyj teatralnych ©0 wielkiej wartości 
Natomiast udało się uratować obrazy sławnych malarzy ro- 

ZĘ miljony dolarów na akcję prohibicyjną 
WASZYNGTON, 23. 1. PAT Senat uchwalił 50 głosami przeciwko 27 kredyty w 

wysokości 24 milionów dolarów na wzmoże nie akcji prchibicyjnej w nowym roku 
budżetowym niezależnie od 13 i pół miljona na ten cel przeznaczonych. Projekt ten 
musi być jeszcze zaaprobowany przez lzbę Reprezestantów. Sekretarz „skarbu sprze- 
ciwia się stanowczo tej uchwale, oświadczając, 
zbyteczne. 

że wydawanie tych pieniędzy jest 

  

OBRADY KOMISJ 
GŁOSOWANIE NAD BUDŻETEM MINI- 

STERSTWA KOMUNIKACJI. 

, WARSZAWA. 23.1, (PAT). Sejmowa ko- 
misja budżetowa przystąpiła w dniu dzisiej- 
szym do głosowania nad budżetem Mini- 
sterstwa Komunikacji. 

Odrzucono między innemi wniosek posła 
Kuryłowicza o przyznanie 25 proc. dodatku 
do uposażeń w centrali. 

Odrzucenie tego wniosku przesądza tak- 
że los wszystkich wniosków tych samych 
wnioskodawców o dodatku 25 proc. do upo- 
sażeń w innych działach i przedsiębiorstwach 

Przyjęto dalej wniosek pos. Kuryłowicza 
o zwiększenie dochodów z przewozu pocz- 
ty o 1 miljon. Wnioski rządowe o restytucję 
różnych pozycyj, zmienionych w drugiem 
czytaniu odrzucono. 

W rozchodach nadzwyczajnych dłuższa 
dyskusja rozwinęła się nad wnioskiem rzą- 
dowym, aby kwotę na budynki stacyjne i in- 
ne potrzebne do wykonania ruchu, przywró- 
cić do wysokości 9 milj. zł., skreślonych w 
drugiem czytaniu, a preliminowanych na dy- 
rekcję w Chełmie. W dyskusji zabrał między 
innemi głos wnioskodawca pos. Kapeliński, 
zaznaczając, że kierownictwo budowy po- 
wierzono spółce akcyjnej „Tor* i zarzucił 
posłowi Romockiemu, że był jednocześnie 
przez 11 miesięcy ministrem ' komunikacji, 
będąc w zarządzie towarzystwa „,Tor'. Od- 
powiadając na oświadczenie pos. Kapelińskie- 
go, wiceminister Grodyński. zaznaczył że po- 
nieważ pos. Kapeliński podniósł niesłychany 
zarzut, wobec tego p. wiceminister bezzwło- 
cznie doniesie o tem p. prezesowi Rady: Mi- 
nistrów. W głosowaniu przyjęto wniosek 
rządowy 9 głosami przeciwko 5 — przyczem 
10 członków komisji wstrzymało się od gło- 
sowania. Przyjęto wreszcie dwie poprawki 
pos. Kuryłowicza o skreślenie 2.200 tys. i 
1.550 tys. z paragrafów, dotyczących zaku- 
pu parowozów i zakupu wagonów normalno- 
torowych. 

Na tem posiedzenie odłożono «do godziny 
5-ej. + & 

BUDŻET MINISTERSTWA SPRAW: WOJj- 
SKOWYCH. ; 

Na posiedzeniu popołudniowem komisja 
przystąpiła do trzeciego czytania budżetu 
Ministerstwa Spraw Wojskowych. Przed -po- 
rządkiem dziennym zabrał głos pos. Trąm- 
pczyński, który w długim wywodzie,; na- 
wiązując do oświadczenia, złożonego na ko- 
misji przez posłów Polakiewicza, Sanojcę i 
Kleszczyńskiego, w którem posłowie ci za- 
znaczyli, że pos. Trąmpczyński występował 
z zarzutami, obrażającemi armję i mundur 
oficerski, podkreśla, że nie przypomina sobie, 
aby kiedykolwiek z ust jego padły jakieś sło 
wa nieżycziiwe w stosunku do armji. Dalej 
porusza sprawę napadów na tle politycznym 

  

zakładu w charakterze współwłaścicii 

EUROPEJSKIEGO w WARSZAWIE, 

kosmetykę. 

  

   
Poleca ostatnią nowość: TADEUSZ 

T. Zana 

Podręcznik dla samouków i na 
Objętość str. 374.    

Nie będziemy mówili o autorce 
„Panienki* i „Dworu w Haliniszkach“, 
Literacka twórczość Emmy _ Jeleńskiej, 
jej beletrystyka, — niech nam wolno 
będzie tak się wyrazić, choćby to mia- 
ło wywołać tu i owdzie odruch nie- 
zadowolenia — jest jakby integralną 
częścią powieściopisarskiej i obywa- 
telskiej aureoli Orzeszkowej. Z ducha 
i impulsu Orzeszkowej poczęła się 
działalność powieściopisarska Emmy 
Jeleńskiej a skoro się tu u nas za- 

częły ukazywać jej utwory  po- 
wieściowe, tak mocno (wyrażając 
się modnie) przepojone regjio- 
naliz mem (prosimy czytać: kra- 
jowością) a zarazem tak * wy- 
raźnie zabarwione tendencją morali- 
zatorską, tak wyraźnie „nastawione* 
na „krzepienie serc* i hartowanie du- 
cha, czyliż to nie zaczęto wołać w 
głos jeden po Wilnie i Wileńszczyz- 
nie: Chwała Panu Bogu! Mamy i my 
swoją... Orzeszkowąl“ Zaczynaliśmy 
dotrzymywać kroku — Grodnu! Nie 
dotrzymaliśmy — bo „Panienka” przy 
całym swym puwabie, cieple, umie- 
jetaem trącaniu w struny zawsze u 
nas wrażliwe, nie była jednak „Nad 
Niemnem*, a „Dwór w Haliaiszkach* 
(którego nowe wydanie warszawskie, 
Domu Książki Polskiej, właśnie pusz- 
czone w obieg z datą już 1929-go 
roku, Świadczy wymownie o niewy: 
czerpanej dotąd poczytności pięknej 
tej i interesującej powieści) nie był 
ani „Dwoma biegunami", ani „Panem 
Grabą“ ani żadną inną z naczelaych 

„zesa Rady Ministrów 
"do niego. W liście tym p. oznajmia, że za- 

  

Fryzjerzy „budomir i Franciszek” 
przy ul. Mickiewicza 1f-a, róg Śniadeckich vis a yis Sztralla. 

Mają zaszczyt zawiadomić Sz. 

niego pracownika salonu čamskiego w zakładzie . fryzjerskim HOTELU 

dłuższej nieobecności p. Ludomira Rydlewskiego. 

Zakłąd został zaopatrzony w duży wybór pięknych peruk wiedeń- 
skich stylowych, ponadto salony damski i męski zaopatrzono w najlepsza 

"Ksiegornia Kaz m er7a Rutskiego *"g'gq 

u me. Gramatyka Języka Polskiego 

I BUDŻETOWEJ 
oraz powraca do sprawy zaginięcia gen. Za- 
górskiego i uważa, że wyjaśnienie rządu w 
tej materji było niewystarczające. Podtrzymu 
je swoją koncepcję, aby rząd wyraził zgodę 
na powołanie specjalnej komisji sejmowej 
śledczej, któraby miała prawo przesłuchania 
świadków. : 

Pos. Sanojca (BB) replikując na to prze- 
mówienie, przypomniał, że pos. Trąmpczyń- 
ski zarzucał marsz. Piłsudskiemu  wstrzy- 
mywanie śledztwa, na co nie przedłożył do- 
wodów, a na energiczne zaprzeczenie ucze 
stnika tego posiedzenia premjera Bartla, pos. 
Trąmczyński zarzuty swe potwierdził, nie 
podając nowych dowodów. Insynuowanie te- 
go marszałkowi Piłsudskiemu przez p. Trąm- 
pczyńskiego mówca uważa za niesłychanie 
obraźliwe i nie licujące z powagą posła. 

Pos. Trąmpczyński w powtórnym 
mówieniu zaznaczy 

; rze- 
że jako marszałek Sena-   

tu potępił zabójstwo Prezydenta Narutowi- 
cza, jako ciężką zbrodnię. Uważa czyn Nie- 
wiadomskiego jako zbrodnię i jako nonsens 
ze stanowiska politycznego. Wreszcie pod- 
trzymuje twierdzenie, że marsz. Piłsudski 
zakazał jakoby dalszego śledztwa, zaznacza- 
jac że o tem mogą poświadczyć b. mini- 
ster Huebner i gen. Daniel. 

Po tej dyskusji przystąpiono do głoso- 
wania nad budżetem Ministerstwa Spraw 
Wojskowych, odrzucając wniosek pos. Lie- 
bermana o zmniejszenie liczebności armji o 
60 tys. Tem samem upadły wszystkie popra- 
wki, będące konsekwencją tych wniosków. 
Dyskusja wywiązała się nad wnioskiem rzą- 
dowym o restytuowanie skreślonych w dru- 
giem czytaniu 128 tys. zł. z funduszu .repre- 
zentacyjnego. Wniosek rządowy o restytuo- 
waniu tej sumy wprawdzie odrzucono, przy- 
jęto jednak wniosek referenta generalnego 
pos. Byrki o restytuowanie sumy 63 tys. 
złotych. Po. przegłosowaniu w trzecim czyta- 
niu całego budżetu MS. Wojskowych zarzą- 
dzono krótką przerwę. ы 

Po przerwie pos. Byrka odczytał list pre- 
artla, _wystosowany 

rzuty pos. Kapelińskiego podniesiorie przeciw 
b. ministrowi Romockiemu w sprawie T-wa 
„Tor“ podał do wiadomości pos. Romockie- 
go z prośbą o zajęcie wobec nich stanowiska 
i prosi o zawiadomienie o tem komisji bu- 
dżetowej. 

Przystąpiono do budżetu Ministerstwa 
Skarbu. Wszystkie wnioski w sprawie zmia- 
ny dochodów zwyczajnych odrzucono. Da- 
lej restytuowano 10 tys. złotych na inne wy 
datki w Państw. Urzędzie Kontroli Ubezpie- 
czeni. Odrzucono wniosek rządowy w docho- 
dach nadzwyczajnych o restytucję podatku 
majątkowego do pierwotnej wysokości 65 
miljonów zł. Podatek ten pozostał więc w 
wysokości 90 milj. złotych. 

  

Klientele o wstąpieniu do naszega 
ela p. Wacława Šilskiego, dlugolet- 

Oraz O przystąpieniu do pracy, po 

  

Wileńska 38, 

PIŽĖO nauczvciel Seminarjum 
4% Ćwinze- 
niami), 

uczycieli szkół powszechnych. 

CENA ZŁ. 12, 

  

    

  

powieści Orzeszkowej, któremi ona 
niejako rozsadzała skostmalošė du- 
chową popowstaniowego naszego po- 
kolenia. Nie jest jednak przez to by- 
najmniej powiedziane aby w  cało- 
kształcie obywatelskiej działalności 
Emmy z Jeleńskich Dmochowskiej nie 
miała jej belietrystyka stanowić bardzo 
a bardzo szacownej „pozycji”. Jest nią. 
lo tem nie zapominamy. Nie pójdzie 
też w niepamięć belletrystyka Jeleń- 
skiej choćby—co jest rzeczą nieunik- 
nioną miały pierwej lub później jej 
utwory powieściowe... „zestarzeć się", 
nabrać stylowości archiwalno-muzeal- 
nej i, co za tem idzie, dotychczasową 
poczytność swoją utracić. W powie- 
Ściowych utworach Jeleńskiej zostanie 
na zawsze cenna ru da ..regjonaliz- 
mu, którą nie przestaną eksploato- 
wać badacze i historycy bezpośrednio- 
przedwojennej epoki w życiu naszego 
rodzonego kraju, co był też i 
Emmy z Jeleńskich Dmochowskiej tą 
„Ścisłą* Ojczyzną, dla której Niemcy 
mają, tak słusznie, osobną nazwę: 
Heimat. 

