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1 0re0O Stolicy 07 
po stolski ęj Prezydent Mościcki w Zakopanem 

ZAKOPANE, 24-I. PAT. W dniu 24 b. 

Nikt chyba nigdy nie przypuszczał, 
m. w godz. 10 pzd) ma > 
z Warszawy przyby о kopanego Pan 

że stan, który za Piusa IX zapanował r a ž S w 
+ + . towarzystwie aojutantów rotmistrzów Jur- 
w Rzymie trwać będzie tak długo. Gdy gielewicza i Galewicza. Na dworcu zako- 

20 września 1870 roku wojska Garibal- ph A i R wadia. 
R ° ouppert, gen. r ewski dowódca - R 
po ai osa u ark 5, płk. Korolewicz, wojewoda krakowski 

rta Pia słaby opór wier - 
žowi gwardji—gdy wtoski nacjonalizm 

žywiony przez tajne związki, opanował 

państwo kościelne, wówczas to iście 

  

  
  

Kwaśniewski, przedstawiciele rady gminnej 
Zakopanego z burmistrzem Winnickim oraz 
liczni przeostawiciele tutejszych władz i 
instytucyj. Po przywitaniu się Pan Prezy- 
dent odjechał do sanatorjum wojskowego, 

L E gdzie zamieszkał w przygotoaanych dla 
włoskie umiarkowanie, wraz z wieko- 

wym respektem dla głowy Kościoła, 

" zatrzymały żołnierzy u Porta di Bro - 
mo, u stóp pałacu Watykańskiego. A 

Papież, nie chcąc uznać gwałtu nad 

niezaprzeczonem prawem do swoich 

włości, zamknął się w ciasnym obrębie 

Watykanu. Okrąg to nieduży: wchodzi 

weń sam pałac Watykański, i przyleg- 

łe do nich ogrody. Całe terytorjum pa- 

pieskie można wkrąg obejść w ciągu 

godziny. Nawet plac przed kościołem 

św. Piotra otoczony sławną kolumnadą 

' jest poza jego obrębem. Zamknięcie 
trwa dotąd. Stan to nieludzki zaiste. 

Gdy patrzy się na spiętrzone mury te- 

  

Granice 1870 r. 

go największego pałacu świata zrazu 

nie łatwo zrozumieć, by jeden człowiek 

w tak ogromnym gmachu mógł się czuć 

więźniem; a przecie stokroć większą 

była i Elba, i św. Helena, niż ten gmach 

i ten ogród, który z zewnątrz w ciągu 

godziny obejść można. I nie dziw, że 

Papieże czuli się w nim, jakby więzie- 

ni: Leon XIII w chwili zgonu miał na 

"myśli owe dzikie trochę, pełne nar- 

cyzów gaje za doliną Sacco. Ostatniem 
jego słowem było „Carpirietta* — na- 

zwa rodzinnego dworu. Pius X do We- 

necji miał bilet powrotny, gdy przybył 

na Konklawe. Opowiadają o żywości 

z jaką Benedykt XV wypytywał przy- 

bywających „ze świata” ludzi o stro- 

ny, których nie miał nadziei zobaczyć. 

Papież Pius XI lubił dawniej wyciecz- 

ki po górach — i podobno nie samej 

tylko wyprawie na szczyt Mont Rosa 

zawdzięcza sławę alpinisty. Ale nietyl- 

ko te ludzkie względy stanowią o krzy 

czącej konieczności przerwania obec- 

nego stanu rzeczy: biskup Rupuski, nie 

może zwizytować swoich kościołów. 

To jedno. A głowa Kościoła Katolic- 

kiego w stosunkach swoich z in. kra- 

jami jest zależny od lada koniliktu mię 

dzynarodowego. Wiadomo, że w CZaSić 

Wielkiej Wojny rząd włoski zapewni 

przedstawicielom mocarstw centraln. 

akredytowanym przy Watykanie, cał- 

kowitą nietykalność. A jednak nastrój 

w Rzymie włoskim był taki, że musie- i : = : : 

li oni do swych krajów powrócić. sów gdy ogromna większość narodu— musi być wtłoczony w ciasne ramki je- urojonej ale bądź co bądź głębokiej wdziwą nie urojoną. 

lie strat poniósł Kościół przez to — katolicy — nosiła na sobie pietno „za- dnej nacji, nie może stać się tem, czem podstawie: na materjalizmie. Faszyzm 

cały wybuch cofania”, gdy na czele stali „postępo- być powinien przeciwwagą  między- tylko przez 
о. 

R 
` 

kt6ž oceni. Podobno 

husytyzmu w Czechach 

sja 

niego apartamentach. Już po południu od- 
był Pan Prezydent przejażdżkę po ulicach 
Zakopanego. 

Przeciw kłusowniefwu budżefo- 
WEMU. 

Prezes komisji budżetowej pos. 
Byrka, który wziął w tym  charakte- 
rze udział w zebraniu przewodniczą- 
cych klubowych, zwrócił uwagę, iż do 
trzeciego czytania zgłoszono około 
900 wniosków, między któremi znacz- 
ną ilość odrzucono ogromną więk- 
szością głosów w drugiem czytaniu i 
które nie mają żadnych widoków 
zdobycia większości. Do innej grupy 
należą wnioski, które się wogóle nie 
pojawiły w toku drugiego czytania. 
Wnioski te zdradzają duży rozmach 
grubą nieznajomość budżetu i grożą 
w razie przyjęcia naruszeniem równo- 
wagi budżetu z powodu niepomier- 
nej wysokości żądanych kredytów. 
Skutek może być taki, że już po za- 
kończeniu trzeciego czytania trzeba 
będzie cały budżet jeszcze raz roz- 
strząsnąć, bo w żadnym razie nie 

" możnaby dopuścić do tego, iżby bud- 
żet wyszedł z komisji deficytowo, 
Wszak ustawa Stabilizacyjna wymaga 
zamknięcia budżetu znaczną nadwyż- 
ką dochodów. 'W dodatku rząd bę- 
dzie się domagał dania mu  sposob- 
ności do wyjaśnień wobec wszystkich 
nowych wniosków. Ponieważ. wobec 
znacznego wyczerpania fizycznego Od- 
bywanie nocaych posiedzeń komisji 
byłoby niemożliwością, zachodzi ewen- 
tualność, iż generalny referat nie bę” 
dzie oddany do druku w przyszłą 
sobotę, jakby należało, 

W związku z tem pos. Chaciński 
domagał się od marszałka sejmu, 
aby wpłynął na komisję regulamino- 
wą i skłonił ją do załatwienia wnio- 
sku pos. Byrki o upoważnienie mar- 
szalka sejmu do uchylenia wniosków 
w drugiem czytaniu niezgłoszonych. 

Projekt ustawy o zgromadzę- 
niach. 

„ WARSZAWA, 24. I. PAT. Sejmowa ko- 
misja konstytucyjna pod przewodnictwem 
pos. Czapińskiego przystąpiła do obrad nąd 
projektem ustawy o zgromadzeniach, który 
Teferował pos; Czapiński (PP3), przeusta- 
wiając obszerny projekt, który w swej 
znacznej części jest jednobrzmiący z kom- 
promisowymtekstem uchwalonym przez po= 
przedni Sejm w drugiem czytaniu. Mówca 
zastrzega się, że nie jest to projekt ani 
jego stronnictwa, ani jego własny. Nad re- 
feratem wywiązałą się długa i ożywiona 
dyskusja. Mówcy stanęli przeważnie na 
stanowisku projektu, zapowiadając doń 
szereg poprawek. 

Specjalną dyskusję wywołało zagadnie- 
nie, czy należy odrębnie traktować sprawę 
zaremadzeń poselskich. Między innemi pos. 
Jędrzejewicz (BB) wypowiedział się prze- 
ciwko temu Przeciwnego stanowiska bro- 
nił pos. Lieberman (PPS).  Przedstawiel 
rządu zaznaczył, iż rząd gotów jest stanąć 
na stanowisku projektu, ale zastrzega 50- 
bie szereg poprawek. W ten sposób komi- 

„„Zakofczyta dyskusję generalną nad 
projektem, odraczając dyskusję szczegóło- 

+ "4 do najbliższego posiedzenia. , ; 

aiaiżwia 
PME 

nie nastą- wi“ burzyciele starego ładu. Dziś, gdy 

piłby, gdyby normalne stosunki trwa- za Mussolinim zrozumiano, že „jutro“ 

ły pomiędzy Stolicą Apostolską a Wie- nie opierające się na „dziś* i „wczo- 

dniem. Zreszta, godność najwyższej raj” musi runąć w gruzy — gdy wraca 

władzy Kościoła Katolickiego wymaga, się do zasad katolickich w układaniu 

by Papież był na terytorjum własnem, życia — rozdzwięk państwa z Kościo- 

od nikogo innego niezależnym. łem, źródłem tych zasad ciąży nad ca- 

Ekskomunika ciąży nad domem Sa- łym narodem jak zmora. Odczuć się to 

baudzkim, którego członkowie bynaj- daje i wśród faszystów; w i ARE 

mniej niedowiarkami nie są. Stosunek S4 dwa prądy wyraźn.e: jeden, który 

do Kościoła jest dla wielu z nich pra- nacjonalizm krańcowy łączy z wyrażną 

wdziwą tragedją — odziedziczoną po do Kościoła antypatją, drugi, imperja- 

Wiktorze - Emanuele Il. Dziwnie jakoś listyczny, uniwersalistyczny, katolicki, 

ponuro wyglądają groby królów wło- — grupujący się koło „Corriere d' Ita- 

skich pod wspaniałą kopułą Panteonu. lia“. I ten drugi odłam właśnie jest naj- 

Sprzeczność wewnętrzna nietylko żywszy, on właśnie prowadzi. Bo bez 

na królu ciąży. Cały organizm państwo katolicyzmu — faszyzm jest systemem 

wy jest w ciągłej sprzeczności z wew- 

nętrznem przekonaniem obywateli. Mo- szą, 

gło to jeszcze jako tako zejść za cza- sad 

politycznym, nieopartym o żadną głęb- naro:   

1929 r. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — «& Szapiyckieza -— A. Laszuk 
WEWIAKONIE -- Bufeż tołajowy. 
BRASŁAW -- Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Poiesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY -- Bufet kolejowy. 
GŁĘBOKIE —- «!. Zamkowa, W. Włodzimierów, 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Rucit” 
HORODZIEĮ -— Dworzec kolejowy -— K. Smarzyński. 
PTWIENIEC — Skiep tytoniowy 3. Zwierzyński. 
KLECH — Skiep „Iednošė“ 
ABA — ul. Suwalska 13, 5. Matecki, 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

PINSK — 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na 
oraz nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa  milim 

MIEGWIEŻ —- ul. Ratuszowa, Księgarnia jaźwinsreg:= 
ROWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY —- Księgarnia T-wa „Ruch. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

Księgarnia Polska -— St. Bednarski. 
POSTAWY -—- Księgarnia Poi. Macierzy Szkabrej 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWiĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW, — vl. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiag. Kol. „Ruch“. 
WQLKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
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str. 2-ej i 3-ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 
etr 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc, dro- 

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

Z ZA KORDOŃÓW. = 
GŁODÓWKA WIĘŹNIÓW POLI- 

TYCZNYCH. 
Z "Kowna donoszą: Grupa 

więźniów polliycznych w wię- 
zieniu kowieńskiem zwióciła się 
do prokuratora sądu okręgowe- 
go ze skargą na pizepelnienie 
cel, złe świaiło i niedozwolone 
widzenia z rodzinami. Prokura- 
tor obiecał sprawę rzekomo zba- 
dač. Tyme:as<m wszyscy więź- 
niowie polityczni ogłosili gło- 
dówkę. 

ZNACZENIE LITWY ZAGRANICĄ MALE- 
JE. — OPINJA „LIETUVOS ZINIOS* 
KOWNO. 24.1. (PAT). „Lietuvos Zinios“ 

pisze w artykule wstępnym, że w ostatnich 
łatach znaczenie Litwy na terenie międzyna- 
rodowym silnie się zmniejszyło. Najwyraź- 
nie j widać to z zawartych w ostatnich cza- 
sach traktatów. Ciężką sytuacj, Litwy sta- 
rają się wykorzystać zarówno jej przyjacie- 
le, jak i wrogowie, przyczem trudno powie- 
dzieć, kto z nich więcej. Litwini nie przeczą, 
że mogą być dobrymi przyjaciół mi i są- 
siadami Niemiec, jednakże w życiu spotykają 
się z faktami które zupełnie nie odpowiadają 
pojęciom o przyjaznem traktowaniu. Niemcy 
mogłyby z łatwością przyznać Litwie ulgi 
w eksporcie jej bydła do Niemiec, tem bar- 
dziej że uznały już za możliwe zezwolić Pol- 
sce wwóz do Niemiec 600 tys. sztuk niero- 
gacizny rocznie. Okoliczność, że dla Litwy 
niezbędny jest rynek niemiecki, Niemcy sta- 
le wyzyskują dla wywarcia na nią gospodar- 
czego i politycznego nacisku. Zależność ryn- 
ku litewskiego od Niemiec która wytworzyła 
się jeszcze za czasów okupacji pobudza wi- 
docznie stronników niemieckiego Drang nach 
Osten do zachwiania gospodarczej niezale- 
żności Litwy. Rynek niemiecki odcięty jest 
od Litwy murem chińskim, podczas gdy Li- 
twa zalewana jest towarami niemieckiemi. 
Ani jeden traktat nie dotknął tak dotkliwie 
wszystkich warstw ludności państwa litew- 
skiego, jak umowa handlowa z Niemcami. 
Rzemieślnicy, kupcy, bankierzy, inżynierzy, 
rolnicy, i przemysłowcy po wejściu w życie 
tego traktatu będą z troską spoglądać na 
dzień jutrzejszy. Kapitał niemiecki  będzłe 
wywierał na nich nacisk aż do chwili Osta- 
tecznego wciągnięcia ich w swe operację. 
To też ani jedna umowa międzynarodowa 
nie została na Litwie tak jednogłośnie po- 
tępiona, jak ten traktat. Nawet Niemcy z 
obszaru kłajpedzkiego są z niego niezadowo- 
leni, nie mówiąc już o Litwinach. Zadowole- 
ni są z traktatu jedynie urzędnicy z obszaru 
kłajpedzkiego, którym Niemcy obiecali płacić 
zwiększone pobory za służbę dla Niemiec. 

POŻYCZKA DLA SZAWEL I 
PONIEWIEŻA: 

Z Kowna donoszą: Gabinet Mini- 
strów uchwalił udzielić bezprocento- 
wej pożyczki miastom: Szawle -- w wy- 
sokości 150.000 litów i Poniewieżu— 
100.000 litów. 

GRYPA W KOWNE. 
KOWNO, 24 I. Pat. jak donoszą 

dzienniki, w Kownie zachorowało do- 
tychczas na grypę przeszło 110 osób. 
Prócz tego zarejestrowano tu kilka 

wypadków zapadnięcia na tyfus pla- 
misty. 
BRAK CHLEBA NA LITWIE, 
Z Kowna donoszą: Z powodu wy- 

jątkowego nieurodzaju na Litwie ceny 
zboża i chleba wzrosły znacznie, Za 
kilogram chleba razowego w Kownie 
płacą 95 centów. W związku z tem 
odbyła się narada magistratu z przed- 
stawicielami młynów i piekarń, na któ 
rej wyjaśniło się, iż zwyżka cen mąki 
spowodowana jest niedostarczaniem 
przez włościan miastom zboża. Posta- 
nowiono zwrócić się do rządu o jak 
najszybsze sprowadzenie zboża z za- 
granicy. : 

OFICEROWIE LITEWŚCY W. 
BExLINIE. 

BERLIN, 24 1. PAT. Prezydent Hinden- 
burg przyjął dziś litewską delegację ofice- 
rów, bawiącą w Berlinie a złożoną z gen. 
Tomakauskasa, płk. Urbanasa i bratą szefą 
litewskiego sztabu generalnego ppłk. Ple- 
chawicziusa, Delegacji towarzyszyli na przy= 
jęciu poseł litewski w Berlinie Sidzikauskas 
i attache wojskowy poselstwa litewskiego w 
Berlinie płk. Stirpa. Po audjencji u prezy- 
denta Hindenburga minister Reichswehry 
wydał na cześć oficerów śniadanie, w któ- 
rem wziął udział również „poseł litewski w 
Berlinie. 

  

DWIE FANTAZJE. — 

  

AFGANISTAN W OGNIU WOJNY 
Dwa nowe szczepy przeszły na stronę Amanullaha. 

WIEDEŃ, 24.1 PAT. Dzienniki donoszą z Moskwy, jakoby 
król Amanuliah maszerował na Kabul. Dwa nowe szczepy przy- 
łączyły się do Amanvil ha i są gotowe do walki z Habibvlla. 
hem. W odległości 82 kilometrów od Kabulu przyszło do star- 
cia między zwolennikami Habibullaha i Amanuliaha, przyczem 
po stronie Amavullaha wśród zabitych znajduje się 2 cudzo- 
złemców, pełniących obowiązki instruktorów wojskowy.h. Wai- 
ki trwają nadai. Królowi Amanuliahowi ucało się rozbroić pew- 
ną grupę zwolenników Habibullaha. 

