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Katolicyzm a Ideologja 
puństoown. 

W ostatnich czasach zagadnienie 

* stosunku państwa do narodu stało 

się niezmiernie aktualne. Stopniowo 

poczyna się wyrabiać państwowa 
myśl polska i uwalniać się z powija- 

ków nacjonalizmu. 

Banalne frazesy o rodzinie, szcze- 

pie i wreszcie narodzie jako najwyż- 

szej formie uspołecznienia stopniowo 

ustępują z*widnokręgu umysłowości 

polskiej, na ich miejsce wstępuje 

prawdziwie katolicka koncepcja, która 

wychodząc z naturalnej konieczności 

rodziny jako komórki społeczeństwa 

uważa państwo za najwyższą Spo- 

łeczność prawnie doskonałą, nieza- 

leżną od kryterjów narodowych, na- 

ród zaś—za społeczność moralną, 

niezorganizowaną, która ma rolę je- 

dynie w budowaniu kultury narodo- 

  

7% wej, sztuki, literatury i t. d. 
Doktryna katolicka wyraźnie po: 

tępia nacjonalizm jako kryterjum ży- 

cia paūstwowego: „Principium, guod 

dicitur nationalitatis non fundatur in 

Iege naturali, sed est contra bonum 

commune sociale“, tak mówi 
Gredt w Elementa philosophiae ari- 

stotelico - thomisticae. A więc nacjo- 

naiizm nie tkwi w prawie naturalnem 

jest sprzeczny z dobrem ogólnem, bo 

wprowadza destrykcję w życie pań- 

Stwa, które nie może być nigdy bez- 

względnie jednolite narodowo, ze 

względu na rozciągłość i niejasność 

pojęcia „narodowość". „Tymczasem 
4 jednak rzekomo katolickie pismo 

Myśl Narodowa w artykule „Wiara 

w Polskę" p. J. Rembielińskiego; wy- 

stępuje z tupetem przeciw „państwo- 
wej ideologji".' Ideologja państwowa 
przeciwstawiana dziś idei narodowej 

i programowi narodowemu, jest obja- 

wem bezmyślnego werbalizmu. Cie- 

kawa metoda wywracania kota za 

ogon! Bo przecie właśnie nacjona- 

lizm jest doktryną i ruchem, któ- 

ry wcale nie zna logiki i teoretycz- 

nego rozważania, opartego na prze- 

słankach etycznych lub socjologicz- 

+ nych, a uzasadnienie jego opiera się 

" wyłącznie na pierwiastkach irracjo- 

nalnych duszy ludzkiej, mówiąc bez 

ogródek, na niskich instynktach ego- 

izmu narodowego i hakatystycznej 

zachłanności. To też wszystkie twier- 

dzenia nacjonalistów nie mają: żadnej 

wartości, jako sądy  teoretyczno-po- 

znawcze a Są li tylko projekcją stanów 

uczuciowych. Tutaj właśnie jest wer- 
balizm. ldźmy jednak dalej. Ideolo- 

gja państwowa, rozumuje p. Rembie- 

liński, chcąc załagodzić tarcia naro- 

dowościowe i dopiero z biegiem cza- 

su zasymilować mniejszości, tem sa- 

mem wykazuje niewiarę w siły naro- 

du polskiego i w sposób niezmiernie 

szkodliwy, ukrywa, zasłania i zama- 

zuje duchowe oblicze Polski. Tym- 

czasem zaś „naród o wyraźnej indy- 

widualności potrafi niejednokrotnie 

dzięki szlachetności ideałów moral- 

nych (tylko nie endeckich— przyp. aut.) i 

"wielkości tradycji historycznej zacho- 
wać wielką zdolność asymilacyjną“. 
Ależ zgoda na to! Ideologja państwo- 

"wa wcale nie chce osłabiać trzeźwoś- 

ci duchowej narodu i pozbawiać go 

jemu właściwego oblicza, chce tylko 
zatrzeć cechę narodową państwa. 

„Państwo jako pewien porządek пог- 
matywny, jako społeczność prawnie 
doskonała winna opierać się jedynie 

na prawie naturalnem. Niemasz dwóch 

etyk—jednej katolickiej dla jednostki, 
a drugiej narodowej— dla państwa. 

Nie można przecież mówić o pra- 

wie  narodowem lub nie można 
tylko mówić o prawie  słusz- 
nem lub nie. А sprawiedliwość 
prawna, iustitia legalis wymaga, aby 
państwo zabezpieczyło w równej mie- 

rze warunki dla rozwoju dobrobytu, 

„kultury duchowej wszystkim obywate- 

lom, a nie tylko większości narodo- 

wej. Państwo będąc jedynie porząd- 
kiem prawnym, a więc równym dla 

wszystkich, bezwzględnym, nie tamuje 

wcale ekspansji narodu, nie tamuje 

duchowego podboju wyższością cywi- 

lizacyjną. Tu jest właśnie owa szcze- 

nie uwzględnia 

ECHA STOLICY 

д900 wiczprezydenia Warszawy. 
WARSZAWA. 25.1. (PAT). Dziś rano, 

po dwutygodniowej chorobie zmarł wicepre- 
zydent m. Warszawy dr. Wincenty Bogucki. 
Zmarły był prezesem Polskiego Towarzystwa 
Przeciwgruźlicznego i znanym w Polsce i za- 
granicą pionerem medycyny społecznej. 
Przed wojną dr. Bogucki odznaczał się jako 
kierownik rosyjskiej ekspedycji lekarskiej do 
walki z dżumą na Dalekim Wschodzie i w 
Chinach. Dr. Bogucki wzbogacił światową li- 
teraturę lekarską szeregiem prac naukowych, 
dotyczących badań nad dżumą. Dr. Boguc- 
ki wrócił do Polski w roku 1920 i wstąpił do 
wojska jako podpułkownik - lekarz. Stano- 
wisko wiceprezydenta Warszawy objął w ro- 
ku 1927. Dr. Bogucki zmarł na grypę, po- 
łączoną z zapałeniem płuc. Na parę dni przed 
jego śmiercią zmarła również żona. 

Zjazd prezesów okręgowych 
urzęddw ziemskich. 

WARSZAWA, 25. 1. PAT. W dniu 25 
b. m. rozpoczął się w gmachu Ministerstwa 
Reform Rolnych w obecności p. min. Sta- 
niewicza i prezesa Banku Rolnego Ludkie- 
wicza zjazd prezesów okręgowych urzędów 
ziemskich. Zjazd zagaił p. min. Staniewicz, 
poczem naczelnik wydziału Naleszkiewicz 
omówił wykonanie planu prac scalenio- 
wych w roku 1928, w którym scałono 325 
tys. ha, oraz przedstawił plan tych prac na 
rok 1929, przewidujący skomasowanie eko- 
ło 420 ha. Następnie zjazd przystąpił do 
omówienia prac serwitutowych na rok 1929 
—30 oraz wykonania planu parcelacyjnego 
na tenże rok. W dniu jutrzejszym dalszy 
ciąg obrad zjazdu. 

57 nowych podpułkowników 
W dniu wczorajszym ukazał się „Dzien- 

nik personalny M. 5. Wojsk.*, zawierający 
awanse majorów na podpułkowników w 
ogólnej liczbie 57. W poszczególnych ro- 
dzajach broni zaawansowano na podpułko- 
wników: w piechocie — 33, w kawalerji — 
3, artylerji — 6, w działach inżynierii 
saperów, lotnictwie, wojsk łączności, le- 
karzy wojskowych — 15. 

Wśród nowych podpułkowników znaj- 
duje się major Marjan Porwit, były szef 
instytutu wojskowego naukowo-wydawni- 
czego, obecnie komendant szkoły podofi- 
cerskiej w K. O. P. podpułkownik Porwit 
w czasie walk majowych brał czynny 
udział w akcji bojowej w szeregach szkoły 
Podchorążych. 

Nominacje w Kuraforjach. 
Minister W.R. i O.P. mianował w ostat- 

nich dniach wizytatorem do spraw oświaty 
pozaszkolnej w Ministerjum p. ]. Czerniaka. 
Ponadto mianowani zostali  wizytatorami 
szkół: w kuratorjum poznańskiem p. Orłow- 
ski, w Urzędzie Wojewódzkim Śląsku p. 
lgielski, w kuratorjum wileńskiem p. Krasno- 
polski, w wołyńskiem zaś powierzone zosta- 
ły obowiązki wizytatorów szkolnych pp. Za- 
leskiemu i Tatarzance. 

Jednocześnie p. Małowieski został naczel- 
nikiem wydziału w kuratorjum wileńskiem, 
a p. Woźniakowski został zwolniony z obo- 
wiązków wizytatora w kuratorjum lubelskiem 

ZA I PRZEGIW. 
Była kolej — niema kolei. 
Przysłowiowe złodziejstwo Rosji stra- 

ciło swą markę rekordową. Jak donoszą 
pisma bukareszteńskie, zarządzono tam 
rewizję linji kolejowej Clui - Jacobeni, kt6- 
ra od pewnego czasu byłą nieczynna. 

Któż opisze jednak zdumienie odno- 
Śnej kompanji, która wogóle nie mogła 
znależć wspomnianej kolei, gdyż cały jej 
sprzęt i urządzenia poprostu znikły. Nie 
znaleziono ani jednego wagonu, przepadły 
bez śladu semafory, zwrotnice, szyny, a 
nawet oe aji wydarto z ziemi. 

Z całej linji kolejowej —chwilowo nie- 
czynnej—nie pozostał poprostu ani śląd. 
A zatem nowy rekord! 

Niemcy o mniejszości. 

  

  

P. Stressemann stukał 
wając hasło mniejszości. „Le rire* frąncu- 
ski przypomina, jak to Bismark traktował 
sprawę mniejszości. 

w Stół, wysu- 

pocztowa uiszczona ryczałtem. ta 
| Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 
  

Z ZA KORDONÓW. 

TRZY GROSZE P. WALDEMARASA. 

Litewska Agencja Telegraficzna donosi że 
rząd litewski wręczył uwierzytelnionym prze- 
dstawicielom wszystkich państw z któremi Li 
twa utrzymuje stosunki dyplomatyczne, aide 
memoire, precyzujące stanowisko Litwy w 
sprawie wcześniejszego wprowadzenia w ży- 
cie paktu Kelloga i zabezpieczenia pokoju w 
Europie wschodniej. Ponieważ wymiana tych 
not dotyczy bezpośrednio Litwy, przeto rząd 
litewski pragnie poczynić następujące stwier- 
dzenia: 1) rząd polski wyraził pogląd, że 
wszystkie 14 mocarstw sygnatarnych powin- 
ny ratyfikować pakt jednocześnie. Twierdze- 
nie to jest jednak bezpodstawne, gdyż Stany 
Zjednoczone ratyfikowały pakt nie podnosząc 
wcale kwestji jednoczesnego ratyfikowania 
przez pozostałe mocarstwa sygnatarrte; 2) 
troska rządu polskiego o państwa bałtyckie 
i Rumunję nie może być brana poważnie, po- 
nieważ państwa te mogą same zdecydować 
o tem, czy przystąpią do protokółu czy nie. 
"o stanowisko rządu polskiego zdradza tyl- 
ko że Polska chciałaby występować jako 
protektor państw bałtyckich i Rumunji; 3) 
rząd polski dziwi się temu, że propozycja 
Rosji przedłożona została nie Finlandji, Esto- 
nii, Łotwie i Rumunji, lecz Litwie, która nie 
ma wspólnej granicy z Rosją i która wzdraga 
się podjąć stosunki dyplomatyczne z Polską. 
W tej sprawie rząd litewski musi raz jeszcze 
zauważyć, że nieistnienie stosunków dyplo- 
matycznych między Litwą a Polską wynika 
tylko z tego, że Polska narusza traktat su- 
walski, i że Żeligowski oderwał Wilno od 
Litwy. Gdyby Polska tę krzywdę naprawiła, 
to przestałyby dla Litwy istnieć przeszkody 
do nawiązania stosunków dyplomatycznych 
z Polską. W z wiązku z tem rząd litewski 
wskazuje raz. jeszcze na fakt, że brak sto- 
sunków dyplomatycznych z Litwą nie przesz 
kodzi Polsce w przystąpieniu do paktu Kel- 
łoga. Ogólne wrażenie, jakie budzi wymia— 
na not między Moskwą a Warszawą, jest 
takie, że Polska narzuca się wprawdzie pań- 
stwom bałtyckim na protektora, jednakże 
nie chce wyrzec się odrazu O ko środ- 
ka polityki narodowej. Pozatem Polska skła- 
nia się, jak z powyżej przedstawionego wi- 
dać, do tłomaczenia umów międzynarodo- 
wych w dziwny sposób. Stąd powstaje obo- 
wiązek zwracania bacznej uwagi na to, aby 
Polska ścisle i w lojalny sposób wypełniała 
swe zobowiązania. 

„LIET. AIDAS" O NIEUDOLNO- 
ŚCI DYPLOMATÓW . KOWIEŃ- 

SKICH. 

Z Kowna donoszą: W urzędowym 
kowieńskim organie „Lietuvos Aidas'* 
ukazał się ciekawy artykuł, który ;do- 
wodzi, że przynależność Wilna do 
Polski w znacznej mierze zawdzięczać 
należy samej dyplomacji litewskiej. 
Minister spraw zagranicznych Litwy 
Purycki w r. 1921 pierwszy rozpo- 
czął rokowania z Polską w Brukselli, 
a przedtem bezpośrednio  pertrakto- 
wał z Żeligowskim, zgadzając się na 
pozostawienie jego wojsk w Wilnie i 
na dostarczanie temu wojsku prowjan- 
tów. Premjer Gałwanowski w r. 1922 
prosił Radę Ambasadorów O roz- 
strzygnięcie sporu, a gdy decyzja za- 
padła na niekorzyść Litwy, wówczas 
żaden rząd litewski nie wystosował 
protestu z powodu tej decyzji. Autor 
artykułu stwierdza, że ani jedno pań: 
stwo w Europie nie otrzymało oficjal- 
nej noty rządu litewskiego, nieuzna- 
jącej decyzji Rady Ambasadorów i 
że wobec tego niektóre państwa słusz 
nie sądzić mogą, że Litwa milczącą 
przyznała de jure fakt zagarnięcia 
Wilna przez Polskę. 

GRYPA SROŻY SIĘ W KOWNIE. 

Z Kowna donoszą: liczba wypadków choroby 
na grypę wzrasta z dnia na dzień. Obecnie 
choruje na grypę przeszło 100 osób. W szere 
gu mieszkań choruje na tę chorobę po 4— 
5 ludzi. W szpitalu żydowskim odbywa kura- 
cję 20 chorych, szpital miejski zaś chorych 
nie przyjmuje. Ciężkich wypadków grypy na- 
razie jeszcze nie zarejestrowano. Według 
wiadomości. Departamentu Zdrowia choroba 
rozpowszechnia się również w prowincji. 

GRANAT W MIESZKANIU POLICJANTA. 

Z Kowna donoszą: w Olicie onegdaj w 
nocy do mieszkania policjanta nieznani spra- 
wcy wrzucili granat. Granat eksplodował w 
pokoju, nie wyrządzając nikomu krzywdy. 

NARESZCIE. .. 

Z Kowna donoszą: Ostatnio magistrat 
kowieński zaczął rokowania z dyrekcją 
konki w sprawie wykupienia koncesji przed 
upłynięciem terminu. Ostatnio udało się 
osiągnąć porozumienie, w myśl którego 
koncesjonarjusze zobowiązali się zlikwido- 
wać konkę najpóźniej do 15 majab. r. 

  

ra, etyczna asymilacja, wynikająca nie 

z ustaw represyjnych i rozporządzeń 

władzy lecz z piękna atrakcyjnego, ja- 

kie tkwi w obliczu narodu. | taką 

właśnie była za Jagiellonów i później 

ekspansja polska na ziemie wschodnie 

j południowo - wschodnie. „Słaby zaś 

jest ten naród, który zmuszony jest 

do odwoływania się o pomoc do pań- 

stwa, stąd też słaby ideowo jest ten 

ruch, który dla żywotności swej idei 

wymaga państwowego protekcjonizmu. 

Śmiało też możemy powiedzieć, że rie 
narodowe ale narodowościowe albo 

raczej anarodowe państwo jest pań- 

stwem przyszłości. Każde bowiem pań- 

stwo ma ponadnarodowy cel, który 

jest tak ważny, iż może skupić wo- 
kół siebie kilka narodowości. Taki 

właśnie wielki cel miała i ma dziś 

Polska. Antemurale christianitatis, ob- 
rona cywilizacji zachodnio-chrześcijań- 
skiej, jej ugruntowanie na wewnątrz 

i propaganda na zewnątrz, obrona za 
chodniej koncepcji państwa przed bi- 
zantynizmem i nihilizmem  bolszewi- 
ckimoto cele, które mogą połączyć 
narodowość polską, białoruską, litew- 
ską i ukraińską w jedną państwowość. 