Bo i po mieczu i po kądzieli po- 
chodziła Emma Jeleńska z nasze - 
go kraju. Matka jej, Amelja, była 
'Oskierczanka z domu, a Jeleūscy, 
ktorych „miūskimi“ zwano dla od- 
różnienia od osiadłych w Wileńszczyz- 
nie, siedzibę swoją rodzinną, Koma: 
rowicze, mieli w powiecie Mozyrskim 
b. gubernji Mińskiej. Tam też, w Ko- 
marowiczach, ujrzała w 1863 r. Świat: 

Reforma adminisfracji 
Obecny Rząd postanowił sobie jako 

naczelne zadanie reformę administracji 
publicznej. Reforma ta idzie tak w kie- 
runku zmian organizacyjnych i proce- 
duralnych, wyrazających się w odmien- 
nym niż dawniej stosunku władzy do lu 
dności, oraz w odmiennej metodzie pra 
cy. Celem przeprowadzenia reformy ad 
ministracyjnej Rząd powołał komisję 
dla usprawnienia administracji publicz- 
nej przy premjerze dr. Bartlu. Przewo- 
dniczącym komisji jest Prezes Rady Mi 
nistrów premjer dr. Bartel, zastępcą 
przewodniczącego wiceminister spraw 
wewnętrznych dr. Jaroszyński. W pra- 
cach komisji biorą udział członkowie, 
powołani przez p. Premjera i znawcy 
poszczególnych zagadnień, zorganizo- 
wani w sekcje. Przewodniczącego sek- 

cji wyznacza p. Premjer, członków se- 

kcji (znawców) powołuje przewodni- 
czący sekcji w porozumieniu z p. Prem 

jerem. Prace komisji polegają na zapro 

jektowaniu dalszych zmian w organiza- 
cji urzędów i instytucyj administracji 
publicznej i ich terytorjalnym i rzeczo- 
wym zakresie działania, na wypraco- 
waniu metod pracy w .urzędach (tok 
załatwiania spraw, manipulacja biuro- 
wa, system rachunkowości i kasowoś- 
ci i t.d.), na opracowaniu systemu fa- 

chowego wykształcenia kandydatów 
na urzędników, w sprawach egzaminu, 
dokształcania i przeszkolenia i t.p. Ko- 
misja dla usprawnienia administracji 
publicznej została podzielona na kilka 
sekcyj między innemi na sekcję dla 
spraw dekoncentracji. Na czele sekcji 

dla spraw dekoncentracji stanął znawca 

administracji dwukrotny min. spraw 
wewnętrznych i długoletni wojewoda 
p. Władysław Raczkiewicz, w skład 
sekcji dlaspraw dekoncentracji wchodzi 
cały szereg: wybitnych prawników, u- 
czonych, znawców administracji i t.d. 
Mówiąc o przeprowadzeniu zasady de- 
koncentracji należy bliżej określić poję 

cie dekoncentracji Otóż konstytucja pol 

ska z 17.11.21 roku w art. 66 głosi, iż 

w organizacji administracji będzie prze 
prowadzona zasada dekoncentracji Nie 
dając własnego określenia tej zasady, 
powołuje się konstytucja na nią jako 
na pojęcie prawno - polityczne ustalo- 
ne w teorji (nauce). Teorja zaś prawa 
definjuje zasadę dekoncentracji jako in- 
stytucję prawną polegającą na usamo- 
dzielnieniu organów niższych (np. wo- 
jewodów, starostów i t.p.) przez na- 
danie im prawa decyzji w oznaczonych 
sprawach, zasada ta zwiększa kompe- 
tencję niższych władz, odciążając wła- 
dze centralne, t.j. ministerstwa przez 
odjęcie im obowiązku załatwiania wiel 
kiej ilości spraw charakteru lokalnego 
dając możność rządowi więcej inten- 
sywnego kierownictwa, funkcjonowa- 
niem pośrednich i niższych organów 
administracji i wpływa w sposób do- 
datni na jakość urzędowania umożli- 
wiając załatwienie spraw na miejscu w 
związku z potrzebami życia. System 
ten przyśpieszy znakomicie tok urzędo- 

Śmierć słynnego uczonego katolickiego 
„Mgr Balio). 

We wtorek dn. 15-go bm. zmarł śp. 
Mgr. Batiffol, wielki uczony, b. rektor 
Instytutu katolickiego w Tuluzie, b. re- 

daktor miesięcznika, wydawanego 

przez Instytut w Tuluzie p. t. „Bvlle- 

tin de literature ecclesiastigue“. Mgr. 
Batiffol wydał szereg cennych dzieł: 
„Histoire du Breviaire Romain“, „An- 

ciennes literatures chretiennes“, „La 

literature grecgue“, „Etudes de Theo- 
logie positive etc.“, „Six lecons sur lę 
Evangiles* i inne. Z pośród najnow- 
szych dzieł należy wymienić: „L'Egli- 
se naissante et le catholicisme* 1909 
r. „La Paix constanitiniene“ 1914 r., 
„Łe catholicisme de saint Augustin" r. 
1920, „Le Siege apostoligue“ 1924 r. 

TADEUSZ 
ło dzienne córka p. Zygmunta Jeleń- 
skiego, Emma. 

Tam też, w Komarowiczach, dwu: 
dziestoletnia zaledwie Emma Jeleńska 
spróbowała sił swoich na polu—i taj- 
nej oświaty ludowej i pracy spółdziel- 
czej, przeciwstawiającej się handlowe- 
mu monopolowi Żydów opanowują: 
cemu wieś, Tajna szkoła w 
Komarowiczach Oraz sklep wiejski 
tamże, prowadzone przez  „pan- 
nę z białego dworu*, były dla 
Emmy Jelenskiej pierwszym etapem 
rozległej jej późniejszej pracy na obu 
tych polach. 

Praca jednak w Mińszczyznie ur- 
wała sie, niestety, rychło Komarowi- 
cze trzeba było przedać, Emma  Je- 
leńska znalazłszy się w Warszawie, 
wkracza Śmiało na grunt pracy 
narodowej stojący—jeszcze—ot- 
worem dla Polaków w zaborze rosyj- 
skim i zawsze z myślą o swem po- 
słaanictwie Polki i obywatelki kraju— 
pisze pierwszą powieść swoją „Pa- 
nienkę”, Gorące i chlubne przyjęcie, 
jakiego doznała ta „próba pióra", 
pełna świeżości i polotu, było dla 
Emmy. Jeleńskiej nieladą podnietą dla 
coraz intensywniejszej pracy na lite- 
rackiej niwie. W jej jednak obrębie 
nie miała zasklepić się autorka „Pa- 
nienki“. Nie byla to naiura arty- 
styczna... Nie będzie może rze- 
czą zbyt hazardowną wyrazić się ogól- 
nikowo, że Emma Jeleńska traktowa- 
ła zawsze swoją twórczość literacką 
jako w życiu „dodatkową”. Pisanie 
powieści lub noweli (przy całem ipil- 
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przez dekoncenirację 
wania, zbliży władze do ludności, wye- 
liminuje dotychczasową wadliwość dłu 
goterminowego wyczekiwania przeż 
ludność załatwienia spraw, które prze- 
chodziły dotąd przez kilka instytucyj. 
Sekcja dla spraw dekoncentracji adbyła 
ubiegł. miesiąca posiedzenie organiza- 
cyjne w Prezydjum Rady Ministrów 
pod przewodnictwem przewodniczące- 
go tej sekcji Wojewody Wileńskiego p. 
Władysława Raczkiewicza. Posiedze- 
nie zagaił p. Wojewoda Raczkiewicz, 
następnie wygłosił referat naczelnik . 
Hausner, poczem nastąpiła dyskusja i 
podział prac między znawców. W dniu 
23 stycznia rb. ma odbyć się w Warsza 
wie pod przewodnictwem p. Premjera 
posiedzenie przewodniczących sekcyj 
Komisji dla usprawnienia administra- 
cji publicznej. 

боляйе da Prat 1 oszestwa barana 
Paqtemonta 

Afera Gazette du Franc nie po- 
suwa się wcale naprzód. Wciąż ba- 
danie świadków, wciąż wzajemne po- 
mawianie się O szantaż, wyzysk, 
oszukaństwo. Nowych rewelacyj brak, 
może dlatego, że zeznania niektórych 
„grubych ryb", jak przedewszystkiem 
ministra rolnictwa Hennesseya, zą trzy- 
mane w tajemnicy. Wszyscy zwalają 
winę na Hanauową, która ze swej 
strony twierdzi, że ona nikomu łapó- 
wek nie dawała, a tylko wszyscy gro- 
zili: albo tyle a tyle pieniędzy, albo 
wydajemy całą aferę; twierdzi ona 
tedy, że wszyscy, nie wyłączając mi- 
nistra, wiedzieli, co się dzieje, ale za- 
myrali oczy, bo tak im było wy- 
gedniej. 

Sprawa barona Paquementa, ban- > 
kiera. wezwanego jako Świadka prze- 
ciw Gazette du Franc, jest dziś ośrod- 
kiem zainteresowań. Uciekł on do 
Szwajcarji, czując, 2е ruina jego i 
Oszukańcze kombinacje wyjdą przy 
Okazji Gazette na wierzch. Ujęty, jak 
wiadomo, w St. Gallen siedzi już w 
więzieniu. 

Okazało sie. że „pan baron* ro- 
bił na mniejszą skalę to samo, co 
Hanauowa. Nabierał i naciągał naiw- 
nych rentjerów z prowincji na kupno 
akcyj stowarzyszeń przez niego za- 
kładavy.h.Dzięki krachowi Paquementa 
20 miljonów oszczędności przepada. 
Nowi ludzie zostają wepchnięci w 
ruinę. 

Paquement, żył na wielką skalę, 
miał ogromne mieszkanie, luksusowe 
biura, liczny personel. Jednak nie płać 
cił swej służbie już od bardzo dawna, 
był winien lokajom po ;parę tysięcy 
franków, szoferowi, któremu był wi- 
nien 20 tysięcy fr., pozwolił sprzedać 
auto i wziąć sobie za nie otrzymane 
pieniądze. Widocznie „baron* przeczu 
wał nieunikniony krach i wolał wy- 
dawać czy też intratniej umieszczać 
swe zyski niż w kieszeniach pracow- 
ników. 

Stwierdzono, że uciekając z Pary- 
ża zabrał ze sobą około 700 tysięcy 
fr., znaleziono w St. Gallen tylko 110 
tysięcy—gdzie podział resztę nie chce 
wyjawić. 

Wzburzenie opinji jest oczywiście, 
wielkie, Setki ludzi oblegają biura ban* 
ku Paquement'a nieszczęśliwi urzędni- 
cy wyzywani od złodziejów i Oszu- 
stów są sami w rozpaczy — mają zale- 
głe gaże, o niczem nie wiedzieli, pra- 
cowali uczciwie i nazywają ich ło- 
trami, 

Baron Paquement (właściwie jest 
samozwańczym baronem, prawdziwie 
jego nazwisko brzmi Bachman) był w 
bliskich stosunkach z Gazette du 
Franc. Zapłacił na jej konto parę set 
tysiecy fr., widocznie Hanauowa wie- 
działa wiele o jego sprawkach i szan- 
tażowała go ile wlazlo. 

Rentjerzy francuscy są coraz wię- 
cej zmartwieni i przygnębieni: komu 
wierzyć? gdzie bezpiecznie można u. 
mieścić swoje oszczędności? b. 

nem zwracaniu uwagi na każdej z nich 
celowość) było dla Jeleńskiej 
czemš w rodzaju rozrywkowego wy- 
konywania tej lub owej „robótki dam- 
skiej", dywanika lub pseudo-gobelinu, 
czegoś, słowem, z zakresu sztuki sto- 
sowanej. Prawdziwą, wielką Sztuką 
była dla niej i pozostała do końca 
życia: działalność oświato- 
wo-społeczna ozdecydowanym 
charakterze patrjotyczno-narodowym. 