Amnnullah organizuje wyprawę na Kahul. 
BERLIN, 24 I. Pat. Poselstwo afgańskie w Berlinie ogłasza komuni- 

kat oficjalny, w którym oświadcza, że król Amanullah odwołał swe zrze- 
czenie się tronu i, że wszyscy gubernatorowie całego szeregu prowincyj 
zapewnili go o swej wierności i przywiązaniu. 
z całym pośpiechem przygotowania do zdohycia zpowrotem Kubalu i do 
pokonania Bachi-Sakao. Komunikat głosi dalej, że liczba zwolenników Ba- 
chi-Sakao gwałtownie się zmniejsza. Duchowieństwo muzulmańskie, które 
dało niejako początek hasłu powstania, zrozumiało obecnie swój błąd 
dąży do naprawienia go. 

Angija wobec ewakuacji Nadrenii 
LONDYN, 24 I. Pat. Na dzisiejszem posiedzeniu lzby Gmin Labour 

Party p. Weggwood zapytał, czy rząd przywiązuje znaczenie do faktu po 
wołania komisji weryfikacyjnej i konsyljacyjnej w związku ze sprawą oku- 
pacji przez wojska aljanckie terytorjów niemieckich i jakie zajmie rząd sta- 
nowisko w tej sprawie na następnem posiedzeniu w Genewie. Na zapyta- 
nie to odpowiadał podsekretarz stanu spraw zagranicznych Lapmson, 
oświadczając, że zarówno rząd brytyjski jak i inne rządy zainteresowane 
pragną załatwienia sprawy ewakuacji. Z pośród całego kompleksu zaga- 
dnień wysuwają się na czoło ostateczne porozumienie co do odszkodowań 
i powzięcie decyzji o uwolnieniu terytorjum niemieckiego od wojsk aljan- 
ckich, Sprawami temi zajmowano się pizedewszystkiem podczas wrześnio- 
wej sesji Ligi w roku ubiegłym. Wówczas rządy zainteresowanych państw 
wysunęły propozycję powołania komisji ekspertów, która miała ovracować 
odpowiednie sprawozdanie oraz wyznaczenia komisji konsyljacyjnej i wery- 
fikacyjnej, która miała opracować raport w sprawie ewakuacji. Rząd bry- 
tyjski ze swej strony gotów jest ofiarować wszelką pomoc celem przyšpie- 
szenia tą drogą ostatecznego rozwiązania tych kłopotliwych problemów. 

Putch komunistyczny w Szanghaju. 
SZANGHAJ, 24-1. PAT. jak donoszą dzienniki chińskie, grupa, złożona z 

około 200 komunistów, uzorojonych w karabiny i r<wolwery zaatakowała w 
ubiegły poniedziałek miasto Szwa:-Uing koło zatoki tiang-Czou' Po wypu- 
sżczeniu ataku na pcsterunki policji przystąpiono do demoiowaria i grabicży 
domė +. Wreszcie podpalono miasto. 30 micszsańców miasta zostało zabitych, 
‹О rannych. jedną starszą kobieię spalono żywcem. Następnie doszło do Starcia 
między bandą komuwvistów a ochotuikami chińskimi. W starciu, które trwało 
15 min. walczono zapomocą karabinów maszynowych i bomb. 20 komunistów 
zostało zabitych, poczem banda zosiała jrozproszona. Mury domów oblej iono 
plakatami, WE ai do uchylania się od opłacania pużycz:k, oraz podatku 
mieszkaniowego i nawołującemi do popierania rządu sowicckiego. 

Sprawa alzacka w parlamencie irancuskim 
PARYŻ. 24.1. (PAT). Izba rozpoczęła dyskusję nad sprawą alzacką. 

Dep. Socjalistyczny Gsumbach potępił w swem przemówieniu knowania au- 
tonomistyczne. Mówca uznaje, że popełnione zostały pewne błędy administra- 
cyjne, lecz nawet przy istnieniu tych błędów działalność francuska była ko- 
rzystna dla Alzacji. Kończąc mówca kładzie nacisk na konieczność utrzyma- 
nia systemu dwujęzyczności z pozostawieniem językowi irancuskiemu absc- 
lutnej przewagi. Demokrata ludowy dep. Brom stwierdza, że Alzatczycy 
ją pretensje do rządu nie zaś do Francji za wywołanie ogólnego niezadowa 
nia przez niedopuszczalne metody administracyjne. Mówca sądzi jednak, że 
zło meże być naprawione. Ludność Alzacji ścisle związana jest z Francją i 
rozwijać się będzie razem z wielkim narodem francuskim. Poincare zabiera- 
jąc głos, przyłącza się do konkluzji przedmówcy, lecz protestuje przeciwko 
1240 oświadczeniu o rzekommem złem traktowaniu przyjaciół autonomistów. 
Następnie przemawia republikanin dep. Waiter, który zapewnia, że autono- 
mizm ma charakter czysto administracyjny. Alzatczycy dążą do zachowania 
swoich specjalnych cech dwujęzyczności oraz swobód religijnych. Mówca jest 
przekonany o lojalności autonomistów, wylicza natomiast błędy 'admiuistra- 
cji i występuje przeciwko procesowi Kolmarowskiemu, sławiąc osobę głó- 
wnego oskarżonego. 

Emigranci macedończycy przeciwko Grecji 1 Jagosławji, 
SOFJA, 24 I. PAT. Doroczny kongres [związku stowarzyszeń emigrantów ma- 

cedofiski.h w Bułgarji, który obradował w Sofji, zakończył swe prace przyjęciem 
szeregu rezolucyj, z których kilka dotyczy sytuacji wytworzonej w Macedonji przez 
traktaty pokojowe. W rezolucji, która ma być przedstawiona: rzą om wielkich mo- 
carstw, uczestnicy kongresu stwierdzają, że konkluzje i traktaty pokojowe z 1919 ro- 
ku dotyczące Europy południowo-wschodniej a zwłaszcza Macedonji, są jawnem po- 
gwałceniem zasad samookreślania narodów, oraz że mniejszości etniczne pozostają 
bez żadnej opieki w Grecji która niechce uznać swych zobowiązań, lub udaje, że nie 
jest obowiązana do stosowania się do przepisów traktatowych. Dalej rezolucja stwier- 
dza, że władze serbskie w dalszym ciągu stosują terror do ludności bułgarskiej w 
granicach królestwa S. H. S$. — w końcu rezolucja odwołuje się do rządów wiejkich 
mocarstw o zagwarantowanie prawa samookreślenia ludności mącedońskiej. 

Z Renuhliki Uenizelosa. 
Wybory do senafu greckiego 2-go marca. : 

ATENY, 24. PAT. Rząd ustalit termin wyborów do senąu na dzień 2-g0 
marca r. b, 

Grecja rafyfikowała frakfaf o nieagresji z Rumunją. 
ATENY, 24. I. PAT. Izba ratyfikowała grecko-rumuński traktat o nieagresji. 

Trzęsienie ziemi na Krecie 
ATENY, 24. I. PAT. Na Krecie odczuto lekkie trzęsienie ziemi. 

W Kandaharze czynione są 
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Zresztą i przed iaszyzmem, zaraz 

po zajęciu Rzymu, odczuwano w całych 

Włoszech potrzebę znalezienia jakie- 

goś wyjścia. Już 13 maja 1871 roku 

niespełna w rok po zaborze —wydaje 

rząd włoski ustawę w 19 artykułach 

zwaną popularnie „legge delle guaren- 

tigie* — „prawo gwarancyjne". 

Ustawa ta wypłynęła z głoszonej 

przez Cavoura zasady: „libera Chiesa 

in libero Stato“ — „wolny Kościół w 

wolnem państwie'. Już samo to wsta- 

wienie Kościoła w ramy Państwa wska 

zuje na losy ustawy. Papieże nigdy z 

niej korzystać nie chcieli; państwo Pa- 

pieskie zbyt wielką ma wartość dla 

Kościoła, by mógł którykolwiek Pa- 

pież zeń rezygnować. To też mimo 

wszystkie „przywileje*, które rząd 

katolicki uniwersalizm mo- 

     
     I 

ft: 
> 

75. 000) 

dowego moskiewskiego komuniz- że wyjść ze swych ciasnych ram i tyl- włoski w prawie o gwarancjach zape- 

pozapolityczną, metafizyczną za- mu. Komunizm. nie stawia sobie ramek ko w Katolicyzmie znajdzie podstawę wniał — jedna szła z Watykanu odpo- 

ę; i bez katolicyzmu — faszyzm narodowych, i opiera się na fałszywej znacznie głębszą i mocniejszą bo pra- wiedź „noń possumus''. 
оо 

  

IN IZEGRZYCIRZOESZ ERA 

A obiecywało prawo gwarancyjne 

i honory i nietykalność, i prawo du 
gwardji i annatę 3.225.000 lir, ze skar- 

bu włoskiego i używalność pałaców, 

i swobodę stosunków dyplomatycznych 

Papież ustawy nie przyjął; by nie ko- 

rzystać z przywilejów — nie rusza się 

za obręb pałacu, pieniędzy nie dotyka. 

Z początku owe trzy miljony rząd wło- 

ski deponował co roku w banku. Potem 

gdy jakieś trudności przyszły, rząd wy- 

dał pieniądze których Papież nie chciał. 

Dziś, gdyby o te sumy Stolica Apostol- 

ska się upomniała— niemały byłby z 

tem kłopot. Ale się nie upomni. 

Ta pierwsza próba ulegalizowania 

zaboru — jak i wszystkie następne — 

przeszła bez skutku. | dziś, jak przed 
laty, sytuacja jest niezmienna: Papież 

nie uznał zaboru. 
Jakie jest wyjście? 
Dopóki Włochy stoją na pierwot- 

nem stanowisku, że całe  terytorjum 
Rzymu wchodzi w skład' Królestwa 
Włoskiego — wyjścia niema. Sprawa 
Rzymska nigdy nie będzie uznana przez 
Papieża za włoską „question interne". 

Wśród suwerennych państw Euro- 

py musi mieć miejsce — Stolica Apo- 
stolska. I odrestaurowanie musi nastą= 
pić przez akt dwustronny międzynaro- 

dowy, notyfikowany mocarstwom. 

Zgóry można być pewnym że bez tego 

— niema ugody. Więc restauracja. W 
jakich granicach? W granicach z przed 
1870 roku? Nie. 

  

Stan obecny. 

Fantazje — raz po raz oficjałnie 
demonstrowane — obiegają prasę. 
Przytaczamy dwa fantastyczne projek- 
ty. jeden był już kiedyś na stole mię- 
dzynarodowym. Wysunął go rząd Wik- 
tora Emanuela Il w memorjale rozesła- 
nym do państw europejskich przed za- 

borem Rzymu latem 1870 roku. Obie- 
cywał rząd włoski zostawić pod jury- 
sdykcja Papieża część miasta za 

Tybrem w granicach murów, przez 

Papieża Leona IV w IX wieku wznie- 
sionych. Znalazłoby się w ten sposób 

w obrębie państwa kościelnego wzgó- 
rze Janikulum, a na niem pomnik Gari- 
baldiego. Ciekawy to pomnik: wódz 
„czerwonych koszul* na koniu, na bar- 
dzo wysokim cokóle. Spogląda ku ko- 

pule św. Piotra. Na stopniach pomnika 
ogromny inasywny wieniec z bronzu. 

Na wieńcu napis: „Al sua granmaestro 
— la massoneria italiana". Mieściłoby 
się takie państwo kościelne pomiędzy 
Tybrem a murem. Mówiono o dołą- 

czeniu łeżącej za murem posiadłości 
siążąt Doria-Pampluli — co rozsze- 

rzyłoby trochę granice państwa, mniej- 
szego od najmniejszych, mniejszego od 

Monaco od Andory, od San-Marino. 

Inna czyjaś fantazja inne plany kreśli: 

Musi być morze! Więc granice—szczu- 
płe ogromnie — rozszerza się trochę: 
ma państwa kościelne leżeć na wybrze- 

żu pomiędzy Tybrem — a strumieniem 
zwanym Arrone; cały prawobrzeżny 
Rzym ma wejść w jego skład. Na za- 
chodzie będzie granica — jakaś linja 

fikcyjna. 
Zresztą fantazje można mnożyć bez 

końca. Już samo to, że się one mnożą, 

wskazuje na niecierpliwość z jaką lu- 

dzkość oczekuje rozwiązania tej spra- 

Wy 
Rządy przed Mussolinim— rządy 

oparte o większość parlamentu, który 

sam stał na demagogji — nie mogły 
wystąpić z niepopularnym wśród de- 
magogów programem poszanowania 
prawa. Mussolini to może. Może nawet 
wtedy, gdy prawo jest sprzeczne z cia- 
sno pojętym interesem Włoch. Bo sil- 

na władza ma to w sobie, że budzi za- 

uianie mas — rodzi przekonanie, że 

jest ktoś, kto dba o prawdziwy i wyż- 

szy interes kraju — że jest ktoś, kto 
trzyma ster — i prowadzi państwo do 

potęgi i chwały. Dla Włoch droga wiel- 

kości prowadzi przez zgodę z Papie- 
stwem. 

X. W. M.



šį Uwaz4 Rodioamatorzy?!? 

ECHA K RAJOWE 
  

CZOMBRÓW NAD ŚWITEZIĄ. 

— Nos dla tabakiery czy tabakiera dla 
nosa? Myślę, myślę i w głowę zachodzę. 

Powiedźcie mi dobrzy ludzie: 
Czy szkoła jest dla łudności, czy też 

ludność dla szkoły- 
Czy ważniejsza jest papierowa  teorja 

w praktyce niewykonalną, czy potrzeby lu- 
dności? 

Czy pożądańszem jest, by łudność na 
szkołę polską narzekała, czy — by się do 
niej garnęła? 

Czy zadaniem szkoły jest nauczanie, 
czy wygody osobiste nauczycieli? 

Takie gorzkie refleksje mię: opadły, 
gdym sprobowała wystarać się o przedszko- 
le w wiosce. 

Takie przedszkole jest w oczach chłopa 
białoruskiego zupełnie niepotrzebnym zbyt- 
kiem. 

No, bo czyż to nie „usio rouno*, czy 
dzieci się bawią na ulicy same, czy w przed- 
szkolu pod fachowym kierunkiem? 

I co komu z tego, czy one tam śpiewają, 
czy biegają, wycinają, lepią, czy stroją lalki? 

Co innego — gdyby ta dzieciarnia z I 
oddziału nie potrzebowała iść do szkoły o 
dwa kilometry w zimie — i mogła tu, w 
swojej wiosce odbyć ten I kurs, a rodzice 
nie potrzebowali za to płacić kary — to cał- 
kiem inne gadanie! 

Wtenczasby z ochotą opłacili lokal i zu- 
pełnie inaczej patrzyli na to przedszkole! 

A przy tych dziesięciu z I oddziału — 
niechby tam i pozostałe 25 tych małych — 
chodziło do przedszkola! 

Jedne przed południem, drugie po po- 
łudniu — i już! A płaciliby wtenczas już 
wszyscy i samiby tego pilnowali. 

Na pierwszy rok utrzymywałby się nau- 
czyciel z subsydjum rządowego a na drugi 
lub trzeci, gdyby subsydjum zabrakło, a lu- 
dzieby do Przedszkola przywykli, przyjrzeli 
MA i ocenili, to i samiby je może utrzy- 
mali... 

A i sąsiednie wioski zechciałyby mieć 
to samo u siebie. 

I szkoły mocnoby zyskały na życzliwości 
ludzkiej, gdyby tak I oddział mógł być z 
czasem w każdej wiosce, a dopiero od ll-go 
kę było chodzić dałej, do większej szko- 
y. 

Ucieszona tem, że znalazłam sposób za- 
interesowania szanownych obywateli wsi 
Radohoszcza mojem Przedszkolem — obie- 
całam im, że się o takie pozwolenie wysta- 
ram — i wszystko będzie dobrze! 

Wydawało mi się to bardzo łatwem, bo 
ileż razy słyszałam od władz, że — niech 
społeczeństwo samo coś zainicjuje, coś za- 
cznie, a znajdą się i subsydja, i wszelka 
pomoc od Rządu! A tembardziej, gdy chodzi 
o placówkę kulturalną polską, któraby po- 
zyskała sympatję wioski białoruskiej! 

W Ministerstwie Oświaty w Warszawie, 
gdzie się dowiadywałam, obiecywano mi 
subsydjum na Przedszkole, więc będę miała 
czem opłacić kierownictwo, lokał zapłacą 
ludzie, ławki już mam, podręczniki i zaba -- 
wek trochę (dzięki Panu Wojewodzie) też 
— więc w imię Boże zaczynajmy!...... 

Lecz tu... bęc! łbem o Ścianę! 
Nic z tego! 
Owe 10 dzieci z I oddziału nie mogą 

uczyć się w Przedszkolu, choćby niem kie- 
rował człowiek, mający. 10 łat praktyki nau- 
czycielskiej w szkole powszechrzej! 

Owszem! tem srożej będą karani! , 
Bo jakże! To jest rozbijanie szkoły! 

Sprzeciwianie się jej rozwojowi! Bo szkoła 
ma już i tak o trzech uczniów zamało na 
normalną liczbę dla trzech sił nauczycielskich, 
a gdy jeszcze dziesięcioro dzieci odejdzie, 
to wypadnie jednego nauczyciela przenieść! 

A przytem — cóż w takim razie powie 
wioska Jaroszyce? Jest o trzy kilometry od- 
dalona od szkoły i ma 54 dzieci z I oddziału 
zapisanych do szkoły! 

Naturalnie przeważnie nie chodzą, bo 
rodzice — który może, to woli płacić kary 
niż, narażać drobne dzieci na tak daleką po- 
dróż w śnieg i mróz! 