Zamało dla Polski ciasnego, zatęchłe- 
go podwórka endeków! 

H. Dembiński, 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC. — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Skiep „Jedność 
1iDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNO -- Księgarnia T-wa „Ruch“ 

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

RE ZAPEACTAY TEA 
str. 2-ej i 3:ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 

oraz nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dro- 
żej. Zagraniczne 50% drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

| CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na 

Powody I cele zmian © Jugostaoji 
„  Dświadczenie króla Aleksandra. 

WIEDEN. 25.1. PAT. Dzienniki donoszą z Londynu, że król 
Aleksander oświadczył białogrodzkiemu sprawozdawcy biura 
Reutera co następuje: 

Starałem się uniknąć wkroczenia na drogę obecnej formy 
rządu, lecz zostało mi takie jedyne wyjście. Chcę powrócić do 
stosunków normalnych, o ile prace reorganizacyjne to mi umoż- 
liwią. Jednakże najpierw muszę usunąć z drogi wszystkie prze- 
szkody oraz uporządkować stosunki stronnictw, których główną 
troską było sianie niezgody i wywoływanie niesnasek. 

W dalszym ciągu oświadczył król, że pragnie dotrzymać 
wszystkich międzynaradowych układów i uniknąć wszelkiej 
wojny, któraby była narodowem i międzynarodowem 'niesz- 
częšciem. Žyczeniem mojem—ošwiadczy! król—jest kroczyć po 
drodze pokoju i uporządkowanie spraw wewnętrznych. 

Rozwiązanie serbskiej partji radykalnej 
BIAŁOGROD, 25.1. PAT.: Zgodnie z postanowieniami art. 3 ustawy 

o ochronie państwa, prefektura Białogrodu przystąpiła do rozwiązania 
serbskich partyj radykalno-demokratycznej i agrarnej oraz zajęcia ich archi- 
wów. Jednocześnie opieczętowano lokal miejscowego komitetu niezależnej 
partji demokratycznej. 

Konwencja pojednawcza między ZSSR. a Niemcami 
MOSKWA. 25.1. (PAT). W dniu dzisiejszym Litwinow i ambasador 

niemiecki von Dircksen podpisali konwencję między ZSSR a Niemcami w spra 
wie procedury pojednawczej. Konwencja ta podpisana została w rezultacie 
wymiany not, dołączonych do paktu o nieagresji z dn. 24 kwietnia 1926 roku. 
Przewiduje ona utworzenie komisji pojednawczej na zasadzie parytetu. Weź- 
mie w niej udział po dwóch przedstawicieli każdej ze stron. Komisja zbierać 
się będzie raz do roku, a w razie potrzeby będzie mogła być zwołana na sesję 
nadzwyczajną na żądanie jednej ze stron. Konwencja przedstawiona zostanie 
do ratyfikacji, a tekst jej będzie ogłoszony w najbliższej przyszłości. Rokowa- 
nia w sprawie zawarcia konwencji rozpoczęte zostały w grudniu zeszłego ro- 
ku, zakończono zaś je po przybyciu von Dircksena do Moskwy. 

Awantury komunistyczne w Reichstagu 
BERLIN. 25.1. (PAT). Reichstag przystąpił dziś do rozważania proje- 

ktu rządowego o uproszczeniu systemu podatkowego. Przed rozpoczęciem 
dyskusji w tej sprawie doszło do burzliwego wystąpienia komunistów prze- 
ciwko prezydentowi Reichstagu Leobemu, prezydent Leobe bowiem, po 
wczorajszych awanturach, urządzonych na galerji parlamentu przez bezrobot- 
nych, wydał polecenie kancelarji Reichstagu, zakazujące wydawania kart 
wstępu na galerję zarówno całej frakcji komunistycznej, jako też i poszczegól- 
nym posłom, Mówcy komunistyczni wystąpili dziś wobec tego z protestem, 
oświadczając, że prezydent Reichstagu traktuje frakcję komunistyczną nie- 
sprawiedliwie, odmawiając jej praw, które przysługują innym. Prezydent 
oświadczył na to kategorycznie, że zarządzenia jego nie podlegają kompeten- 
cji zgromadzenia plenarnego Reichstagu i mają na celu tylko utrzymanie po- 
rządku, okazało się bowiem na wypadkach wczorajszych, że komuniści wy- 
korzystywują udzielane im karty wstępu na galerję dla organizowania awan- 
tur i zamętu, tudzież dla wprowadzeniu grup, które potem atakują urzędników 
Reichstagu. Prezydent Reichstagu uzasadniał swoje zarządzenie koniecznoś- 
cią bronienia podwładnych sobie urzędników przed awanturniczemi napadami 
i Iženiem. 

Burzliwe obrady w sejmie pruskim 
BERLIN, 25 I. Pat. W sejmie pruskim toczyła się dziś obszerna dy- 

skusja nad budżetem Ministerstwa Rolnictwa. Po przemówieniu posła socja- 
listycznego Brandenburga zabrał głos poseł demokratyczny Hoif, w czasie 
mowy którego doszło do burzliwych zajść. Gdy Hoii wystąpił przeciwko 
stronnictwu wszechniemieckiemu, że propaguje ideę złamania traktatu wer- 
salskiego i jako przykład ostrzegawczy przytoczył, że Niemcy już jeden 
traktat złamali, mianowicie gdy z chwilą wybuchu wojny przekroczyli gra- 
nicę belgijską, rozległy się pod adresem pos. Hoifa na ławach prawicy 
wzburzone okrzyki: „zdrajca”. W sali zapanował zgiełk i wzburzenie. Incy- 
dent zakończył się tem, że t. zw. hitlerowcy i część irakcji niemiecko-naro- 
dowej opuścili salę. 

Rozbudowa floty wojennej Włoch 
RZYM, 25. Pat. Rada ministrów postanowiła przystąpić do budowy 

dwóch krążowników o pojemności 10 tysięcy tonn każdy, dwóch statków 
wywiadowczych, 4 kontrtorpedowców i 5 łodzi podwodnych. Budowa tych 
statków rozpoczęta zostanie prawdopodobnie w czerwcu. 

Odpowiedź Poincarego Alzaiczykom 
PARYŻ, 25.1. PAT. We wczorajszej swej odpowiedzi, danej w Izbie 

kilku mówcom, Poincarć wystąpił z oburzeniem: przeciwko temu, iż dzien- 
niki separastyczne ośmielają się oskarżać Francję, że przedłużyła wojnę 
w tym celu, ażeby Alzatczycy wbrew swej woli stali się Francuzami. Mniej - 
szość alzącka—zaznaczył na końcu Poincarć —źle odwdzięcza się Francji, 
która tyle uczyniła dla Alzacji. Nagroda taka sprawia największy ból każ: 
demu Francuzowi. 

Primo de Rivera zachorował 
WIEDEŃ. 25. 1. (PAT). Wedle doniesień dzienników z Madrytu, gen. Primo de Ri- 

vera poważnie zachorował. 

Klęska głodowa w Ghinach 
Psy i wilki pożerają frupy. 

LONDYN. 25.1. (PAT). Agencja Reutera donosi z Pekinu o klęsce głodu, szerzącej 
się w prowincji Shansi, w szczególności w mieście Saratsi i jego okolicach. Według о- 

trzymanych nieścisłych jeszcze cyfr, liczba zmarłych z głodu jest tak wielka, że ekspedy- 

cja ratunkowa wysłana do.tego miasta nie nadąża grzebać trupów. Władze poleciły wo- 
bec tego wykopywać poza miastem jeden wielki grób, do którego wrzucane są trupy i 
przysypywane płytkiemi warstwami ziemi. Jednak i ta akcja nie jest wystarczażjąca. 

Trupy wynoszone są poza miasta i rzucane na stos, gdzie pożerane są przez zgłodniałe 

psy i wilki. W ub. tygodniu zebrano z ulic miasta 40 trupów, które wyrzucono na po- 

żarcie wilkom. Głód popchnął ludność do desperackiego czynu organizowania band zbroj- 

nych. które płądrują wsie okoliczne, torturując włościan w poszukiwaniu maki i chleba. 
W ten sposób opuściło miasto przeszło 3000 osób, zorganizowanych w szajki bandyckie. 

Zuchwole włamanie do urzędu pocziowego W Berlinie 
BERLIN. 25.1. (PAT). Jak donoszą dzisiejsze pisma berlińskie, wczoraj w godzi- 

nach między 3 a 4-tą po południu dokonano niezwykle zuchwałego włamania do jednego 
z głównych urzędów pocztowych Berlina, w czasie najwyższego ruchu publicznego. Pod- 
czas przerwy obiadowej nieznani i niewykryci dotąd sprawcy włamali się do składnicy 
marek pocztowych kradnąc stamtąd 830 tys. znaczków pocztowych na sumę około 60 
tys. marek. Zdobycz włamywaczy była tak obfita, że mogła być wyniesiona conajmniej 
w dwóch wiełkich workach. Za wykrycie złodziei i za umożliwienie odzyskania skradzio- 
nych znaczków wyznaczono nagrodę 5 tysięcy marek, prócz 10 proc. wartości odzyska- 
nych znaczków. i 

Dwie kafastrofy lofnicze 
STOKHOLM. 25.1. (PAT). Dziś rano w okolicach Stokholmu zdarzyły się dwa wy- 

padki z aeroplanami wojskowymi. W pierwszym z nich zabity został jeden oficer, zaś 
towarzyszący mu podoficer odniósł poważne rany. Drugi aeroplan zawadził o druty 
wiodące z elektrowni, których lotnicy wskutek gęstego śniegu nie zauważyli, Obaj lot- 
nicy uwiicer i podoficer, odnieśli rany. ži 

Wyniki raidu gwiazdzistego do Monfe Garla 
MONTE CARLO. 25.1. (PAT). Z 90 automobili zgłoszonych do raidu gwiazdziste- 

go, przybyło do Monte Carlo przed zamknięciem godziny tylko 24. Pierwszą nagrodę 
zdobył Węgier Szmick, drugą dr. Sprenger van Eija (Holandja), trzecią — Visser (Ho- 
landja), czwartą — miss Bruce (Belgja), 5 — Petit (Francja), 6 — Bernecki (Rumunia), 
1 — Pommier (Francjo) i 8 — Meilheurat (Francja). 

  

Trzecie czyfanie budżetu 
BUDŻET MIN. REFORM ROLNYCH. KŁU- 
SOWNICTWO BUDŻETOWE. OŚWIADCZE 

NIE PREZESA BYRKI. 

WARSZAWA. 25.1. (PAT). Na dzisiej- - 
szem posiedzeniu sejmowej komisji budże- 
towej przystąpiono do głosowania nad bud- 
żetem Ministerstwa Reform Rolnych. Zgłoszo 
no między innemi wniosek pos. Maksymilja- 
na Malinowskiego i tow. (Wyzw.) o podwyż 
szenie preliminowanej sumy na pomoc kre- 
dytową przy scalaniu gruntów, wynoszącą 
9 milj. o dalsze 6 milj. złotych. W głosowaniu 
wniosek pos. Malinowskiego i tow. uzyskał 
większość głosów (13 na 11). Wówczas re- 
ferent generalny pos. Byrka zapowiedział 
wniosek o reasumpcję tej uchwały, jeżeli po- 
krycie nie będzie wskazane. 

Wniosek pos. Kwapińskiego aby dopłatę 
skarbu państwa na fundusz obrotowy refor- 
my rolnej powiększyć o 25 milj. zł. na two- 
rzenie zapasów ziemi, a ponadto o przyzna- 
nie 25 milj. jako dotacji na ka pitał zakła- 
dowy Państwowego Banku Rolnego na wy- 
konanie reformy rolnej. Po wyjaśnieniu na- 
czelnika wydziału Ministerstwa Reform Rol- 
nych p. Michalskiego, przewodniczący pos. 
Byrka zwrócił uwagę, że wniesienie do trze- 
ciego czytania wniosku o tak olbrzymią pod- 
wyżkę wywraca poprostu budżet i Czyni wra- 
żenie, jakgdyby sami wnioskodawcy swoich 
propozycyj nie brali na serjo. 

W. głosowaniu wniosek pos. Kwapińskie- 
go i tow. odrzucono 12 głosami przeciwko 
10. Na tem ukończono głosowanie nad bud- 
żetem Ministerstwa Reform Rolnych. 

Przystąpiono do głosowania nad budże- 
tem Ministerstwa Rolnictwa. Przy dziale po 
pierania produkcji rolnej pos. Dobroch (Str. 
Chł.) zgłasza poprawkę, aby kredyt na za- 
siłki zwiększyć o I miljon złotych. Prezes 
Byrka podkreślił, że pos. Dobroch postawił 
szereg wniosków o zwiększenie kredytów na 
ogólną sumę 24 milj. Wiceminister Grodyński 
zaznaczył, że szukanie pokrycia nie może 
na tem polegać, że skreśla się inne potrzebne 
wydatki, bo jeżeli przestanie funkcjonować 
należycie policja, administracja i t.d., to pro- 
dukcja też nie będzie możliwa. 

Prezes Byrka oznajmia, że w tej chwili 
otrzymał od marszałka Sejmu list, w którym 
p. marszałek pisze, że prezesi klubów ustali- 
li iż drugie czytanie budżetu na plenum ma 
się rozpocząć dnia 28 bm. jeżeli Śejm ma w 
sposób poważny wykonać swe prawo kon- 
stytucyjne — przeciągnie się ponad wszel- 

kie oczekiwanie dyskusji w komisji budżeto- 
wej grozi znacznem opóźnieniem tego ter- 
minu. Dlatego też p. marszałek zwraca się do 

"prezesa komisji z apelem o ukończenie na 
czas pracy komisji budżetowej oraz dostar- 
czenie sprawozdań kancelarji sejmowej cełem 
ich wydrukowania i rozdania posłom. Wo- 
bec tego przewodniczący Byrka zaznacza, że 
nie otrzymał dotychczas szeregu sprawozdań 
pp. referentów i że został zasypany kilku- 
set wnioskami, z których w głosowaniu prze- 
szła tylko część minimalna. Przeważna ich 
ilość ma albo charakter demonstracyjny, albo 
też są to wnioski, których przewodniczący 
nie chce charakteryzować jako demagogicz- 
ne, bo byłoby to użycie wyrazu zbyt ostrego, 

ale które pracę komisji hamują, nawet unie- 
możliwiają. Dalej pos. Byrka zaznacza, że 
termin nie może być dotrzymany ze wzglę- 
dów fizycznych, że referat generalny przed- 
stawić może komisji dopiero wtedy, kiedy 
znać będzie chociażby w przybliżeniu cyfry - 
uchwalone w poszczególnych budżetach, co 
nastąpić może nazajutrz po skończonem trze- 
ciem czytaniu, a na drugi dzień mógłby być 
referat oddany do druku. Dalej wskazuje pos. 
Byrka, że uchwała prezesów klubów nie mo- 
że go wiązać, skoro niema fizycznej możli- 
wości zastosowania się do niej. Pragnąłby, 
aby prezesi klubowi wpłynęli na swoich kole- 
gów członków komisji, aby mu pracy nie u- 
trudniali, wreszcie oświadcza, że jeżeli mar- 

szałek kieruje to pod jego adresem, chociaż 
już wcześniej zaznaczył, że utrzymanie ter- 
minu jest niemożliwe, to musi oświadczyć, że 
zastanowi się nad tem czy nie odda przewod- 
nictwa tej komisji w ręce p. marszałka Sejmu 

Poprawkę pos. Dobrocha odrzucono. 

BUDŻET MIN. OŚWIATY. 

Na posiedzeniu popołudniowem sejmowej 
komisji budżetowej, przed przystąpieniem do 
głosowania nad budżetem Ministerstwa Oś- 
wiaty reierent pos. Stypiński (BB) zwrócił 
uwagę komisji, że wynikiem poprawek, przy- 
jętych w drugiem czytaniu i zgłoszonych do 
trzeciego czytania, jest zmniejszenie docho- dów o 2.840.000 zł., zwiększenie zaś wydat- 
ków o 49480000 zł. Łącznie z wnioskami rzą- 
dowymi, dotyczącemi dodatku mieszkaniowe- 
go ostateczne saldo wynosi 87 milj. złotych. 

Dłuższa dyskusja wywiązała się nad fun- 
duszem reprezentacyjnym ministra oświaty. 
Pos. Utta (Niem.) wniósł o skreślenie 100 tys 
zł. a pos. Kornecki (KI. Nar.) — 50 tys. zł. 