A czyliż mogło być wdzięczniejsze 
i szersze ...i niebezpieczniejsze dla tej 
pracy pole niż w generał-gubernator- 
skiem. Wilnie! To też Emma Jelzńsk 
poślubiona w Warszawie doktoro 
Kazimierzowi Dmochowskiemu, prze- 
jeżdża z roskoszą na stałe do Wilna 
aby się tu dosłownie poświęcić niepo 
dzielnie możliwie jaknajszerzej zakro 
jonej misji —tak, misji—którą uważała 4 
iż każda tu u nas Polka, wedle Sił, 
pełnić powinna. To było ideowe zało- 
żenie tej propagandy czynu i poŚwię- 
cenia, którą Emma z Jeleńskich Dmo- 
chowska ujęła w swe ręce natychmiast 
po osiedleniu się w Wilnie i- którą 
potrafiła poruszyć i do wspólnej pra- 
cy pociągnąć—całe zastępy rodaczek 
zarówno w Wilnie jak na wsi wśród 
tak licznego jeszcze wówczas „na prof 
wincji* ziemiaństwa. ' : 

Śmiało rzec wolno, że tajnej pracy 
oświatowej, oraz. jawnej i półjawnej 
spoleczno-ludowej, była tu u nas du- 
szą, dźwignią i niezmordowatuą orga- 
nizatorką Emma Dmochowska, A kto 
Ówczesne stosunki znał, temu tłuma- 
czyć nie trzeba, kto zaś ich nie znał



Kujo agpodarzy Ziem Wychodni 
D SĄDAGH PRAGY 

Wywiad z sędzią p. Szezenanem Wilzuskim. 
Od 15 b. m. wprowadzony został 

na terenie Wilna jako okręgu Sąd Pra- 
cy. Jest to instytucja zupełnie nowa, 
powołana do życia w drodze ustawy, 

„o której atrybucjach i zadaniach nie- 
='wiele wie szeroki ogół. A zadania jej 

są niezmiernie ważne. 
Chcąc dać w tej materji informacje 

jaknajbardziej rzeczowe udaliśmy się 
do sędziego Sądu Pracy, jakim jest w 
Wilnie p. Jan Lisiecki, da niedawna 
sędzia pokoju w Oszmianie. Wobec te- 
go, że p. sędzia Lisiecki obejmuje urzę- 
dowanie dopiero 1 lutego, udaliśmy się 
Mo zastępcy jego p. Sędziego Szczepa- 
na Wilewskiego. 

Prosimy o informacje. 
Głównem zadaniem Sądu Pracy, 

mówi nam p. sędzia Wilewski, jest 

rozpatrywanie spraw cywilnych pra- 

cowników i pracodawców powstałych 

na tle pracy najemnej, wynikającej z 

umów. Mamy tu np. zwroty  kaucyj 

pobranych przez pracodawców (Коп- 

duktor autobusowy , kelner, akwizy- 

tor i inni wnoszą takie kaucje). 

Właściwość karna Sądów Pracy 

sprowadza się do decydowania o pra- 

cy najemnej — ochrona pracy młodo- 

cianych i kobiet, praca nocna i t. p. 

— A jakie gałęzie przemysłu i han- 

dlu objęte kompetencją Sądów Pracy: 

— Wszystkie gałęzie przemysłu i 

handlu prócz rolnej i leśnej, które nie 

podlegają orzecznictwu Sądów. Spo- 

dziewane jest ukazanie się rozporzą- 

_,dzenia rozszerzającego kompetencje 

śSądów. 
Sprawy pracowników umysło- 

wych podłegają rozpoznawaniu. 
Kto będzie stanowić komplet Sądu, 

zapytujemy mając na myśli assesorów? 

—— W sprawach cywilnych orzekać 

będzie Sąd w składzie: sędziego Pra- 

cy jako przewodniczącego oraz dwóch 

ławników, w sprawach karnych sam 

sędzia. ża 
Wszystkie zrzeszenia i związki wy- 

stawią listę 10 ławników i 20 zastęp- 
ców, którzy będą musieli być następ- 

nie zamianowani przez ministra Spra- 

wiedliwości. Zasiadać będą zawsze 

przedstawiciele obu stron „powaśnio- 

nych t. į. dający pracę i biorący ją, 

przyczem wyznaczani oni będą kolej- 

no, w zaležnošci od dziedziny pracy. W 

ten sposób uniknie się nieporozumień, 

jakie mogłyby powstać, gdyby w spra- 

wie zatargu piekarzy miałby orzekać 
szewc lub fryzjer: * 

— Kiedy nastapią wybory 
ków? 

— Termin nie został jeszcze usta- 

łony. Czekamy na odnośne zarządze- 

nie, a tymczasem czynione są przygo- 

towania. Czy w łonie zrzeszeń poczy- 

nione już zostały przygotowania do 

wyboru ławników i zastępców nie 

wiem. 
Jakkolwiek Sąd Pracy nie rozpo- 

czął jeszcze posiedzeń, to jednak od 15 
b. m. wszystkie sprawy sporne wno- 

szone być muszą nie do Sądu Grodz- 
kiego (Sądu Pokoju), a do Sądu Pra- 

ysPodań tych wpłynęło już dużo. 
" Nadmienić muszę, że właściwość 

Sądu Pracy jest w niektórych wypad- 
kach większą niż Sądów  Grodzkich 
gdyż np. wartość sporu może docho- 
dzić u nas do 5.000 zł. Sprawy, w któ- 
rych wartość sporu nie przekracza 50 
zł. wolne są od wszelkich opłat. Od 
prawomocnych wyroków Sądu Pracy 
przysługuje stronom prawo apelacji do 
Sądu Okręgowego (wydział odwoław- 
czy). 
A Jaki cenzus wymagany jest od 

osób, tentujących o stanowisko ławni- 
ka Sądu Pracy, zapytujemy na zakoń- 
czenie naszej rozmowy. 

— Ukończenie 30 lat, obywatel- 
stwo polskie, nieskazitelna opinja i 
znajomość języka polskiego w słowie i 
piśmie. W. T. 

ławni- 

a WD z 
Do wyjaśnień, łaskawie nam przez 

p. sędziego Wilewskiego udzielonych 
dodać możemy od siebie, że według in- 
formacyj, pochodzących z Ministerstwa 
Pracy wiadomem jest, że kandydatury 
kobiece (na ławników ) mają być skre- 
ślone z list, przedstawionych przez 
związki zawodowe. 

Ustawa o Sądach Pracy nie wyklu- 
cza wyraźnie kobiet na stanowiskach 
ławników. 

Sąd Pracy mieścić się będzie przy 
ul. Tatarskiej Nr. 5. 

INFORMACJE. 
ZASADNICZA STAWKA CELNA NA WY- 

WóZ DRZEWA. 
Agencja Press dowiaduje się, że uchwa- 

łona przez komitet ekonomiczny ministrów 
zasadnicza stawka celna na wywóz drzewa 
wynosić będzie od drzewa miękkiego 21 zł. 
za mtetr sześc., od drzewa twardego zaś 27 
zł. za mtr. sześc. Komitet ekonomiczny mi- 
nistrów nie ustalił jeszcze Ścisiej daty wej- 
Ścia w życie tego zarządzenia upoważnił je- 
dnak ministerstwa: skarbu, rolnictwa i prze- 
mysłu, do ogłoszenia powyższego zarządze- 
nia w chwili, gdy ministerstwa te będą uwa- 
żały za stosowne wprowadzić w życie po- 
wyższe stawki celne. Należy zaznaczyć, że 
80 proc. ogólnego eksportu drzewa z Pol- 
ski stanowi drzewo miękkie. Zarządzenie po- 
wyższe podyktowane jest potrzebami na- 
szego rynku i — jak mogła stwierdzić agen- 
cja Press — nie jest skierowane specjalnie 
przeciwko żadnemu z państw. Zarządzenie 
zamierza do obniżenia ceny drzewa na ryn- 
ku wewnętrznym, aby w ten sposób stwo- 
rzyć podstawę do wzmożenia eksportu drze- 
wa polskiego na rynki dalsze, głównie za- 
morskie. 

Agencja Press dowiaduje się, że decyzja 
co do wprowadzenia w życie uchwały rady 
ministrów w sprawie cła wywozowtego na 
drzewo zapaść ma w dniach najbliższych. 

PROTESTY Wa W LISTOPADZIE 
1928 r. 

Ogėlna liczba weksli zaprotestowanych 
na terenie województwa Wileńskiego wyno- 
siła 13565 na sumę blisko 2,5 milį. zł., czyli 
przeciętnie 181 zł. na weksel. W Nowogród- 
czyźnie weksli zaprotestowanych było 5047 
na sumę 871 tysięcy zł., czyli przeciętnie 173 
zł. na weksel. 

Beny zboża w kraju i zagranicą 

Przeciętne tygodniowe ceny czterech 
głównych zbóż w okresie od 7-1. do 3I-1. 
1929 r. według obliczenia biura giełdy Zbo- 
żowo-Towarowej w Warszawie. Ceny rozu 
mieją się za 100 kg. w złotych. 

Rynki krajowe; 
Pszenica Żyto Jęczmień Owies 

Warszawa _ 46.00 3430 3475 33.50 
Lwów 48.25 33.50 37.50 31.50 
Kraków 46.40 35.31 3750 36.00 
Poznań 42.25 33.30 35.00 31.00 

Rynki zagraniczne 
Pszenica Żyto Jęczmień Owies; 

Praga 47.97 44.10 46.28 44.32 
Brno Moraw. '46.54 43.78 43.30 41.92 
Hamburg 44.84 42.06 38.37 35.00 
Berlin 43.52 43.07 48.06 4218 
Wiedeń 43.75 41.95 50,00 40.40 
Liverpool 44.83 — — 3811 
New-York 42.80 40.94 — 35.60 
Chicago 38.98 35.78 — 3061 
Buenos Aires 35.53  — — 28.08 

BIESDA WARSZEWSZA 
23 stycznia 1929 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Franki franc. 34,87 34,96 34,75 

Diary %88,5 — 8,90,5 8,86; 
Baka 123.90 12421 12369 
Holandja 357,62 358,52 356,72 

Londya 43,25 43,36 43,15 
Howy-Yusrk 8,90 8.92 8.85 
Paryt 34.87 34.96 34,78 

Praga 26,59 26.45 26.33 
Szwajcaria 171,49 171.92 171.05 

Stokholm 238,43 239,03 237,83 
Wiedeń 125,28 125.59 124 97 

Włochy 46,68 46,80 46,56 
Marka niem. 212.08 

" “ri Ž 

Ezynny bilans handiowy įest 
najlepszą rękujmią potęgi państwa 

łatwo sobie wyobrazi znając gdziein- 
dziej przedwojenny system rusyfikacji 
łub germanizacji, co znaczyło zakładać 
tajnie szkółki ludowe po wioskach 
i majątkach a potem je—jak to całe- 
mi latami czyniła Emma Dmochowska 
—wizytować je, zapuszczając się 
na bryczce lub kałamaszce, zawsze 
tajnie, nieraz na dziesiątki wiorst w 
głąb Wileńszczyzny. 

Nietylko tworzy kadry nauczycie- 
lek ludowych, tak popularnych u- nas 
„liudówek*, kształcąc je w „seminar- 
ach" na specjalnych kursach (a zaw- 

e pod „opiekuńczym* wzrokiem i 
nadzorem władz!) lecz i sama prowa- 
dzi w szkołach ludowych wykłady, 
narażając się na nieobliczalne represje 
ze strony rządu, 

4 Nie dość na tem. Emma Dmo- 
chowska wydaje i redaguje pismo dla 
łądu „Zorzę Wileńską*. Władze rzą- 
dowe zamykają „Zorzę* a jej wydaw- 
czynię i redaktorkę osadzają w wię* 
zieniu na Łukiszkach. Nie przeszkadza 
to zaciętej patrjotce zaraz po wyjściu 
z więzienia założyć — nie szczędząc 
własnego grosza — nowe pismo p. t. 
„Jutrzenka“ z dodatkiem dła dzieci 
gatytułowanym „Grządka” oraz z dwo- 

a stypendjami dla młodzie- 
ży męskiej kształcącej się zawodowo. 
Również z własnych funduszów zakła- 
da doktorowa Dmochowska, lub jeśli 
kto woli, zakładają doktorostwo Dmo- 
chowscy, niższą szkołę zawodową 
dia dziewcząt (przy ul. Pańskiej), 
przekształconą po Śmierci fundatorki 
na Średnią Szkołę Przemysłowo-Han- 

dlową imienia Emmy Dmochowskiej. 
Oprócz tego była Emma z Jeleń- zd 

skich Dmochowska nader czynnym 
członkiem stowarzyszeń niewieścich w 
Wilnie, w szczególności Związku Pa- 
trjotek i Koła Polek. 

Na niezmordowanej i ofiarnej pra- 
cy oświatowo patrjotycznej upłynęło 
wielkiej naszej rodaczce bez mała trzy- 
dzieści lat... Na pracy u podstaw 
Polski -co przyjść miała. 