W takim razie — gotowi jeszcze jedne- 
go z nauczycieli przenieść do Jaroszyc?! 

Dziękuję za łaskę! Kiedy tu są wszyscy 
razem i mają „Ognisko* nauczycielskie na 
miejscu! 

No — i wiecie co? 
W rezultacie miałam przeciwko sobie 

wszystkich: 
Ludzi z wioski, którzy są oburzeni, że 

chciałam ich naciągnąć na tak głupi kawał, 
jak płacenie za lokal dla zupełnie nieużytecz- 

nej zabawy dzieci, natomiast „nie chciałam 
wyjednać u władz tego, o co im jedynie 
chodziło. s 

Władze szkolne — bo chciałam prze- 
szkodzić normalnemu rozwojowi szkoły. 

Władze administracyjne — bo nie umiem 
natchnąć „społeczeństwo”, by samo dawało, 
natomiast wciąż kołaczę o subsydja tylko 
do Rządu. 

Nauczycieli — bo „psuję stosunki mię- 
dzy ludnością a szkołą"...... 

Ha! Mea culpa.... 
Przedszkole zamknęłam. 

Marja K iczowa. 
z Czobrowa, pow. Nowogródzki. 

BARANOWICZE. 

— Podokręg sportowy. W dniu 19 sty- 
cznia odbyło się zebranie, w sprawie zorga- 
nizowania podokręgu sportowego O.Z.L.A. 
Województwa Nowogródzkiego z Siedzibą 
w Baranowiczach, na którem wybrano tym- 
czasowy Zarząd w. składzie: prezes major 
Strzelecki, sekretarz H. Korwin-Piotrowski, 
oraz członkowie Zarządu przedstawiciele od 
innych organizacyj sportowych. Tymczaso- 
wy Zarząd na posiedzeniu swem w dniu 21 
stycznia postanowił zwołać walne zgroma- 
dzenie delegatów wszystkich  organizacyj 
sportowych Województwa, celem wybrania 
stałego Zarządu i zespolenia wszystkich or- 
ganizacyj w jeden Komifet i uchwalił budżet 
i plan tymczasowego Komitetu na rok 1929. 

Zespolenie wszystkich organizacyj w je- 
den Komitet bezwzględnie da korzyść sa- 
mym organizacjom. 

Podokręg powstał zawdzięczając popar- 
ciu p. wojewody Beczkowicza i kluby spor- 
towe przyjęły to z ogromnem zadowoleniem, 
tembardziej, iż wojsko okazuje wielką po- 
moc jak to: bezpłatnem udzielaniem boiska, 
sprzętu sportowego i przydelegowaniem od- 
powiednich instruktorów. 

— Bal. W dniu 1 lutego r. b. odbędzie 
się doroczny Sokolski Bal Maskowy w sa- 
lach teatru miejskiego (gmach straży ognio- 
wej). Za oryginalniejsze kostjumy wyzna- 
czono 3 nagrody. 

— Uruchomienie łaźni miejskiej. Jak się 
dowiadujemy, łaźnia miejska będzie urucho- 
miona do użytku publicznego z początkiem 
lutego. Zatrzymanie było spowodowane bra- 
kiem przyrządów, które należało sprowadzić 
z Wiednia. Obecnie już wszystko otrzymane 
i odbywa się próba. 

Łażnia będzie podzielona na 3 katego- 
rje i jest urządzona w/g ostatniego krzyku 
techniki. 

— Zakończenie nadużyć kolejowych w 
sądzie. W dniu 21 stycznia r. b. sesji wy- 
jazdowej Sądu Okręgowego w Baranowi- 
czach rozpatrywano sprawę b. kasjera ko- 
lejowego Piotrowskiego, który w swoim cza- 
sie przywłaszczył sobie zgórą 1000 zł. pie- 
niędzy skarbowych. Sąd wyniósł wyrok, mo- 
cą którego skazał Piotrowskiego na  6-cio 
miesięczne więzienie. Jako środek zapobie- 
gawczy Sąd postanowił areszt, do czasu zło- 
żenia kaucji 500 zł. Bronił Piotrowskiego 
mecenas Pawłowski. 

  

  

Dbajcie o swoje zdrowie! 
„SZWAJC/R“KIE GORZKIE ZIOLA“ 

: (z marką „Kovut“ są stosowane prz 
3 chorobach _ ŻOŁĄDKA,  KISZEK, 
® OBSTRUKCJI i KAMIENI ŻÓŁCIO- 
: WYCH. „SZWAJCARSKIE GORZKIE 
3 ZIOŁA* są naturalnym łagodnym 
3 środkiem  przeczyszczającym,  uła- 
twiającym funkcję ORGANÓW TRA- 
WIENIA i działającym przeciwko 

OTYŁOŚCI. 1495—0 
Skład w Wilnie, Zarzecze 30—7. 

SŁoóowe 

Firma „OG NIWU“, 

Tunel pod kanałem La Manche 
Franela gofowa współpracować z rządem angielskim 

LONDYN. 244. PAT. Na wydanym wczoraj dla członków parlamen- 
tarnej komisji budowy tunelu pod kanałem La Manche obiedzie ambasa- 
dor francuski oświadczył: Upoważniony jestem do oznajmienia panom, że 
rząd francuski gotów jest jednocześnie z rządem brytvjskim ująć w swe 
ręce sprawę budowy tunelu i zawrzeć niezbędny akt porozumienia. W 
chwili obecnej rząd francuski nie mógłby uczynić więcej dla posunięcia 
sprawy budowy tunelu. 

Szczegóły aresztowania 
BERLIN. 24-1. PAT. „Vorwaerts* w 

wykrycia tajnej oreanizacji trockistów. 
zaar: sztować, między 

trockistów w Moskwie. 
depeszy z Moskwy podaje szczegóły 
150 członków tej organiracji miano 

innemi przedstawici la misji handlowej sowietów w 
Paryżu Mdiwaniego, b. członka rewolucyjnej rady wojennej Pankratowa i by 
łego bliskiego współpracownika Lenina, redaktora nacz*lne o wyd'wnictw 
sowieckich Worońskiego. „Vorwaerts* podnosi nasięnnie, że jed-n z głównych 
działaczy bolszewickich, zwalczających opozycję miał oś:iadczyć na pewn-m 
zebraniu, iż partja komunistyczna nie cofnie się przed żadnemi zarrądzeniami 
w stosunku do opozycji. Prasa berlińska podaje j dnocześnie za „Daily Mail*, 
iakoby Trocki miał zbiec ze swego miejsca zesłania j zgromadzić koło siebie 
liczne rzesze swoich zwolenników. 

Rekord produkcji samochodowej w Ameryce 
WASZYNGTON, 23. |. PAT. W roku 1928 Stany Zjednoczone wyprodukowały 

rekordową liczbę, bo 4.357.384 samochody, z czego 3.826.613 znajduje się w posiada- 
niu osób prywatnych. 

OBRADY KOMISJI BUDŻETOWEJ 
Wyjaśnienia w sprawie firmy „Tor”.-— Odrzucenie poprawki o fun- 
duszu dyspozycyjnym dla Min. Spr. Wewnętrznych. —Echa zarzu- 

fów pos. Kapelińskiego. 
WARSZAWA. 24.1. (PAT). Na dzisiej- 

szem posiedzeniu sėįmowej komisji budže- 
towej przed porządkiem dziennym . zabrał 
głos wiceminister komunikacji Czapski, ‚ а- 
jąc wyjaśnienia w sprawie budowy dyrek- 
cji w Chełmie i domów mieszkalnych. Sama 
budowa została oddana w drodze przetargu 
ograniczonego, który ogłoszono 16 czerw- 
ca 1928 r. Oferty otwarto 30 czerwca. Naj- 
niższe były na gmach dyrekcji firmy „Tor“ na 
1.050 tys., na domy mieszkalne firmy „Bu- 
dek* na przeszło 5 milj. zł. Oferty został 
zatwierdzone przez wiceministra komunikacji 
8 lipca 1928 roku. 

Z kolei komisja budżetowa przystąpiła 
do budżetu Ministerstwa Spraw Wewn. Dłuż 
szą dyskusja rozwinęła się przy paragrafie 
funduszu dyspozycyjnego,  skreślonege — 
jak wiadomo — w całości w drugim czy- 
taniu, a którego przywrócenia domagał się 
rząd w kwocie 6 milj. zł. 

Po przemówieniu wicemin. Jaroszyńskie- 
go, który uzasadniał konieczność restytuowa 
nia funduszu, zabrał głos pos. Dąbski, który 
podtrzymał wniosek o skreślenie funduszu, 
oświadczając, że zwrócony on jest przeciw 
ko osob'e p. min. Składkowskiego z powodu 
jego rzekomej akcji wyborczej i ogólnej po- 
lityki. 

Pos. Rataj zaznacza, że nie może podtrzy- 
mać wniosku Piasta, który upadł w drugiem 
czytaniu i znierzał do skreślenia sumy fun- 
duszu dyspozycyjnego o 3 milj. zł, bowiem 
po'ostatniem oświadczeniu p. Ministra spraw 
wewnętrznych nie ma odwagi zgłoszenia 
takiego wniosku o te 3 milj. które merytory- 
cznie uważa za potrzebne. 
Jeśliby wniosek 0 3 mili, fundusz był zeto- 
szony przez rząd, to stronnictwo Piasta mimo 
wszystko zdobyłoby się na głosowanie, aie 
inicjatywy w tej mierze wziąć nie może. 

Pos. Pragier zaznacza, że stanowisko JE 
go w sprawie funduszu dyspozycyjnego tłu- 
maczy się tem, że rząd rzekomo rozbija stron 
nictwo PPS. gi 

w waniu poprawkę rządową o przy 
wróci funduszu dyspozycyjnego w su- 
mie Ai zł. odrzucono głosami przeci- 
wko 8. * 

Z kolei przewodniczący pos. Byrka 0z- 
najmia, że otrzymał list od: pos. Romockie- 
go, podający w odpisie treść jego pisma do 
prezesa Rady Ministrów w sprawie zarzutu 
pos. Kapelińskiego. W liście tym pos. Romo- 
cki zaznacza że roboty przygotowawcze przy 
budowie dyrekcji w Chełmie były prowadzo- 
ne za czasów jego kierownictwa Minister- 
stwem Komunikacji. jednakże na właściwe 
roboty budowlane ogłoszono przetarg ograni 
czony 1 lipca 1928 roku, gdy tymczasem pos. 
Romocki ustąpił ze stanowiska ministra dnia 
27 czerwca 1928 roku. Kiedy nastąpiło za- 
twierdzenie przetargu i oddanie robót poseł 
objaśnić nie umie. Z zarządu firmy „Tor“ 
pos. Romocki ustąpił dnia 28 grudnia 1925 r. 

Z kolei zabiera głos pos. Hołyński stwier 
dzając że wobec wyjaśnień wynikających z 

listu pos. Romockiego, zarzuty pos. Kapeliń- 
skiego przedstawiają się jako niesłychane. 
Poseł, który stawia jakieś zarzuty, powinien 
ważyć każde słowo. 

Na tem przerwano obrady do godz. 1, 
poczem rozpoczęło się głosowanie nad bud- 
żetem Prezydjum Rady Ministrów w obec- 
ności p. prem, Bartla. Wszystkie poprawki, 
dotyczące zarówno działu administracyjnego 
jak i przedsiębiorstw odrzucono, przyjmując 
budżet Prezydjum Rady w brz mieniu prė- 

y liminarza. Na tem posiedzenie odroczono do 
godz. 16. 

Na posiedzeniu popołudniowem sejmowa 
komisja budżetowa w dalszem głosowaniu 
nad budżetem Ministerstwa Skarbu przyjęła 
budżet mennicy państwowej i monopoli, na- 
leżących do tego resortu. Przedewszystkiem 
przyjęła poprawki, zarówno w dochodach, 
jak i w wydatkach odnoszące się do 15 proc. 
dodatku do uposażenia i dodatku mieszka- 
niowego. 

Głosowanie nad budżetem Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych rozpoczęło się od wnio 
sku rządowego o _ przywrócenie kwoty 
1957375 zł, określonych w drugiem czyta- 
niu w paragrafie „Uposażenia województw 
i starostw", W uzasadnieniu tego wniosku 
wiceminister Jaroszyński zaznaczył, iż wo- 
jewództwa i starostwa — to aparat najczul- 
szy na redukcje personalne. Ludzi w staro- 
stwach nie jest za dużo. a jest raczej prze- 
pracowanie urzędników wskutek rozrostu 
agend. Urzędnicy ci spełniają także obowią- 
zki nietylko w zakresie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, lecz także w zakresie 6 in- 
nych ministerstw, W głosowaniu wniosek 
rządu uzyskał 15 głosów przeciw 15. Wnio- 
sek ten zatem upadł. 

Przy głosowaniu nad działem KOP szef 
sztabu KOP Maruszewski wyjaśnił, iż do 
KOP przyjmuje się oficerów conajmniej z 
kwalifikacją jako dobrych, a gdy chodzi o 
oficerów sztabowvch, to są przyjmowani ofi- 
cerowie o kwalifikacjach bardzo dobrych, 
albo wybitnych. Przeniesienie ich do Korpu- 
su jest więc zaszczytne. W głosowaniu przy- 
jęto wniosek pos. Wożźnickiego o żwieksze- 
nie kwcty na wyszkolenie KOP o 150 tys. 
Na tem ukończono głosowanie nad budżetem 
Ministerstwa Spraw Wew nętrznych. 

Przewodniczacy pos. Bvrka odczytał pi- 
snio prezesa Rady Ministrów który prosił 
o podanie do wiadomości pełnej komisii od- 
powiedzi ministra spraw wewnętrznych na 
inter.elasię w sprawie arzsztowania redak- 
tora „Chłopskiej Prawdy“ Niemyskiego. W 
odpowiedzi tej minister spraw wewn. stwier- 
dza. że Niemyski został aresztowany na pod- 
stawi: polecenia władz rządowych i wszyst- 
ki: zarzuty postawione w „Pobotniku* z dn. 
19 styrznia 1929 r. w związku z aresztowa- 
nien N:emyskiego nie mogą odnosić się do 
orgarów policji państwowej 

ia tem obrady przeiwaao. Następne po- 
siedzeni» jutro o godzinie 10.50. 
  

   

Przed przebudową Rzeczpospolifej Akademickie 
W Rzeczpospolitej Akademickiej 

dzieje się źle. Związek Narodowy 
Polskiej Młodzieży Akademickiej de 
facto nie reprezentuje ogółu polskiej 
młodzieży akademickiej, choć de jure 
niewątpliwie reprezentacja przy nim. 
Jest to jednak  jurydyczna fikcja, a 
życie idzie sobie, 

W  samopomocowej _ dziedzinie 
również niedobrze. Bratnie Pomoce w 
dzisiejszej strukturze nie zdolne już 
Są do należytego spełniania swych 
funkcyj. Potrzeba reformy paląca. 

A życie ideowe _młodzieży akada- 
mickiej? Zaskorupiałe ideowe organi- 
zacje młodzieży nie mają wpływu, na, 
starszy ogół nie promienują; stały 
się czemš skostniałem w formie i 
rutynie, danych im zaraz po odzyska- 
niu niepodległości. Dziesięć lat zuży- 
ło je. Wszystkie wegetują. 

Wszystko, co tchnie nowym ро!о- 
tem, co „nowości potrząsa kwiatem” 
wychodzi z Wilna. jeżeli nie jest to 
ścisłe w stosunku do wszystkich 
przejawów życia—to w stosunku do 
życia akademickiego jest pewnikiem: 
Mickiewicz, Filareci, Filomaci, idea 
korporacyjna, budowa organizacyjna 
życia akademickiego, pojednanie zwaś- 
nionej młodzieży i t. d. — wszystko w 
Wilnie. Z Wilna wzięło swój począ- 
tek także „Odrodzenie*. 

W dziesięć lat, na X sesji Rady 
Naczelnej Stow. Mł, Akad. „Odrodze- 
nie" w Wilnie w dniach 8, 9i 10 
grudnia 1928 r. — następuje wielka 
przemiana życia ideowego „Odrodze- 
nia". Tu w Wilnie zapada uchwała 
rewizji deklaracji ideowej „Odrodze- 
nia w kierunku najbardziej stylowego 
katolicyzmu, wolnego od wszelkich 
domieszek bieżących chwil. „Odrodze- 
nie* postulat przebudowy ideowej zre- 
alizowało u siebie w całej pełni. Po- 
zostały dwa inne: przebudowa życia 
ogólno-akademickiego i dziedziny  sa- 
mopomocowej. 

TADEUSZ 

Głód papierowy w Rosji. 
Do kryzysu zbożowego dołączył 

się w Rosji sowieckiej kryzys papie. 
rowy. Rząd sowiecki i centralny ko- 
mitet partji komunistycznej wystoso- 
wały instrukcie do Moskwy i Lenin- 
gradu jak również do wszystkich 
ośrodków prowincjonalnych, nakazu- 
jace likwidację wszelkich archiwów i 
wysyłanie możliwie największych iloś- 
ci starego papieru do papierni, gdzie 
zostanie przerobiony na nowy. Na- 
kaz ten został wywołany prawdziwym 
głodem papierowym. Pomimo niez- 
miernych źródeł naturalnych w pa- 
pierniach odczuwają brak surowca. 
Władze musiały wyznaczyć kontygen- 
ty dla dzienników i nawet urzędowa 
„Prawda“ ukazuje się obecnie w 
zmniejszonym formacie. 