Wiceminister Czerwiński bronił tej pozycji, 
powołując się na to, że fundusze takie posia- 
dają inni ministrowie. Wniosek Utty odrzu- 
cono, natomiast wniosek posła Korneckiego 
przyjęto. Dalej był wniosek rządu o restytu- 
owanie 147 tys. zł. na zwolnienie w pewnym 
zakresie od opłat pocztowych korespondencji 
kościoła katolickiego. Pos. Putek (Wyzw.) 
sprzeciwiał się temu. Wniosek rządu upadł. 

Na wniosek posła Dubois (PPS) skreślo- 
no kwotę 40 tysięcy, przeznaczoną na kato- 
licki uniwersytet w Lublinie. Na wniosek PPS 
przyjęto kwotę 110 tys. na wstępne wydatki 
organizacyjne na uniwersytet ukraiński we 
Lwowie. 

Dłuższa dyskusja wywiązała się przy 
wniosku rządowym o skreślenie kwoty 1.435 
tys. zł. dodanej w drugiem czytaniu na za- 
siłki dla uczonych i instytucyj naukowych. 
W wydatkach nadzwyczajnych uchwalono 
dodać dla wszechnicy wileńskiej na koszta 
obchodu ujbileuszowego 25 tys. zł. i 75 tys. 
zł. na remont jej budynków z tej okazji, ko 
tem zakończono trzecie czytanie budżetu Mi- 
nisterstwa W.R. i O.P. Przewodniczący pos. 
Byrka zastrzegł sobie prawo przy general- 
nym referacie wrócić ewentualnie do tego 
preliminarza, gdyby wskutek podwyższenia 
salda o 40 miljonów zł. równowaga budž 
żetowa tego wymagała. 

‚ # kolei komisja przystąpiła do głosowa- 
nia nad budżetem Ministerstwa Robót Publ. 
Przyjęto wszystkie wnioski rządowe będące 
w związku z tymczasowym wydziałem samo- 
rządowym. Inne poprawki zostały odrzucone 
Następne posiedzenie jutro o godz. 10.30. 
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Zgón zasłużonego kapłana 
PINSK, 25 I. (tel. wł. „Słowa”) Zmarł dziś, zamieszkujący stale w Piń- 

sku, cieszący się ogólnym szacunkiem ks. prałat Witold Czeczot. 
Zmarły był wujem JE. ks. biskupa Łozińskiego. 

Masza sprawa. 

Czytałem gdzieś anegdotkę żydowską, o 
trzech podróżnych po pustyniach Są hary. 
Jednym z podróżnych był Niemiec, drugim 
Francuz a trzecim Żyd. Po powrocie z po- 
dróży — Niemiec napisał dziełko naukowe, 
Francuz — romans, a Żyd, — traktat o kwte- 

I. 
obecnych czasach w Polsce — Rząd 

i wszystkie czynniki społeczne w myśl za- 
sad konstytucji, czynią wszystko co można, 
aby zniwelować różnice narodowościowe, 0- 
czywiście i w stosunku co do Żydów. Ca 
robią Żydzi? — czy idą tej sprawie na spo- 
tkanie? 

Przytoczę parę faktów: 
Do pewnej mieściny przyjechali przed- 

siębiorcy budowlani do wykonania robót przy 
budynkach państwowych. Zatrzymali się w 
żydowskim hotelu. Aby zorjentować się w 
stosunkach miejscowych zapytali właściciela 
hotelu o rzemieślników. Hotelarz wyliczył 
wszystkich ' Moszków, Crulów, Hirszów, i 
tp. na zapytanie przedsiębiorców, czy niema 
jakichkolwiek innych rzemieślników Polaków 
czy Białorusinów —— hotelarz solennie oś- 
wiadczył że niema. Oczywiście, byli tam — 
i są, liczniejsi od żydowskich rzemieślni- 
ków chrześcijanie, lecz solidarność narodo- 
wościowa, nakazywała kłamać Żydowi. 

W drugim wypadku, w tejże mieścinie, 
Rada Miejska obradowała nad sprawą uru- 
chomienia przedszkola w miasteczku. Poru- 
szono kwestję potrzeby opieki nad dźiećmi, 
dożywiania uboższych i tp. 

adni żydowscy przegłosowali, by przed- 
szkola nie tworzyć. Zapytani o przyczyny— 
wyjaśnili, że dzieci żydowskie, w tak mło- 
dym wieku obcując z dziećmi innych naro- 
dowości — wynaradawiałyby się i asymilo- 
wały. 

Oczywiście żadnemu Białorusinowi rad- 
nemu myśl ta nie przyszła do głowy. Nie by- 
ło żadnej podobnej intencji i ze strony wnio- 
skodawców. Chodziło tu o wielkiej wagi spra 
wę społeczną, a tylko wrażliwość narodo- 
wościowa Żydów, zdołała coś podobnego 
sobie uroić. 

A jednak takie przykłady w las nie idą. 
Żydzi w tym wypadku, prowadzą niezdro- 
wą spekulację na ciągłem wysuwaniu swej 
kwestji narodowościowej. Pora wielką za- 
niechać tego rodzaju polityki i pójść po in- 
nej drodze; nie wyodrębniać się i chronić po- 
za murem chińskim przestarzałych pojęć i 
przewraźliwości narodowej, lecz uczciwie 
pójść po linji współpracy i współżycia na- 
rodów. 

Inaczej, Żydzi nie mają prawa nazywać się 
obywatelami — a tylko eksponatami kraju, 

"w którym zamieszkują. Czy Żydzi uprzyto- 
mniają sobie, że drażniąc w ten sposób go- 

„dność innych narodowości, stanąć mogą w 
obliczu „naszej sprawy ze strony tychże 
narodowości? Czy nie będzie to dla żydów 
katastrofalnem? 

Lepiej wybrać 
teres. 

mniej ryzykowny in- 
K. 

ZUBKI, pow. NIEŚWIESKI. 

— Hec Hercules contra plures! Przed 
dwoma laty przeczytałem gdzieś ogłoszenie 
o „szopce akademickiej" w Wilnie. Chociaż 
z natury jestem bardzo spokojny, taka mnie 
wtedy ogarnęła irytacja, że aż pewna bliska 
mnie osoba zapytała: „czy to ty ze złości 
tak poczerwienialeš?“ Rzeczywiście „szopka 
w Wilnie — to „narąganie się** (jak mówią 
niektórzy)*) nad lokalnym  patrjotyzmem 
każdego prawdziwego regjonalisty! W roku 
zeszłym znowuż widzę — stoi napisane czar- 
no na białem „sżopka* akademicka w Wil- 

„nie. A niech was licho porwie! Tym razem 
już nie wytrzymałem i chociaż do pióra nie 
jestem skory, kropnąłem artykulik do „Sło- 
wa“ w obronie pierwszeństwa naszej daw- 
nej nazwy miejscowej betlejka. Powoływa- 
łem się tam na miejscową tradycję i prosi- 
łem jak mogłem aby nie koroniarzyć Wilna 
i nie zamieniać naszej betlejki na krakow- 
ską czy też warszawską „szopkę'. Nic to 
jednak nie pomogło serca ludzkie bywają 
czasami zatwardziałe: oto dzisiaj czytd4m w 
„Slowie“ całą szpaltę na temat „szopki* w 
Wilnie! Wobec tego uderzam w wielki dzwon 
i zapytuję: a gdzie „regjonalizm?** Czy jest 
on prawdziwy czy fałszywy? 

= M. Bernowicz. 

  

MIORY, p. BRASŁAWSKI. 

— 0 siedzibę sędziego pokoju. Sędzia po- 
koju na gminy: Drujską, Miorsko-Czereską, 
Leonpolską i Pohoską urzęduje d Drui gdzie 
ma swoją kwaterę. Stanowi to wielką nie- 
wygodę dla mieszkańców zmuszonych nie- 
jednokrotnie przebywać po 50 klm. dla do- 
stania się do Drui leżącej na krańcu rewiru 
sędziowskiego. Zimą jeszcze pół biedy, ale 
na wiosnę i jesienią, kiedy nawiasem mówiąc 

  

*) „Nie narągaj się złemu duchu, bo co- 
kolwiek może przylepić się!'* — mówi Pa- 
pałajkis w jednem z opowiadań p.. Heleny 

Romer. Grzech pisania „szopka* popełniła 

również i szanowna autorka tych opowiadań, 

muszę jednak Jej to wybaczyć, bo była tak 

dobra i przysłała mi swoją nieopatrznie tak 

nazwaną „Szopkę” i „Swoich ludzi* w poda- 
runku. Wobec tego wojować z nią nie po- 
trafię a tylko serdecznie Jej dziękuję. 

DOKOLA POMRIKA 
MICKIEWICZA 

Z kolei otwieramy dziś szpalty „Słowa” 

dla opinji w sprawie dalszej akcji pomni- 

kowej wybitnego ziemianina p. Aleksan- 

dra Chominskiego. 

Prawnik z uniwersyteckiego wykształ- 
cenia, żywo interesujący się sprawami 
publicznemi, którym zawsze służy chęt- 
nie świetną swą radą i wydatną pomocą, 

reprezentował p. Al. Chomiński kraj nasz 
zarówno w Dumie Państwowej jak w 
Radzie Państwa. Liczne zajęcia i prace 
na niwfe obywatelskiej nie przeszkadza- 

ły jednak dziedzicowi Olszewa ( w Świę- 
ciańskiem) należeć do elity inteligencji na 

szej utrzymującej czujny kontakt z ży- 

ciem umysłowem i kulturalnem zarówno 

w Polsce jak i zagranicą. Nie obce też 

jest p. Chomińskiemu pióro publicysty i 

literata. Sporo napisał artykułów politycz- 

nych i ekonomicznych niegdyś w peter- 

sburskim „Kraju* potem _w wileńskiej 
„Gazecie Krajowej”, a i „Słowo” często 

ze współpracownictwa doskonałego zna- 

wcy stosunków naszych skwapliwie ko- 
rzystało. + 

Zbiór nowel w wydaniu książkowem 
oraz kilka ogłoszonych drukiem dramatów 
nadało jeszcze więcej — że się tak wy- 

razimy — reljefu interesującej indywidual- 
ności przedstawiciela jednego z najstar- 

  

        

jest sam sezon procesowy, taki stan rzeczy 
bardzo dotkliwie dokucza mieszkańcom. Już 
nieraz składała podania do władz wileńskich 
miejscowa ludność, nie raz prosiła o to gmi- 
nę — napróżno, bez skutku. Może za po- 
średnictwem prasy uda się zwrócić uwagę 
odpowiednich władz sądowych w Wilnie na 
tę naszą bolączkę, która w życiu gospodar- 
czem tyle potrzebnego czasu odbiera na pę- 
dzaniu konia o 100 klm.. często w bardzo 
błahych sprawach — chociażby świadka, 
który na zapytanie: „Co wie o sprawie? 
najwyżej może prosić: „prahonou*. 

Cierpliwy. 

MOSARZ, pow. POSTAWSKI 

— W sprawie Domu Ludowego. Proszę 
o umieszczenie w „Słowie* następującego 
sprostowania — wiadomości, dotyczącej mo- 
jej osoby, a wydrukowanej w Nr. 296 „Sło- 
wa“ z dnia 24 grudnia 1928 r. w. dziale 
„Echa Krajowe' pod nagłówkiem „Mniej am- 
bicji a więcej zgody”. 

1. Nie jestem żadnym radykalistą, lecz 
człowiekiem pragnącym racjonalnej, praw- 
dziwej oświaty dla ludu. 

2. Nie jestem partyjnikiem, gdyż nie na- 
leżę do żadnej partji politycznej. 

3. Nieprawdą jest, żem dnia 4 listopada 
w czasie walnego zebrania członków Domu 
Ludowego Mosarzu opuścił salę tegoż Domu 
na znak demonstracji, a obecni nawoływali 
abym się zatrzymał,. 

4. Nieprawdą jest, jakobym chciał do- 
konać jakiegoś zamachu na Dom Ludowy 
czy też go „rozwalać* lub usiłował wprowa- 
dzić jakiś zamęt i waśnie polityczne w D. L., 
lecz przeciwnie chciałem pracy, jedności i 
zgody. 

5. Prawdą jest to, że na wspomnianem 
zebraniu wygłosiłem takie, krótkie przemó- 
wienie: — P. Ludwik Girstun ustępuje ze 
stanowiska prezesa Domu Ludowego z po- 
wodu usunięcia się od pracy w D. L. miej- 
scowej inteligencji t. j. osób duchownych, 
urzędników i nauczycielstwa. Jeśli chodzi o 
mnie, to nie odmawiałem nigdy Domowi L. 
współpracy, gdy jednak w początkach lipca 
1928 r. proponowano mi stanowisko prezesa, 
nie przyjąłem, gdyż od września miałem za- 
miar z Mosarza wyjechać. Obecnie muszę 
przyznać, że miejscowa inteligencja (jak na- 
zwał p. Girstun) rzeczywiście do D. L. jest 
zniechęcona. Tych, którzy nim kierowali i 
chcieli naprawdę pracować, spotykały same 
przykrości i rozczarowania, tak że w końcu 
doszli do przekonania, że żadna poważniej- 
sza praca w Domu L. jest niemożliwa. Wi- 
dząc co się w D. L. rebi, solidaryzuję się 
z tą opinją. Od roku już prawie jestem w 
Mosarzu i widzę same tylko rozrywki. Na 
pracy rozrywkowej t. zn. na tańcach i przed- 
stawieniach scenicznych D. L. poprzestać 
nie powinien. Tańczyć młedzież potrafi i po- 
zą D. Ludowym. Otóż oprócz rozrywek na- 
ieżałoby zorganizować jakiś kurs dokształ- 
cający, kurs szycia i gospodarstwa domowe- 
go dla dziewcząt, młodzież zbierać się po- 
winna na odczyty, sama opracowywać pod 
kierownictwem osób światlejszych referaty i 
wygłaszać je, powinna czytać gazety i książ- 
ki i prowadzić dyskusję. я 

Oczywiście, jeden, człowiek kierować 
tem wszystkiem nie jest w stanie. Dziś ustę- 
puje p. Girstun, po kilku tygodniach zrobi 
to samo kto inny i tak bez końca, bo jeden 
muru głową nie rozbije. To też nim przy- 
stapimy do wyborów nowego prezesa pro- 
ponowałbym zastanowić się nad tem, co po- 
wiedziałem, zbadać przyczyny owego usu- 
nięcia się inteligencji i jeśli rzeczywiście or- 
ganizacja Domu Ludowego jest wadliwa, po- 
prawić ją lub jeśli to niemożliwe, stworzyć 

izację taką, w której mogliby pracować 
y. Wszak nie o tę lub inną nazwę 

chodzić nam powinno, ale o rzeczywistą, po- 

żyteczną pracę. si 
6. To, co powiedziałem, jest moim oso- 

bistym poglądem, a eim wszelkie wyłamy- 
wanie się kogokolw z pod mego wpływu 

lub też uleganie mu nie mogło mieć miejsca. 
7. Nieprawdą jest, że się chwytam ja- 

kiegoś „bojkotu” ['omu Ludowego, lecz prze- 

ciwnie jestem jego członkiem. Nieprawdą jest 

również, jakobym miał wywierać jakąś zem- 

stę na obecnym prezesie p. Pachniaku i miał 

utrudniać mu otrzymanie pensji. Przeciwnie, 

w chorobie p. Pachniaka przychodziłem kil- 

kakrotnie z pomocą, dostarczając mu zapo- 

biegawczych lekarstw, zawiadamiając leka- 

rza it. p. Żonie jego udzieliłem nawet 2 

własnej kieszeni przed wypłatą poborów 100 

zł. pożyczki! Kiedy żaś następnego dnia nie- 

jaki p. Girstun, nie mając formalnego upo- 

ważnienia, zażądał wypłaty poborów p. Pa- 

chniaka i chciał kwitować urzędową — listę 

płatniczą, musiałem mu odmówić, gdyż w 

przeciwnym razie dopuściłbym się występku 

służbowego. Dla wyjaśnienia dodaję, żem się 

telefonicznie pytał pana inspektora szkolnego 

odnośnie wypłaty poborów p.  Pachniaka. 

Otrzymałem odpowiedź, że podpis na upo- 

ważnieniu musi być poświadczony przez 

księdza proboszcza tub inny urząd, ale wspo- 

mniany p. Girstun nie mógł tego zrozumieć. 
Stanisław Lebioda. 

kierownik szkoły powsz. w Mosarzu. 