Podczas okupacji niemieckiej gdy 
w zdewastowanym kraju wydanym na 
głód i epidemje ledwie mógł pelgač 
„Oświaty kaganiec", niestrudzona Em- 
ma Dmochowska, pełniąc w zarządzie 
polskiego Komitetu Edukacyjnego fun- 
kcję wizytatorki szkół ludowych w 
mieście i na wsi, musiała nieraz w 
najfatalniejszych dla  nadwątlonego 
zdrowia warunkach odbywać, bywało, 
pieszo nieprawdopodobnie dalekie wę- 
drówki inspekcyjne. Podczas jednej z 
takich wypraw na wieś przeziębiła się, 
rozchorowała—i 24 stycznia 1919 ro- 
ku życie zakończyła. > 

Tak pada na posterunku nieustra- 
szony żołnierz wierny sztandarowi. 
Tak się oddaje życie za Ojczyznę mi- 
łą, poświęciwszy je idei, ugruntowa- 
nej w sercu i umyśle jak, dogmat. 

Takie, jak grób Emmy z Jeleń- 
skich Dmochowskiej, mogiły kresowe 
—to są trwalsze od wszelkich traktato- 
wych palów i rogatek: granity 
znaczące tereny polskiego stanu po- 
siadania. 

Cz: J. 
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Kiedy nastąpi odsłonięcie pomnika š. p. Arcybi- 
skupa Gieplaka 

Dowiadujemy się, że prace prof. 
J. Balzukiewicza, twórcy pomnika 
š. p. ks. Arcybiskupa J. Cieplaka są 
już na ukończeniu i odsłonięcie pom- 

Dhlawa 
Na skutek skarg miejscowej lud- 

ności, odbędzie się dziś, dnia 24-go 
stycznia, wielka obława na wilki w 

KRO 
(CZWARTEK 
24 Dziś Wschód sl. g. 7 m. 26 

Tymoteusz Zach. "st. o g. 3 m. 37 

jutro 
* IN. Sw. Pawlai 
  

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładn 

Meteorologji U. S. B. 

z dnia 23 - L 1979 

Ciśnienie į 175 
średnie w m l 

Temperatura — 12 
šrednia 

Opad za do- ||| 
bę m. m. | 

R Południowy przeważający 

ŻE Uwagi: Poechmurne, drobny śnieg. 

Minimum za dobę — — 14°С. 

Maximum na dobę ю < 

„Tendencja barometryczna: spadek cišnienia. 

"22 

URZĘDOWA. 
— Kto zwolniony jest od opłat przy sta- 

raniach 0 zagraniczny. Ministerstwo 
Spraw Wojskowych w porozumieniu z Mi- 
nisterstwem Skarbu wyjaśnia, że od opłaty 
stemplowej od podań, wnoszonych do władz 
wojskowych, o wydanie zezwoleń na otrzy- 
manie paszportu zagranicznego są zwolnio- 
ne następujące osoby: 1) szeszgowi rezer- 
wy, nie mający ukończonych 26 lat życia, 
2) mężczyźni którzy jeszcze nie stawali 
przed komisją poborową, lub którzy stawa- 
li, lecz jeszcze nie zostali wcieleni, 3) mę- 
żczyźni w wieku od 18 do 20 lat, 4) pobo- 
rowi, korzystający z odroczeń lub urlopów, 
5) oficerowie rezerwy nie powołani do słu- 
żby czynnej, 6) mężczyźni, których stosunek 
do wojskowości nie został uregulowany, 7) 
mężczyźni, wyjeżdżający do Stanów Zjedno- 
czonych Ameryki Północnej, proszący o po- 
świadczenia stwierdzające ich stosunek do 
wojskowości. 

— Urzędnicy powinni zajmować się pra- 
cą społeczną. P. Wojewoda Raczkiewicz wy- 
stosował do wszystkich starostów. woj. Wi- 
leńskiego pismo okólne, w którem wskazuje, 
że zainteresowanie się urzędników państwo- 
wych: i komunalnych pracą społeczną - jest> 
zbyt małe i w tym kierunku należy oczekiwać 
zmiany na lepsze. 

Okólnik zaznacza, że Starostwo Dziś- 
nieńskie posiada: w swym składzie osobo- 
wym grupę ludzi, którzy za przykładem 
zwierzchników przystąpili do czynnej pracy 
społecznej. 

Usuwanie się elementu. urzędniczego — 
mówi się w okólniku, od pracy w tym kie- 
runku wpływa ujemnie na rozwój życia spo- 
łecznego. 

— Konferencja w sprawie e izacji 
Wilna. W starostwie Grodzkim odbyła się 
pod przewodnictwem starosty konferencja, 
mająca na celu zaznajomienie właścicieli nie- 
ruchomości z dokonywaną obecnie przez 
Starostwo łącznie z Magistratem m. Wilna 
akcją sporządzenia opisów wszystkich pose- 
syi, położonych na terenie miasta. Na po- 
wyższej konferencji byli obecni: przedstawi- 
ciel sekcji zdrowia Magistratu dr. Minkiewicz, 
sekcji technicznej inż. Kulesza, komtendant 
policji m. Wilna nadkomisarz Izydorczyk о- 
raz przedstawiciele dwuch związków i sto- 
warzyszenia właścicieli nieruchomości m. 
Wilna. Starosta szczegółowo nakreślił plan 
przeprowadzanej akcji, mającej na celu do- 
prowadzenie stanu sanitarnego i estetyczne- 
go wyglądu posesyj (jeszcze przed końcem 
br.) do należytego porządku oraz uprzedził 
iż w razie niewykonania w terminie przez 
właścicieli nieruchomości żądanego prztez 
Magistrat remontu, takowy będzie przez Ma- 
gistrat dokonany na ich koszt w trybie po- 
Stępowania przymusowego. Następnie wy- 
słuchano wnioski zgłoszone przez przedsta- 
wicieli związków oraz udzielone w tej ma- 
terji wyjaśnienia. 

— Nareszcie. Na skutek przeprowadzonej 
kontroli nad przestrzeganiem przez szofe- 
rów autobusów obowiązujących przepisów, 
Starosta Grodzki pociągnął do odpowiedzial- 
ności karno - administracyjnej kilku szofe- 
rów, dwum 2а$ odebrało pozwolenie na pro- 
wadzenie samochodu na przeciąg dni pię- 
ciu, za rozmowy z pasażerami podczas ja- 

y: ; 
— Zamkniecie restauracji „Wolf“. Z roz- 

porządzenia starostwa Grodzkiego zamknię- 
ta została aż do czasu zupełnego uporządko- 
wania restauracja „Wolf* mieszcząca się 
przy ul. Wileńskiej Nr. 47. Zarządzenie to 
spowodowane zostało antysanitarnym stanem 
tej restauracji. 

MIEJSKA. 
— (0) Juljuszowi Osterwie. Bawią- 

cemu obecnie w Warszawie  wice- 
prezydentowi miasta p. Czyżowi, prezydent 
miasta p. Folejewski wysłał telegram, aby 
w imieniu m. Wilną uczestniczył w pogrze- 
bie i wyraził kondclencje rodzinie zmarłej 
artystki, jako urodzonej wilnianki. 

(0) Uporządkowanie skweru ko- 
ło kościoła Franciszkańskiego. Z inicja- 
tywy wydziału nieruchomości Magistratu 
zostały już zniesione powstałe z czasów 
rosyjskich różne przybudówki i nadbu- 
dowki koło kościoła Franciszkańskiego. 
Mniej więcej w ten sposób plac i niewielki 
skwer zostały odsłonięte. Jednak obok po- 
zostaje przegrodzony plac ziemi miejskiej, 
na nic dotychczas nie zużytkowany, a któ- 
ry nadawalby się na rozszerzenie wymie- 
nionego skweru i w ten sposób śródmie- dęt: 
ście uzyskałoby jedyne miejsce dla dzieci, 
pozbawionych powietrza w ciasnych mu- 
rach miejskich. 

— (0) Zezwolenia na sprzedaż ole- 
jów mineralnych. jak się dowiadujemy, 
wydział przemysłowy Magistratu będzie wy- 
dawał zezwolenia na sprzedaż olejów mi- 
neralnych (nafta, benzyna) tylko do dnia 1 
lutego, poczem nastąpi sprawdzenie i winni 
nieposiadania odpowiednich zezwoleń, będą 
pociągnięci do odpowiedzialności. Przy zgło- 
szeniu się po odbiór wzmiankowanych ze 
zwoleń do wydziału przemysiowego Magi- 
gistratu, należy przedstąwić stosowne świa 
dectwo przemysłowe. 

— Klłozety wodne. Obecnie wydział te- 
chniczny Magistratu przystąpił do wykona- 
nia skanalizowania domów miejskich przy ul. 

 ekónomicznemi natury ogółnej zajmie 

nika tego bohaterskiego Arcypasterza 
odbędzie się prawdopodobnie w okre- 
sie Świąt Wielkanocńych roku  bie- 
žąčego, 

na wilki 
lasach gm. Rudziskiej, zorganizowana 
przez władze administracyjne z udzia- 
łem oficerów K. O. P. 

NIKA 
Ostrobramskiej 5, Wileńskiej 46, Hetmańskiej 
3, i Subocz 17, przyczem w tych domach 
będą urządzone klozety wodne. 

Należy zaznaczyć że jeżeli przedsięwzię- 
te roboty, będą prowadzone na sposób, jaki 
został przystosowany do ubikacji w lokalu 
Magistratu przy Dominikańskiej 2, w któ- 
rym już przeszło od pół roku coś przerabia 
się i dorabia nie rychło się doczekamy 
uzdrowotniema reszty domów miejskich. 

SZKOLNA. 
— Zmiany w szkolnictwie. Ze sfer nau- 

czycielskich dowiadujemy się o nowych re- 
formach projektowanych przez Ministerstwo 
Oświaty dotyczących programu nauczania 
przez skasowanie szeregu przedmiotów zbę- 
dnych i wprowadzenie rzeczy pożytecznych. 

Zasadnicza zmiana polega na tem, że już 
w I klasie wprowadzona zostaje nauka ję- 
zyka francuskiego lub niemieckiego. 

Nauka języka obliczona jest na 5 godzin 
tygodniowo, a wzamian za to zredukuje się 
we wszystkich niższych klasach po jednej 
lekcji tygodniowo przyrody, geografji, ry- 
sunków, kaligrafji i robót ręcznych. 

Ponadto przewidziane są zmiany progra- 
mu, które opracuje specjalna komisja, a któ- 
re wprowadzone zostaną w ciągu najbliż- 
szych dwóch lat. 

AKADEMICKA. 
— Z życia akadetnickiego. W dniu 16 

stycznia r. b. odbyło się zebranie członków 
Stowarzyszenia Akademickiego Pracy Spo- 
łecznej w obecności kuratora Stowarzysze- 
nia p. prof. Wł. Zawadzkiego, prof. M. Gut- 
kowskiego i dr. praw W. Świaniewicza. Jed- 
nym z punktów porządku obrad, który wy- 
wołał ożywioną dyskusję było opracowanie 
planu pracy Stowarzyszenia na przyszłość. 
P. prof. Zawadzki, konstatując z zadowole- 
niem fakt powstania nowego koła naukowe- 
go w naszej Wszechnicy, wskazał na ko- 
nieczność zapoczątkowania przez członków 
S. A. P. S. poważnych studjów nad zagad- 
nieniami z dziedziny gospodarczej. „Te stu- 
dja — mėwil profesor — winne byč prowa- 
dzone'w ten sposób, by materjały zupełnie 
nietknięte dotychczas przez fachowców — 
badaczy, materjały znajdujące się u nas pod 
ręką stały się objektem badań. Trudno jest 
badać kwestje produkcji węgla kamiennego, 
cynku lub rozwój przemysłu włokienniczego 
w skali ogólno-polskiej przebywająć stałe w 
Wilnie, natomiast kwestje związane z roz- 
wojem dniarstwa lub stanem gospodarki rol- 
nej w "Wileńszczyźnie, przemysł garbarski, 
drzewny, meblarstwo w Wilnie, gdzie wszy- 
stkie niezbędne materjały są pod ręką, dadzą 
się gruntownie poznać i umożliwią poczynie- 
nie konkretnych wniosków. Takie studja w 
zakresie „regjonalnym* dadzą w przyszłości 
wyniki, mogące stać się ważnym przyczyn- 
kiem w rozwoju gospodarczym naszego kra- 
ju. Komitet Wojewódzki Regjonalny oraz 
powstająca Izba Handlowo-Przemysłowa po- 
trzebują już opracowanych materjałów z 
dziedzin lokalnego życia gospodarczego”. 

W wyniku dyskusji uchwalono, że 
S.A.P.S. prócz studjów nad zagadnieniami 

się 
opracowaniem danych statystycznych z dzie- 
dziny gospodarczej Wileńszczyzny. 