Chociaż instrukcje nakazują „cał- 
kowite oczyszczenie", żądają jednak 
zatrzymania „wszystkich dokumen- 
tów, tyczących się historji rewolucyj- 
nej. historji partji komunistycznej i 
dzieła budowy rządu sowieckiego". 

-to Jańska 9 sprowadziła z Centrali swej w Warszawie radjotechników. Niešcie 
aparaty swe do naszej pracow i, naprawiajcie i przebudowujcie na nowoczesne, 3 

X Sesja Rady Naczelnej „Odro 
dzenia" i w tym kierunku wyniosła 
brzemienne w Skutki uchwały i rezo 
lucje, 

Podajemy najważniejsze: 
1) X Sesja Rady Naczelnej cele 

wprowadzenia w polityce akademicki: 
szczerości i głębi etycznej oraz cele 
wyrobienia mocnej i słusznej opin 
szerszych rzesz akademicki.h, zale. 
šrodowiskom przy każdej nasuwającej 
Się kwestji życia akademickiego i po 
u taleniu swego stanowiska odrodze* 
niowego, zwoływać ogólae zebrani. 
wszystkich akademików dobrej woli, 
gdzieby informowało się rzeczowo 
Sytaacji i podawało sposób słusznego 
rozwiązania. 

2) Rada Naczelna stwierdza, iż do 
tychczasowa działalność NKA. i MK 
wykazała, że struktura Związku Na* 
rodowego PMA. wymaga reorganiza” 
cji. Opracowanie odnośnych projektó 
powierza się Prezydjum Kom. Wyk. 
Projekty powyższe winny uwzględnić 
dobro całej Rzeczypospolitej Akade" 
mickiej oraz iść po linji naukowej or= 
ganizacj: pracy w życiu akademickiem 
przy uwzględnieniu w dokonanej reor' 
ganizacji wszystkich głównych kierun- 
ków ideowych. 

3) Rada Naczelna stwierdza, że 
obecny NKA. i MKA. de facto nie 
reprezentują ogółu polskiej młodzieży 
akademickiej, uważa, iż ten anormal- 
ly stan musi w jaknajkrótszym czasie 
być zniesiony i, że za w;tworzoną 
Sytuację ponosi całkowitą odpowie” 
dzialność Młodzież Wszechpolska. 

4) Rada Nacz. poleca zwrócenie 
się do głównych akadem. organizacyj 
ideowowychowawczych, aby te orga- 
nizacje przystąpiły do opracowania 
pożytywnych projektów reorganizo- 
wania naczelnych władz akademickich, 
współpracując w powyższem z „O4i- 
rodzeniem“, celem uzgodnienia stano- 
wisk oraz przeprowadzenia zmian na 
a. Zjezdzie Polskiej Mł. Aka- 
em. 

Oto są najgłówniejsze uchwały. 
Wileńskie Koło Stow. Mł. Ak. „Odro- 
dzenie" otrzymało mandat opracowa- 
nia prcjektów w tych dwu  dziedzi- 
nach. „Odrodzenie'* wileńskie projekty 
te już ma opracowane w zasadniczych 
ramach, chodzi 
szczegółów i sankcję walnego zgro- 
madzenia. W tym właśnie celu w nie- 
dzielę 27 b. m. o g. 11 m. 15 w Sali 
1 Gmachu Głównego U. S. B. odbe- 
dzie się zebranie członków w Ścisłem 
gronie. Referować będzie te projekty 
kol. Henryk Dembiński, prezes „Odro- 
dzenia*, który przeprowadził już kon- 
ferencje ze wszystkimi przedstawicie- 
lami głównych kierunków akademic- 
kich. Projekty „Odrodzenia* idą w 
kierunku racjonalnej parlamentaryzacji 
życia akademickiego i naukowej orga- 
nizacji pracy. ` 

Zanotować należy znamienny fakt. 
Projekty reform, przygotowywanych 
przez „Odrodzenie*, Spotykane są 
bardzo życzliwie także przez demo- 
kratów akademickich i akademików- 
socjalistów. Snadź Rzeczpospolita Aka- 
demicka poważnie jest chorą... Tym 
medykiem, który przedtem uzdrowił 
siebie, a potem chce nieść zdrowie 
wszystkim innym — steje się dzisiaj 
„Odrodzenie“. 

Bernard Rusiecki. 

  

odhędzie się 

26-go stycznia r. h. 

doroczny 

Z MOICH WSPOMNIEŃ 
  

O istnieniu Armji Zbawienia — o 
której dziś tak głośno jest po Świecie 

całym z racji skandalicznego zatargu 

wynikłego wśród jej kierowniczych 
sfer— dowiedziałem się, wiele lat te- 
mu, przypadkiem a jakby metodą po- 
glądową. 

Było to latem 1884 roku w Pa- 
ryżu. 

Pewnego dnia szliśmy szybko z 
Józeiem Mickiewiczem bratem rodzo- 
nym Władysława, zajmującym już 

wówczas wysokie, inspekcyjne stano- 
wisko urzednicze w magistracie pary- 
skim, a który był mi nieocenionym 
przewodnikiem po wnętrzu Paryża 
(„ventre de Paris", jak brzmiało okre- 

Ślenie wymyślone przez Emila Zola)— 

podążaliśmy dokąiś szybko po nad- 
brzeżu Sekwany, po Quai de Valmy, 
którędy z pewnością nie przechodził 
a nawet nie przejeżdżał żaden wielko- 
światowy turysta. Dzielnica ciągnęła 
się wzdłuż Sekwany „zapadła”, ubo“ 
ga, choć ludna... 

Nagle wpakowujemy się w jakieś 
zbiegowisko przed szeroko otwartemi 
na chodnik podwojami jakiejś wozo: 
wni, nie wozowni, odryny, nie Odry- 

ny, jakiejś dużej szopy W szopie 
coś się dzieje, bo pełno w niej lu- 
dzi, zaś z głębi dobywają się raz po 
rez hałaśliwe dźwięki jakby jakiejś ka- 
peli z pod ciemnej gwiazdy. Ludzie 
wystający przed wrotami widać, że 

bawią się doskonale... ot, nie przymie- 
rzając jak na akuratnym kiermaszu 
gdzieby jeszcze w dodatku pokazywa- 

no coś uciesznego na pomostach skle- 
conych z desek „bałaganów". 

Wpakowaliśmy się w ciżbę ludzi 
iani się przez nią przebić! 
— Co się tu dzieje, u licha — py- 

tam. 
- А to,—powiada mi Mickiewicz, 

jakby zbyć mnie chciał paroma sto- 
wami — „„|*Armóće du Salut. 
Już tu od kilku dni wyprawia swoje 
brewerje, na które dziwię się, że udzie- 
lono pozwolenia. Istne mącenie spo- 
koju i porządku publicznego „nie 
wspominając o ekscesach, od których 
nie powstrzymać ludności miejscowej, 
i tak już wielce niesfornej. 

Lecz ja naparłem gsię—i wówczas 
to, docisnąwszy się przed samą estra- 
dę gdzie się odbywało „„przedstawię» 
nie“--po raz pierwszy w życiu ucze- 
stniczyłem w ”„potyczce" saluty- 
stów z szatanem. 

Istniała wówczas Salvation 
Army zaledwie niepełnych 20 lat, 
daleka, nieskończenie daleka od po- 
tęgi i rozrostu teraźniejszej instytucji, 
której fundusz dosięga dziś 40 miljo- 
nów funtów angielskich, posiadającej 
w ośmdziesięciu państwach i krajach 
nie zliczyć ile przytułków i. ochron, 
kolonij dla robociarzy, etapów emi- 
granckich, szpitali, zakładów dla ma- 
gdalenek, tanich kuchen, stacyj dla 
bezdomnych, schronisk dla nieule- 

Poezątek o 

czalnych, domów poprawczych, szkół 
rzemieślniczych bezpłatnych etc. etc. 
etc. Było to jeszcze nalat kilka przed 
ukazaniem sie książki „generallissi- 
musa'* Armji Zbawienia, zatytułowa- 
nej „In darkest England“, co narobi- 
ła bezprzykładnego tyle hałasu na 
świat cały. 

Wówczas gdy Armja Zbawienia 
musiała z trudem wydostawać od 
władz municypalnych Paryża pozwo- 
lenie na „występy”* swoje w mizernej 
Szopie gdzieś w głębokiem wnętrzu 
du ventre de Paris, misja 

Chrześcijańska Williama Booth'a do- 
piero zaczynała nieśmiało stawiać 
pierwsze kroki na kontynencie. A 
wszędzie spotykały ją grube prze- 
szkody; albo patrzano krzywo na 
„сугкоме“ poczynania  salutystów, 
albo wręcz, bez ceremonji šmiano się 
im prosto w nos. Rosja do końca 
carskiego regime'u nie wpuściła Armji 
Zbawienia w granice państwa. Wy- 
prawa do teraźniejszej Rosji bolsze- 
wickiej byłaby zbyt ryzykowną. 

Bo—jakiż był początek tej „niepo- 
dobnej do niczego”... sekty? Nie! 
Sektą nie jest żadną Armja Zba- 
wienia. Mylnie, całkiem mylnie na- 
zywają ją „sektą“ tu i owdzie dziś 
po gazetach. Co najwyžeį wolno wy- 
razič się, že pochodzenie jej: jest sek- 
ciarskie, 

Kimže bowiem byt mniej więcej 
około 1865 roku William Booth? Był 
skromnym i niezmiernie mało komu 
znanym w Londynie kaznodzieją me- 
todystów. Z zawodu był kupcem. 
Miał sklepik z konserwami mięsnemi. 

BAL (atrli Opiok Rodzicielskich 
godz 22-ej, 

l oto pewnego dnia uczuł w so- 
bie powołanie. Zajął się nawra- 
caniem na drogę cnoty 
biedaków _ właśnie  įjaknajbardziej 
„upadłych", najostateczniej moralnie 
zaniedbanych, bluźniących Bogu, wy- 
grażających ludziom z pianą niena- 
wiści na ustach. Mnóstwo takich 
właśnie jakby wyrzutków społeczeń- 
stwa, notorycznych infamisów, w nic 
nie wierzących, gotowych na wszyst- 
ko, opojów i rozpustników przeciąga- 
ło dzień w dzień mimo sklepiku 
Williama Booth'a gdyż sklepik on 
swój miał w najlichszej, najgorzej re- 
nomowanej dzielnicy stolicy Anglii. 
Tych proletarjackich parjasów nędza- 
rzy, kryminalistów, godnych  iiguro: 
wać w „Na dnie* Gorkiego, pociągał 
Booth do swego sklepiku — mówił 
im o Chrystusie — o Boskiem miło- 
Sierdziu — o dobrodziejstwach wiary, 
miłości i czystego sumienia — o po- 
tędze skruchy, co otwiera choćby nie 
wiedzieć jak zaryglowane Niebios 
wrota... I, o dziwo, o cudzie! Udawa- 
ło się Booth'owi niejednego oczajdu- 

szę i obwiesia nawrócić; udawało mu 
się „uratować niejedną duszę, a do 
skruchy i porzucenia drogi występku 
nskłonić. Dodać trzeba, że „pokuta” 
nie wchodziła, aby się tak wyrazić, 
w program apostolski Williama Bo- 
oth*a. Zalecał tylko — modlitwę, 
najprostszą, najbardziej dla umysłu i 
serca zbłąkanej duszy dostępną. Ja- 
ką? A... to już rzecz między peniten- 
tem a Bogiem. Pan Bóg zawsze 
usłyszy i wysłucha wołanie. ze 
szczerego serca pochodzące. 

Tę swoją propagandę: skruchy i 
modlitwy nazwał William Booth: 
„Christian Mission“, jak się rzekło, 
Misją Chrześcijańską. Nie wyzna* 
niowego nie było w niej od po- 
Czątku i do dziś dnia w niej niema, 
Armja Zbawienia jest chrześci- 
jańską -tylko tyle! Członkiem Armii 
Zbawienia może być każdy chrześci- 
janin bez względu na wyznanie. Rów- 
nież wszystkie domy modlitwy Armii 
Zbawienia stoją otworem dla wszyst- 
kich chrześcijan bez wyjatku. Żadne- 
go w Armiji Zbawienia niema obowią- 
zującego kultu — podobnie jak i nie 
istnieje specjalne Credo, ktėreby 

salutyści chcieliby komukolwiek bądź 
wpajać bądź narzucać. 

Chodzi wyłącznie i jedynie: o po- 
rzucenie grzechu i wszelkiej niepra- 
wości dla etyki Chrystuso- 
wej, o uznanie Chrystusa za Pana 
i Mistrza, a bliźniego za brata — w 
Chrystusie, Otoś i jest salutystą, ko- 
chanieńki! Pozatem możesz sobie cho- 
dzić ile ci się żywnie spodoba do ka- 

tolickiego kościoła na mszę Świętą, 
na nabożeństwo do cerkwi, na spie- 
wanie psalmów i naukę do refor- 
mackiego zboru. Owszem, społeczność 
Armji Zbawienia będzie ciebie do tego 
nawet zagrzewała, gdyż wszędzie gdzie 
Chrystus jest, tam dobrze człowie- 
kowi i zbawiennie i bezpiecznie. 

Taką była „nauka* skromnego 
sklepikarza londyńskiego i z takiej 
jego „nauki”, niesłychanie prostej i ja- 
Snej, wyrosła Salvation Army, 
dziś rozrzucona po Świecie całym, 
Nauka— nauką „Dol6žmy do niej: 

w Salonach Garnizonowego 
Klubu Oficerskiego 

(ul. Mickiewicza 13). 

wręcz bezgraniczne poświęcenie i od- 
wagę, 2 jakiemi pełnią misję swoją 
salutystki „wylawiając“ upadłe 
i splugawione grzechem dusze z sa- 
mego dna ludzkiej niedoli i ludzkiego 
upodlenia. Heroizm z jakim zstępują 
w najohydniejsze,  najpotworniejsze 
spelunki zbrodni i deprawacji wzywa- 
jąc do poprawy, skruchy i opamięta- 
nia się—a z jakąż zawsze niewyczer- 
paną słodyczą, z jaką anielską cierpli- 
wością! — nie da się wprost ująć w sło- 
wa. Trzeba to własnemi widzieć oczy- 
ma. 

Czy metody (o których zaraz bę- 
dzie mowa) które Armja Zbawienia 
stosuje do.... reklamowania siebie, do 
propagandy śwcich t ak szczytnych, 
tak dobroczynnych haseł, są istotnie 
celowe, są istotną atrakcją, choćby 
dla pospólstwa? Zdawałoby się —po- 
czynanie scbie tak cudackie, tak jar- 
marczne, tak humbugiem zdaleka juž 
niosące, obniža chvba wszelkie wystą 
pienie publiczne? Ujmę przynosi, nie 
zaś korzyść? 

Tu przed nami otwiera się szero- 
ka perspektywa: cała, ogromna a tak 
jeszcze mało zbadana dziedzina 
psychologji tłumu.... 

Zapuszczenie się w nią zawiodło- 
by nas za daleko. || ; 

Tembardzieį, że już od 'dobrei 
chwili straciliśmy z Oczu paryską „bu- 
dę“ Armji Zbawienia z czasów kiedy 
William Booth dopiero był się prze- 
prawił z „hufcami“ swemi, na podbój 
Świata, z Anglji na niegościnny kon- 
tynent... Cz. J. 

(D. C. N.) 
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DA 
Q projekcie podwyższenia podaiku) gruntowego 

Na konferencji sier gospodarczych, 
zwołanej d. 15-go b. m. przez p. 
premjera K. Bartla p. prezes, senator 
Jan Stecki wygłosił referat dotyczący 
projektu podwyższenia podatku grun- 
towego. Z referatu tego przytaczamy 
poniżej ważniejsze ustępy: 

„Projekt ustawy o podwyższeniu 
Podatku gruntowego, oraz o unormo- 
waniu niektórych podatków komunal- 
fiych — jak zresztą wszystkie inne za- 
mierzenia .podatkowe — traktować na- 
leży z trzech punktów widzenia. Prze- 
dewszystkiem z punktu widzenia po- 
trzeb budżetowych państwa. Jeżeli 
Rząd —— w zgodzie zresztą z izbami 
ustawodawczemi — uzasadnia projekt 
swój koniecznością zwiększenia wpły- 
wów budżetowych dla pokrycia nie- 
zbędnych wydatków, to stosunek bez- 
pośrednio w danym razie zaintereso- 
wanych rolników musi być dodatni: nie 
możemy odmawiać Państwu zaspoko- 
lenia potrzeb. 

Drugim punktem widzenia jest oce- 
na projektu ze stanowiska jego racjo- 
nalności, czyli zgodności z zasadami, 
które przyświecać winny naprawie sy- 
stemu podatkowego w Polsce, owej za- 

powiedzianej przez Rząd i tak bardzo 

koniecznej reformie, dotyczącej zarów- 

no całości polityki- podatkowej, jak i 
poszczególnych obciążeń. : 

„Wreszcie trzecim punktem widze- 

nia będzie pytanie: w jakiej mierze no- 

wy podatek, nowy projekt obciąża pła- 
tników: czy nie żąda od nich świad- 
czeń ponad ich siły i możność, czy nie. 