STRES ZA WZOROWO OGZCZER TRORACKA 

Czynny bilans handlowy jest 

najlepszą rękojmią pofęgi państwa 

     

        

      

  

szych naszych  „regjonalnych* rodów 
staro-szlacheckich. : 

Sprawa wystawienia pomnika Mic- 

kiewiczowi w Wilnie zawsze jest na 

czasie. Składki płyną wolno, bo proje- 

ktu pomnika niema. Sprawę tę stara 

się popchnąć naprzód red Cz. Jankow- 

ski w „Stowie“. Usilowania jego zna- 

lazły oddźwięk w artykule p. Kajruk- 

sztisa. O tem i ja chcę parę uwag wy- 

powiedzieć. ` 

W tej chwili nie mamy żadnego 

genjalnego rzeźbiarza w Polsce, kon- 

kurs międzynarodowy  pochłonąłby 

zbyt wielkie sumy i zresztą milej nam 

byłoby oglądać dzieło rodaka. | 8 

Projekt p. Kajruksztisa wydaje mi 

się praktyczny i ostrožniejszy. Niechby 

Komitet zaprosił trzech—czterech naj- 

wybitniejszych rzeźbiarzy polskich do 

szlachetnego a ideowego współzawod- 

nictwa. 
Przepraszam irritabile genus arty- 

stów za pesymistyczną uwagę — wąt- 

pię, byśmy owem dziełem mogli zadzi- 

wić Europę, ale nie o to zadziwienie 

chodzi, ale żeby pomnik wileński był 

więcej udany, niż warszawski, kra- 

kowski, I wowski. Niech będzie bar- 

SŁOWwWEe 

Е Przed ratyfikacją paktu Kelloja w Nismczech 
Rada paūstwa przyigta projekt ustawy rafyfikacyjnej. 

BERLIN. 25.1. PAT. Rada państwa Rzeszy na posiedzeniu czwartko- 
wem przyjęła projekt ustawy ratytikacyjnej paktu Kelloga. Ustawa ta dzi- 
siaj została przesłana Reichstagowi. 

Szkolnictwo polskie w Niemczech zagrożone 
BERLIN. 25.1. PAT. Rada naczelna Związku Polaków w Niemczech, 

która obradowała pod przewodnictwem pierwszego wiceprezesa ks. Do- 
mańskiego, uchwaliła rezolucję, w której stwierdza, że ordynacja pruska, 
która ma regulować sprawy polskiego stronnictwa mniejszościowego, -bu- 
dzić musi poważne zastrzeżenia. Przedewszystkiem bowiem ordynacja ta 
nie stwarza bynajmniej warunków, w których każde dziecko, którego mo- 
wą ojczystą jest język polski, miałoby w Niemczech zapewnioną i ułatwio- 
ną naukę w języku ejczystym. Rozporządzenie pruskie mimo chęci uwi- 
docznienia swego liberalizmu w istocie swej przyznaje Polakom w Prusach 
pewne uprawnienia jedynie tylko w szkolnictwie prywatnem, wkładając ca- 
ły wysiłek budowy tego szkolnictwa na barki ludu polskiego. 
: Organy administracyjne nie otrzymały dotychczas zapewne wyraźnych 
instrukcyj, aby powstrzymały się od wszelkiej akcji, kierowanej przeciwko 
mająceinu powstać szkolnictwu, na wszystkich bowiem terenach, gdzie lud 
polski zamieszkuje rozpoczęła się już ożywiona propaganda przeciwko te- 
mu szkolnictwu ze strony tych organów, jak również ze strony bardziej 
licznych hakatystycznych organizacyj niemieckich. Prócz tego mamy już do 
zanotowania, że nawet oficjalne czynniki niemieckie uważają wydanie tej 
ordynacji za zapowiedź rozpoczęcia jakiejś nowej ery walki kulturalno na- 
rodowościowej na terenach, gdzie lud polski zamieszkuje odwiecznie. Rada 
naczelna Związku Polaków staje zdecydowanie na stanowisku urzeczywi- 
stnienia tych zaczątków szkolnictwa polskiego, które mogą powstać w ra- 
mach ordynacji. Klub połski w Niemczech musi się zdobyć na wielki wy* 
sitek w tym kierunku. Podejmując ten wysiłek ludność polska nie pragnie 
rozpoczynać żadnej walki, ale jaśli walka ta zostanie jej narzucona, to 
podejmie ją z całą energją i prowadzić ją będzie aż do ostateczności. 

Minister Stresemann udajesię ponownie na urlop 
BERLIN, 25 I. PAT. „Vossische Zeitung" donosi, że minister Strese 

mann, prawdopodobnie już w najbliższym czasie, uda się ponownie na ur- 
lop wypoczynkowy. Dziennik twierdzi jednak, że minister nie chce opuścić 
Berlina przed zakończeniem rokowań międzyfrakcyjnych w parlamencie 
i przed ostatecznem wyjaśnieniem „sprawy rekonstrukcji koalicji rządowej. 
Wieczorne wydanie „Tag'u* donosi, że dziś na komisji spraw zagranicz- 
nych Reichstagu odbyła się debata, poświęcona polityce niemieckiej w Li- 

dze Narodów, obradom lugańskim i obecnemu stanowi kwestji reparacyj- 
nej. Obszerny referat na tych obradach miał wygłosić minister Stresemann. 
Obrady miały się zakończyć—tak jak zwykle bez powzięcia jakiejkolwiek 
rezolucji. 

Syfuacja w Aiqanistanie 
Komunikacja radjowa Kabul—Indje nawiązana ponownie. 
PESHA WAR. 25.1. PAT. Sytuacja w Afganistanie jest* niejasna. 

Aigańskie ministerstwo spraw zagranicznych zostało ponownie utworzone. 
Komunikacja radjotelegraficzna i t pomiędzy 
przywrócona. Plemię Szynwarysów oraz kilka 

Kabulem a Indjami 
innych _ plemion 

została 
zajmują 

wrogie stanowisko w stosunku do przywódcy powstańców Habibullaha, 
który należy do plemienia Tajeh. 

Bacha-Sakao nie może zostać wiadcą afqańskim. 
i WIEDEŃ, 25. I. PAT. Prasa podaje z Londynu za „Daily Express“, iż 
informacyj jednego z członków poselstwa afgańskiego w Gandynie žie 
wości, że Bacha-Sakao nie może pozostać władcą 
przeszłość. 
Amanul!ahu. 

е wedtug 
d nie ulega wątpli- 

afgańskim ze względu na swą 
Najpoważniejsi przywódcy iszczepów afgańskich znajdują się przy królu 

Rekordowa rozmowa radiowa z ekspedycją Byrńa 
|, SAN FRANCISCO. 25.1. (PAT). Rekordowa rozmowa radjotelefoniczna odbyła się 

dzisiaj rano między tutejszą stacją radawczą a radjotelegrafistą wyprawy podbiegunowej 
kom. Byrda, który w chwili rozmowy znajdował się w aeroplanie na wysokości 3 tysięcy 
stóp, ponad zatoką Wielorybów w odległości 9 tysięcy mil. Rozmowa trwała 22 minuty. 

Fatalny skok z samolofu kapłanki X Muzy 
HOLLYWOOD. 25.1. (PAT). Aktorka kinematograficzna Lena, Wichart, са 

a” rolę w A A w ZW: ka uciekając przed swym Pai, 
„ma wys koczyć z aeroplanu ze spadochronem, zapomniał: i 

dla otwarcia spadochronu i zabila się Ža miejscu. aa ВЕН 

Mrozy w Szwajcarii 
BERN. 25.1. (PAT). Opady trwają w dalszym ciągu. W miejscowościach położo- 

nych wyżtej temperatura dochodzi do —25 st. 

Kara śmierci zą cicehójstwo 
‚ GRUDZIĄDZ. 25.1. (PAT). W dn. 24 bm. sąd okręgowy w Grudziądzu po trzy- 

dniowej rozprawie przeciwko Leonowi Lewandowskiemu, z Wielkiego Tartna pod Gru- 
dziądzem, oskarżonemu o zamordowanie w roku 1927 rodziny, złożonej z 6 osób — oj- 
ca, matki i rodzeństwa, — po przesłuchaniu około 60 świadków i rzeczoznawców, wydał 
wyrok uznający Leona Lewandowskiego winnym tej zbrodni i skazujący go na sześcio- 
krotną karę Śmierci oraz dożywotnią utratę praw obywatelskich. Była to druga z rzędu 
rozprawa przeciwko oskarżonemu, który pozostawał przez 6 tygodni pod obserwacją le- 
karzy w zakładzie psychjatrycznym w Swieciu, gdzie uznano go za zdrowego umysło- 
wo. Skazany, który przez cały czas wypierał się zbrodni, przyjął wyrok spokojnie, nie 
okazując skruchy, ani żalu. 

  

  

kosmetykę. 
  

d.iej monumentalny od .'oznańskiego, 
ten jest za nikły, ale wcale nie był sła- 

by, dopóki go' nie zepsuto allegorycz- 
nemi dodatkami. 

Ośmielam się zaproponować Komi- 
tetowi konkretny warunek konkursu w 
tej jego ograniczonej formie. W mojem 
rozumieniu, pomnik z bronzu mą być 
jaknajprostszy, najspokojniej pomyśla- 
ny — żadnych emblematów, pegazów 
natchnionych, orłów szarpiących, posta 

ci prometeuszowych, twarzy apokalip- 

tycznych, genjuszów wzlatujących, ani 
innych figur allegorycznych, ani zni- 
czów, chylących płomień wbrew przy- 
rodzeniu na cztery strony świata — je- 
dna powinna być postać wieszcza z na- 
tchnionym wyrazem skupienia myśli. 
Nie więcej, ale to najtrudniejsze, bo je- 
den rys dalej i można dojść do gestu 
teatralnego, jak na warszawskim pom- 
niku. » 

Niech twarz będzie podobna do 
najlepszego wizerunku poety, jaki po- 
siadamy w paltocie, czy surducie z 
charakterystycznem niedbałem zapie- 
ciem u góry — twarz, którą w myśli 
każdy z nas nosi albo według dagero- 

RA KARNAWAL 
bieliznę damską, męską od najtańszej do najwykwintniejszej, krawaty, 

rękawiczki, spinki i t. p. koronki, wstążki, hafty, grzebyki ozdobne poleca 

firma O. KAUICZ, Wilno, Zamkowa 8, 

Fryzierzy „budomie i Franciszek” 
„przy ul. Mieklewicza 11-a, róg Śniadeckich vis a vis Sztralla. 

Mają zaszczyt zawiadomić Sz. Klientelę o wstąpieniu do naszego 
zakładu w charakterze współwłaściciela p. Wacława Silskiego, długolet- 
niego pracownika salonu damskiego w zakładzie fryzjerskim HOTELU 
EUROPEJSKIEGO w WARSZAWIE, orąz o przystąpieniu do pracy, po 
dłuższej nieobecności p. Ludomira Rydlewskiego. 

Zakład został zaopatrzony w duży wybór pięknych peruk wiedeń- 
skich stylowych, ponadto salony damski i męski zaopatrzono w najlepsza 
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typu z roku 1842. Niech będzie wy- 
idealizowana, ale podobna. 

Z ramion niech spływa płaszcz (bez 
peleryny), który okrywa nogi (buty i 
spodnie będą zawsze nieestetyczne — 
prasowane spodnie robiłyby z nóg pa- 
tyki i nie byłyby w stylu epoki, a po- 
marszczone raziłyby). Wysuwająca się 
z pod płaszcza ręka niech go podtrzy- 
muje swobodnie. 

Wielkość postaci powinna być nad- 
naturalna. Polerowana podstawa .po- 
mnika, z jednego bloku drobnoziarni- 
stego granitu, koloru ciemnego, powin- 
na być potężna — takie głazy, o za- 
wartości ze 35 metrów sześciennych, 
w Woj. Wschodnich posiadamy, zdał- 
by się jeden taki, dobrze mi znany, do- 
póki go dla innych celów nie przepo- 
łowiono. Samochód ciężarowy chyba 
byłby w stanie przewieźć taki blok do 
szlifierni, a potem na plac — przypu- 
szczalnie na plac Orzeszkowej. Wiódł- 
by do niego jeden stopień. Na cokóle 
nadpis „Mickiewicz*. Dokoła ogrodze- 
nie, kute z żelaza, przeplatane moty- 
wami tutejszych kwiatów polnych, 
drogich sercu wieszcza. Śród nich je- 
dyny symbol — Orzeł—Pogoń obok 

Przygofowania do polskiego tofu przez Atlantyk. 
Z Rzymu donoszą do amerykań- 

skich dzienników o gorączkowych przy- 
gotowaniach w wielkiej fabryce samo- 
lotów „Caproni* pod Medjolanem do 
lotu przez Atlantyk na wielkim samo- 
locie „Polonja*. Lot ten mają, jak 
wiadomo, odbyć lotnicy nasi kpt. 
Adam Kowalczyk i pilot Włodzimierz 
Kalisz. Kpt. Kowalczyk przechodzi 
obecnie wojskowy kurs nawigacyjny. 
Aparat „Polonja** miał być wykończo 
ny w pierwszej połowie bm. Lot roz- 
pocznie się z lotniska Baldonell w Ir- 
landji, które jest położone najbliżej 
oceanu i stanowi dogodny punkt na 
trasie północnej do Ameryki. 

Z tego samego lotniska startował 
samolot Bremen, który, jak wiadomo, 
jedyny dotarł w Cotarh z Europy do 
Ameryki. Aparat „Połonja”, to wielki 
napowietrzny statek  transatlantycki, 
zaopatrzony w 4 motory o sile 1,200 
koni (aparat Kubali i 
posiadał motor o sile zaledwie 450 
koni) oraz we wszystkie najnowsze 
urządzenia lotnicze i techniczne. 

Nie ustalono dotąd ilości pasaże- 
rów. Przyjęto, że dwóch pilotów i pa- 
sażer mogą ważyć około 250 ka. Nie- 
wiadomo jeszcze, kto nim będzie, istnie- 
je tylko projekt, aby poniósł koszt 
traasportu większego zapasu benzyny. 
Maksymalna szybkość „Polonji”* wy- 
nosi 220 klm. na godzinę. 

W pierwszych godzinach lotu 
szybkość samolotu ze względu na 
większe zapasy benzyny będzie mniej- 
Sza i wyniesie około 100 klm. na 
godzinę Aparat utrzymać się może w 
powietrzu 58 godzin. Według  obli- 
czeń, па przelot do Ameryki po- 
trzeba na tym aparacie 33 do 40 
godzin. 

W najbliższym czasie do fabryki 
„Caproni* przybędzie z Ameryki spe- 
cjalnie delegowana komisja inżynie- 
rów Polaków i Amerykanów, celem 
skontrolowania w imieniu komitetu 
organizującego i finansującego lot 
stanu aparatu na lotnisko Baldonell i 
dokonania na nim prób, termin odlo- 
ZERERBEEZY EAC WZOROWO ORW NAODCEK 

Metody wyborcze W Sowfetach. 
W Moskwie i Leningradzie z po- 

wodu dość opieszale rozwijającej się 
akcji przedwyborczej, szczególniej w 
okręgach wiejskich, uformowano lotne 
brygady agitacyjne. Składają się one 
przeważnie z bezrobotnych pracowni 
ków fabrycznych. Brygady te wyjeżdża- 
ją do okręgów wiejskich w celu pod- 
niesienia ducha komunistycznego wśród 
najuboższych włościan i rolników i 
przeszkodzenia „kułakom* we wzięciu 
udziału w wyborach i urządzaniu wie- 
ców przedwyborczych. Pierwsze jed- 
nak występy tych brygad wyborczych 
nie miały zbyt wielkiego powodzenia, 
gdyż włościanie przyjęli je jako rzą- 
dowe ekspedycje karne. Coprawda 
członkowie tych oryginalnych brygad 
elekcyjnych zanim przystąpili do ro- 
boty agitacyjnej zajęli się przede- 
wszystkiem rekwizycją na własny ra- 
chunek zboża i artykułów żywnościo: 
wych, wysyłając je pośpiesznie do 
swych rodzin w Moskwie i Leningra 
dzie. Oczywiście nie przyczyniło się 
to zbytnio do popularności propa- 
gandy komunistycznej. Wobec coraz 
liczniej nadchodzących skarg: od po- 
krzywdzonego włościaństwa z opisa- 
mi gwałtów i ekscesów rabunkowych 
dokonanych przez agentów  agitacyj- 
nych, według „Izwiestij* władze so- 
wieckie mają wkrótce zamiar odwołać 
tych sui generis agitatorów. 

Mowy memorjał Einsteina. 
Znakomity uczony o teorji którego | 

każdy słyszał a której nikt nie zrozu- 
miał złożył ostatnio w Akademiji ber- 
lińskiej, której jest członkiem od 1913 
r, nowy memorjał z dziedziny fizyki 
matematycznej zatytułowanej: Teorja 
uritarna pola siły. 

Memorjał ten, zawiera rezultaty pra 
cy Einsteina w ciągu ostatnich 10 lat, 
składa się tyko z czterech małych kar- 
tek. Ponieważ memorjał o sławnej re- 
latywności składał się tylko z 3 kartek 
a dostarczył uczonym z całego świa- 
ta materjału do badania, sprawozdania 
i dyskutowania na lata całe więc i obe- 
cnie wszyscy sobie wiele obiecują po 
tym dziele. Uczeni niemieccy już się za 
brali do roztrząsania memorjału. 