W wyniku odbytych wyborów ukonsty- 
tuował się Zarząd, w skład którego wchodzą: 
Mg. praw. W. Stecki, mg. praw. B. Ostoja— 
Krzywiec, mg. praw. Dmitrjew, kol. K. Mły- 
narczyk i kol. M. Obiezierski. Na prezesa Ko- 
misji Rewiz. wybrano kol. W. Dynowskiego, 
asyst. U.S.B., oraz na prezesa Sądu Koleżeń- 
skiego Stow. — mg. praw. T. Szczerbic- 
kiego. 

Zebranie członków Stowarzyszenia mają 
się odbywać dwa razy na miesiąc. Na na- 
stępnem zebraniu będzie omawiana z udzia- 
łem p. prof. M. Gutkowskiego kwestja t. zw. 
etatyzmu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— U Techników: Dnia 25 stycznią 

r. b. w piątek o godz 8 m. 30 w. w Sali 
Stowarzyszenia Techników (W leńska 33) 
p. inż. E. Rauba wygłosi odczyt pod tyt. 
„Wydajność i eksploatacja studzien arte- 
zyjskich*. 

Wstęp dle członków Stowarzyszenia i 
wprowadzonych gości beznłatny. 

— Konstytucyjne zebranie Okr. Kom. Flo 
ty Narodowej. Dnia 22 bm. w Wileńskiej Dy- 
rekcji Poczt i Telegrafów odbyło się zebra- 
nie konstytucyjne Okręgowego Komitetu Flo- 
ty Narodowej Wileńskiej Dyrekcji Poczt i 
WoS Przewodniczył prezes inż. Żół- 
t.owski. W zebraniu wziął udział delegat 
Wojewódzkiego Komitetu Floty Narodowej 
p. Robakowski. Do okręgowego wydziału 
wykonawczego wyżej wymienionego zarzą- 
du zostali wybrani: inż. Józef Żółt owski ja- 
ko przewodniczący oraz p.p. Adolt Hass, 
Tadeusz Wodziński, juijan Giecewicz, Ale- 
ksander Meyer, na zastępców p.p. inż. Am- 
broży Kowalewski i Jan Sołtys. 

KOMUNIKATY 
— Pamięci Romualda Traugutta, W nie- 

dzielę 27 stycznia rb. o godzinie 18-ej w 
gmachu gimn. im. Kr. Zygmunta Augusta 
odbędzie się staraniem „Błękitnej Jedynki” 
wileńskiej Drużyny Harcerskiej wieczór po- 
święcony pamięci Romuałda Traugutta przy 
łaskawym współudziałe pp. Ryty Jentysowej, 
Elżbiety Andrzejewskiej i p. Osoby. Na za- 
kończenie tańce przy dźwiękach orkiestry 
dętej. Bilety przy wejściu w cenie 1 zł. — 
1 zł. 50 gr. 

— Jasetka. Zbiorową pracą Organizacyj 
Ostrobramskich w niedzielę dn. 27 stycznia 
b. r., w Sali Klubu Kolejowców przy ul. Dą- 
browskiego 5, zostaną odegrane Jasełka z 
bogate urozmaiconym programem, cieszące 
się dotąd wielkiem powodzeniem i uzna- 
niem publiczności p. t. Betlejem Polskie, 
L. Rydla. Chór p. dyr p. J. Leśniewskiego, 
teńc.e: krakowiak i zbójnicki -- Orkiestra 

    

а. 

Dochód przeznaczony na odnowienie 
Ostrej Bramy. 

Początek 0 godz. 6 min. 30 wieczór. 
Cena biletów od 50 groszy do 2 zł. Bilety 
nabywać*można stale przy kościele Ostro- 
bramskim, a w dniu przedstawienia przy 
Kasie Klubu od godz. 4-ej po poł. 

Komitet. 
TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Polski, Występy Karola Adwen- 
towicza. Dziś po raz drugi „Hamiet* z Karo- 
tem Adwentowiczem w roli tytułowej. Wczo- 
rajsza premjera byla pełna entuzjazmu dła 
znakomitego gościa. Wystawieniem „Ham- 
leta* zainteresowały się wszystkie sfery na- 
szego miasta z wyższemi uczelniami na cze- 
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s Te. 
Z MALINOWSKICH 

WAŃDA OSTEROJNA 
urodzona w Wilnie 

Qpatrzona Św. Sakramentami po długich i ciężkich cierpieniach, zasnęła 
w Bogu dnia 22 stycznia 1929 r. 

Wyprowadzenie zwłok na cmentarz Powązkowski w Warszawie 
odbędzie się w piątek dnia 25 stycznia o gocz. li-ej, 

Nabożeństwo żałobne w Wilnie ocbędzie się w piątek © godz. 
11-ej w kościele Po-Bernardyńskim, 
głębokim smutku 

  

a także 

Bóg zapłać przesyła 

listownie lub telegraficznie przesłać kondolencję, 

© c-em zawiadamia pogrążony w 

ZESPÓŁ REDUTY 

    

Wszystkim którzy raczyli oddać ostatnią posługę 

Ś. p. Katarzynie Brochockiej 
serdeczne 

Władysław Brochocki z rodziną. 
is o S S] 

  

wtorek 29 bm. po raz pierwszy grany będzie 
„Ojciec” — Strinberga, zaś w piątek 1 lu- 
tego „Upiory“ — Ibsena. 

— Poranek sióstr Korzeniewskich. W nie 
dzielę o godz. 30 pp. odbędzie się w gmachu 
Teatru Polskiego poranek zaszczytnie zna- 
nych w Wilnie sióstr Korzeniewskich. W 
programie najnowsze produkcje taneczne, w 
Wilnie dotąd nie znane. 

— Reduta na Pohulance. „Murzyn War- 
szawski“. Dziś po raz 8-my i jutro komedja 
w 3-ch aktach Antoniego Słonimskiego p.t. 
„Murzyn Warszawski”. Postać Hertmańskie- 

go odtworzy Stefan Jaracz. 
— „Trójka hultajska*. W niedziełę, dnia 

27 bm o godz. 15.30 arcywesoła krotochwi- 
la Nestroy'a ze špiewami, muzyką i tańca- 
mi — „Trójka hultajska", z udziałem peł- 
nego zespołu Reduty. SK 

Bilety w cenie od 50 gr. sprzedaje biuro 
„Orbis“, 

— Występ taneczny Anety Rejzer- 
Kapłan. W sobotę ?6-go b. m. odbędzie 
się w Sali Miejskiej o godz. 1!. 30. drugi 
popis znanej tancerki Anety Rejzer-Kapłan 

Wystąpią również wszystkie grupy jej 
uczenic. Bilety do nabycią w ski. aptecz. 
] B.Segal, Mickiewicza i róg Zawalnej i 
Rudnickiej. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Pożar w pralni chemicznej. W 

dniu wczorajszym dzięki nieostrożnemu 
obchodzeniu się z benzyną wybuchł pożar 
w pralni chemicznej Nochima Kulbisa (Je- 
ziorna 3). 

Płomienie obięły garderobę przygoto- 
waną do oczyszczenia i pomimo  energicz- 
nej akcji ratunkowej kilka garniturów spło- 
nęło. Straż ogniowa zlikwidowała ogień 
Straty znaczne. 

Z SĄDÓW. 
Skazanie szpiegów sowieckich. 

ąd Okręgowy podczas posiedzenia na 
sesjigwyjazdowej w Głębokiem rozpozna- 
wał sprawę Mikołaja Ż,ły i „Mikołaja Ba- 

łasza oskarżonych o uprawianie szpiego- 
stwa na rzecz Rosji sowieckiej. Proces 
toczył się przy drzwiąch zamkniętych i w 
rezultacie Sąd wyniósł wyrok skazujący 

obu oskarżonych na osadzenie w ciężkiem 
więzieniu po pięć lat. 

KRWAWE POBOO TRANSPORTOW 

  

I znów na korytarzach sądu tłumy, a sa- 

la posiedzeń sędu. okręgowego (K.U) zap- 

chana formalnie publicznością, przeważnie ze 
sfery robotniczej żydowskiej. Sprawa która 
wywołała tak silne zainteresowanie była fi- 
nałem sporu dwóch, znanych w światku prze- 
stępców, awanturników - tragarzy Chaima 
Milsztejna (znanego pod pseudonimem „Ma- 
mzer*, co w dosłownym tłomaczeniu bę- 
dzie bękart) i Chaima Heklera za siłę swo- 
ją nazywanego „Boriec”. : 

Mili ci koledzy po fachu posprzeczali się 
o kilka złotych. Śprzeczka przeszła w bójkę, 
podczas której Milsztejn pchnął nożem prze- 
ciwnika. Było to 5 lutego. Nazajutrz znów 
sąsiedzi awanturników zaalarmowani zostali 

odgłosami bójki, siódmego znów i wreszcie 

ósmego nastąpiło decydujące spotkanie. 

Milsztejn uzbrojony w nóż zwyciężył. Na 

polu bitwy pozostał riexler z ciężką raną 

w oko utracił je i płuca. Sprawa oparła się 

o sąd. Milsztejn oskarżony został o zadanie 

ciężkiego uszkodzenia ciała. Poszkodowany 

wystąpił jako powód cywilny, domagając się 

przez swego plenipotenta adwokata Frydma 

na, przyznania mu powództwa cywilnego w 

wysokości dożywotnej pensji 8 zł. miesięcz- 

nie. Sąd po wysłuchaniu stron (oskarżenie 

popierał podpr. Narębski) skazał Milsztejna 

na pół roku więzienia (połowa tej kary da- 

rowana została na mocy amnestji) oraz przy- 
znał poszkodowanemu powództwo w wy- 
sokości wyżej wspomnianej. 

* 
Zatwierdzenie konfiskat. 

Sąd Okręgowy w Wilnie na posiedze- 
niu gospodarczym w pierwszym wydziale 
karnym zatwierdził zajęcie nakładu czaso- 
pism: „Dziennik Wileński* Nr. 12 i 1,Vil- 
niaus Rytojus“ N 2. 

EUREKA DIDUILTIK TIME 

RADIO. 
Czwartek, dn. 24 stycznia 1929 r. 
1156—12.15: Transmisja z Warszawy: 

Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjąckiej 
w Krakowie, oraz komunikat meteorolog. 
12.15 — 12.30: Tr. z W-wy: „Sticzeń pod 
równikiem* odczyt. 16.00 — 1620: Odczy- 
tanie programu dziennego, repertuar teat- 
ralno-kinowy i chwilka litewska. 16 0— 
16.35: Komunikat harcerski. 16.35 — 17.00: 
Audy ja dla dzieci. „Bajki*. 17.10 17. 
Tr. z W-wy: „Wśród ks'ążek*.17.25 - 17.50: 
„Parcelacja rządowa i prywatna, oraz  li- 
kwidacja serwitutów na Wileńszczyźnie” 
odczyt. 17.55 18.50: Tr. z Warszawy: Kon- 
cert kameralny. 18.50 19.05: Tygodniowy 
przegląd filmowy. 19.05 19.35: Tr. z Wwy: 
„Środki "hemiczne a ochrona roślin* od- 
czyt. 1935—20.00. Odczytanie programu ną 
piątek, komunikaty i sygnał czasu z W-wy, 
20.00 —20.25: „Ponad falami Pacyfiku* od- 
czyt. 20.30 — 22.00; Tr. z W-wy: Muzyka 
operowa. 22.00 23.30: Tr. z W-wy: Komu- 
nikaty: P. A.T. policyjny, sportowy i inne 

    

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
- „Polska“. jej dzieje i kultura od 

czasów najdawniejszych aż do chwili obec- 
nej. Wydawnictwo zeszytowe warszawskiej 
Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego. 
Zeszst 22-zi. 