żąda więcej aniżeli koniecznie potrze- 
ba. Niepodobna bowiem posuwać opo- 
datkowania tak daleko, żeby uiszcza- 
nie podatku miało rujnować płatnika, 

i niema racji w danej chwiłi brać po- 
nad istotną konieczność. : 

„Nie myślę wyprowadzać wnio- 
sków, że obciążenie rolnictwa dorów- 
nywa obciążeniu miast, t. j. przemysłu 
i handlu, żeby jednak usprawiedliwić 
ten stan rzeczy, powołać się muszę na 

dwa względy: mniejszą dochodowość 
przedsiębiorstw rolnych w porówna- 
niu z dochodowością innych, oraz wy- 
jątkowo fatalną strukturę podatku, sta- 
nowiącego główne i naistotniejsze ob- 
<iążenie rolnictwa, t. j. podatku grun- 
towego, tak samo zresztą, jak i mająt- 

kowego. Małej wydajności obu tych 
podatków nie można już kłaść na nasz 
karb: niech odpowiedzialność ponoszą 
te czynniki, które przesunęły całe 0b- 
<iążenie na nieliczne koło płatników. 

„Tu przechodzimy do drugiego pun 
ktu widzenia. Muszę z naciskiem pod- 
kreślić, że o ile chodzi o rolnictwo, py- 
tanie, jakie jest jego obciążenie global- 

ne, nie da się rozwiązać wprost, dało- 

by bowiem odpowiedź wymijającą i 
fałszywą, należy zaś zastąpić je pyta- 
niem, kto w rolnictwie płaci oraz ile 

płaci. W tych warunkach szczególnej 
doniosłości nabiera kwestja usunięcia Z 

podatku gruntowego wszystkich tych 
niedorzeczności i niesprawiedliwości, 
które go wypaczają i czynią mało wy- 
dajnym. Tembardziej, iż z podatkiem 
gruntowym związana jest przeważna 
większość świadczeń — pieniężnych, 
a nawet i naturalnych, spadających na 
rolnictwo na rzecz Związków Komu- 

_ nalnych. One to dopiero policzone w 
całości dają pełny obraz obciążenia 
rolnictwa, aczkolwiek dokładne ich 

obliczenie jest bardza trudne. 

„Nie mówiąc już o samym podatku 

gruntowym, z którego wpływ na rzecz 

Skarbu waha się oczywiście w grani- 

cach minimalnych, musimy podkreślić, 

że wzrost dochodów Skarbu, czerpa- 

nych z rolnictwa stale jest coraz mniej- 

szy w porównaniu ze wzrostem docho- 

dów Związków komunalnych od tegoż 

rolnictwa. Uważam to za zjawisko 

anormalne, nie widzę powodu, dla któ- 

rego Skarb miałby coraz bardziej rezy- 

gnował w tej dzidzinie na rzecz Sa- 

morządów. 
„Ale, to nie jest wszystko. Znako- 

mita większość rolników uiszcza świad 
czenia minimalne, znakomita mniej 
szość dźwiga cały ciężar tych šwiad- 
czeń, i jeżeli Pan Minister Skarbu przy- 
taczał tutaj przed chwilą, że tytułem 
podatku majątkowego rolnicy drobni 
zapłacili 14% (a przecież żąda się od 

nich wpłat dalszych), to dla całości 

obciążeń stosunek ten nie jest mniej 

karykaturalny. Przyjmując, że gospo- 
darstwa do 15 ha zajmują razem ob- 

szar podatkowy (t. j. 4 morgi lasu za 

i mórg ornego) około 14 miljonów 
ha, gospodarstwa od 15 do 50 ha ok. 
3,6 milj. ha, gospodarstwa powyżej 
50 ha ok. 6,2 milj. ha, otrzymamy, że 
w r. 1928 pierwsza kategorja opłacała 
z hektara podatku gruntowego 2.38 zł., 
podatków komunalnych 5.42 zł., razem 
7.80 zł., kategorja druga: gruntowego 
2.88 zł., komunalnych 5.80  ł., docho- 
dowego 4.10 zł., majątkowego 9 zł, 
razem 27.60 zł., kategorja trzecia od- 
odpowiednio: 4.48 zł., 7.00 zł., 7.15 zł. 

19 zł. razem 27.63 zł. Jeżeliby urze- 
czywistniły /. się nowe projekty Mi- 

nisterjum, dotyczące podatku grunto- 

wego i majątkowego, i gdyby wówczas 

obciążenia komunalne dla pierwszej 

kategorji liczone były bez uwzględnie- 
nia depresji (przyjmując je, jak wyżej 
na 175 proc. średnio podatku grunto- 
wego) to ogólne obciążenie dawałoby 

dla pierwszej kategorji 11,52 zł, dla 

drugiej 27,60 zł., dla trzeciej 30,55 zł. 
Jakże daleko jesteśmy od tych zasad 
które mają stać się podstawą reformy 
podatkowej, a więc powinny znaleźć 
odbicie także w nowelizacji poszcze- 

gólnych podatków. Jeżeli nowelizacja 
ma wydawać takie rezultaty, ta trzeba 
powiedzieć, że utrwala опа tylko wy- 
paczenie systemu podatkowego, dowo- 
dząc, że nie posiada żadnej myśli prze- 
wodniej, lecz idzie tylko po linji naj- 
mniejszego oporu. 

Dła porządku podkreślić tylko trze- 
ba, że przy. zamierzonem zwiększeniu 
obciążeń rolnictwa należałoby brać 
pod uwagę dwie rzeczy, z któremi Mi- 
nisterjum zdaje się nie liczyć wcale. 
wzrost kosztów produkcji —— wspólny 
dła wszystkich rolników — i wzrost 

š 

EM WSCHODNICH 
świadczeń socjalnych, spadających 
znów tylko na rolników większych. 
Gdyby nawet pominąć czynnik ostatni, 
a natomiast wziąć pod uwagę ceny 
podstawowego produktu t. j. żyta, to 
wówczas dla kongresówki przy cenach 
żyta w r. 1912 5.73 rb. (cena bardzo 
wysoka), t. j. 26.24 zł., w r. 1927 — 
41,54 zł, w r. 1928 — 43.18 zł. (za 
10 miesięcy), w r. 1929 przypuszczal- 
nie 38.00 zł., licząc podług Ministerjum 
Skarbu ha podatkowych 11,3 milj. ha, 
całość obciążeń podatkowych wynienie 
na 1 ha w r. 1912—22.0 klg., w r. 1927 
— 27.0 klg., w r. 1928 — 33.0 klg., 
a w/g projektów 57.0 klg. Nie sądzę, 
żeby można było iść prędzej". 

  

Larrądnenie w sprówie powałania radców laby Przemycłowo-Bandlowej w Wilnie 
W Nr. 19 „Monitora Polskiego* z 

dn. 23 b. m. umieszczone zostało za- 
rządzenie Ministra Przemysłu i Handlu 
z dnia 31-12 1928 r. w sprawie powo- 
łania przez zrzeszenia gospodarcze 
radców do Izby Przemystowo-Handlo- 
wej w Wilnie. 

Treść tego zarządzenia zgodnie z 
rozporządzeniem Prezydenta Rzplitej o 
Izbach Przemysłowo-Handlowych nada 
ję na wniosek Komisarza wyborczego 
niżej wymienionym zrzeszeniom gospo- 
darczym prawo powołań w trybie sta- 
tutu ($ 336 — 40) Izby Przemysłowo- 
Handlowej w Wilnie niżej oznaczonej 
liczby radców do Izby przy wyborach, 
zarządzonych dnia 31 lipca 1928 r. 

Do sekcji przemysłowej Izby powo- 
łuję: 

1) Stowarzyszenie Kupców i Prze- 
mysłowców Chrześcijan w Wilnie — 
2 radców. 

2) Wileńskie stowarzyszenie Han- 
dłu i Przemysłu — 2 radców. 

3) Związek Przemysłowców Leś- 
nych w Wilnie — 2 radców. 

4) Związek Białostockiego Wielkie 
go Przemysłu — 4 radców. 

5) Związek Przemysłu Chemiczne- 
go Rzeczypospolitej Polskiej jednego. 

6) Związek Elektrowni Polskich 
jednego. 

7) Zrzeszenia Przemysłowców Leś- 
nych — jednego. 

8) Związek Młynarzy Polskich — 
jednego. 

9) Związek Kupców — jednego. 

Do Sekcji Handlowej Izby powołuję 

1) Stowarzyszenie Kupców i Prze- 
mysłowców Chrześcijan w Wilnie — 
sześciu radców. 

2) Wileński Z wiązek Kupców Ży- 
dowskich w Wilnie — trzech. 

3) Stowarzyszenie Kupców Polsk. 
— czterech. 

4) Związek Kupców — czterech. 
5) Centrala drobnych kupców i 

handlarzy w Polsce — dwóch. 
6) Związek Spółdzielni Polskich— 

jednego. 
7) Związek Kupców w Grodnie — 

jednego. 

  

Bójka na noże w gimnazjum żydowskiem 
Onegdaj wśród uczni, II i III klasy żydow- 

skiego gimnazjum humanistycznego przy ul. 

Archangielskiej Nr. 9 powstała bójka. W tra- 

kcie bójki jeden z chłopców, 10-letni Pinia 
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Uwagi:  półpechmurno, 

Minimum za dobę —17°С. 

Maximum na dobę — 9?C. : 

Tendencja barometryczna: bez zmian 

URZĘDOWA. 
— Nominacje w Urzędzie Wojewódzkim. 
Minister Przemysłu i Handlu mianował 

p. inż. Wacława Sławińskiego członkiem, a 
I Marjana Zdrojewskiego zastępcą członka 

Komisji Kwalifikacyjnej czynnej przy Urzę- 
dzie Wojewódzkim w Wilnie na okres kaden- 
cji 1929 i 1930 r. 

— Z podróży p. Wojewody. P. Wojewo- 
da Wileński Władysław Raczkiewicz powró- 
cił dziś z trzydniowej podróży służbowej do 
Warszawy i objął urzędowanie. 

Wyjazd p. Wojewody do Warszawy po- 

łączony był głównie ze zjazdem wojewodów 

który odbył się w dniu 21 bm. w Warsza- 

wie. Podczas pobytu w stolicy p. Wojewo- 

da Raczkiewicz jako przewodniczący sekcji 

dekoncentracji wziął udział w odbytem dn. 

23 bm. posiedzeniu przewodniczących sekcyj 

wchodzących w skład Komisji dla uspraw- 

nienia administracji. Było to pierwsze po- 
słedzenie tego rodzaju, przewodniczył na 
niem wiceminister Jarosz yński jako zastępca 

rzewodniczącego Komisji, którym jest. p. 

remjer Bartel. Na posiedzeniu przewodniczą 
cych sekcyj omawiano plan skoordynowania 

prac poszczególnych 5 sekcyj. ё 
W dniu 23 bm. p. Wojewoda Raczkiewicz 

był przyjęty przez p. Ministra WR i OP na 
AW konferencji. 

— Komisja dyscyplinarna przy Urzędzie 

Wojewódzkim. Minister Spr. roty 
ustanowił skład komisji dyscyplinarnej przy 

Urzędzie Wojewódzkim w Wilnie na okres 
3-letni 1929 - 1931 r, 

Przewodniczącym komisji mianowany 
został p. Włodzimierz Hryhorowicz zastęp- 
cą p. Michał Pawlikowski, członkami: p. jó- 
zef Rakowski, Stefan Wiśniewski, Stanisław 

Niekrasz, Antoni Dworzecki - Bohdanowicz, 

Antoni Milikont - Narwoysz, Dominik Piotro- 
wski, Piotr Czechowski, Szymon Kozak, Bo- 
hdan Aleksandrowicz, Kazimierz Protas e- 

wicz, Bronisław Nowicki, Bolesław Łutowicz 

"Tomasz Kisiel, i Władysław Kotkowicz. Mia- 

nowani przez p. Ministra Robót Publicznych 
— członkami pp.: inż. August Przygozki, 
inż. Franciszek Szczygieł, inż. Włodzimierz 

Krukowski, inż. Konstanty Tołwiński, Lud- 

wik Dutkiewicz i Ignacy Sawicki, zastępca- 

mi pp. inż. Witold Rutkowski, Stanisław 
Adrejański i Henryk Hoppe. Mianowani przez 
p. Ministra Rolnictwa członkami pp.: Wa- 
cław Szaniawski, Stanisław Ławrynowicz i 
Mieczysław Rymkiewicz, Mianowani przez p. 
Ministra Przemysłu i Handłu członkami pp. 
inż. Władysław Hajdukiewicz i inż. Marjan 
Zdrojewski. 

POCZTOWA. 
— Ruch pocztowy w Wilnie. W ubieg- 

łym miesiącu nadano w Wilnie: przesyłek 
listowych 6127075, przesyłek poleconych 

E: 

Szendler otrzymał ranę nożem w plecy.. Posz 
kodowanemu udzłelono na miejscu pomocy. 
Kuratorjum Okr. Szkolnego zostało o powyż- | 
szem powiadomiono. 

NIKA 
63248, listów wartościowych 2741, paczek 
bez. podanej wartości 10534, paczek z poda- 
ną wartością 2049, zleceń pocztowych 4116, 
wpłacono przekazów pocztowych 13003, 
na kwotę 1902580 zł. wpłat w PKO doko- 
nano 10348 na kwotę 5858084 zł., czasopism 
nadano z Wilna 444273, telegramów 11282, 
rozmów telefonicznych międzymiastowych i 
międzynarodowych przeprowadzono 16876. 

W tymże okresie nadeszło do Wilna prze- 
syłek listowych 2482281, przesyłek pole- 
conych 54747, listów wartościowych 5934, 
paczek bez podanej wartóści 10984, paczek z 
podaną wartością 2072, zleceń pocztowych 
2611, wypłacono przekazów 38251, na kwo- 
tę 4082058, wypłat w PKO dokonano 2699 
na kwotę 450940 zł., czasopism nadesłano 
267117, telegramów 14073, rozmów telefoni- 
cznych międzymiastowych. i miedzynarodo- 
wych przeprowadzono 23706, miejscowych 
m 

zeczywisty ogólny przychód urzędów 
cztowych w Wilnie wynosi 304704 zh m 

KOMUNIKATY 
, — Konsułat łotewski w Wilnie komuni- 

kuje, że w sobotę 'dn. 26 b. m. Konsulat 
będzie nieczynny z powodu rocznicy uzna- 
nia Łotwy de jure. 

BALE I ZABAWY. 
(— Bal Czerwonego Krzyża. Dn. 11 lu- 

tego, w salach Kasyna Garnizonowego, od- 
będzie się doroczny bal Czerwonego Krzyża, 

który wzorem lat ubiegłych zgromadzi nie- 
wątpliwie elitę towarzystwa wileńskiego. 

— Komitet Domu św. Antoniego urzą- 
dza w tradycyjny ostatni wtorek karnawało- 
wy, od godz. 9 wiecz. do 12 zabawę tańcu- 
iącą. 

я я RÓŻNE 
— ©О przeniesieniu Kowsza. Członek kon- 

systorza prawosławnego w Wilnie duchowny 
Kranowski wystąpił z wnioskiem o przenie- 
sienie znanego. duchownego Aleksandra Ko- 
wsza na prowincję, 

Kowsz w chwili obecnej pełni obowiązki 
proboszcza w cerkwi na Snipiskach. 

— Nie wychodzą organy b. „Hromady“, 
Od. dn. 15 grudnia r ub. w Wilnie nie wycho- 
dzą białoruskie Rae wydawane przez by- 
lych hromadowców. Czyżby cofnięcie wscho- 
dnich kredytów?... 

— Losowanie loterji na sanatorja graźli- 
cznych policjantów zostało odroczone. Za- 
rząd Główny Stowarzyseznia Policyjnego 
Domu Zdrowia w Warszawie zawiadamia, 
że wobec niezakończenia rozprzedaży bile- 
tów loteryjnych loterji na sanatorja gruźli- 
cznych policjantów, losowanie nie odbędzie 
się w styczniu, a w końcu lutego rb. Nr. Nr. 
wygranych będą podane do publicznej wia- 
domości drogą og.łoszeń w pismach i urzę- 
dach policyjnych i administracyjnych. Bile- 
ty w dałszym ciągu są do nabycia we wszyst 
kich urzędach policyjnych po cenie 50 gro- 
szy. Wygrane przekraczają kwotę 120 tys. 

złotych. % 
— „Bratnia Pomoc“ gimnazjum im. ks. 

A. ]. Czartoryskiego w Wilnie gorą dziękuje 
P. Żofji Kossowskłej za łaskawe ofiarowanie 
czystego dochodu (51 zł. 5 gr.) ze swego 
odczytu w dniu 20-I r. b. 

— Nieprzyjemność p. Wałta. W dniu 22 
bm. starostwo Grodzkie ukarało w trybie dy- 
skrecjonalnym, jednodniowym aresztem Cha- 
ima Wałta (Wingry Nr. 27) za niestosowne 
zachowanie się w Urzędzie Starostwa. 

Jest to zdaje się jedyny sposób aby nau- 
czyć grzeczności interesantów którzy są zbyt 
pewni siebie i nie chcą liczyć się z powagą 
urzędu. Ciekawe jakie represje stosowane bę- 
dą wobec nieuprzejmych urzędników, a tych 
jest w Wilnie niemało. 