   

  

siebie, jak za Mickiewicza czasow./. 
Czy postać ma być w postawie sie- 

dzącej, czy stojącej? — to jedno pozo- 
stawiłbym uznaniu artysty. Jeżeli w 
postawie siedzącej, to jakieś krzesło 
kurulne powinno być z bronzu, może 
ława. 

Powiedzieć mi mogą, że natchnie- 
nie rzeźbiarza iłat ubi vult, że trudno 
zacieśnić w tak despotyczny sposób 
ramy pomysłu. Dlaczego nie? Prawdzi- 
wy artysta, Madeyski czy inny, 'a do 
wybitnych tylko Komitet zwróciłby się, 
wie doskonale, że z prostotą łączy się 
majestatyczność, że najsłynniejsze po- 
mniki polegają nie na różnorodności 
atrybutów, że właśnie ześrodkowują 
uwagę widza na głównej postaci, 72е 
tak jak w dziełach mistrzów pióra, fa- 
buła gra rolę drugorzędną, a prawda 
i piękno zawiera się w wykonaniu głó- 
wnych typów, sięgnięciu głębokiem w 
ich duszę. Niech artysta da nam udu- 
chowioną, bez pozy, maskę Mickiewi- 
Cza, reszta przyjdzie sama przez ssię. 
Styl czy „kierunek*, jak go nazywa p. 
Kajruksztis, zostawmy artyście, niech 
w nim będzie neoklasycyzm, do które- 
go mam sentyment, czy romantyzm — 

tu będzie wyznaczony z chwilą, gdy 
warunki atmosferyczne sprzyjać będą 
przelotowi. 

Trasa lotu prowadzi od Baldo-+ 
neli do Halifax północnym szlakiem 
linij okrętowych. Lotnicy starać się 
będą o pobicie rekordu długości lotu 
i lecieć będą nad lądem  amerykań- 
skim aż do wyczerpania zapasów 
benzyny. Dlatego nie wiadomo, w 
którem większem mieście amerykań- 
skiem odbędzie się lądowanie „Po- 
lonji". 

„Polonja“ jest samolotem typu 
„amfibja”, w razie potrzeby może się 
więc przez dłuższy czas utrzymać na 
morzu. Koszt budowy samolotu 
pokrył całkowicie komitet Polonii 
amerykańskiej, na którego czele stoi 
radny Chicago, „.Adamkiewicz Rządy 
Włoch i Irlandji okazały organizato- 
rom lotu wiele życzliwości i pomocy, 

Idzikowskiego* starając się ułatwić dojście do skutku 
wielkiego dzieła lotników polskich. 

Byrd w Wielorybiej Zatoce 
Ekspedycja zajęła się obecnie zwie- 

dzaniem okolic. Aeroplanem odbywane wy- 
cieczki dają doskonałe wyniki: w przecią- 
gu dwóch dni obejrzano i zbadano prze- 
strzeń, którą piechotą nie możnaby obejść 
w przeciągu miesiąca. Jednak ostatni lot 
zakończył się małą katastrofą, tylko dzięki 
wielkiemu szczęściu nieszczęście nie przy- 
brało większych rozmiarów. 

Mianowicie podczas lądowania samo- 
tuderzył tak silnie o lód, że płozy zo- 

stały zdruzgotane, — lotnik wyleciał jak z 
procy i upadł o kilkanaście metrów oi 
maszyny nie uszkadzając się jednak wcale 
Przyczyną wadliwego lądowania było złu- 
dzenie optyczne, lotnikowi zdawało się, że 
jest jeszcze kilkadziesiąt metrów "nad zie- 
mią i odpowiednio manewrował — w tejże 
chwili samolot stykał się z lodem. 

Omyłki optyczne, wywołane oślepiają- 
cą białością otoczenia są na porządku 
dziennym i coraz to innego gatunku. 

Jedzie sobie np. paru ludzi na nartach 
i widzą w oddali wielką górę. Obliczają, że 
jest do niej 5 mil i droga potrwa półtory 
godziny, tymczasem po dziesięciu minutąch 
dochodzą do pagórka sięgającego im ra- 
mienia to właśnie ta wielka góra. Albo 
ktoś widzi nagle kolegę daleko, daleko. 
Woła więc nacałe gardło, tamtemu Każ bę- 
benki pękają — stoi bowiem o į parę kro- 

ków zaledwie. 
Nieraz wydaje się, że przed sobą ma 

się jakis. wielki dół ostrożnie „zaczyna 

się schodzić — jest to strome wzniesienie. 

Gorzej bywa gdy myśląc, że trzeba się 

wódrapać na pochyłość spada się do duże-. 
go dołu. > 

Nic dziwnego, że przy itakich złudze- 

viach optycznych Jądowanie samolotem jest 

zawsze uiepewne. 
A wokoło wszystko jest białe, białe, 

iskrzy się od słońca, które nie zachodżi i 

nigdy nie jest przysłonięte chmurami. O 

północy jest równie jasno jak w południe 
a lód i śnieg odbijają słoneczne promienie 
z jednakową siłą przez całą dobę. 

Sowiecka szkoła złodziejstwa. 
W Moskwie na Szabałowce jest coś w 

rodzaju domu poprawy dla małoletnich prze- 
stępców. Młodzieńca, który zamordował swą 
matkę dla paru.rubli, kretyna, który syste- 
matycznie okradał rodziców, młodego ale 
zawodowego złodzieja kieszonkowego — 
wszystkich wsadzają tam bez różnicy. | 

Rodzice, których Bóg obarczył zbyt wie- 
lu dźiećmi i w dodatku dziećmi o pewnych 
niemiłych wadach jak np.: kłótliwość, usta- 
wiczne bijatykawanie, „buchanie* wszystkie- 
go z bufetu i t.p. przywarach — takie dzieci 
są bardzo często oddawane przez rodziców 
do domów poprawy. „Nie możemy sobie z 
dziećmi dać rady — myślą prostacy — rząd 
im wybiją te głupstwa i prowadzą je na Sza- 
bałówkę. 

Tymczasem w tym sowieckim domie po- 
prawy panują zujtełnie swoiste stosunki. х 

Wszyscy są razem trzymani, — мзхузсу 
mają z sobą kontakt. A więc chłopak, któ- 
ry wyrósł w rynsztoku i żywił się z okra- 

dania straganów obcuje z chłopcem, który 
wyciągał konfitury z szaty, marderca i de- 
generat z porywczym złośnikiem, który bił 

młodsze rodzeństwo. Oczywiście wpływ wy- 
wierają większe łotry — dzieci przyprowa- 

dzone z domu są zachwycone mądrością 

swych starszych i doświadczeńszych kole- 

gów, starają się je naśladować i im doró- 

wnać. 
A dom poprawy to nie więzienie. Wycho- 

wankowie są wypuszczani co parę dni na 

spocer — paczkami. Na takich przechadz- 

kach rutynowani złodziejaszkowi demonstru- 

ją swym „uczniom“ różne tricki, pokazują 

jak się ściąga z wystawy sklepowej pudeł- 

ko sardynek lub parę jabłek a jak wyciąga 

z kieszeni przechodnia rękawiczki. Młodsi _ 

naśladują, pracują na własną rękę, poczem 

całe towarzystwo wraca z paru butelkami 

wódki, otrzymanemi wzamian za kradzione. 

rzeczy, do domu poprawy gdzie następuje 

solidna libacja. Dozorcy jej nie wzbraniają 

byle wszystko odbywało się cicho, bćz awan- 
tur no i byle oni sami dostali z pół litra. 

Chłopak, który przebędzie na Szabałów- 
ce rok, pół roku, czy nawet parę miesięcy 

wychodzi stamtąd rutynowanym apaszem. 

Wszedł do domu poprawy niegrzecznym, 

nieżnośnym dzieckiem — wyszedł apaszem. 

Trudno nie nazwać tego wynalazku so- 

wieckiego: niwersytetem złodziejskim. B. N. 

powinien robić wrażenie czegoś po- 
tężnego, co się w duszę wżera, czegoś” 

niezapomnianego. 
Nie widziałem nigdy twórcy w 

chwili natchnionego tworzenia, z wy- 
jątkiem znakomitych mówców, czaru- 
jących słuchaczy głębią poglądów i4 
pięknem formy, ale od czegoż wyobra- 
źnia? ® 

Niech rzežbiarz wczuje się w „Odę 
do mtodošci“, „Widzenie ksePiotra'*, 
w „Improwizację Konrada“. 

Jakiż święty ogień Dajmona wrzał 
w żyłach wieszcza, gdy owej pamięt- 
nej nocy w Dreznie głosił: 

„Ja czuję nieśmiertelność, nieśmier- 
telność tworzę”... gdy w swojem „naj- 
mocniejszem uczuciu'* zespolił „ból mi- 
ljonów*, nad któremi pastwił się zimny 
kat Północy, gdy w rozpaczy bunt po- 
djął przeciw Niebu „w tej chwili Sam- 
sona“ — na serca i na rozumy, gdy 
dumnie wołał: „„Depcę was 
poeci, wszyscy mędrcy i proroki, „któ- 
rych wielbił świat szeroki'. 

I posąg godny Wilna, stanie. 

Aleksander Chomiński. 

Olszew. 
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wszyscy a



КОНЕ 
Rok temu przytaczając cyfry wywo- 

zu jaj z terenu województwa  wileń- 

_ skiego i nowogródzkiego, zwracałem 

uwagę na znikomy udział nasz w ogól- 

" nym wywozie z Polski. Dane te doty- 

czyły roku 1926. Eksport wówczas 

ksźtałtował się następująca: 

a) z terenu wojewódzwa Wileńskiego: 
1 do Lotwy 415 tonn 

„ Niemiec LT ojss 
„ Czechosłowacji T > 
„ Gdańska OPA 

Razem 484 tonn 

e * ада + 
b) w terenu wojew. Nawogródzkiego. 

| do Lotwy 108 tonn 
„ Niemiec 3000 
„ Czechosłowacji ба 

| „ Austrji KZ 
›° —„ Gdańska 44 , 

| Razem 510 tonn 

Łącznie wywóz zagranicę z obu 

województw stanowił w r. 1926 zaled- 
wie 1.7 proc. ogólnego eksportu jaj z 

Polski. Dodać tu jeszcze należy, że do 

innych województw wywieźliśmy w 

tymże roku: z w-wa Wileńskiego 150 

tonn, z Nowogródzkiego — 700 tonn. 

Jakim zmianom uległ wywóz jaj z 

omawianych terenów w roku 1927? 

Przedewszystkiem zmniejszył się 
nasz udział w ogólnym eksporcie jaj 

zagranicę. Mianowicie wywóz wyno- 

Sił; 
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a) z terenu wojew. Wileńskiego. 

/ do Łotwy "226 tonn 

‚ b) z terenu wojew. Nowogródzkiego. 
_ do Łotwy 350 tonn 
| „Niemiec 91, 

+ Francji 23553 

„ Gdańska 214, 

! Razem 678 tonn 

Razem więc z obu województw wy- 

wóz stanowił 904 tonn, co przy wyso- 

kości ogólnego eksportu 65,600 tonn, 

wynosi mniej niż 1.4 proc. 

Z podanych wyżej tablic -wynika 

_ dalej, że w-wo Wileńskie utraciła w r. 
1927 rynki zbytu jak Niemcy,Czechosło 

+ a oraz in. via Gdańsk, przy zmniej - 

szoftym niemal w dwójnasób eksporcie 

do Łotwy. W-wo Nowogródzkie traci 
/ rynki w Czechosłowacji i Austrji, zy- 

skując odbiorców we Francji, przy zna- 

'€znie zwiększonym jednocześnie wy- 

/ wozie do Łotwy oraz via Gdańsk. W 
‚ zestawieniu obu województw, w-wo 

Wileńskie wykazuje w r. 1927 mniej- 
| szą zdolność eksportową, w-wo Nowo- 

' gródzkie — zwiększoną. 
W eksporcie zagranicę, jako stacje zała- 

INFORMACJE. 
Łotwa w roli dostawcy masła. 

4 

Od czasu odzyskania niepodleglošci t. . 
w ciągu dziesięciolecia, Łotwa wykazuje nad- 
zwyczajne postępy w rozwoju swych dzie- 

- dzin handlu i przemysłu. Na szczególną uwa- 
gę zasługuje tam rozwój mleczarstwa. 

Do roku 1914 czynnych było 138 mle- 
czarń, z czego 88 należało do większych to- 
warzystw i 50 do prywatnych osób. Po woj- 
nie Światowej na tamtejszym terenie czyn- 
nych było zaledwie 16 mleczarń, ale już w 
następnych latach nastąpiło poważne oży- 
wienie w tej dziedzinie. Przełomowym okre- 
zem był rok 1922, kiedy zostały wprowadzo- 

_ me przepisy o standaryzacji masła, regulują- 
| €e dokładnie stosunki eksportu tego artykułu 

1 1 ustanawiające nad nim kontrolę państwową. 
4 Poniższa tabelka ilustruje dokładnie roz- 

wój łotewskiego mleczarstwa: 

  

Ilość młeczarń liość mieczarń razem 
| Rok spółkowych prywatnych 

1918 13 3. 16 
1919 15 3 18 
1920 16. 5 21 

1921 18 12 30 
1922 85 . 43 128 
1923 330 118 448 
1924 379 169 548 
1925 444 196 640 
1926 483 207 690 
1927 513 # 215 128 
1928 do list. 529 227 756 

Oprėcz tych 756  mleczarū do 1-11 r. 
ub. zostało zgłoszonych i zarejestrowanych 
jeszcze 650, co razem stanowi 1.406 mle- 
czarń. Należy stwierdzić, że rozwój ten był 
iście amerykański a specjalnie szybko postę- 
pował od r. 1922, t. į. od chwili wprowadze- 
nia standaryzacji masła. Nakład inwestycyj 
w tym okresie sięga 12 milj. łatów. 

Eksport masła rozwijał się z podobną 
szybkością, jak to wykazuje następujące ze- 
stawienie: 

Rok ilość kig. wart. w tys. łat. 
1919 З # 
1920 8 — 

1921 15164 42,0 
1922 955273 321,6 

23 2898619 10608,0 

924 3677966 15074,6 
1925 7121245 31800,0 
1926 10130975 37530,0 
1927 10770566 *  41680.0 
1928 do list. 11919026 48270,0 

Cyfry te'aż nadto dobrze ilustrują nad- 
zwyczajną energję i pracę włożoną celem 
podniesienia wartości gospodarstwa krajowe- 
go. . 

W ciągu 9 miesięcy 1928 r. eksport ma- 
| Sla wyniėst 11,9 milį. klg. Należy więc przy- 
+ puszcząć, że do końca roku osiągnął on cy- 

У 464473 milį. klg., co w zestawieniu z 15 tys. 
( klg., wyeksportowanemi w r. 1921, stanowi 

| olosalną zwyżkę. ‚ 
Jeżeli do tego dodamy jeszcze wartość 

"eksportu innych produktów, jak sery, kaze- 
inaż mleko proszkowane i t. d., to wartość 
tego eksportu, za okres dziesięciolecia da su- 
mę 181,630000 łatów. 

DZIEDZINA. 
dowania przyjmowały udział następujące 
punkty: w-wo Wiłeńskie: Wilno —88 tonn, 
Turmont — 8, Hoduciszki — 1, Głębokie — 
108, Budsław — 11, Ziabki — 5, razem 226 
tonn. 

w-wo Nowogródzkie: Horodziej — 302 
tonn, Baranowicze — 124, Słonim — 53, Li- 
da — 156, Różanka 11 i Skrzybowce — 32, 
razem 678 tonn. 

Wywóz do .innych województw 

uległ w r. 1927 zmniejszeniu tak z te- 

renu w-wa Wileńskiego, jak Nowo- 
gródzkiego, imianawicie do 110 tonn w 

pierwszym wypadku i do 460 — w 
drugim. Ponadto do Wilna przychodzi- 

ły transporty jaj z innych województw 

w ilości około 50 tonn. ` 

8ŁO Ww oO 

I GOSPODARCZY ZIEM WSCHODNICH 
W zestawieniu lat 1926 i 1927 

obrót jajami przedstawiał się zatem 
następująco: 

woj. Wileńskie 

rok 1926 1927 
woj. Nowogr. 

rok 1926 1927 
Eksport zagran. 484 226 510 678 

„ do in. w-w. 150 110 700 460 

razem 634 336 1210 1138 
przyw. z in. w-w. — 50 — — 

Przytoczóne cyfry wymownie świad- 

czą jak dalece zaniedbana jest u nas 

hodowla drobiu i organizacja zbytu jaj 

— 0 czem zresztą pisałem już w Nr. 