Zawiera, monograficznie ujęty, obraz 
Polski w epoce ostatnich — а# ‹ И nów. 
Tekst pióra o-ra St. Dobrzyckiego profe- 
scra uniwersytetu poznańskiego oświetla 
ideolo,ję literatury naszej w rzeczonej 
epoce, rozkwit piśmiennictwa renesanso- 
wego, wieszcie wspaniałą postać Jana Ko- 
chanow skiego. Wśród licznych jak zawsze 
i bardzo pięknych ilustracyj tego wytwor= 
nego wydawnictwa mamy tym razem mnó- 
stwo faksymilów dających dokładne wy- 
obrażenie o księgach 1 książkach wydawa- 
nych w Pels e w XVI-tem -tule iu jak Ri- 
blja Brzeska, Biblja Leopolity, Biblja Wujka 
it. p. Oto karty tytułowe „Wizerunku czło- 
wieka poczciwego” Reja, dzieła Modrzew- 
skiego o poprawie Rzeczypospolitej, Kroni- 
ki Kromera, „Odprawy Posłów” i „Trenów* 
Kochanowskiego i t. d. Zwraca uwagę port- 
ret Mikołaja Reja z jego „Postylli*, Do ze- 
szytu 22-go dodane są dwie plansze przėz- 
naczone do dalszych rozdziałów „Polski*. Są 
to dwa piękne wizerunki: króla Leszczyń- 
skiego według współczesnej mezzotinty oraz 
królowej Marji Kazimiery według portretu 
olejnego znajdującego się w warszawskiem 
Muzeum Narodowem. R 

— Marja Rodziewiczówna: „Florjan z 
Wieikiej Hłuszy'. Powieść. Str. 240. Poznań. 
Wydawnictwo Polskie. 1929. 

jest to drugi tom rozpoczętej właśnie 
przez poznańskie Wydawnictwo Polskie 
„Bibijoteki Autorów Polskich". Nowa powieść 
Rodziewiczówny! Rozgrywająca się na Po- 
lesiu podczas Wielkiej Wojny wszechświa- 
towej, kiedy to „czasy się dopełniały* — jak 
wyraża się w powieści Skołuba — i zaczy- 
nały się ziszczać przepowiednie Wernyhory 
iśw. Andrzeja Bobolego. Z rozmachem pisa- 
na powieść, a przeżyta przez znakomitą au- 
torkę, jakże głęboko przeżyta! Nie spodzie- 
wajmy się scen batalistycznych i krwawych. 
Powieść odtwarza przedewszystkiem życie 
wsi naszej... gdy na nią nadciąga burza i gdy 
przeminęła. Dla wiełbicieli talentu naracyj- 
nego Rodziewiczówny, nowalja książkowa 
poznańska — to gratka nielada. 

Plagiaf, czy wynalazek. 
Otrzymujemy pismo następujące:: 

W prasie („Kurjer Codzienny“ Nr. 358; 
„Słowo” Nr. 16) ukazały się wzmianki: 
„Szach szachom*, o nowej grze „Laureat* 
mającej zająć miejsce znanej gry w „Sza- 
chy”. 

Zawdzięczając naszej prasie, która po- 
dala szczegóły „Laureatu*, (obejmujące zre- 
sztą. wszys czem się ta „nowa gra róż- 
ni od „Szachów'* zwyczajnych), dowiaduję 
się ze zdziwieniem, iż „wynalazcą owej gry 
jest profesor CA Kratky, z Petersburga. 

Zapytuję: Czy istotnie tu mamy do czy- 
nienia z wynalazkiem czy też raczej z pla- 
gjatem? 

Pozwolę sobie zaznaczyč, iž w grudniu 
1915 r., po otrzymaniu ochronnych  Świa- 
dectw, (Min. H. i Przem., 17-11 1915, r. Nr. 
14970 i 14971) wydałem w Petersburgu grę 
„Szachy Nowe", w ilości około 1500 egz., 
które zostały rozsprzedane w ciągu kilku ty- 
godni. Ową grę zaopatrzyłem w broszurę, 
(drukarnia Orbita”), w której podałem, m. 
in., czem się różnią „Szachy Nowe* od 
„Szachow“ zwyczajnych. 

        

1 „Szachy nowe* inż. jacyny 1915 r.: 

a) Oprócz „Króła”, istnieją figury: Ae- 
roplan, Baterja, Auta pancerne, Szwadron 
Piechota, Forteca i in. (80 pół 32 figury. Po- 
nadto, dla gry niezależnej, lub też wspólnej. 
na lądzie i na morzu: Dreadnought, Pancer- 
niki, Krążowniki, Torpedowcy, Łodzie podw. 
Hydropiany, (60 p. 24 fig.) 

b) „Szachy nowe" oparte są na no- 
wych zasadach, wykluczających możliwość 
wyczerpania kombinacyj gry, gdyż  ilošė, 
tylko lądowych, wynosi conajmniej 
371096409024949608000. 

c) „Szachy Nowe' zawięrają cały Sze- 
reg odmian, od najłatwiejszej (dla dzieci) 
z zastosowaniem Min i Fugasów, sekretnych, 
do klasyczriej operacji na lądzie i na morzu 
jednocześnie. 

d) Czolową regulą gry „Szachy Nowe“ 
jest gra niesymetryczna, (idea, dotąd w ża- 
dnej grze niestosowana), wymagająca two-. 
rzenia cotaz to nowych koncepcyj, a obfita 
w niespodziewane i piękne kombinacje. 

1! „Laureat”, pr. Kratky'ego 1929: 

,  ;a) Oprócz „Marszałka” (zamiast króla) 
istnieją figury: Aeroplan, Baterja,, Pancerz, 
Szwadron, Dywizja, Vedetta. 

b) „Łaureat* opiera się na innej formule 
matematyczrtej,j w8bec czego wykluczona | 
jest możliwość wyczerpania kombinacyj gry. 

c) „Laureat” nie przedstawia jedynej 
partii, lecz system 10-ciu rozmaitych i uzu- 
pełniających się wzajemnie gier, których 
pierwsze 3 stopnie przeznaczone dla  mło- 
dzieży. 

d) Koroną wynalazku jest stopień dzie- 
siąty, gra niesymetryczna, niezrównana pod 
względem piękności kombinacyj. 

Posiadam rzeczowe dokumenty, a mia- 
nowicie: świadectwa ochronne, wspomniane 
powyżej; egzemplarz mojej gry, z broszurą; 
4 numery ówczesnych dzienników z zamie- 
szczonemi oglo: iami; wreszcie — rozra- 
chunki z poważniejszemi firmami petersbur- 
skiemi, (księgarnie Rikkera, Berezowskiego, 
Sztabu Głównego, Gward. Ekonom. T-wa i 
in.). 

Istotnie byłoby pożałowania  godnem, 
gdyby obywatel polski miał płacić za import 
zagraniczny, produkowany kosztem praw 
autorskich i kieszeni współrodaka. 

  
  

    

— Premjery 'z K. Adwentowiczem. We oraz muzyka taneczna. Inż. Wacław Mg



SPORT. 
Dalsze rozgrywki hokejowe o puhar 

Ośrodka W. F. 
W parku sp. młodzieży im. gen. Żeligo- 

wskiego odbędą się w koncem tygodnia dal- 
-sze rozgrywki hokejowe o puhar Ośrodka 
W.W. Wilno i także w sobotę o g. 14.30 gra 
Pogoń z Ogniskiem, w niedzielę o godzinie 
ł2 AZS z ŻAKS-em. 

Dokoła otwarcia poradni sportowo le- 
kazrskiej. 

Jak już donosiliśmy odbędzie się w najbli- 
ższą nadzielę dn. 27.1. br. uroczyste otwar- 
cie poradni sportowo lekarskiej. Z okazaji tej 
uroczystości wyświetlony zostanie w sali 
miejskiej piękny film sportowy obejmujący 
całokształt sportów zimowych. Wstęp dla 
świata sportowego bezpłatny za okazaniem 
zaproszenia względnie biletu (pozostałe bi- 
lety wydaje się organizacjom sportowym dla 
swych członków w Ośrodku W.F. Wilno co- 
dziennie w godz. od 13 — 14 i od godz. 16 
do 17-ej. 

Walne zebranie sekcji narciarskiej 
W. K. S. „Pogon“. 

W piątek dn. 25.1. br. o g. 19 w lokalu klubo 
wym przy ul. Uniwersyteckiej 6 odbędzie się 
walne zebranie sekcji narciarskiej WKS „Po- 
gon“. 

Kurs jazdy figurowej. 

Poczynając od dnia dzisiejszego rozpo- 
czyna się na torze Śślizgawkowym w parku 
im. gen. Żeligowskiego kurs jazdy figurowej. 
instruktorami kursu będą członkowie Wil. 
T-wa Łyżwiarskiego pp. inż. E. Kulesza, E. 
Olszewscy, Buczyńscy, Mewes i Fischer. 

Początek kursów o godz. 5 

AERO 

    CH 
Stosowany przez p. p. Doktorów 

' „Balsam Thiocolan Age" 
przy gruźlicy, bronchicie, kaszlu 

ułatwia wydzielanie się plwociny, 
„wzmacnia organizm i samopuczucie 

chorego, powiększa wagę ciała. 
„Balsam Thiocolan Age“ 

sprzedają apteki i składy apteczne. 
Żądać tylko w oryginalnem opako- 
waniu apteki A. GĄSECKIEGO w 
0-it9S Warszawie, ul, Leszno 41. 
Skład w Wilnie, ul. Zarzecze 30 m. 7. 
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MAG UAG CEE (DE AR LLTI 

WŁOS ū wypadanie, łupież, 
3 * łysienie usuwa 

„Esencja Chinowo - Chmielowa* i 
„Mydło Chino«o - Chmielowe* (z 
-Kogutkiem). Sprzedają aptek., Składy 
apteczne. Główny skład Apteka Gą- 

s<ckiego, ul. Freta Nr 16. 
L6SS Wydz. Zdr. Publ+ Nr 154, 

 BEDEDOLZECE SZR 
e ai Ž a = ZĄDAJCIE : 

_B" we wszystkich aptekach i E 
ż 3 składach aptecznych znanego a 
a środką od odcisków a 

в į Prow A PAKA.š 
EMRZNMZEWZEMTARZE 

  

1) że za nieuiszczenie zaległości i innych należności z poży-czek przez Towarzystwo wydanych odbędą się w lokalu Towarzystwa przy ul. Portowej 4 w Wilnie, w obecności Ragus 
Nadzorczego i Zarządu Towarzystwa licytacje publiczne niżej podanych nieruchomości, położonych w mieście Wilnie: pierwsza — 11 marca 1929 roku, a jeśli pierwsza nie dojdzie do 

Jak zlikwidowano bandę 
Gzarnej Reki“ w Chicago 5 Ę g 

Już oddawna bogacze z Chicago 
byli szantażowani przez tajemniczą 
bandę, występującą pod nazwą „Czar- 
nej Reki". 

Odbywało się to nader prosto: 
milioner otrzymywał list z żądaniem 
zapłacenia takiej a takiej sumv, w 
przeciwnym razie czeka go niechybna 
Śmierć. Przestraszony bogacz uiszczał 
kwotę (zwykle niezbyt wygórowaną) 
i nie zawiadamiał policjj z obawy 
przed zemstą. R 

Mister Wood, znanv  przemysło- 
wiec, otrzymał w zeszłym tygodniu 
pr dubne wezwanie: „10.000 dolarów 
albo Śmierć—Czarna Ręka".  Prze- 
mysłowiec był energiczny i odważny, 
postarowił nie dać się. Zawiadomił 05 
wszystki*m policję, jednocześnie napi- 
sał list do Czarnej Ręki, prosząc, by 
stawili się u ni go w mieszkaniu ce- 
lem odebrania pieniędzy. 

O oznaczonej godzinie przed dom 
jego zajechało wspaniałe auto, dwóch 
młodych ludzi poszło do pana Wood 
—trzech zostało w samochodz e. 

Gospodarz przyjął ich w salonie. 
— C'ego sobie panowie życzą? Я 
— Chiemy 10.0u0 dolarów i to na- 

tychmiast, 
Kimże panowie są u djabła? 

— jesteśmy „Czarną Ręką". Dość 
tych rozmów, pieniądze albo... 

| w rękach apaszów błysnęły re- 
wolwery, skierowane w _ mistera 
Wood. : 

„W tejže chwili z poza kotar, zwi- 
sających na drzwiach, posypały sie 
strzały. Ukryci policjanci uprzedzi- 
li możliwość zabójstwa. jeden z apa- 
Szy padł trupem na miejscu, drugi, 
choć ranny zdołał wybiec na ulicę i 
wskoczyć do samochodu, który nie- 
zwłocznie pomknął w ucieczkę. 

, Ale zasadzka była dobrze zorga- 
nizowana. Na najbliższym zakręcie za- 
turkotał kulomiot przezornie ustawio- 
ny przez policję. W ciągu sekundy 
wszyscy cztery byli rozstrzelani. 

Policja chicagoska jęta się jak 
widzimy energicznych Środków dla 
zlikwidowania bandy „Czarnej Ręki*. 
Bogacze, którzy uprzednio dali się 
nastraszyć bandytom i wypłacali im bez 
protestu pieniądze są obecnie bardzo 
zawstydzeni - tak łatwo było ukarać 
łotrów - tylko trochę odwagi. G. O. 