"_ "TEATR ! MUZYKA 
— Teatr Polski (sala „Lutnia”). „Ham- 

let“ z Karolem Adwentowiczem. Dziś, w 
dalszym ciągu nieśmiertelny „Hamlet. Wy- 
stawienie tego potężnego dzieła z K. Adwen- 
towiczem w roli tytułowej, zdobyło sobie 
szeroką popularność, to też codziennie Te- 
atr Polski bywa wypełniony przez najinteli- 
gentniejsze sfery naszego miasta, oraz uczą- 
cą się młodzież. 
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POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ 
Wczorajsze posiedzenie Rady Miej- 

skiej przeszło nudnie. Po za kilkoma 
mniej lub więcej humorystycznemi wy- 
stąpieniami r. Dzidziula wszystkie pun 
kty porządku dziennego załatwione zo- 
stały bez większych utarczek słównych 

Na wstępie na wniosek r. Stążow- 
skiego zdjęto z porządku i odesłano do 
kom. finansowej punkty 7 i 8 porząd- 
ku dziennego, (dotyczące unormowania 
uposażenia architekta miejskiego i zali- 
czenia do wysługi lat pracy poprzed- 
niej kier. Biura statystycznego T. Na- 
górskiego poczem przewodniczący p. 
prezydent „Folejewski dał odpowiedź 
na interpelację „Bundu”, złożoną na 
poprzednim posiedzeniu Rady—w spra 
wie zaangażowania dr. Szermana. Pan 
prezydent zastrzegł się, że udziela jej 
jako prezydent i wyjaśnił, że w myśl 
odnośnego artykułu regulaminu Rady 
Miejskiej Prezydent ma prawo angażo- 
wania personelu magistrackiego i nikt 
nie może ingerować w tej sprawie. Pra 
si o przejście do porządku dziennego 
w tej sprawie na co Rada zgodziła się. 
Z kolei odesłano do komisji finansowej 
szereg wniosków. 

Działalność Komitetu Rozbudowy. 

W sprawie sprawozdania z działal- 
ności Komitetu Rozbudowy m. Wilna z 
którego dowiadujemy się, że: 

W okresie sprawozdawczym Bank 
Gospodarstwa Krajowego przyznał 37 
pożyczek na sumę zł. 2.090.750, zaś ad 
chwili powstania Komitetu ogółem 129 
pożyczek na sumę zł. 4.694,750, na któ 
re wydał promesy. Pożyczki te zostały 
użyte w sposób następujący: 

W 31 domach roboty wykonano, 
przyczem utworzono 185 mieszkań skła 
dających się z 698 izb mieszkalnych i 
zawierających ogółem 70.778 mtr. sze- 
ścien. kubatury murów. Ogólna suma 
udzielonych pożyczek zł. 1.578.900. 

W 12 domach dokonano kapital- 
nych remontów; w 2 domach roboty bu 
dowlane są na wykończeniu; w 2 do- 
mach roboty są w toku; w 6 domach do 
robót się przystępuje; w 17 domach 
do robót jeszcze nie przystąpiono. 

4 promesy po zł..50.000, czyli na 
sumę zł. 200.000. B.G.Kr. wydał gminie 
m. Wilna na remont domów prywat- 
nych, z których 3 promesy na złotych 
150.000 zostały zrealizowane. 

W chwili obecnej pozostaje 5 wnio- 
sków Komitetu na sumę zł. 424.000 nie 
załatwionych przez B.G.Kr., poczem 
kontyngent kredytowy budowlan. jest 
wyczerpany. Kontyngent na r 1929-jesz 
cze nie został wyznaczony. 

* Qd sierpnia r. ub. Komitet przesyła 
swoję wnioski do Oddziału Banku Go- 

spodarstwa Krajowego, który został ot 
warty w Wilnie. Pożyczek na drobne 
remonty domów prywatnych Komitet 
przyznał za cały czas 242 na ogólną su- 
mę 168.480 zł. 

Wobec tego, że poczyniono zarzu- 
ty, jakoby w sprawozdaniu tem były 
pewne nieścisłości, na wniosek r. Ra- 
fesa uchwalono zwrócić się na następ- 
nym posiedzeniu Rady do przewodni- 
czącego Komisji wiceprezydenta Czyża 
(nieobecny) o uzupełnieniające wyjaś- 
nienia. 
minu działania ulgowych przepisów w 
przedmiocie przymusu kanalizacyjnego 
i zmniejszonych opłat, pobieranych 
przy zatwierdzaniu projektów częścio- 
wej hanalizacji posesji uchwalono usta 
lič termin do 31 marca rb. z tem, że 
Magistrat ma prawo w wypadkach po- 
szczególnych przesunąć go do 30 kwie- 
tnia rb. 

Dotychczas skanalizowano już 194 
posesyj, do 1. 4. rb. zakończone zosta- s 
ną roboty w 171 posesjach. 

W sprawie ustalenia opłat za infor- 
macje z biura adresowego dla urzędów 
państwowych uchwalono pobierać 15 
gr. za informację co da wpływu 15.000 
rocznie. 

Wybory do Rady Komunalnej Kasy. 

Po załatwieniu przez Radę szeregu 
kolejnych punktów porządku dzienne- 
go przewodniczący zarządza przerwę, 
celem odbycia narad z przedstawiciela- 
mi ugrupowań w sprawie wyborów 12 
członków Rady i 5 Komisji Rewizyj- 
nej Komunalnej Kasy Oszczędności m. 
Wilna. W myśl statutu z ogólnej ilości 
członków Rady ośmiu stanowią człon- 
kowie Rady i dwaj przedstawiciele Ma- 
gistratu. 

W wyniku porozumienia ugrupowań 
ukonstatuowana została Rada Kasy Ko- 
munalnej w składzie następującym: r.r. 
Engel, Korolec, Stążowski, Ladowski, 
Kagan (ci dwaj z poza Rady), Spiro, 
Czernichow, Wańkowicz, Jensz, Zasz- 
towt, prezydent Folejewski oraz ław- 
nik Żejmo. 

Do komisji rewizyjnej weszli: r.r. 
Krasowski, Kurczyn, Bartnicki, K. Kruk 
i Szłapelis. 

Na tem posiedzenie Rady zakończo- 
no. Wśród radnych z listy Nr. 4 po raz 
pierwszy zasiadła p. Anna Rozental, 
która weszła do Rady na miejsce r. Ka- 
gana. 

TADEUSZ 

  

ATSITIKTINIS EE ITS 

Niedzielna premjera popularna. W nie- 
dzielę o g. 3-ej p. p. po raz pierwszy, zaś O 
godz. 5: m. 30 p. p. po raz drugi, grana 
będzie „Pani Wołodyjowska*, w insceniza- 
cji Józefa Popławskiego. Ceny od 20 gr. 

Premjera „OJCA“ — Strindberga z Ka- 
rolem Adwentowiczem w roli tytułowej, wy- 
znaczoną jest na wtorek. 

— Reduta na Pohulance. „Murzyn war- 
szawski“. Dziś, po raz 9-ty i jutro komedja 
w 3-ch aktach Antoniego Słonimskiego p. t. 
„Murzyn warszawski”. Postać Hertmańskie- 
go kreuje Stefan Jaracz. AR 

— „Trójka hultajska*. W niedzielę, dnia 
27-goib. m. o godz. 15 m. 30 arcywesoła 
krotochwila Nestroy'a ze śpiewami, muzyką 
i tańcami — „Trójka hultajska* z udziałem 
p zespołu Reduty. Ca 

ilety w cenie od 50 gr. sprzedaje biu- 
ro „Orbis“, 

— Występ taneczny Anety Rejzer- 
Kapłan. W sobotę 26-go b. m. odbędzie 
się w Sali Miejskiej o godz. 11. 30. drugi 
popis znanej tancerki Anety Rejzer- Kavłan 

Wystąpią również wszystkie grupy jej 
ucze ic. Bilety do nabycia w skł. aptecz. 
J B.Segal, Mickiewicza i róg Zawalnej i 
Rudnickiej. 

— Trzeci raz jasełka Ostrobramska. 
jakoś w tym rok u cicho z Jasełkami w 
Wilnie — mało tego jest. A przecież takie 
to piękne. — Co za orysinalność pomysłu 
dzieje z przed dwu prawie tysiąca lat, z 
Palestyny przeniesione na nasz grunt swoj- 
'ski, rodzinny, Co za różnorodność treści i 
sceny. Betlejem, pasterze, „nieodłączny dja- 
beł, Herod, żydek, nasz tutejszy  Dziaduś, 
źłnierz polski, śpiewy aniołów, dziarski 
tiniec góralski, a w całej tej rozmaitości 
jaka wielka jednolitosć — wszystko oparte 
na zasadach wiary, na faktach historycz= 
nych — i jednocześnie takie to nasze 
swojskie i roztkliwi i ucieszy, zabawi wszy- 
stki.h, a mimo to zostenie w duszy coś 
wzniosłego nie demoralizującego. 

Tem się odznacz ją zwłaszcza Jasełka 
Rvdla. To też Komitet Odnowienia Kaplicy 
5 wiątyni Ostrobramskiej ulegając wielkiemu 
ralezaniu publiczności wileńskiej, zado- 
wolonej z dwóch uprzednich A 
w (Ognisku Kolejowym i Sali M ejskiej), po 
raz trzeci wystawia siłami dram tycznego 
Kółka Ostrobramskiego Jasełka Rydla w 
Sali Klubu Kolejowców (ul. Dąbrowskiego 
Nr. 5 — dawniej Wronia) w niedzielę 27 
stycznia r. b. o godz. 6.30 wieczór. Ceny 
biletów bardzo niskie — zaczynając od 50 
groszy. REA 

Dochód przeznaczony na odnowienie 
Ostrej Bramy, Kościoła i Kaplicy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Aresztowanie przemytnika na Dworcu 

w Wilnie. Na dworcu osobowym w Wilnie 
aresztowano wczoraj mieszkańca m. Kraśne 
nad Uszą J. Bodziiina. Przy aresztowanym 
znaleziono 30 litrów spirytusu skażonego. 
Areszt nastąpił wskutek  konfidencjonalnej 
wiadomości, o tem, że Bodziun uprawia szmu 
giel spirytusu i medykamentów. 

— Bójka o spadek. Dn. 24 bm. na 3 dzień 
po śmierci matki Michalina Szejbar (Jerozo- 
limska 1) wszczęła kłótnię z braćmi. kłótnia 
doprowadziła do bójki. Zajście powstało na 
tle podziału spadku. 

FIARY. 
Ku uczczeniu ś.p. Kazimierza Wimbora 

w drugą rocznicę jego Śmierci urzędnicy 
starostwa Grodzkiego w Wilnie składają na 
żłobek im. Marji zł. 33.50 (trzydzieści trzy i 
50 gr.). 

„Ku uczczeniu pamięci ukochanego mę- 
ża Zygmunta Węcławowicza w pierwszą 
bolesną rocznicę śmierci Marja Węcławowi- 

  

czowa na Żłobek Imienia Marji 50 złotych. 
Na Dom Dzieciątka Jezus 50 złotych. 

Ku uczczeniu pamięci drogiego ojca 
Ottona Węcławowicza Helena i Marja Wę- 
cławowiczówny na Macierz Szkolną 50 zł. 

Z SĄDÓW. 
Echa poświęcenia kooperatywy 

: w Sužanach. 

Trudno sobie wyobrazić, aby jakakol- 

wiek uroczystość mogła się u nas, obejść 

bez odpowiedniego zakrapiania. _ . 

Baczewski ma wielu zwolennikėw, a ci 

tulko czekają na okazję. Taką właśnie 

okazią była uroczystość poświęcenia koo- 

peratywy w Sużanach. Poświęcili, wyslu- 

chali W przepili jeden do drugie- 

0 1 rozeszli się. 2 . 

й Naogół nastrój był podniosły, niektó- 

rzy zaś (ci najgorsi zwolennicy „Baczew- 

skiego) biesiadnicy taki poczuli w sobie 

animusz, że uczuli potrzebę wyładowania go. 

Do tvch należeli: P. Rusiecki, W. Żu- 

kowski i W. Gulbinowicz, którzy wracając 

z uroczystości spotkali między wsią Pa- 

wlukańce a Gryciuny B. Kuleszo i pobili 

go dotkliwie. Kuleszo stracił oko. 

Sprawa oparła się o Sąd Okręgowy, 

który rozpoznawał ją w trybie uproszczo- 

ZEW trakcie przewodu Sądowego proku- 

rator p. Tarasiewicz prosił o przekaza- 

nie sprawy do Urzędu Prokuratorskiego 

celem skierowania jej do sądzenia w peł 

nym komplecie sędziowskim. Jako motyw 

była okoliczność, że przestępstwo oskar - 

żonych (ciężkie uszkodzenie ciała) nie 

może być rozpoznawane w trybie upro- 

SZCZONYMe 
2 

Sąd przychylił się do tego wniosku. 

Oskarżeni zasiądą znów wkrótce przed 

Sądem. Wracając do domu pomstowali 

na Baczewskiego, który spowodował tyle 

kłopotu. 

 SREZZWEEETREEC ES ZOKTREOSTZSOKKERZCO 

RADJO. 

| Piątek, dn. 25 stycznia 1929 r. 

1156 12.15: Transmisja z Warszawy: 

Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej 

w Krakowie, oraz komunikat meteorolog. 

16.00 — 1620: Odczytanie programu dzien- 

nego, repertuar teatralno-kinowy i chwilka 

litewska. 16. 0 — 16.35: Kurs języka wło- 

skiego. 16.15 - 17.00: Audycja dla dzieci. 

17.10 1725: Audycja literacka. 17.25— 

17.50: Tr. z Krakowa: „Rozwój ięznaczenie 

komunikacji lotniczej* odczyt. 17.55 — 

18.50: Tr. z Warszawy: Koncert mandoli- 

nistów, 18.50 — 19.15: „Skrzynka pocztowa” 

1915 19.45: Interludjum z Filharmonii. 

1945—2000. Odczytanie programu na $0- 
botę komunikaty isygnał czasu Z W-wy. 
2000—20.15: Tr. z W-wy: Pogadanka mu- 
zyczna. 2030 — 22.00; Tr. z W-wy: Kon- 
certu z Filharmonji Warsz. Po transmisji 
jak zwykle komunikaty: P. A.T. policyjny, 

sportowy i inne, Oraz „Podróż detektoro- 

wa* no Europie (transm. ze stącyj zagra- 
nicznych. 

GIEŁDA WARSZRWSKA 
24 stycznia 1929 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

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

Dolary E 8.90 8,92 8,8877 
В>а 123.90 124.21 123,69 

Holandja 357,51 35742 35832 

Londyn 43,25 43,36 43,15 

Nowy-York 8,90 8.92 8.88 

Paryż 34 87 34.96 34.78 

Praga 26,79 26.45 26.33 

Szwajcarja 171.49 171.92 171 05 

Stokholm 238,43 239,03 237,83 

Wiedeń 125,28 125.59 12497 

Włochy 46,68 46,80 46.56 

Marka niem. 211.96 

W sprawie przedłużenia ter- 3, 

1 PRZECRADŹEK URBANISTYCZNYCH. 

Strasznie „„nado'adio! 
„Kopio, kopio i co oni tam kopio?* — 

Zwrócił nam raz uwagę jeden z przechod- 
niów. Nie jesteśmy jego zdania. Kanalizacja 
zakładanie kabli i t.d. 'i t.d. jest rzeczą nie- 
zbędną, bez której żadne miasto kulturalne 
obyć nie może. Czy jednak również nie ma- 
ja racji ci, którym widok wiecznie rozkopa- 
nych ulic wileńskich w całym tego słowa 
znaczeniu — nadojadł. Ażeby coś zrobić trze- 

Jest to. kanon — to trudno; wszy- 
y jednak od tego jak robić Wszę- 

dzie przecież prowadzi się roboty po trochę, 
ale nigdzie niemą tak wtecznie i beznadziej- 
nie porujnowanych ulic jak u nas w Wilnie. 
Bywa że jeden i ten sam kawałek rozkopuje 
się po kiłka, ba kilkanaście razy. Raz tu, ju- 
tro drugi i tak wciąż w kółko. Coś, gdzieś 
jest nie w porządku... Cały szereg ulic za- 
tarasowanych zupėlnie, inne do połowy. Nie- 
dawno jedna z najbardziej ruchliwych ulic, a 
mianowicie Zamkowa, tak przepołowiona 20- 
stała w blizkości Skopówki, że co chwila 
ruch utykał, zamierał, powstawał rwetes nie 
do opisania, ciągle poa groźbą katastrofy dla 

ochodów, dorożek, taxów no i oczy- 
iście pasażerów. 

Taki naprzykład „kopiec Wandy* usy- 
pany podczas robót kanalizacyjnych na sa- 
mem - skrzyżowaniu 4-ch ruchiiwych ulic: 

   

   

    

Wileńskiej, Niemieckiej, Dominikańskiej i 
Trockiej, co połączone było ze wstrzymaniem 
ruchu kołowego w tym miejscu na całe 2 
miesiące, nie można nazwać inaczej jak skan- 
dalicznem wprost grzebaniem się w jednem 
miejscu, zwłaszcza że przez ten punkt prze- 
biegają dwie linje autobusowe (3-cia i 4-ta), 
które zmuszone były do częściowej zmiany 
w, trasy | 

jarbaska ulica niewiadomo już jak długo 
przypomina sobą miejsce niedawnego trzę- 
sienia ziemi, a wszyscy jeszcźe pamiętamy, 
niezwykłe w innych ulicach nie obfitujących 
w gejzery, wylewanie podziemnej rzeki Ko- 
czergi na jezdnie ulicy Mickiewicza przez 
pompy motorowe. Był to niewątpliwie wi- 
dok niesamowity tem niemniej jednak prze- 
widziany być powinien w planach robót ka- 
nalizacyjnych i stanowczo za wiele mamy 
„katastrof” różnego rodzaju, w typie naprzy- 
kład zapadania jezdni w tydzień po zasypa- 
niu kanału. 