177 „Słowa* w roku ubiegłym. 

Harski. 

PETE 

  

Otwarcie wystawy pedagogicznej w Wilnie. 
Dziś o godzinie 12-ej odbędzie się 

w gmachu gimnazjum państwowego 
im. Joachima Lelewela (Mickiewicza 
38) uroczyste otwarcie wystawy peda- 
gogicznej. 

Wystawa ta ma za cel zobrazowa- 
nie wyników prac na polu ošwiato- 
wem w okresie ubiegłego dziesięciole- 
cia, na terenie okręgu szkolnego. 

W sprawie kezpośredniej komunikacji fowarowej 
2 Loiwą. 

W związku z zamierzonem otwar- 
ciem bezpośredniej komunikacji towa- 
rowej z Łotwą, dyrekcja kolejowa w 
Wilnie zwróciła się do miejscowych 
zrzeszeń gospodarczych o zakomuni- 

Groźna epidemia tyfusu 

kowanie, jakie stacje oraz towary po- 
żądanem byłoby uwzględnić w będą- 
cej w opracowaniu bezpośredniej tary- 
fie kolejowej. 

i grypy na pograniczu 
polska -lifewskiem. 

Od dłuższego już czasu notowane w 
przybrały ostatnio na terenie, pow. Wileńsko - 

i zapadnięcia na tyfus plamisty i grypę 
Trockiego rozmiary groźne. Epidemja sze- 

rzy się zwłaszcza wzdłuż linji granicznej zagrażając żołnierzom KÓP. W związku z tem 
władze wojskowe wydelegowały na pogranicze szefa sanitarnego pułk. Michałowskiego. 
Badania wykazały, że epidemja przeszła na naszą granicę ze strony litewskiej, gdzie 
rzybrała ona rozmiary jeszcze większe, dziesiątkując nieomal litewską straż graniczną. 

W miasteczku Olita na grypę zapadł znaczny procent ludności. Władze kowieńskie po- 
czyniły również zabiegi celem narazie zlokalizowania epidemii. 
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bę m. m. 

Wiatr ! „Putudniowo-wschodni 
przeważający | 

Uwagi:  Pechmurno, przelotny śnieg 
Minimum za dobę —-140C, 
Maximum na dobę 6` С, 
Tendencja barometryczna: stan stały 

= 

URZĘDOWA. 
— Audjencje aa -« W dniu 

wczorajszym p. ojewoda aczkiewicz 
przyjął szereg osobistości, m. in. przybyli 
przedstawić się p. Wojewodzie: nowowybra- 
ny prezes Wileńskiego Okręgu Związku In- 
walidów Wojennych p. mjr. Stanisław Pro- 
fic oraz nowy sekretarz Związku p. por. Ziem 
biński, dalej przyjęci zostali wybrani na о- 
statniem walnem zebraniu. delegatów pre- 
zes Związku Organizacyj Wojskowych p. 
gen. Mokrzecki, byly prezes Tymczasowej 
Komisji Rządzącej Litwy Środkowej. Wraz z 
gen. Mokrzeckim był u p. Wojewody ustępu- 
jący prezes ZÓW p. gen. Osikowski. Poza- 
tem była u p. Wojewody delegacja Legji 
Inwalidów Wojennych ze swym prezesem 
mjr. rezerwy Eugenjuszem Kozłowskim na 
czele, aby złożyć sprawozdanie z prac Legii 

Major Fiefdorf przyjęty był przez p. Wo- 
jewodę w sprawach tutejszego ośrodka WF 
1 

‚ MIEJSKA. 

— Rozszerzenie skweru koło kościoła 
Franciszkańskiego. Magistrat zdecydował 
przystąpić na wiosnę do rozszerzenia skwe- 
ru około kościoła Franciszkańskiego przy ul. 
Trockiej. 

—Z urzędu rozjemczego do spraw najmu. 
Prezes Sądu Okręgowego w Wilnie zamia- 
nował zastępcę przewodniczącego Urzędu 
rozjemczego do spraw najmu adwokata Wła- 
dysława Lityńskiego. 

SZKOLNA. 

— Komisja kwalifikacyjna przy Kurato- 
rjum. Minister WR i OP ustanowił przy Kura- 
torjum Szkolnego Wileńskiego Komisję Kwa 
lifikacyjną dla urzędników na okres 2-letni 
do końca 1930 roku w składzie następującym 
przewodniczący — Kurator St. Pogorzelski, 
członkowie — naczelnicy wydziałów: Kucze- 
wski, Młodkowski, Małowieski i Wątorek, za- 
stępcy członków wizytatorzy: Glinicki, Mia- 
nowski i Płużański. = 

— Odwołanie przyjęć w Kuratorjum Okr. 
Szkolnego. Dziś z okazji otwarcia Wystawy 
IO EAC odwołane zostały w Kura- 
torjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego przy- 
jęcia interesantów. ża 

— Zniżki kolejowe dła młodzieży sZkol- 
nej. Na podstawie zgody Ministerstwa Ko- 
munikacji Kuratorjum Okręgu Szkolnego u- 
poważniło Dyrekcje Szkół Państwowych i 
prywatnych z prawtem publiczności do wy- 
dawania uczniom zniżek kolejowych na czas 
od 31 stycznia:do 5 lutego rb. włącznie. 

© -— Nowe uprawnienie Kuratora Okr. Szko 
Inego. Minister WR i OP upoważnił Kurato- 
ra Okr. Szkolnego p. S. Pogorzelskiego do 
przyznawania prawa do medalw 10-lecia od- 
zyskania Niepodległości nauczyciel. i urzęd- | 
nikom w wileńskim okręgu szkolnym. 

NIKA 
AKADEMICKA. 

— Sobotka w a: Dzisiaj w Ogni- 
sku Akademickiem (Wielka 24) odbędzie się 
czwarta z kolei w bieżącym sezonie Sobótka, 

Przygrywa kwartet. Początek o godz. 22. 

KOLEJOWA. - 
— Wagony pod załadunek  materjałów 

tartych. Dyrekcja kolejowa otrzymała okól- 
nik Min. Komunikacji, odwołujący wszelkie 
poprzednie zarządzenia w przedmiocie pod- 
stawienia wagonów pod załadunek mater- 
jałów tartych na eksport do Niemiec. Od 
chwili otrzymania tego okólnika stacje kole- 
jowe mają bez żadnych ograniczeń pod- 
stawiać wagony pod załadunek materjałów 
tartych. : 

— Clo wywozowe od drzewa nieobrobio- 
nego. Min. Skarbu wysłało telegraficznie po- 
lecenie do wszystkich urzędów celnych aby 
wszelkłe ładunki drzewa _nieobrobionego 
(kłód i dłużyc tartacznych), które staną na 
granicy po wejściu w życie układu drzewne- 
go, t. zn. 24 stycznia rb., opłacały cło wy- 
wozowe w wysokości 20, względnie 40 gr. 
od 100 kg. 

POCZTOWA. 
— Ułatwienia dla pubiiczności na poczcie. 

Z uwagi na wzmożony ruch w działe nadaw- 
czym paczek w urzędzie pocztowym Wilno I 
przedłużone zostały godziny urzędowe (do 
godz. 18-ej) ponadto w godzinach od 13— 
15-ej czynne są obecnie dwa okienka. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zebranie Zw. Kupców Żydowskich. 

Związek kupców żydowskich zwołuje w naj 
bliższych dniach zebranłe z udziałem dele- 
gatów wileńskich organizacji gospodarczych 
celem omówienia warunków handlu wywo- 
łanych ogólnym kryzysem gospodarczym 
spowodowanym niepomyślnymi ekonomicz- 
nymi i geograficznymi warunkami Wileszcz. 

— Wieczór odczytowo - koncertowy Zw. 
Podof. Rezerwy. W dniu 27 bm. o godz. 17 
w lokału ZOW (Uniwersytecka 6 - 8) od- 
będzie się zorganizowany przez Okr. Zw. 
podof. rezerwy, wieczór odczytowo - kon- 
certowy. Program tego wieczoru przewiduje 
przemówienie na temat „cele i zadania Zwią 
zku”, odczyt ideowy, Śpiew A Krużanki 
i p. Olszewskiego oraz tańce. Wstęp wolny 
dia członków i wprowadzonych gości. 

KOMUNIKATY 
— Obchód Powstania Styczniowego? Sto- 

warzyszenia Młodzieży Polskiej im. Dąbrów- 
ki i im. św. Alozego urządzają w niedzielę 
dnia 27-go bm. o godz. 6-ej pp. uroczysty 
obchód Powstania Styczniowego w lokalu 
własnym przy ul. Dominikańskiej Nr. 4. 

RÓŻNE 
— Składanie zeznań o obrocie. W dniu 

15 lutego upływa termin składania zeznania 
o obrocie za rok 1928. Obowiązek składa- 
nia zeznań w obrocie ciąży: a) na przedsię- 
biorstwach handlowych Ii Il kat. handlowej, 
b) na przedsiębiorstwach I i 5-ej kategorji 
przemysłowej, c) na pośrednikach handlo- 
wych, d) na wolnych zawodach, 'c) na poś- 
rednikach handlowych, d) na wolnych zawo- 
dach, e) na przedsiębiorstwach sprawozdaw- 
czych. 

— Zarząd Stowarzyszenia „Rodzina Woj- 
skowa'* składa niniejszem serdeczne podzię- 
kowanie Firmie Domagało i Rutkowski" za 
bezinteresowne wypożyczenie kilimów, ma- 
kat i dywanów do dekoracji salonów Kasy- 
na Garnizonowego na Ba! „Rodziny Wojsko 
wej” oraz Panu Domagale za łaskawą ротос 
przy dekorowaniu. 

„ Ceny na mąkę i pieczywo ulegną zmia- 
nie. W przyszłym tygodniu odbędzie się w 
Starostwie Grodzkim posiedzenie komisji rze- 
czoznawców, mającej na celu ustaleńie no- 
wych cen na mąkę i pieczywo pszenne. 

  

p'g nieśmiert. arcydzieła 

Adama Miekiewicza 

skrólee w kinie Helios“, 
  

— Odwołanie. Zapowiedziany na dzień 27 
stycznia wieczór ku czci Romualda Traugu- 
tta urządzany staraniem Błękitnej Jedynki 
zostaje odwołany. 

— Meble po dr. Bassanowiczu. Jak wia- 
domo dom, w którym zamieszkiwał zmarły 
dr. Bassanowicz oraz meble mieszkania które 
zajmował, należały do dr. Domaszewicza 
znanego litewskiego komunisty. Dr. Doma- 
szewicz więziony kilkakrotnie w Wilnie przez 
władze polskie udał się następnie do Kowna 
gdzie wraz z drugim komunistą litewskim 
dr. Matułajtisem Stanisławem prowadził ak- 
cję komunistyczną nadal. Aresztowany był 
również kilka razy przez władze litewskie. 
Ostatnio aresztowany w Poniewieżu oddany 
został pod sąd. Krążyły pogłoski, że istnie- 
ja bardzo poważne poszlaki przeciwko nie- 
mu i że grozi mu kara śmierci ze względu 
na istniejący w Kownie stan wojenny. Jed- 
nakże w końcu dr. Domaszewicz zwolniony 
został z więzienia. Zdeklarowany ten komu- 
nista, który mimo wszystko zatrzymał przy 
sobie własną nieruchomość przy ul. Gimna- 
zjalnej, zdobył się obecnie na gest — ofia 
rowania mebli użytkowanych przez dr. Bas- 
sanowicza na cel urządzenia niby muzeum w 
pokojach, w jakich zmarły patrjarcha ruchu 
litewskiego zamieszkiwał ostatnio. Możliwe, 
iż gest ten zapowiada zmianę przekonań 
nieprzejednanego komunisty. 

BALE I ZABAWY. 
— Tradycyjny Bal Oficerów rezerwy 

odbędzie się w dniu 1 lutego 1929 r. w 
salach Oficerskiego Kasyna Garnizonowe- 
go w Wilnie. 

Obowiązki honorowych Pań Gospo- 
dyń raczyły przyjąć: p. p. 

Adamczykowa Władysławowa  kpt., 
Białasowa Wanda,  Biestekowa Stefanowa 
płk. Bohdanowiczowa Ignacowa, Bochwi- 
cowa Lucjanowa, Bochwicowa Stanistawo- 
wa, Bielunasowa Bronisławowa, Bukowska 
Stanisławowa, Burhardtowa Stanisław owa. 
Burhardtowa Aleksandrowa, Buykowa 
Wojciechowa, Błażejewiczowa Kazimierzo- 
wa, Budkiewiczowa = Wtodzimierzowa, 
Ciozdzina Stanisławowa, Chmielewska 
Marjanowa, Charkiewiczowa Walerjanowa, 
Czerwińska Kazimierzowa, Czerwińska Ja- 
nowa, Czerwińską Zbigniewowa, Cywińska 
Janowa, Dobużyńska Czesławowa, De-La- 
tourowa Markowa, Englowa Mieczysławo- 
wa, Erdmanowa  Antoniowa, Eigerowa 
Marjanowa, Falkowska  Eugerjuszowa, 
Filipkowska Władysławowa ppłk-owa, 
Florczakowa Kazimierzowa, Folejewska 
Józefowa, Gieczewiczowa Hipolitowa, ppłk. 
Giżycka. Iwowa, ppłk. Górska Arturowa, 
Grzegorzewska Władysławowa, Gołońska 
Jerzowa, Głowińska Antoniowa, lgnarska 
Władysławowa, Iwanowska Stanisławowa, 
Januszkiewiczowaą Aleksandrowa, płk. Jan- 
kowska Stefanowa, Jankowska Witoldowa, 
Jodkowa Konradowa, mjr. Kaliszkowa 
Władysławowa, Klodtowa Janowa, Koźliń- 
ska Władysławowa, kpt. Kosińska Kornel- 
juszowa, Kaczmarczykowa Alojzowa, płk. 
Kruszewska Janowa, Krysiulewiczo- 
wa _ Józefowa; Kopciowa _ Adolfowa, 
Kupciowa Tadeuszowa, płk. Korytowska 
Adamowa, płk. Kozierowska  Czesłąwowa, 
Generałowa Krok-Paszkowska Henrykowa, 
Kossobudzka Cyprjanowa, Kieżunowa Wi- 
toldowa, Korolcowa Józefowa, Kirtikliso- 
wa Stefanowa, por. Lempkowa Władysła- 
wowa, Łączyńska Stanisławowa, Łuczyń- 
ska Wincentowa, Maculewiczowa Ludwiko- 
wa, Malinowska Janina, Marynowska Ja- 
dwiga, Michejdzina Kornelowa, Mieczkow- 
ska Ańtoniowa, Miedzianowska Władysławo- 
wa, Mienicka Marjanowa, Mienicka Ryszar- 
dowa, por. Minnicka Jerzowa, Mieszkow- 
ska Janowa, mjr. Obertyńska Tomaszowa, 
mjr. Ossowska Maksymiljanowa, płk. Ożyń- 
ska Jjanówa, Pigoniowa Stanisławowa, por. 
Pietraszunowa Antoniowa, Podoska Boh- 
danowa Pogorzeiska Stefanowa, Praszałowi- 
czową Bronisławowa, Proficowa Stanisławc= 
wa, płk. Przewłocka Marjanowa, Przyłuska 
Józefowa, por. Renkawekowa Romanowa, 
Bochowiczowa Janowa, Rychłowska Fran- 
ciszkowa, Sagatowska Regina, Siemiradz- 
ka Flipolitowa, pik. Schrotterowa Korolco- 
wa, Sobecka Janowa, Sopoćkowa Jėzefo- 
wa, kpt. Staniewiczowa Józefowa, Strallo- 
wa Bolesławowa, Sumorokowa Leonowa, 
Szafkowska  Kazimierzowa, Szakielowa 
Marja, Szumańska Władysławowa, Szwyko- 
wska Ludwikowa, Szydłowska Marjanowa, 
kpt. Szyndlerowa Janowa, Świątecka Kazi- 
mierzowa, Totwenowa Stanisławowa, Wal- 
czykowska  Wacławowa, Wafńkowiczowa 
Stanisławowa, płk. Wciślakowa Zygmunto- 
wa, Władyczkowa Stanisławowa, kpt. Woł- 
lowiczowa Henrykowa, Wołodźkowa Pio- 
trowa, Zaniewska Józefowa, Zawadzka Fe- 
liksowa, Zdrojewska Maijanowa, Žarnow- 
ska Witoldowa, Żółtowska Józefowa. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Polski. „Hamiet* z Karolem Ad- 

wentowiczem. Dziś Karol Adwentowicz wy- 
stąpi w swej wspaniałej kreacji „Hamleta *, 
w której nie ma sobie równych w Polsce. 
Obok znakomitego gościa zasłużone oklaski 
zbierają pp. Granowska- M Molska, 
Stanisławska, pp. Wyrwicz - ichrowski, 
Malinowski, Szletyński,* Dytrych, Modzelew= 
ski i inni. 