OTŁABIENIE 
BLEDNICE. 

LECZY 

НЕМОСЕМ 
KLAWE 

osób 

SŁOWO 

ZE ŚWIATA. 
— Liczba miljonerów wzrasta. Oczywiście 

w Stanach Zjednoczonych. Jest tam cały 
szereg osób, których majątek wogóle trudny 
est do określenia. Do tej kategorji należą 
multimiljonerzy  „królowie* przemysłu, na 
czele z Fordem. Rocznie ich dochody wyno- 
szą po kilka miljonów dolarów, czyli po kilka 
dziesiąt miljonów złotych. Według obliczeń 
biura podatku dochodowego w Waszyngto- 
nie w ubiegłym roku podatkowym było w 
Stanach Zjednoczonych 10 osób, których ro- 
czny dochód wynosi* powyżej 5.000.000 dola- 
rów. Aby zdać sobie sprawę z wielkości tej 
kwoty dość powiedzieć, że na każdy dzień 
roku daje ona bagatelkę, bo 13 i pół tysięca 
larów, czyli ponad 120.000 zł. Dane te nie 
wykazują ile ponad 5 milj. dolarów roczrte- 
go dochodu posiadają niektórzy z tej dzie- 
siątki nowoczesnych krezusów, kto wie, czy 
nie należałoby ich dochodu określić „poni- 
žej“ 20, a może i więcej miljonów dolarów. 
Biedaków mających już tylko po miljonie 
i więcej dochodu rocznego było w Stanach 
Zjednoczonych 283, przyczem z tej liczby 
3 miljonerów jest świeżej daty, bo takie do- 
chody osiągnęli w ostatnich dwóch latach 
Charakterystycznym jest jednak objaw, że 
tak znaczny wzrost liczby miljonerów Il-ej 
kategorji nie odpowiada bynajmniej poziomo- 
wi liczby miljonerów I-ej kategorji, która 
przeciwnie spadła prawie o 40 proc, bo 
przed dwoma laty było w Stanach Zjedno- 
czonych czeternaście osób _ posiada- 
jących dochód roczny ponad 5 miljonów do- 
larów, obecnie zaś jest 10 osób. 

Radżowie indyjscy bronią swych przywi- 
lejow. 

Wobec spotegowania ostatniemi czasy ru- 
chu niepodžegtošciowego w Indjach, zmierza- 
jącego do zjtdnoczenia wszystkich krajów in- 
dyjskich w jedno państwo radżowie indyjscy, 
których liczba wynosi około 700, utworzyli 
niedawno w Delhi „Radę Książąt". Rada ta 
ma za zadanie bronienia praw i interesów 
radżów. Pośród tych 700 książąt znajdują 
się radżowie, którzy panują nad kilku wsia- 
mi. Natomiast są i tacy, którzy władają kraja 
mi bardzo rozległemi i gęsto zaludnionemi. 
Tak np. maharadża Hajdarabadu jest władcą 
państwa, rówrego swą przestrzenią Wiel- 
kiej Brytanji i zamieszkałego przez trzynaście 
miljonów ludzi. 

Radżowie indyjscy są najwierniejszymi 
zwolennikami panowania angielskiego w In- 
djach, widząc w niem jedyną władzę zdolną 
obronić ich przywilejów przeciwko postępo- 
wi i ruchowi narodowemu. 

TRIO 

Zanim kupisz fowar zagraniczny 

SZTE: 

: PORADRIĄ 
sPolskiego Zrzesz. bek. Specjal. 

a 
a 

a 
UI GARBARSKA, 3—11 p. tel. 658. 

od dn. 21 b. m. ordyn. będą pp. Lekarze: 

gr. M. Milewska bird 077498 
je L. ŁUKOWSKI sobota 1-2" ** 
DE: Imare eee te I 

Au и 5 ) Е Е am zum EB m Mon 

NA KARNAWAE 
poleca w wielkim wyborze 

gramofony, palefony 
Oraz płyty do nich. Skrzypce gi- 
tary, mandoliny, harmonje oraz 

i 
ь “ Wilno, iel 

Firma „||| ERSĄL 21, tel. 12:83: 
PP. Wojskowym i Urzędnikom do- 

godne warunki. 
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| 
| 
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zainteresowanych. 

  

Blejski Kinematograf 
Kulturalno-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 
D ъ Sus E 

Od dnia 21 do 24 stycznia 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

„RARSYLJANK AG 
Wielki dramat na tle rewolucji francuskiej w 12 aktach. W rolach głównych: Rene Navarre, 

Elmir_Vautier, Claude Merelle i Mauvtze Sehutz, Początek _o_ godz. 3 m. 3U. 

  

Kino 
Dziś Premjera na scenie: 

Gościnne występy znanych 

SIÓSTR KORZENIEWSKICH, 
które wykonają najnowsze tańce: 1) Wał- 
czyk Wied: 

„HELIOS“ NA EKRANIE! Przebój Sezonu! 
Sensacja Ameryki a 

mat z życia Nowego Jorku. W rol. gł. 
VALLI. Miasto wyrafiaowanego bogactwa 

eński i 2) Ostatnia nowość 
„Chybi Dzybi*. 

„„TITANIK““ 
GEORGE O“ BRIEN i przepigkaa WIRGINIA 

+ 
(Miasto marzeń) 
Atrakcyjny  dra- 

i upadkul Straszna katastrofa kolosą ocea- 
nicznego, podczas której tysiące ludzi znalazło śmierć. 

SEANSY o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

  Dziś premjera! Przebojowy film doby obecnej 

$ E R € E E BE $ Ё U G A (Prawo kobiecego serca) 
Przepiękna i pełna wdzięku BILLIE DOVE i znany LLOYD HUGHES. Obraz ilustruje 

ianki do urocziwego wieśniaka i przeszkcdy miłośne romantycznej hrabianki. 

KINO-TEATR 
« : 

„POLONIA nami ao ao hab ‚ 
Mickiewicza 22 | której serce posiadł urodziwy ordynans jej narzeczorego. Obraz 

niezapomniany ©braz 

x 

przewyższa swoją wartuścią artystyczna 
„BURZA*. Początek seansów o godz. 4 ej Ostatni seans o godz. 10.25 
  

Kino „Pitt 

Dzisi Najpiękmiejsze arcyazieło światowel wytwórni „UFA* r. 29. Film który "przewyższa „MOULIN ROUGE*, 

całkowiie programy kabaretowe 
paryskich music-hallów 

adilly“ 
białych niewolnic. W rolach ;łównych: 

„Tajemnica Gabineiu Restauracyjnego“ 
i ieniądz... mi .) Wzruszający dramat erotyczny w 12 akt., osn:ty na ile życia współczesnycja 

(Taniec... pieniądz... miłość...) Warusrająci otyczna piekna ELLEN. RICHTER, DINA GRALLA, BRUNO 

  

  

WIELKA 42. 3 i in. Niewidziane dotąd całkowite odtworzenie wspaniałej rewji paryskiej. Przegląd najpiękniej - 
EE l Konare dao kobiet świata! Przegląi najnowszych mód i tańców. Czarujący balet 

: z udziałem znakomitych girls. Cenv nie poćwyższare. 

Dzisl Najwybitniejszy tragik Swiata CONRAD VEIDT czaruje, vISni, wZrusZzy | Zadźiwi W tajuuwSZem 

Kice- z arcydziele к z P ość Sz „ład | MAEŽCZYZ ZES$ZŁOŚCI 
“ Ка 30. рще;:у dramat ludzkich nam ętności w 12 aktach. Wzruszajaca tragedja człowieka niewinnie zakute;o w 

kajdany, smazanego biczem, wyzutego z czci i honoru. W roli głównej CONRAD VEIDT. 
  

    
rz 

narjuszów 
Akcje albo zaświadczenia instytucyj kredytowych 

o zdeponowanych akcjach, z numeracją akcji, powin- 

ny bić złożone w Banku przed dniem 20 lutego r. b. 
Depozytarjusze Wileńskiego Banku n 

powinni przed dniem 20 lutego r. b. powiadomić Bank 

o zamierzonem uczestniczeniu w Zgromadzeniu. 

O ile powyższe Zgromadzenie nie dcjizie do 

skutku, to 
mocne bez względu na ilość przybyłych akcjonarju- 

Szów i liczby posiadanych przez nich akcyj, stosownie 

— Dhejrzyj fowar krajowy. - do $ 84 Ustawy Banku, zwołanem zostanie na dzień 
18 marca r. b. o godz. 6ej žo pol. PRZE 

Porządek dzienny:. chor. weneryczne, 
1) Referaty Zarządu oraz Rewizyjnel i Szacun- zyfilis, narządów 

kowej Komisji; 
2) Sprawozdanie za rok 1928:y z 

strat i zysków; 
3) P. 
4) Р 
5) К 

ków ziemskich i byłego Żytomierskiego Towa:zystwa 

"£ Kredytowego Miejskiego i związane z tem wnioski; 

Zarząd Wileńskiego Banku Ziemskiego podaje 

do wiadomości, że w dniu 27 lutego r. b. 

6-ej po poł, odbędzie się w Wilnie w lokalu Banku 

(Mickiewicza 8) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo- 

  

o godz. 

  

Wileńskiego Banku Ziemskiego. 

tyko gwa 

  

Ziemskiego 
BWAFAWE 
j LEKARZE | 
EBWBFARB 

DOKTOR 

następne Walne Zgromadzenie, prawo- 

    

moczowych, оё 9 ' 
—1, od 5—8 wiecz, 

rachunkiem 
Kobieta-Lekarz 

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

odział zysków za 1978 r.; 
reliminarz na rok 1929-y; ` 

omunikat w spraw'e bylych rosvįskich ban- 

6) Wolne wnioski; tel. 277. 

1). Wybory. — Za: Ni. 152 
A BA OB EA A EA SD CA CD A SA (EA A PA OR SR EMS CD p DOKTÓR 

wełny po 

KTO — NIE-ZNA — JESZCZE 
E wyrobów naszej fabryki gnkna | katów z czystej, owczej 

Rawryłkiewiczowa 
przyjmuje ос 11-12 
i od 5—6. Choroby 

chodzenia krajowego, niech żąda próbek i cenników. skórne, leczenie wło- 
urki na wzór sławuckich, kurtki, lodeny, szewioty i samo- sów, operacje kosme 

Sat ną ubrania, derki na kcnie, koce na łóżka i pledy. tyczne i kosmetyka 

g Zarząd Dóbr i Zakł. Przemysłowych AE noi 

M wysyłki detaliczne / ROMANA ŻUROWSKIEGO в <5 39 т 
SP Dr. POPILSNI 

OBWIESZCZENIE 
Zarząd Towarzystwa Kredytowego m, Wilna niniejszem podaje do wiadomości dłużników, wierzycieli i innych 

  

Leszczków, p. Waręż O paca ] 
choroby skórne i we- 
пегустпе, Przyjmuje 
od godz. 10 do li 04 
5—7 p.p. W.Pohulan- 
ka 2, róg Zawalnej 

8LIG W.Z.P. 