Zatrudnianie bezrobotnych jest rzeczą 
chwalebną, ale przyśpieszając nieco roboty 
kanalizacyjne można tych samych bezrobot- 
nych zużyć dla innej jakiej inwestycji w 
naszym mieście. 

Przechodzień. 

  

LX Środa Liferacka 
Sześćdziesiąta środa literacka była po- 

święcona analizie twórczości literackiej uta- 
lentowaneį powiešciopisarki pani Kossak- 
Szczuckiej. 

P. profesor Wincenty Lutosławski w 
swoim referacie wyrażał się z ogromnym 
entuzjazmem o twórczości P. Kossak-Szczuc- 
kiej, zachwycał się zarówno jej wybitnym 
talentem, jak też pięknym językiem, odczu- 
ciem i zrozumieniem duszy polskiej. 

Zaledwie w kilku słowach podnosząc 
walory „Pożogi* więcej już czasu poświęcił 
analizie „„Beatum Ccelus'* powieści która we- 
dług prelegenta, wspaniałym stylem, pięk- 
nym językiem, mistrzowskiem ujęciem ów- 
czesnej epoki a przedewszystkiem znakomi- 
tym opisem cudownego uzdrowienia woje- 
wody, stawia Kossak-Szczucką w rzędzie 
największych współczesnych pisarzy —poł- 
skich. 

Po tak świetnych początkach, nie za- 
dawalniają profesora Lutosławskiego wielcy i 
i mali, ani książka dla dzieci, Przygody Kac- 
perka i dopiero „Złota wolność, jest dla nie- 
go prawdziwem arcydziełem, tak wielkiem, 
jakiego od czasów Sienkiewiczowskiego La- 
tarnika, prelegent nie pamięta. Jest arcydzie- 
łem dlatego, że powieść składają ca się z 
kilkunastu jakgdyby odrębnych epizodów 
stanowi jedną zwartą wielką całość, dzięki 
idei i myśli przewodniej i bohaterowi powie- 
ści Sebastjanowi Pielszowi, który z arjanina, 
jakim jest na początku powieści, dzięki prze- 
życiom i ewolucjom duchowym wraca. de 
katolicyzmu. 

. Metoda objęcia szerokich horyzontów i 
wielkich postaci z 17 wieku, jak Skarga, 
Król Zygmunt, Chodkiewicz i wielu innych, 
zmusza do przedstawiania tylko rzeczy za- 
sadniczych i głównych z poniechaniem drob- 
nych przeżyć poszczególnych postaci. Po 
przeczytaniu Złotej wolności, rozumie się 
jasno, dlaczego Polska nie została heretycką, 
pomimo tendencji, jakie ku temu miała w 
siedemnastym wieku. 

„,Szezucka znakomicie przedstawia — па- 
strój duchowy i polityczny epoki zygmun- 
towskiej, zarówno wielkie, bohaterskie czy- 
ny, (wspaniały opis bitwy pod Kirchholmtem) 
jak też i polityczne warcholstwo ówczesnej 
szłachty prowadzące do anarchji i później- 
szego upadku Rzeczypospolitej, wzłoty du- 
chowe i herezje religijne. 

W zestawieniu z Sienkiewiczowską Try- * 
logją wykazuje Złota wolność Kossak-Szczuc 
kiej te same walory językowe, równą war- 
tość opisów, wyrazistość postaci i KAL 
epoki, lecz góruje nad Trylogją subtelnością 
ujęcia duszy ludzkiej, z prawdziwą  mae- 
strją Szczucka w swoich powieściach sięga 
i porusza sumienia.. ё 

Prelegent kończy swój referat wyraże- 
niem zadowolenia, że po nieżyjących już 
wielkich twórcach berło powieści. polskiej, 
kobieta ujęła w swoje ręce, i dziwi się że 
zeszłoroczna nagroda literacka nie jej przy- 

padła w udziałe. < 
Po referacie P. Z. Minkiewiczówna od- 

czytała kilka charakterystyczniejszych ustę- 
pów ze Złotej wolności, Dziwnem się wyda- 
je, że prof. Lutosławski pominął milczeniem 
„Ź miłości” powieść niezmiernie piękną w 
swojej duchowej ekspresji. Z. K. 

  

 



SPORT. 
Różne wiadomości. 

Mistrzostwo Górnego Śląska zdobył 
Czech Bronisław. W biegu na 18 kim. był 
dru.im za Szostakiem A. ale w skokach 
madrobił purktami. Ostateczna zatem kla- 
syfikacja jest następująca (w biegach i sko- 
kach razem) 1) Czech b., 2) Szostak Anto- 
ni, 3) Czech Władysław. 

* 

Na narciarskie mistrzostwą Europy, 
Które odbędą się w tym roku w Zakopa- 
mem, zjedzie się niewątpliwie elitą narciar- 
ska świata (jak wiadomo poza Europą nie- 
ma dobrych zawodników-narciarzy). Przy- 
jazd swój zapowiedzieli Norwedzy i Szwe- 
dzi, co już przesądza © wysokim poziomie 
zawodów. 

* 

Mistrzostwa Europy w jeździe szybkiej 
ma lodzie, rozegrywane w Davos, zdobył 
ostatecznie Ballagrund (Norwegja) przed 
Thunber.iem (Finlandja) i Larsenem (Nor- 
wegja). Thumberg zwyciężył w biegach 
krótkich (500 i 1500 metr.; uległ jednak 
ma 5i 10 kim. Po wieloletniej walce udało 
się nareszcie Norwezom zepchnąć Finna 
ma drugie miejsce, mimo to może on na- 

dał być uważany za najlepszego łyżwiarza 
świata. * 

Podczas gdy my marźniemy, na Riwie- 
rze słońce i pogoda. Zaczął się już szereg 
turniei, w których biorą udział najlepsze 
rakiety kontynentu. Oczy»iście nie spoty- 
kają się one na każdym turnieju, umyślnie 
się unikaja mogą wybierać. Nie chcą. wal- 
czyć zajadle o pierwsze miejsce z ewen- 
tualną klęską więc startują do gorzej ob- 
sadzonych zawodów. 

Jednak w Monte Carlo Morpurgo, mistrz 
Włoch i superas spotkał się w finale z 
Brugnem sławnym „monsqueterem* francu- 
Skim. „Toto* nie był w formie, natomiast 
Morpurgo w znakomitej. To też Włoch zwy- 
cięzył bezapelacyjnie 6:3, 6:2, 6.2. 

Perlmuttera Ultramaryna 
jest bezwzględnie najlepszą i naj- 
wydatniejszą farbą do bielizny i ce- 
lów malarskich. Odznaczona na wy- 
stawach w Brukseli i Medjolanie 

złotemi medalami 
Biura Fabryki Ch. Perlmuttera, 

Lwów, Słoneczna 20. 

Wszędzie do nabycia. 
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ZE ŚWIATA 
— Statystyka kinematografów. Pismą 

zagraniczne przynoszą ciekawe dane staty- 
Styczne, dotyczące rozwoju  kinematograiji 
w poszczególnych państwach. Ze statystyki 
tej wynika, że najwięcej kinematografów, ba 

Blejski Kluematograi 
Kultūralno-Ošwiatowy 

SAŁA MIEJSKA 
«+ atrohrameka 3 

Gd dnia 25 de 29 stycznia 1929 r. 
włącznie będzie wyświetlany film: 55 
8-miu aktach. Ten film pokaże wilnianom, którym nie sądzono oglądać przepychu szwajcarskiej 
natury, wspaniały obraz walk sportowych, rozegrannych podczas Olimpjady Zimowej 

na białej arenie St. Moritz w Szwajcarji. Kasa czynna od godz. 
godz. 4-ej. Następny program: „NA STOKACH CYTADELI". 

NA BIAŁEJ ARENIE 

3 m. 30. Początek seansów Od 

m" 

* (WALKA NARODOW) 
Wielki film sportowy W 

1928 roku 

  ogółem 56.103 mają państwa amerykańskie, 
podczas gdy na Europę przypada wszyst- 
kiego 21.640 kin. Z poszczególnych państw 
największą liczbę kinematografów wykazu- 
ja Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, 
które mają ogółem 20.500 kin; na drugiem 
miejscu pod względem ilości teatrów świetl- 
nych stoi Daleki Wschód z 3.629 kinema- 
tografami, dalej idzie Ameryka Południowa, 
która ma ogółem 3.598 kin, Kanada — 1019 
kin, Afryka — 644, Azja Mniejsza — 71. Z 

NA SCENIE: Ostatnie występy! 
Ulubienice publiczności! Test: „НЕО° 

Wiieżska 38. 

NA EKRANIE: 

niejsze kobiety 

Szczyt erotyzmu " 
Sztuka dh pr szampańskim humorem, 

Piogram karnawałowy! Tańce na scenie i na ekraniel 

SIOSTRY KORZENIEWSKIE 
wykonają najnowsze tańce. Zupełnie nowy repertuar. 

„NOWOCZESNY CAZANOWA” 
W rol. gł.: HARRY LIEDTKE, VIVIAN GIBSON i i'ni. Najpić 

Najrozkoszniejsze tancerki! Oszałamiający przepych wystawy. Seansy: 4, 6, 8 i 10.15. 

  

pośród państw europejskich największą ilość 
kinematografów wykazują Nićtmcy, które po- 
siadają 4.293 kina, na drugiem miejscu stoi 
Anglja z 3760 kinematografami, dalej idzie 
Francja — 3354, Włochy — 2.000, Hiszpania 
— 1.500, Szwecja — 1016 i t. d. 

Największą gęstość sieci kinematogra- 
fów wykazują Stany Zjednoczone Ameryki 
Północnej, gdzie 1 kino przypada na 6.500 
mieszkańców. Z pośród państw europejskich 
na pierwszem miejscu stoją pod względem 
gęstości kinematografów Węgry, gdzie 1 
kino przypada na każdych 16.000, a jedno 
miejsce na każdych 45 mieszkańców. W 
Niemczech przypada jedno miejsce w kine- 
matografie na 49, we Francji — na 59 mie- 
szkańców. 

  

— 

Kino „Piccadilly“ 

NA SCENIE; Gościnae występy znanych artystów w 

teatrów Rewji Warszawskiej: 

Maski aktualny piosenkarz. 

Orsza-Bojarski duet śpiewno-taneczny. 

а00 klasyczna tancerka TROPACARO. 

paryskich т 

WIELKA 42. 
szych nóżekii! K 

całkowiie programy kabaretowe 

(Taniec... pieniącz... miłość...) Wzruszaj 

biał;ch niewolnic. W rolach głównych: 

KASTNER i in. Niewidziane d 

Kino-Teatr „POLONJA* Mickiewicza 22. 

« miłość węgierskiej hrabianki 

usic-hallów 

NA EKRANIE: Przebojowy film doby obecnej   SLUGA 
(Prawo kobiecego serca). W roli gł. BILLIE DOVE. Obraz ilustruje 

i ы Iki do urouziwego wieśniaka i przeszk 
miłośne romantyc nej brabianki, której serce posiądł urodziwy ordy 

jej narzeczonego. Seansy o gocz. 4, 6, 8 i 10.20. 

Dziśl Najpiękniejsze arcydzieło światowel wytwórni „UPA* r. 29. Film który przewyższa „MOULIN ROUGI 

„Tajemnica Gabinetu Restauracyjnego“ 
ący dramat erotyczny w 12 akt., osnuty na ile życia współczesn. 
egzotyczna piękna ELLEN RICHTER, DINA GRALLA, BRUŃ 

otąd całkowite odtworzenie wspaniałej rewji paryskiej. Przegląd najpiękni 
onkurs najpiękniejszych kobiet świata! Przegląd najnowszych mód i tańców. Czarujący bal 

z udziałem znakomitych girls. Ceny nie podwyższore. 
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Reiestr Handlowy 
Be Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie wcią- 

gnięto następujące wpisy: 

3 w dniu 29, 11. 28 r. 

| 9227. I. A. „Cepelowicz Abram“ w Swigcianach, Rynek 11, 
skiep bakalejny i farby. Firma istnieje od 1921 roku. Właściciel 
Cepelowicz Abram, zam. w Święcianach, ul. Szkolna 4. 

2459 — VI. 

‚ 928. |. A: „Charmac Bencel'* w Podbrodziu, pow. Święciań- 
skim, sklep materjałów piśmiennych i książek szkolnych. Firma 
istnieje od 1900 roku. Właściciel Charmac Bencel, zam. tamże. 

2460 — VI. 

9229. I. A. „Charmac Leja* w Podbrodziu, pow. Święciań- 
skim, sklep towarów gałanteryjnych oraz bawełnianych i pół- 
wełnianych krajowego wyrobu. Firma istnieje 1925 roku. Wła- 
ściciei Charimac Leja, zam. tamże. 2461 — VI. 

w dniu 12. 12. 1928 r. dodatkowy. 
3682. Il. A. Kiernowicz Felicja". Przedsiębiorstwo zostało 

zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 2462 — VI. 

ЧЕра w dniu 7. 12. 28 r. dodatkowy. 
7220. Il. A. „Gilerowicz Lejzer*. Plenipotentem generalnym 

firmy jest Kadysz Gilerowicz, zam. w Wilnie, przy ul. Nowogro- 
dzkiej 10-4. - 2463 — VI. 

7561. II. A. „Lewin Kałman*. Przedmiot: skup w celu od- 
sprzedaży wewnątrz Państwa Inu, siemienia i zboża oraz przed- 
siębiorstwo leśne. 2464 — VI. 

7820. Ii. A. „Dzierżawiec Leja”. Przedsiębiorstwo zostało 
ziikwidowane i wykreśla się z rejestru. 2465 — VI. 

A w dniu 12, 12. 1928 r. dodatkowy. 
8823. Il. A. „Ferdynand Chana*. Firma obecnie brzmi: „TA- 

NIE ZRÓDŁO — Chana Ferdinand". 2466 — VI. 

ч w dniu 7. i2. 28 r. dodatkowy. 
212. Il. B. „Wileńska fabryka szczotek i pędzii dawniej B-cia 

Symonowicz —spėlka z ograniczoną odpowiedzialnošcią“. Na 
mocy decyzji Sądu Okręgowego w Wilnie Wydziału Rejestru 
Handlowego z dn. 10 lipca 1928 roku wp:is do rejestru o wy- 

kreśleniu spółki, jako zlikwidowanej, dokonany w dn. 22. 4, 

1927 roku został unieważniony, zarządzono likwidację spółki 

i na likwidatora wyznaczono Bronisława Wincza, zam. w Wil- 
nie, przy ul. Mickiewicza 7. 2467 — VI. 

w dniu 5. 12. 28 r. 
9104. I. A. „Berko Berman i Abram Płotkin — spółka fir- 

mowa“. Skup zawodowy celem odsprzedaży zboża, Inu i sie- 
mienia. Siedziba w Rakowie, pow. Mołodeczańskim. Przedsię- 
biorstwo rozpoczęło działalność 1 stycznia 1928 r, Wspólnicy 

zam. w Wilnie: Berko Berman przy ul. W. Pohulanka 27, i 
Abram Płotkin przy ul. Stefańskiej 25. Spółka firmowa za- 
warta na mocy umowy z dn. 10 listopada 1928 r. na czasokres 
do dn. 1 stycznia 1950 roku z automatyczrtem przedłużeniem | Klao- Randa” arcydziele 
z roku na rok, o ile za miesiąc przed upływem terminu nie na- Tatr y <3iata 
stąpi ze strony kogokolwiek ze wspólników życzenie o rozwią- *cielka 30. Bateżoy dramat ludzkich nam.ętności 
zaniu spółki. Wszelkie akta, umowy, weksle, czeki i plenipoten- 
cje podpisują obaj wspólnicy łącznie pod stemplem firmowym. 

2468 — VI. 

9105. I. A. „Benjamin Frydman“ w Wilnie, ul. Stefańsk: 
38, skup materjałów leśnych celem odsprzedaży. Firma istnieje 
od 1928 roku. Właściciel Frydman Benjamin, zam. tamże. 

2469 — VI. 

9106. I. A. „KRESOWIANKA — Tekla Hartingh* w Wilnie, 
ul. Trock a 1, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1928 roku. 
Właściciel Hertingh Tekla, zam. w Wilnie, ul. Kalwaryjska 27-2. 

2470 — VI. 

9107. I. A. „Mackiewicz Efroim i Magids Elja — S-ka", 
Sklep zboża. Siedziba w Sołach, pow. Oszmiańskim. Przedsię- 
biorstwo rozpoczęło działalność od 1920 roku. Wspólnicy zam. 
w Sołach pow. Oszmiańskiego: Efroim Mackiewicz i Elja Ma- 
gid. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 10 listo- 
pada 1928 r. na czas nieograniczony. Zarząd należy do obyd- 
wuch wspólników. Wszelkie zobowiązania, kontrakty, umowy, 
akceptacje i plenipotencje podpisują obaj wspólnicy: korespon- 
dencję zaś, pokwitowania z odbioru należności, żyrowanie we- 
ksli, czeki podpisuje każdy ze wspólników samodzielnie, 

2471 — VI. 