— jutrzejsza premjera południowa. Ju- 
tro o godz. 3-ej pp. oraz o godz. 5.30 pp. 
grane będzie po raz pierwszy i drugi „Pani 
Wołodyjowska** według powieści H. Sienkie- 
wicza „Pan Wołodyjowski”. 

Ceny miejsc od 20 gr. 
— Premiera „Ojca” We wtorek po-raż 

pierwszy grany będzie „Ojciec* — Strind- 
berga z Karolem Adwentowiczem w roli ty- 
tułowej. у ! 

— Reduta na Pohulance. „Murzyn War- 
szawski*. Dziś po raz 10-ty i jutro komedja 
w 3-ch aktach Antoniego Słonimskiego p.t. 
Murzyn Warszaw Postać Hertmańskiego 
kreuje Stefan Jaracz. 

— „Trójka huitajska". W niedzielę, dnia 
27 bm. o godz. 15.30 arcywesoła krotochwila 
Nestroy'a ze śpiewami, muzyką i tańcami — 
„ Trójka hultajska* z udziałem pełnego zespo- 
iu Reduty. 

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

Najbliższą nowością zespołu Reduty, któ- 
ra zajmie miejsce. „Murzyna Warszawskiego 
— będzie maskarada karnawałowa głośne- 
go pisarza hiszpańskiego Jacinto Benavente 
p.t” „Krąg interesów". Motywy świetnej ko- 
medji zaczerpnięte są z słynnej comedia del“ 
arte, wraz z jej typowemi postaciami: Krys- 
pinem, Leandrem, Kapitanem, Poliszynelem, 
Artekinem i t.d. 

— Koncert na rzecz Bratniej Po- 
mocy Słuchaczy Konserwatorjum Mu- 
zycznego w Wilnie odbędzie się dziś o g. 
7 w. w Sali Konserwatorjum. W programie 
utwory Franciszką Schuberta. Udział biorą 
uzdolnieni słuchacze i orkiestra Konser- 
watorjum. 

   

    

  

O w NAJLEPSZY w „ % 
LAKIER DO PAZNOŁOĄ 

  

  

Wszystkim, którzy raczył 

Ś. 

w 

i oddać ostatnią posługę 
L 
"P. 

Albertynie  Czechowiczowej 
a także listownie, lub telegraficznie przesłać kondolencję, serdeczne 
Bóg zapłać przesyła 

Zofja Skinderowa, Zbigniew Gzechowicz i rodzina. 
  

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Bruno Winawer: „Dług honorowy”. 

Powieść. Str. 213. Warszawa. Tow. Wydaw. 
„Rėoj“. 1929, 

Fantastyczne opowiadanie o pewnym po- 
dupadłym i przezacnym, cichym i zapozna- 
nym fizyku, niebylejakim luminarzu nauki, 
tak skromnym, że gdy mu świat zaczyna 
wieńce spłatać, nie może za nic we własną 
wielkość uwierzyć. Humor, jak zwykle u Wi- 
nawera „angielski“, kostyczny i nieco suchy, 
tym razem jednak okraszony ujmującym sen- 
tymentem. Oryginalnych pomysłów i cał- 
kiem niespodziewanych zwrotów pod dostat- 
kiem. Lektura interesująca, przyjemna i — 
świeża. Jeżeli zaś przypomnieć sobie inne po- 
wieści Winawera, będzie się miało niezawod- 
ne wrażenie, że „Dług honorowy* jest 1 < 
dotychczasowych najlepszą. 

SPORT. 
DZISIEJSZE ZAWODY HOKEJOWE. 

Rozgrywki hokejowe o nagrodę Ośrodka 
fizycznego trwają nadal. Dziś o godz. 14.30 
grać będą drużyny: Pogoń i Ognisko jutro 
tj. w niedzielę o 12-ej AZS — ŻAKS. 

KOLOSALNY ROZWój ŁYŻWIARSTWA. 

Niezwykłe powodzenie jakim cieszy się 
„karnawał na lodzie", zorganizowany przez 
kierownictwo parku sportowego łącznie z 
Wil. T-wem Łyżwiarskim sprawiło, że w dn. 
10 lutego przemiła ta impreza ma być po- 
wtórzona. Na ten raz organizatorzy chcą 
wprowadzić do programu cały szereg no- 
wych pomysłów. Cieszyć się musimy, że 
sport łyżwiarski zdobywa coraz to większą 
ilość amatorów. Młodzież szkolna trenuje za- 
wzięcie hokej oraz jazdę figurową, Wskazów 
ki udzielane przez członków T-wa Łyżwiar- 
skiego nie idą na marne to też wkrótce Wil- 
no posiadać będzie bogate kadry doskona- 
łych łyżwiarzy. 

  

Fosfatyna Falieres, 
niezrównana mączka odżywcza dla dzieci, 
potęguje zdrowie i rozwój fizyczny dziecka. 
— 

0-0595 

RADJO. 
Sobota, dn. 26 stycznia 1929 r. 
1156—12.15: Transmisja z Warszawy: 

Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej 

  

w_ Krakowie, oraz komunikat meteorolog. . 
15.00 — 16.00, Muzyka z płyt gramofono- 
wych. 16.00 — 16.20: Odczytanie programu 
dziennego, repertuar teatralno-kinowy i 
chwilka litewska. 16.20— 16.35: Koncert Zw. 
Kółek i Organ. Roln. z. Wileńskiej. 16.35— 
17.00: Koncert Ork. Rozgł. Wileń. 17.00 — 
17.25: „Feljeton wesoły". 17,25 17.55: Kon- 
cert Ork. Rozgł. Wil. 17.55 — 18,50: Tr. z 
Krakowa: Audycja dla dzieci „O biednej 
Marysi*. 18,50 _ 19.10: Czytanka aktualna. 
19.10—19.35: Tr. z Warszawy: „Radjokroni- 
ka“. 19.35—20.00: Odczytanie programu na 
następny tydzień i komunikaty, oraz sygnał 
cząsu Z W-wy, 20.00—20.25: „Demokraty- 
zącja Ateńska* odczyt. 20.30—22. 00; Tr. z 
W-wy: „Adieu-Mimi* operetka. 22.00—23.30 
PE Z W-wy: Komunikaty: P .A.T. policyjny; 
sportowy t inne, Oraz muzyką taneczna z 
dancingu „Oaza*. 

| LRALEISNINIS TRS TSRS 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
25 stycznia 1929 r. 

Akcje 

Wileński Bank Ziemski Zł. 150— 
170. — 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
25 stycznia 1929 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 
Franki franc. 3487 34,96 34,75 

Dolary i 8,90 8,92 8,88 
Belgja 123.90 12421 123,69 

Holandja 357,51 357,42 358,32 
Londyn 43,25 43,36 43,15 
Howy-York 8,90 8.92 8.88 
Paryż 34,87 34.96 34,78 
Praga 26,39 26.45 26,33 
Szwajcarja 171,49 17192 17105 
Stokholm 238,43 23003 23783 
Wiedeń 125,28 125.59 124.97 
Włochy 46,68 46,80 46,56 
Marka niem. 211.96 

E KARNAWAŁOWE 

LEICHINER AS 
w cenie zł. 2.20 za garnitur. 

A WSZĘDZIE _DO_ NABYCIA. 0-pęz 

GŁOSY ARTYSTÓW NASZYCH ZA PO. 
PRAWĄ BILANSU HANDLOWEGO. 

Zawrotne tempo współczesnego życia nie 
pozwala nam na zajmowanie się sprwami bła 
hemi. Czas jest cenny więc trzeba go wyko= 
rzystać na osiągnięcie wytkniętego celu. Je- 
dynie wydarzenia niezwykłe mogą zaintere- 
sować nas na chwilę i odwrócić naszą uwa- 
gę. Reklama, dziecię naszej epoki, ma za cel 
zwracać naszą uwagę na pewne wyroby i 
czyni to w sposób różny, mniej lub więcej 
skutecznie. Jednym z naeiektowniejszych po- 
mysłów w tej dziedzinie jest wydane temi 
dniami — nakładem fabryki perfum Henryk 
Żak, Poznań — album p.t. „Gwiazdy sceny 
i ekranu", W pięknej, ozdobnej okładce ze- 
brano około 20 fotografij najwybitniejszych 
artystek i artystów teatru i kina polskiego, 
reprodukowanych na wytwornym papierze 
ilustracyjnym, doskonałą rotograwurą. Wy- 
dawnictwo to będzie niewątpliwie ozdobą nie 
jednego salonu względnie bibljoteki a zara- 
zem dowodem sympatji naszej dla teatru i 
jego artystów podziwianych niejednokrotnie 
na scenie, ekranie lub przez radjo. Godne spe 
cjalnej wzmianki są głosy naszych ulubień- 
ców, którzy jako wybitni znawcy kosmety- 
ków, oświadczyli się jednogłośnie za popie- 
raniem wyrobów krajowych temwiecej, že 
mamy tak wybitne wytwórnie, jak Henryk 
Żak, Febryka Perfum i Kosmetyków w Pol 
znaniu. Wyroby te zadowolić mogą najwy= 
bredniejsze wymagania i skutecznie konku- 
rować z zalewem zagranicznych perfum. 
Zwycięstwo w tym współzawodnictwie przy- 
czyni się do skreślenia znacznej pozycji na- 
szego ujemnego bilansu handlowego i spo- 
woduje zrównoważenie tegoż. 

1 PRZECHADZEK URBANISTYCZNYCH. 
Trudności i niebezpieczeństwa komuni- 

kacji autobusowej. 

  

. Zabytkowe śródmieście wileńskie z 
jego charakterystycznie ułożonemi wąskie- 
mi uliczkami stanowi nieląda szkopuł na 
drodze do zorganizowania racjonalnej i 
wygodnej komunikacji autobusowej w na- 
szem mieście. Jak się nie wysilały odnoś- 
ne czynniki, jednak dotychczas nie udało 
się im rozstrzygnąć zagadnienia tego w 
pełni i autobusy wileńskie zmuszone są 
na wielu odcinkach kołować, nakładając 
w dwójnasób drogi przemykać się inter 
Scillam et Charibdam przeraźliwie wąskich 
zaułków i t. p. 

Ilustracja nasza przedstawia jedną 
właśnie z takich gardzieli ulicznych na 
najbardziej skomplikowanym odcinku linji 
autobusowej N 1-szy mianowicie na zaułku 
Bosaczkowym. 

Gdy więc obszerna landara autobuso - 
wa pocznie sobie z fantazją pomykać temi 
uliczkami o ruchu w jedną tylko stronę, 
nieledwie ocierając się w biegu o migają- 
ce po obu stronach przed oczyma Ściany 
domostw,  poślizgując się od czasu do 
cząsu na wyszlifowanej płozami jezdni, 
wzniesionej dość znacznie, na skutek Śnie- 

  

Autobus w gardzieli zaułku Bosaczko- 
wego. 

gu, ponad poziom chodników, w serca nie- 
licznych przechodni zakrada się blady lęk 
a pasażerowie autobusu polecają Bogu swe 
grzeszne dusze, zwłaszcza gdy zauważą że 
szofer „pod gazem* lub że tenże szofer 
(autentyczne!), skręcając z ulicy w ulicę, 
w najbardziej wytycznym momencie podaje 
na powitanie rękę jakiemuś swemu kumo- 
wi, kierując z nonszalancją jedną tylko 
uł ręką przepełniony pasażerami auto- 
us 

‚ _ Рога wzmiankowanym odcinkiem mamy 
jeszcze kilka ryzykownych przesmyków i 
w innych miejscach naprzykład na Wiel- 
kiej u wylotu zaułka Szwarcowego, na 

to Jańskiej w miejscu gdzie wznosi się 
dzwonnica kościelną, na Młynowej i t. d. 

Słowem na brak emocji nie można się 
uskaržač, a,i o wypadek także nie trudnol 

Przechodzień. 

ЗЫа 
РУЕ 

Na srebrnym ekranie 
„Nowoczesny Casanowa“ kino 

„Heljos“. 

Z całego szeregu filmów wyświetla- 
nych ostatnio na ekranach wileńskich, ża- 
den chyba nie był tak starannie opraco- 
wany w szczegółach i doskonale, acz nie- 
co frywolnie pomyślany, jak „Nowoczesny 
Casanowa“ wyświetlany od wczoraj w „ke- 
ljosie*. 

Jest to typowy wiedeński film, lekki, 
dowcipny, elegancki. 

, Fabułą jego jest życie młodego nie- 
śmiałego nauczyciela z głuchej prowincji, 
który w dniu zaręczyn otrzymuje wezwanie 
do Wiednia i tu dowiaduje się, że oddzie- 
dziczył teatr rewji. 

Trzeba być Harrym Liedke, aby umieć 
tak dobrze zagrać nieśmiałego belfra, a 
następnie przedzieržgnąč się w eleganta 
pierwszej wody —dyrektora teatrzyku. 

Liedke zrobił to po mistrzowsku. 
‚ Z ogromnem zainteresowaniem ogląda 

się sceny z życia „pensji, gdzie wykłada 
nieśmiały profesor, rodziny jego przyszłych 
teściów (ona putyfara — en zahukany 1a- 
molio z usposobieniem lowelasa) aby 
wreszcie przenieść się zakulisy wytwornego 
teątryku i nocnych knajpek Wiednia. 

Tu dopiero czeka nas moc estetycz- 
zockę chwilami nawet dość mocnych wrą- 

eń, 
. Elegancki bawiący się w Wiedniu, z 
jego pełnemi szyku kobietami. 

Intrygi zakulisowe aktorek, humory- 
styczna sylwetka „teścia”*, który przybył 
aby sprawdzić zachowanie się „zięcia*. 

Wszystkim jest wesoło, szczęśliwemu 
spadkobiercy — Casanovie, i ramolciowi- 
teściowi i wreszcie publiczności na sali. 
„Dziś w czasach kłopotów (finansowych 
i przemęczenia ogólnego tego rodzaju filmy 
ogląda się chętnie, gdyż obserwując je 
odpoczywa się świetnie. Dlatego też „No- 
woczesny Cąsanowa, wart jest obejrzenia. 

  

Czopki he- < (z kogutkiem) 
* moroidalne „Varito " usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

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

RENEE AS a SAS |
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jka * czystej 2 kropelki $ E Znaczki я - оа i 1 dnia 25 do 29 stycznia 1929 r. < (WALKA NARODOW)- 
Mitt „kołojka L J e] I ami ŻE WIATA E 50.0 naczki pocztowe s Blejski Kinematograf włącznie będzie wyświetłany film: „NA BIAŁEJ ARENIE Wielki film sportowy w 

ILE WÓDKI WYPILIŚMY W ROKU UB.? B 50.000 różnych wysyłam dla zbiera” © | Kulturalno-Oświatowy | $7miu aktach. Ten film pokaże wilńianom, którym nie sądzono oglądać przepychu szwajcarskiej 

Według danych urzędowych, rok ubie- Kłopoty tureckiej księżniczki. czy z 50 — 80 proc. ustępstwem od @ natury, wspaniały obraz walk sportowych, rozegrannych podczas Olimpjady Zimowej 1928 roku 
8 : a @ ą ė o“ pjady 1 

gły wykazuje znaczne zwiększenie konsum- | wyk A tagi m cen katalogowych, 300 bałkańskich @ SALA MIEJSKA ną białej arenie St. Moritz w Szwajcarji. Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek seansów 
cji spirytusu w Polsce. „Wielka wojna światowa i dokonany po 8 znaczków, różnych, cena 7 marek m mł. Ostrobramska 5. godz. 4-ej. Następny program: „NA STOKACH CYTADELI". c 

Ogółem na terenie całego państwa spo- Ja danie ; ok ky bata Un m nich wodo p asrikafokicn: E — 

> : Ё = jedn „królewięta m na g australijskich, różnych, cena 6 mare! 

I przeszło 43 mil. larów —- ponieważ jednak SEL "kolężniczka Medjidje Mustafa, = Rich krajów ej Pia k ec 5 NA SCENIE: aa ua PE OBO R RA 
5 AV as 5 spi- S 10] b J a marek niemiec- ME: 1 L 

ZE ie e oz synowa byłego sułtana Abdul Hamida została @ kich, 100 rosyjskich — sowieckich, @ m Aolios“ Ulubienice publiczności! 5 1 CST R A 8 K ORZE N IEWSK 1E 

i Wosięga rekordowej sumy 108.289.250 aktorką filmową. 3 m różne cena 4 marki niemieckie, 400 m s wykonają najnowsze tańce. Zupełnie nowy repertuar. 