DOKTÓR 

BIUKOGICZ 
Chorobv weneryczne, 

syfilis i skórne, 

Wielka 21 

  

  

  

  

    
  

skutku, druga — 26 marca 1929 roku; Licytacje rozpocznąsię o godz. 12-ej w p.; 2) że zgodnie z $ 84 statutu Towa rzystwa licytacja się rozpocznie od sumy nieumorzonej pozo- ; ° 
stałości wydanej pożyczki, z doliczeniem da tej sumy ab BOŻACCJ, ZY AS = ratach, S ect za zwłokę,wszystkich wydatków uskutecznionych na rachunek dłużnika, Od 9 VRS 
kosztów egzekucji, obciążających dłużnika, a również zaległo-ści podatkowych, skarbowych i komunalnych, o których infor-macje będą ołrzymane przed dniem licytacji, przyczem na na- (Telef. 921). — 
bywcę nieruchomości będzie przelana obciążająca sprzedawa-ną nieruchomość pożyczka z ratą bieżącą, należnemi od niej odsetkami za zwłokę oraz rozterminowaną zgodnie z planem —— 
konwersji pożyczek i listów zastawnych Towarzystwa częścią rat za lata 1925, 1926 i 1927; 3) że osoby życzące wziąć udział w licytacji mogą przeglądać w biurze Towarzystwa Doktór Medycyny (Wilno, Portowa 4), w godzinach urzędowych (od 9 do i po poł.) lub w odnośnych ks. hip., o ile nieruchomość posiada uregulowaną hipotekę, akta dotyczące zastawu nierucho- A. GYMBLER mości, wystawionych na sprzedaż, 4) że osoby, przystępują-ce do licytacji, winny przed rozpoczęciem przetargu złożyć wadjum w wysokości wszystkich zaległości prócz eš šibiukysis 
nowanych części rat za lata 1925, 1926 i 1927) zaległych po-datków, oraz wydatków związanych z wystawieniem nieruchomości na licytację; 5) że suma, zaofiarowana na A oroby skórne, we 
za potrąceniem złożonego wadjum, nieuiszczonej pozostałościpożyczki raty bieżącej z należnem i od niej odsetkami za zwłokę, oraz rozterminowanej części rat za lata 1925, 8 > ZE EL Esi 1927, a również opłaty aljenacyjne winne być uiszczone w ciągu dni 14-tu od dnia licytacji; w razie zaś niewniesienia w terminie wskazanym wyżej wymienionych należności, Ar sg A е Vid 

"ca traci złożone przy licytacji wadjum, które będzie użyte na opłatę zaległości podatkowych, kosztów egzekucji, wydatków uskutecznionych na rachunek dłużnika i opłat, naležnych To- SE UE Śllu. warzystwu z wystawionej na sprzedaż nieruchomości, a ta pozostanie nadal własnością dotychczasowego właściciela. Mickiex Ч а 12 td 
Tatarskiej * z 15- & 

> Licytacja rozpocznie się od sumy należności, Z A 

: ь obejmwiącej poz. 6, 7, 8 i 9. Dr @. WOLFSSE 
—^ и = weneryczne, moczo 
e = S suma należnych Towarzystwu Należności, które mogą pozostać na [9 i skórne, ul 
ы ы ® należności w ratach, odsetkach hipotece sprzecawanej nier chomości ileńska 7, tei. 1067 
u Ф 5 Ъ ‚ : 2 1 wydatkach, pOBIESTORYCH Na | o iei e zLLIS 
м — Nazwisko i imię właściciela - Ulica i ® rachunek dłużnika, któramu-| ор 2 = = "Doktór Meuycyny © = 

= si być uiszczona przez naby- “2 Z ® з “ ŁUKIEWICZ 
b = 

Žž wającego nieruchomość: Suma sog ž 2 % & » 

> < ta z doliczeniem do niej ma- 2 “ © ® © Ск%шЬу_ weneryczne а = .  |iących pierwszeństwo przed] 3 3 s = iwo = = požyczką Towarzystwa zaleg- ы a3 Е ое с] iewicza 9, wejście e z: Ё łości podatkowych, skarbo- S a R sdyjnule od 1 Ь s - rch i , & = 2 - е nieruchomości. Nr. dom u & wych i komunalnych, októrch] g 2 SE © lod 5—7 p.p. —1815 . informacje będą otrzymane NSZ an Su — ję PA e = 5 przed dniem licytacji, oraz) ® & s = Bow DOKTOR 
E E s wydatków, które enie = g Е $ SEZ b. GINSEERSG 

2 zostaną w dniu przetargu, wih- s < R = | > Ó  |m bye zdołoną kotnóm| 8 8 | 2 8 | $ a || geo weenęne z z | przed rozpoczęciem licytacji. no, ul. Wileńska 3, 6- 

p _ Złoty chi groszy leton we i ocinie 
1 2 3 4 5 į 6 7 I 8 į 9 od_8 do 1 i od4 do8. 

= 0 r Hanusowi 25 Kutuzow Bazyli Sołtaniska 41 1012, 5 158,76 Еа ЗЕ ‹!г'‹;упЧ:ог 5‘:”…'%„ 81 297 | Kolędo Lucja, Trocki Jėzef i inni Kalwaryjska 75/1 2842,58 435,61 10 108 00, Ps Sawicz, choroby skór- 136 Tiš | Jacewskie M. i T., Gutowska E. i Rajewiczowa Elżbieta w. Ignacego 5 1260,— 4710,44 i 975 RE 106, ne, weneryczne, _go- 151 Rumszewicz i Drobaszewska Stara 27 1008,— 852,73 199, 2991, JE dziny przyjęć 5-7 pp. 167 Basson Genia Popławska 27 1275 — 735,02 AB A 2 ZAMROWAĆ TST а: 168 | 7205 | Kędzierski Lejba i Brytaniska Raisą Zawalna 57 2605, 5 13003,89 B i > czenie światłem: Sol- 191 Wojszwiłło Michała spadk. Sołtaniska 36/74 1720, 3 523,30 172,91 > 4 5 03 lux, lampa Bacha 193 Zarembo Helena Krzywa 47 647, 7 179,10 43,69 654,47 89,25 (sztuczne słońce gór- 204 | 9493 | Berkus-Anolik Sora-Ester Sadowa 11 801, — 4241,18 1243,90 |  25563,30 3327,75 skieji elektrycznością 207 Kleczkowski Edmund Majakowa i Piaski 1375 | 2159,— 1179,70 ВО СВа ае (diatermja). 0816 211 | 1735 | Perkowscy L.i B. i Malachowska Marja Królewska 9/1 2205, — 7378,26 e i a 215 5540 | Wigdorczyk Szyfra w. Ignacego 8 2112, — 6659,49 1934,95 39765,13 5176,50 od 
218 Chaime Chany spadkobiercy Antokolska 118-b 1255,— 482,01 145,57 2150,41 203,25 235 | 8760 | Gurwicz Szloma Antokolska 149 7402, 5 493,70 156,05 2331,40 318,75 AKUSZERKI 88 
238 4302 | Surawicz Józe Witoldowa 33 4500, - 2344,26 562,37 11557,35 S 
241 Sztern Szioma-Hirsza Sołtaniska 17 1091,25 233,40 56,18 841,47 S sz mano dj 320 Rubinowicz Pejsach Chocimska 29 954, — 442,39 106,12 1589,49 216,7. AEA A 
341 5166 | Judelewicza Mowszy spadk. Lwowska 47 1676, 2 2901,47 su Las ae 364 | 5364 | Deweltowa Berki spadkobiercy Kwaszelnia 21 5285,25 UO 66 | 12846 | 14028 369 Sienkiewiczowie Lucyna i Adam Piaski 54 187, 5 207,74 68 66 0 Aa oraz Gabinet Kosme- 378 Jankowska Magdalena Poleska 8 599,60 476,10 99,88 1495,94 ad tyczny usuwa Zmar- 418 5955 | Downarowicza Stanisława spadkobiercy Praczkarnia 15 488, - 61833 147,75 3036,25 305,25 szczki, piegi, wągry, 427 205 | Malinowski Władysław Portowa 24 5512,50 1255,97 443,23 9108,76 1185,75 łupież, brodawki, ku-. 
429 Szochota Michela spadk. Ponarska 17 111,— 843,87 224,72 3365,86 Ll rzajki, wypadanie wło- 440 Kuryłow Sergjusz Sosnowa 23 441, — 618,26 112,36 1682,93 Ce sów. Micxiewicza 46. 462 Burcew Paweł Saska Kępa 165,— 202,03 24,97 373,98 7 m. 6. -           

  

      

z Wielki wybór krajowych i zagranicznych instrumentów, 
B to i 
BESEŻSSSE2ABSA NATE 

BWSAWAW 

Akuzorkaśmiałowska | Bez kosztów 

SUGROZNZUCZECZGKOGZDOWNAKOESZSAWAGEESKAZZA 
Fortepiany, pianina i fisharmonje 
Najwyższe nagrody na Targach 

3 Północnych w Wilnie 

» K. Dąbrowska, 
Loto meile 

Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

® 

  

ej jakości. Ceny reklamowe 

  

Z Persji powróciwszy 
udzielam tylko bardzo krótki . czas 
lekcyj wyrobu oryginalnych dywa* 
nów perskich, na które przyjmowane 
są panie i panowie. Lekcje dwugo* 
6zinne trwają cały dzień, by dać 
możność wzięcią każdemu udziału w 
tak požytecznej pracy, która jest 
mało znaną w Polsce, a mogłaby 
stanowić ważną gałąź naszego prze- 
mysłu włokienniczezo. Obłatą za 
kurs tylko 10 zł. Początek kursu 
22 stycznia b. r. Zapisy, oraz infor- 
macje: Kursa Dywanów Karola 
Litwinowicza, Wilno, ul. Wielka 56 
m. 3 12 —0 

NĄ Masė „MROZOL“ Gąse-273 
qlinróne. :<, zapobiega od JL 

mrażaniv się kończyn i goi ranki, pc. 
wstałe od I 
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odmrożenia. Sprzedają 
SĘ apteki i składy. 

  

Czopki he- || ienį“ (Zz kogutkiem) 
moroidalnę „ diit0 usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

zmniejszają guzy (żyłaki). 
Sprzedają apteki i skłądy apteczne. & 

DS AED ROA SAS 

КОРМО | SPRZEDAŹ RÓŻ RE 

FAWAWAW Oszczędności 
Kamien Cę swoje ulokuj na 12 

względnie plac kupię. ką twoja jest toć 
Oferty pisemne do pieczona złotem, sre- adm. „Słowo*, pod i : brem i drogiemi ka- 
literę „A. Z. 16Z—1 mieniami. LOMBARD 

Plac Katedralny, Bi- 
Nadzwyczaj faniG skupia 12, wydaje po- 
(za 3 tys. zł.) sprze-życzki pod  zastąw 
dam koncesjonowany złota, srebra, brylan- 
samochód w ruchu tów, futer i różnych 

  

  

a= 2-4 zg towarów __ 06171 

M. Wileokin i $-ka | Fachowa I szybko | 
PISZEMY : Spółka z ogr. odp. 

K
 

  NA MASZYNACH | 
Wil. Biuro Komi- ; 
sowo - Handlowe, ' 

Wilno, ul. Tatarska 
10, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 

Fabryka i skład] Mickiewicza 21,' | 
* mebli: _ tel. 152 2SZ_L_ | 
jadalnie, sypialnie | —- — — 1 
sąlony, gabinety, AC = 
łóżka nikiowane i Žali " 
angielskie, kreden- | | OSZCZĘDNO ci | 1 
sy, stoły, szafy | lOkujemy na E 
biurka, krzesia| Centowanie | naj-; | 
dębowe i t. p. Do-į; Pewnieį Zabezpie-| | 
godne warunki ij] czone U osób 

na rat solidnych 
   a 2 m| Wil Biuro Komi- 

sowo - Handlowe, 

MS a Mickiewicza 21, 

| nadający się na tel. 152. _ 062 - 01 

  

| ustawienie młynu 
wodnego, sprzeda- 
my za 1.000 dolar. 
D. H.-K. „Zachęta* 

Mickiewicza 1, 
tel. 9 05. —0 ULLA spoż 

lub fortepian 
Pianino chcę natych- 
miast kupić z okazji, 
nl. Szawelska 8 m. 16 

m Każdą sumę B 
w dolarach, zło- | 
tych i rublach io- 
kujemy na dobre 
oprocentowanie 

D H.-K. „Zacheta“ 
Mickiewicza +1, 
tel. 9-05. 762“ 0 

TGUEY i 

СЕНЕ 5 ЗЕОБ CZE 

gu 
wojskową na 
imię Stanisława 

Stępowskiego, po” 
rucznika _ rezerwy; 
unieważnia się. —Z 

A
 

i
 
i
s
 

   

     

  
| 
| 

M pypajątek _ obszaru 
140 ha, przez 

majątek przepływa 
rzeka, ziemia do- 
bra, zabudowania 
kompletne, sprze- 
damy zaraz do- 

odnie 
D. H.-K, „Zachęta“ 
Mickiewicza 1, 
tel. 9 05. o 

  

  dniu 21 b. m. © 
godz. 6 wieczóf» 

na ul. Wileńskiej, ko” 
ło cukierni zaj 4 + 
kiego została zq о 
па pączka z jedwaDną 
suknią Upraszam su- | 
miennego _ znalazcę 
© zwrot za wynagro“ | 

  

  

  

  

przyjmujemy zgło” 
szenia na sprzedaż 
nieruchomości 

Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21. |dzeniem 100 zł. Ul 
tel. 152. - 1 IW. Робш!апКа 34—4; | — mama w — 

o, 
  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 
  

Urukarnia „Wydawnictwo Wiłeńskie* uł. Kwaszelna 23, 

A. 

— 

ubioną  ksiąžkię | > 

Ё