9108. I. A. Magids Szmaja i Sadowski Szymel — S-ka". 
Sklep mięsa. Siedziba w Sołach, pow. Oszmiańskim. Przedsię- 
biorstwo rozpoczęło działalność od roku 1927. Wspólnicy zam. 
w Sołach, pow. Oszmiańskim: Szmaja Magids i Szymel Sadow- 
ski. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 2 listopada 
1928 roku. na czasokres do dn. 31 grudnia 1930 roku. Zarząd 
należy do obydwuch wspólników. Wszelkie zobowiązania, umo- 
wy, akty notarjalne i sądowe, weksłe, żyra wekslowe, przekazy, 
pełnomocnictwa, żądania sum od wszelkich instytucyj i pokwi- 
towania z odbioru tych sum i dokumentów, kwitów i towarów 
oraz korespondencję pocztową i” inną podpisują obaj wspól- 

nicy. 2472 — VI. 
w dniu 5. 12. 1928 r. 

9109. I. A. „Jakób Tatarski* w Wilnie, ul. Straszuna 15, 
sprzedaż gotowego ludowego ubrania. Firma istnieje od 1928 
roku. Właściciel Tatarski Jakób zam. w Wilnie, ul. Dziśnieńska 
Nr. 4. 2473 — VI. 

9110. I. A. „Sprzedaż waty Rafała Zaksa* w Wilnie, zauł. 
św. Mikołaja 10, sprzedaż waty, watoliny i sztywnego płótna. 
Firma istnieje od 1928 r. Właściciel Zaks Rafał, zam. w Wilnie, 
ul. Kolejowa 3 - 28. : 2474 — VI. 

w dniu 7. 12. 1928 r. 
9141. I. A. „Awrach Dawid“ w Nowo - Pohošcie, pow. Bra- 

sławskim, drobna sprzedaż towarów spożywczo - kolonjalnych. 
Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel Awrach Dawid, zam. 
tamże. 2475 — VI. 

  

Dzisl Najwibitniejszy tragik dwiata CONRAD VEIDT oczaruje, olśni, wzruszy i zadziwi w najnowsz | 

4ŁĘŻCZYZNA Z PRZESZŁOŚCIĄ 
w 12 aktach. Wzruszająca tragedja człowieka niewinnie zakuteza 
wyzutego z czci i honoru. W roli głównej CONRAD VEIDT kaidany, smavanevo biczem, 
  

9142. I. A. „Blejchman Bluma* w święcianach, Rynek 20, 

sklep spożywczo - kolonjalny. Firma istnieje od 1913 roku. 

Właściciel Blejchman Bluma, zam. tamże. 2476 — VE 

= "0143. I. "A. „Borkowska Władysława" w Duksztach, pow. 

Święciańskim, herbaciarnia. Firma istnieje od 1927 roku. Wła- 

ściciel Borkowska Władysława, zam. tamże. 2477 — VI. 

— 4144. |. A. „Brojda Malka" w Łyntupach, pow. Święciań- 
skim, herbaciarnia. Firma istnieje od 1928 r. Właściciel Brojdo 

Małka, zam. tamże. 2478 — VI. 

9145. I. A. „Brojdo Załman* w Kluszczanach, gm. Łyn- 

tupskiej pow. Święciańskim, sklep bakalejno - spożywczy. Fir- 

ma istnieje od 1927 roku. Właściciel Brojdo ZO LE Ge 

że. 
— VI. 

w dniu 11 12. 1928 r. 3 

-9202. I. A. „Trybuchówna Tacjana" w Nowo - Pohoście, 

pow. Brasławskim, sklep towarów włóknistych. Firma istnieje 

od 1928 roku. Właściciel Trybuchówna Tacjana, zam. gs 

ŻĘ 79203. I. A. „Chaim Wiljan“ w Podbrodziu, pow. Święciań- 

skim, hurtowy skład piwa. Firma istnieje od 1926 roku. Wła- 

ściciel Wiljan Chaim, zam. tamże. 2481 — VI. 

w Nowo - Święcianach, pow. 

bawełnianych i półwetnianych 
Właściciel Wol- 
2482 — VI. 

9204, I. A. „Wolison AA 

ięciańskim, sklep towarów 

oo wytodi. Birma istnieje od 1922 roku. 

tson Zysla zam. tamże. 

„I. A. „Zambrzycki Antoni“ w Łyntupach, pow. Świę- 

da sklep Ateno, Firma istnieje od 1923 roku. M 

ściciel Zambrzycki Antoni, zam. tamże. 2483 — V = 

` w dniu 12. 12. 1928 r. 

9207. |. A. „RENESANS WILEŃSKI — Sima Sakowa i 

Spółka”. Prowadzenie sklepu towarów. galanteryjnych. Siedzi- 

ba w Wilnie, przy ul. Niemieckiej 19. Firma istnieje od 26 listo- 

pada 1928 r. Wspólniczki zam. w "Wilnie: Sima Sakowa 

przy ul. W. Pohulanka 11-a, Masza Fejgenberg — przy A 

Wiłkomierskiej 5 i Asna Beker — przy ul. Ostrobramskiej A я 

Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 26 listopada. 

1928 r. na czasokres trzyletni, licząc od dn. zawarcia powyższej 

umowy. Zarząd stanowią wszystkie trzy wspólniczki. Wszel- 

kie weksle, umowy, zobowiązania 1 plenipotencje podpisują 

pod stemplem firmowym w imieniu spółki wszystkie spólnicz- 

ki łącznie lub osoba upoważniona formalną PD: 

przez zarząd spółki. 2485 — VI. 

    

     
   

  

     

   

  

    
      

    

   

  
Dyrekcja Lasów Państwowych w Białowieży 

niejszem rozpisuje konkurs na stanowisko zakól 
traktowane: 

1) Inżyniera - Meljoracyjnego z wynagrodzenie! 
według VII st. sł., ewentualnie wig umówionego 
nagrodzenia ryczałtowego, 

2) Inspektora Budowlano-Technicznego z wyńi 
grodzeniem według VI st. sł., ewentualnie wig umi 
wionego wynagrodzenia ryczałtowego, 

3) Geometry przysięgłego z wynagrodzenie 
według VII st. sł, 

Warunki przyjęcia: 
1) Obywatelstwo Polskie 
2) Ukończone wyższe studja fachowe 
3) Wykazanie dostatecznej praktyki zawodow. 
Kandydaci na powyższe stanowiska winni wnć 

sić podania z odpisami dokumentów i z  podanief 
osób, które mogą udzielić referencyj o kandydacie 
do Dyrekcji L. P. w Białowieży w terminie do @@ 
15 lutego 1929 roku. 

DYREKCJ —3 A. 

   

  

     

   
     

       

| zmew UGO RAZ RZN CCS Я 

š DEKARZE 
wykstalceniem, 8 lat praktyki, po- 

BAWAWA B szukuje posady za samodzielnego, 'В 

Wielkopolak, kawaler 27 lat, z 

róR | lub pod dyspozycją ogólną od mar- 

  

  

DOKTOR a RE. Adres; A. Frankowski, 
' maj. Roskosz, p. Turzec, (Stołpecki).gfj 

D.ZELDOWIEZŻ El m e a sr os" 
chor. weneryczne, mp ы au 
syfilis, narządów 
moczowych, od 9 
—1, od 5—8 wiecz, 

Kobieta-Lekarz 

li. Zeldowiczowa | 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 

[Me 
  

  

„arząd Towarzystwa Kredytowego m. Wilna niniejszem podaje do wiadomości dłużników,j wierzycieli Fi innych 

1) że za nieuiszczenie zaległości i innych należności z poży-czek przez Towarzystwo wydanych odbędą się w 

Nadzorczego.i Zarządu Towarzystwa licytacje publiczne niżej podanych nieruchomości, 

skutku, druga — 26 marca 1929 roku; Licytacje 
stałości wydanej pożyczki, z doliczeniem do tej sumy 
kosztów egzekucji, obciążających dłużnika, a również zaległo-ści 

po 

OBWIESZCZENIE 
osób 

raty bieżącej, 
rozpocznąsię o godz. 12-ej w p.; 2) że zgodnie z £ с 

wszystkich zaległości w ratach, odsetek za zwłokę,wszystkich wy 

podatkowych, skarbowych i komunalnych, o których infor-macje będą otrz 

ieruchomość pożyczka z ratą bieżącą, należnemi od niej odsetkami za zw. 

zainteresowanych. 

położonych w mieście 
lokalu Towarzystwa przy ul. Portowej 4 w 
Wilnie: pierwsza — 11 marca 1929 roku, a jeśli pierw: 

84 statutu Towa rzystwa licytacja się rozpocznie od sumy nieumorzonej pozo- 

i ya 2 A tes tisktutecznionych na rachunek dłużnika, 

mane przed dniem licytacji, przyczem na na” 
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od 12--2i Od 4--6, | 
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bywcę nieruchomości będzie przelana obciążająca sprzedawa-ną n 1 © : y 2 ; RY я 

S pożyczek i listów ani Towarzysowa częścią rat za lata w A že Elas Za Vas Paa o Oka daw R 3—1-ej. 0, 

(Wilno, Portowa 4), w godzinach urzędowych (od 9 do 1 po pot.) lub w o nośnych ks. hip., o ile nieruchomość posiada uregulowaną hipotekę, : 2 - 

mošci, wystawionych na RE 4) że GODY, zn e do licytacji, winny przed rozpoczęciem przetargu złożyć wadjum w wysokości wszystkich a as ten ESEE GRE » СЕЛИРНЫ R ZARA M SZEŃ 

nowanych części rat za lata 1925, 1926 i 1927) zaległych po-datków, oraz wydatków związanych z wystawieniem nieruchomości na licytację; 5) że suma, zao: panowała 1025 1026 ; LEKARZE DENTYĄCI = Ė 

za potrąceniem złożonego wadjum, nieuiszczonej pozostałościpożyczki raty  błeżącej = naležnem i od niej odsetkami za gee ki Po o Bieżiaki bi ži 

1927, a również opłaty aljenacyjne winne być uiszczone. w ciągu dni 14-tu od dnia licytacji; w razie zaś niewniesienia w terminie wskazanym етмопу‹ А 

ca traci złożone > licytacji wadjum, które będzie użyte na opłatę zalegiości podatkowych, kosztów egzekucji, wydatków uskutecznionych na rachunek dłużnika i opłat, należnych To- EMS GE SAR (A WEB DALIS 

warzystwi z wystawionej na sprzedaż nieruchomości, a ta pozostanie nadal własnością dotychczasowego właściciela. Lekarz-Dentysta 0 I 400 a TTT rs) 

| MARYA W blach i złotych 

UA SYN K EEE TA TTK S TAN TSS TTT TSS STT KTS DKK TTT SATA - окцет - 

Licytacja rozpocznie się od sumy należności, Ożyńska-Smolska o piževo Cent każdą adne 

įmuį 7, 8 ; oroby jamy. ustnej. PET dobrz ie- = Ee obejmującej poz. 6, i9 = Plombowanie iusuwa | natychmiastowa. || CZONĄ, pa 
> : 2. |Suma naležnych Towarzystwu | Naležnoscis które mogą pozostać na nie zębów bez bólu.) „(WILOPAK" |, go ryzyka 
s = z należności w ratach, odsetkach ! hipotece sprzedawanej nier :chomošc Porcelanowe i złotej 0. ni 3 Wil. Biuro  Komi- 
я a Z i wydatkach, pow aych na i ———— ы o: e S a sowo - Handlowe, 

= : = 3 RA : : ® łużnika, zj EO = . „ng “= JA: "I 

> ы Nazwisko i imię wlašciciela Ulica i 3 O ias A z 5 £ ©° rzędnikom i uezącym e | 

ja» R = wającego nieruchomość: Suma] ŽŽ = | % ® 8 к siĘ EE „ Ofiarna 4 ” Г 

© ść ta z ri do niej a. 2 3 ® ka Ž * ale ос @ ou оао ' 

ы : jących pierwszeństwo prze = Boy; a > le ożyczki  załat- 

= = š požyczką Towarzystwa zaleg: se Z Н Wydz. Zar. Nr. 38 wiamy dozodnie 
łości podatkowych, skarbo- CJ ® Ę s 3 „i szybko 

> > : + $ s IKOS н z 
i i wych i komunalnych, o których; S 5 s = gc Wil. Biuro Komi- 

2 A nieruchomości. Nr. domu r ala beda otrzymane 3 8 2 £ 5 " иппыш 3 R A 

< prze: niem licytacji, orazłą 2 & = EG ‹ ickiewicza „PR 

E E ® _ |wydatków, które ujawnione] 3 a 3 52 Rradta kagając "i Ltel: 152. _ n62-0 | 
В 5 a zostaną w dniu przetargu, win-| $ “ з & * Simono 36 wielkopolanin —Н 

o na byč ztožoną jako vadium = ® 5 © 8 = : Ž "ukończoną szkułą 

= z przed rozpoczęciem licytacji. ikuszorkaSmiałowska rolniczą, i większą Każdą sumę - 

Złotych i groszy _ З praktyką w intensyw-| gotówki ulokuje- | 4 

1 2 3 4 5 6 с i 9 oraz Gabinet Kosme- nych majątkach, za-| my najsolidniej |“ 

- 7 l 8 tyczny usuwa ZMar- mijowany hodowca,| POd mocne gwa-| : ы = szczki, piegi, wagry, plantator buraków, | rancje bardzo 

25 Kutuzow Bazyli Sołtaniska 41 1012, 5 158,76 149,81 2a) łupież, brodawki, Ku-.szugą od zaraz, lub dogodnie 

81 297 | Kolędo Lucja, Trocki józef i inni Kalwaryjska 75/1 2842,58 435,61 168,54 j Tas rzajki, wypadanie A od 1-szego kwietnia | D. H.'K, „Zachgta“ 

136 718 | Jacewskie M. i T., Gutowska E. i Rajewiczowa Elżbieta Św. Ignacego 5 1260,— 4770,44 1772,28 0 Ва sėw. Mickiewicza 46- posady, Laskawe ofer-| Mickiewicza t 

5 Poatezaice Drobaszewska” Stara 27 2 ES 85213 o ZE m. 6. —ty: Silski, maj. Gaj! tel. 9 05. są 

167 Basson Genia | Popławska > 135,0 А 4 poczta Skorzęcin, Tak aaa i 

168 | zos | Kędzierski Lcjba i Brytaniska Raisa Zawalna S7 4 2605, 5 1800389 336083 a AWWAWAYW5ow Gniezno, Vil. mmm numanau 
191 ojszwiłło Michała spadk. ołtaniska 36/ , 523, 72, i kopolska- 882— 

153 Žarenbo, Helen Krzywa i ai in 389 | „B KUPIO | SPALEDMI **** ZGUBY 
204 9493 | Berkus-Anolik Sora-Ester Sadowa 11 801, — 4241,18 1243,90 25563,30 ОО О 652 О z M p 

207 Kleczkowski Edmund Majakowa i Piaski 137-0 | 2159,— 1179.70 214,66 4113,83 WAWAWAW LOKALE : | 
211 1735 | Perkowscy L.i B..i Malachowska Marja Królewska 9/1 2205, — 7378,26 1982,61 40744,57 B @ gubioną ksiąžkę | 

215 5540 | Wigdorczyk Szyfra ‚ Šw. Ignacego 8 2112,— 6659,49 1934,95 39765,13 IG DOMT drewma- į pe оНЫ wojskową na | 

218 Chaime Chany spadkobiercy Ant ok olska118-b 1255,— 482,01 143 57 2150,41 ne o 5 mieszka- » Е imię Stanisława 

235 8760 | Gurwicz Szloma Antok olska 149 7402, 5 493,70 156,05 2337,40 niąch, placu 180 Mieszka nię Stepowskiego, po 
238 4302 | Surawicz Józeff Witoldowe 33 4500, - 2344,26 562,37 11557,35 sążni, sprzedamy [5 ; > rucznika _ rezerwy» 

241 Sztern Szloma-Hirsza Sołtaniska17 1091,25 233,40 56,18 841,47 zaraz za. 2.000 |>-9. pokojowe  Zuniewažnia się.zie | 

320 Rubinowicz Pejsach Chocimska 29 954, — 442,39 106,12 1589,49 dolarów wielkiemi wygodami, 

341 5166 | Judelewicza Mowszy spadk. Lwowska 47 1676, 2 2901,47 810,20 16650,42 D. H.-K. „Zachęta” | 10 wynajęcia. Ciasna 3 bi 

364 5364 | Deweltowa Berki spadkobiercy Kwaszelnia 21 5285,25 15812,73 4394,14 90304,06 Mickiewicza 1, | 9: 862—2 Zgu ono 

369 Sienkiewiczowie Lucyna i Adam Piaski 54 781, 5 207,74 68.66 1028,46 tel. 9 05. -— ы weksel Nr 1022, wy- 

378 Jankowska Magdalena : Poleska 8 599,60 476,10 99,88 1495,94 —— Pokcik * stawca Dawid Pilc, za | 

418 5955 | Downarowicza Stanisława spadkobiercy - Praczkarnia 15 4%8, — 61833 147,75 3036,25 Nadzwyczaj fanio ‚ zlecenie fabryki te: | 

427 205 | Malinowski Władysław Portowa — 24 5512,50 1255,97 443,23 9108,76 aa as 5 dlą samotnego (ej), Z ktury C. Balberyskie- 

429 „Szochota Michela spadk. | Ponarska 17 711,— 843,81 224,72 3365,86 dam kon: zł.) sprze- asobnem w go, płatny 2 czerwca 

# Kura, Serės Seano 23 Lis O Ча | : samochód wsie Dacie” Sažetkai saieitiai až 9 
46 Burcew Pawel ka Kępa 4,9 3, Królewska 422 — Ukorlowa 48 0 ažnia się. -0 
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