R sięg: SUMY i W ostatnich czasach wiele bylo rozglosu = austrjackich, różnych cena 5 marek 5 NA. EKRANIE: NOWOCZE NY € y 4 66 
Na głowę każdego obywatela przypada dokoła jej osoby. W końcu uciekła z Buda- g niemieckich, 150 czeskosłowackich, g Wileńska 38. Szczyt erotyzmu 19 NOWA 

więc 1,61 litra czystego spirytusu, czyli 3,6 EA RR AE Er RENE Konya Bad 7 marek niemieckich. Sztuka tryskająca szampańskim humorem, W rol. gł.: HARRY LIEDTKE, VIVIAN GIBSON i inni. Najpięk- 

litra wódki o zawartości 40 proc. spirytusu. pinatoc; za ksjężn zwslańoć List. AD ai: dz Wien; niejsze kobiety! Najrozkoszniejsze tancerkil Oszałamiający przepych wystawy. Seansy: 4, 6, 8 i 10.15. 

Z miast najmie zaszczytne bo pierwsze. Kurta za je, „vagano IS geze: A (Osierreic) ра оао Targasse 24 В 
miejsce zajmuje Warszawa. Na głowę jed- cūskie, in : E S м В я + = z: = 

nego mieszkanca stolicy przypada až 3,65 I ki Ei Asaidas i eri niai | Kino-Teatr „POLONJA* Mickiewicza 22. ; 

litra czystego spirytusu. Później idzie Łódź p nęskatę prywatnego majątku byłego sułta- EEB GE EE KA KO CZ (Е СЕЬ 0В ЕНО 0 NA SCENIE; Gościnne występy znanych artystów w NA EKRANIE: Przebojowy film doby obecnej 

A Saku Pasi ono a uE na i Bida Nasi Hireckich, a Aina jaka z i W h i 5 ū W Kau žė i teatrów Rewji Warszawskiej: > A $ E € E B E E ] | 

Е > у Z З tego spadku przypada księżniczce Medidje ie usuwa 2 u GA ! 

sławowskiego bo 1,02 litra na osobę. 5 : А Esencja Chinowo - Chmielowa* i Maski aktuain iosenkarz. Ё 1 

Oczywiście skoro starców, kobiety (w S re R ZA kie & „Mydło Chinowo - Chmielowe* (z B 0 B Še Е (Р{дшо kobiecego serca). W roli gt. BILLIE DOVE. Obraz ilustruje nam | 
pewnej części) i niemowlęta (wszystkie) ‚„ Rownocześnk 2 Se P R ah V g Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy Ё rsza-Bojarski duet Spiewno-taneczny. A miłość węgierskiej hrabianki do urodziwego wieśniaka i przeszkody 

nie weźmiemy pod uwagę ilość buteleczek z ao RS S en 8 apteczne. Główny skład Apteka Gą- Waho ki miłośne romantycznej hrąbianki, której serce posiądł urodziwy ordynans 

przez jedną osobę wypitych wzrośnie do cy- A н za KRY BAWI B seckiego, ul. Freta Nr 16. B klasyczna tancerka TROPACARO. w jej narzeczonego. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.20. 

iry... Lepiej nie liczyć! ia ARA RSE SĘ 22666 Wydz. Zdr. Publ.Nr 154, g ka” ZH Da 4 

ZPR Czy historja o spadku jest prawdziwa nie- В ЕЕБ ННЕ СЕ СЕ СВ ) З ОВ В К- 3 ЕБ Е Dziś! Najpiękniejsze arcydzieło światowe! wytwórni „UFA” r. 29. Film który przewyższa „MOULIN ROUGE*, * 

wiadomo. Ale księżna wraca podobno w naj- = całkowite programy kabaretowe T i i G bi t R у A 66 | 

z р bližszych dniach jūž do Budapesztu by grač a p P A Kino „Dictadilly“ paryskich music-hallów ” ajemn Ca aDINE u estauracyjnego ! 

Jal gię rozhudowaje Europa do nowego filmu, który się tam przygotowuje ©L B ” (Taniec... pieniądz... miłość...) Wzruszający dramat erotyczny w 12 akt., osnuty na tle życia współczesnych | 
. Długi płaci jej impresarjo z funduszėw... WIELKA 42. białych niewolnic. W rolach głównych: egzotyczna piękna ELLEN RICHTER, DINA GRALLA, BRUNO | 

: & е Mniejsza oto z których. Wielkopolak, kawaler 27 lat, z KASTNER i in. Niewidziane dotąd całkowite odtworzenie wspaniałej rewji paryskiej. Przegląd najpiękniej- | 

Stara Europa chce Aa „dotrzymać Księżna Medjidie Mustafa prowadzi weso- 8 wykstałceniem, 8 lat praktyki, po- szych nóżek!!! Konkurs najpiękniejszych kobiet świata! Przegląd najnowszych mód i tańców. Czarujący balet 

kroku Ameryce i na gwałt nadążyć za jej je awanturnicze życie. z udziałem znakomitych girls. Ceny nie podwyższone. 

zdobyczami technicznemi. To też, jak grzy- 

by po deszczu tak wyrastają projekty coraz 

to nowych gigantycznych budowli.. I 
Parlament angielski omawia obecnie 

projekt, mający za sobą już pięćdziesięciole- 

tnią tradycję, a dążący do wykopania tune- 

lu pod kanałem La Manche. 
Podobną budowlą do .tego tunelu było- 

by projektowane połączenie Afryki z Euro- 

pą przez tunel pod Gibraltarem. Plany tej 

budowli przedstawił swemu rządowi hiszpań- 

ski inżynier Pedro Jezenois. Koszty wynosi- 

łyby tu koło 300 miljonów pesetów, czas 

budowy obliczono od 1929 do 1934 roku, a 
długość tunelu, którego początek byłby w 

Torre della Pena a wylot na wybrzeżu ma- 

rokańskiem, wynosić ma około 30 kilome- 
trów. 

Danja również planuje zwycięstwo nad 

morzami dzielącemi lądy. Most długości 1175 

metrów ma łączyć Mały Belt, Friderizie i 

Middel. Budowla ta, której koszty obliczono 

na: 20 miljonów koron, ma być ukończona 

również w. roku 1934. 4 

. Dotychczac największy most w Europie 

posiadała Francja w swym porcie bretońskim 
— Breście. W tym roku ma nastąpić otwar- 
cie najdłuższego tunelu górskiego pod Ape- 

ninami, nad którym roboty trwają już od 
9-ciu lat. Będzie on dłuższy od 20-kilometro- 

wego tunelu Symplońskiego. 

Olbrzymiej doniosłości znaczenie kultu- 
ralne ma budowla, która właśnie teraz wy- 

kańczają Anglicy. Jest to tama wodna w 

Sudanie. Tama ta długości 3200 metrów 
opatrzona będzie w osiem śluz, przez które 

woda Błękitnego Nilu utrzymuje się na wła- 

ściwym poziomie. Nadmiar wody wylewa się 

do olbrzymiego jeziora długości 80 kilo- 

metrów i szerokości trzech kilometrów. 19 

tysięcy robotników pracuje w dzień i w nocy 

przy budowli. Zdołali oni już zgromadzić 342 

tysiące metrów sześciennych bloków grani- 

tu. Po połączeniu tej tamy z tamą Assuanu 

żyzna gleba Egiptu zyska siedmiokrotnie na 

przestrzeni. 
Nad olbrzymiej wiełkości tamą wodną 

pracują też Niemcy. Jest to t. zw. „Sorper- 

Talsperre* koło Dortmundu. która da się 

porównać tylko z tamą, zbudowaną w roku 

2000 przed N. Chr. przez faraona Amenmeta 

ill w Egipcie. Przy tamie dortmundzkiej zu- 

żyta jest po raz pierwszy jako materjał, za- 

miast kamieni, ziemia. Do zatrzymania 80 

miljonów mtr. sześciennych wody potrzeba 

3 miljonów metrów sześciennych ziemi. Wał 

ma mieć wysokości 60 metrów szerokości 

300 metrów, a długości 600 metrów. Będą 

na nim urządzone dwie drogi dla płeszych i 

jedna dla konnych, przy robocie zatrudnio- 

nych jest tysiąc ludzi dziennie. I ta budowla 

ma być ostatecznie ukończona w roku 1934. 

W tym roku pierwszy raz«po wojnie 

urządzona będzie wystawa wszechświatowa. 

Odbędzie się ona w Hiszpanii. Barcelona za- 

mierza z tej okazji zbudować nowoczesną 

Wieżę Babel, wysokości 400 metrów. Wieża 

ma być z żelaza, ma spoczywać na funda- 

mencie o 140 metrach objętości. Waga jej 

ma wynosić 12 miljonów kilogramów. I ta 

wieża, jak dawna wieża Babilonu, ma skła- 

dać się z 7 pięter, tylko że każde z tych 

pieter nie będzie, bynajmniej, jak tam, po- 

Šwiecone Inneį planecie. Na trzęch piętrach 

ma być hotel, na czwartem teatr, na piątem 

muzeum, na szóstem bibljoteka, a na siód- 

mem zamiast bóstwa — stacja radjowa. 

Nie kryje się też ze swojemi awanturami 
miłosnemi. 

Cieszy ją to owszem, gdy gazety o niej pi 
szą dużo. 

Robią jej bezpłatnie reklamę. 

WSPÓŁCZESNY MATUZAL. 

Z Kairu donoszą, że urzędowa depuitacja, 
wśród której znadowali się komendant poli- 
cji i dyrektor wychowania publicznego udała 
się w tych dniach z wizytą do Araba, liczą- 
cego 153 lata, zamieszkującego w miastecz- 
ku Fagum, wpobliżu Kairu. Chyba ten najsta 
rszy na świecie człowiek zamieszkuje maleń- 
ką izdebkę, dwumetrowej przestrzeni. Jest 
niezwykle chudy, korzysta jednak w pełni ze 
wszystkich swych władz umysłowych. Oś- 
wiadczył swym gościom, że przypomina so- 
bie doskonale Mohamed Ali'ego (który do- 
konał rzezi mameluków w 1811 r.), defilu- 
jącego na czele swych oddziałów po ulicach 
Kairu. Sam mówi, służył również w wojsku, 
kiedy był „czterdziestoletnim młodzieńcem" 
Posiada liczną rodzinę i najmłodsze z jego 
dzieci liczy obecnie 26 lat. 

O ile wiek, przypisywany temu patrjarsze 
jest doskonały, urodził się on w 1776 r., czy- 
li w roku ogłoszenia niepodległości Stanów 
Zjednoczonych, kiedy Ludwik XVI był kró- 
lem Francji, Jerzy III panował w Anglji, a Na 
poleon jako siedmioletni chłopec zaczynał 
chodzić do szkoły. 

Brylaniy na ulicy. 
W Johannesburgu mała dziewczyn- 

ka bawiła się na ulicy. Nagle zobaczyła 
jak jakiś oberwaniec biegnąc pa ulicy 
rzucił do rynsztoku małą pacz. kę. 
Dziewczynka podniosła paczkę i od- 
niosła ją do domu. Stwierdzono, że są 
to djamenty jeszcze nieoszlifowane i 
najwidoczniej świeżo wykopane. 

Zapewne ów oberwaniec niepraw- 
nie czynił poszukiwania na brylanto- 
wych polach a będąc ściganym przez 
policję pozbył się corpus delicti. Dia- 
menty te mają wartość 3000 futów szte 
rlingów. Trudno się oprzeć chęci czy- 
nienia poszukiwań. 

KOPIOWANIE 
PLANOW” 
SWIATEODRUKI 

  

  

      
  

szukuje posady za samodzielnego, 
lub pod dyspozycią ogólną od mar- 

ca. kwietnia. Adres: A. Frankowski, 
maj. Roskosz, p. Turzec, (Stołpecki).g 
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| WĘGIEL i koks | 
wagonowo oraz tonnowo 

M. DEULL, w Wilnie 

Jagiellońska 3/6 tel. 811 

Skład: Polski Lloyd, Słowa 

kiego 27, tel. 2-19. 
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Perimuftera Ulframaryna 
jest bezwzględnie najlepszą i naj- 

wydatniejszą farbą do bieliznyi ce- 
lów malarskich. Odznaczona na wy- 
stawach w Brukseli i Medjolanie 

złotemi medalami 
Biura Fabryki Ch. Perlmuttera, 

Lwów, Słoneczna 20. 

Wszędzie do nabycia. 

  

NA KARNAWAŁ 
poleca w wielkim wyborze 

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

struny. 
Wielka 

Firma „UNIWERSĄL” I, tei. 12-83. 
PP. Wojskowym i Urzędnikom do- 

‚ godne warunki. 

  

Tańce 
Black-Bottom, Bluss, Tango i Foxtrot 
wyuczam w __ najkrótszym 

į . ВО 
Kurs rozpoczynam we czwartek 17-g0 

K arnawalowe 

ul. Trocka Nr 2 rėg Niemieckiej. 

za KURS 10 zł., zapisy przyjmuję. i 

Księgarnia Kazimierza 
Poleca ostatnią nowość: TADEUSZ PIŹŁO, nauczyciel Seminarjum 

T. Zana 

czasie. 

OWSKI į 

i stycznia o godz. 8-ej wiecz., opłata 

i Wilno, Wileńska 38, Rutskiego Vilno. Vigis į 

Tak wygląda pobiežny przegląd budo- 

wli, wznoszonych obecnie w Europie, „lub 

przez narody europejskie w innych częściach 

świata. sd 

r- zas Gramatyka języka Polskiego Egz" 
Podręcznik dla samouków i nauczycielisszkół powszechnych. 

b Objętość str. 374. 
| R EURE CE ZANE Z6B TINKLO BNS EBS SZER GB STWA (EFS ROZ GG POETA CE 

CENA ZŁ. 12. 

  

Rejestr Handlowy 
gnięto następujące wpisy: 

w dniu 11. 12. 1928 r. 

9206. 1. A. „Zinger Zusiei — sklep manułaktury i kino - te- 

atr „MODERN* w Oszmianie, ul. Piłsudskiego 18 i 20, sklep 

manufaktury i kino - teatr. Firma istnieje od 1917 roku. Właś 

ciciel Zinger Zusiel, zam. w Oszmianie, 

Piłsudskiego 18. 

w dniu. 12. 12. 1928 r. : 

9208. I. A. „Inž-wie Henryk Jensz, Wladyslaw Jacewicz i 

S-ka — Biuro Inżynieryjno - Meljoracyjne — Spółka firmowa". 

Biuro Inżynieryjno - Meljoracyjne. Siedziba w Wilnie, ul. Por- 

towa 28. Firma istnieje od i sierpnia 1927 roku. „Wspólnicy 

zam. w Wilnłe: Henryk Jensz — przy ul. Portowej 28, Wła- 

dysław Jacewicz — przy ul. Moniuszki 19, i Aleksy Łopatto 

przy ul. W. Pohulanka 31. Spółka firmowa zawarta na mocy 

umowy z dn. 27 listopada 1928 r. na czas nieograniczony. 

Zarząd należy do wszystkich wspólników. Wszelkiego rodzaju 

umowy, weksle, czeki, żyro na wekslach, akty notarjalne i hi- 

poteczne i wogóle wszelkie dokumenty, Z tytułu których dla 

spółki wyniknąć mogą jakiekolwiekbądž zobowiązania, podpi- 

sują dwaj wspólnicy pod stemplem firmowym. Wszelkiego 

zaś rodzaju korespondencję handlową oraz pokwitowania z 

odbioru z poczty, kolei i instytucyj przewozowych i kredyto- 

wych listów, przekazów i przesyłek podpisuje w imieniu spół- 

ki każdy ze wspólników pod stemplem LO * 

w dniu 13. 12. 1928 r. 

9209. I. A. „Abel Chackiel* w Kozianach, gm. Bohińskiej, 

pow. Braslawskim, sklep spożywczy, galanteryjny i bakalej- 

ny. Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel Abel Chackiel, 

zam. tamże. 2487 — VI. 

9211. I. A. „Abramson Berel* w Nowo - Święcianach 

pow. Święciańskim, skup zawodowy raków w celu odsprzeda- 

ży. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Abramson Berel, 

zam. tamże. 2488 — VI. 

0211. I. A. „Aronowicz Izrael“ w Widzach, pow. Brasla- 

wskim, drobna sprzedaž towarów spożywczo - galanteryjnych. 

Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Aronowicz Izrael, zam. 

tamże. 2489 — VI. 

9212. I. A. „Baron Aba“ w Drui, 
na sprzedaż żelaza. Forma istnieje od 1925 roku. 

pów. Brasławskim „drob- 
Właściciel 

  

Do Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie weią- 

w dniu 7. 12. 28 roku. 
9213. I. A. „Bawarski Boruch* w  Podbrodziu, pow. 

Święciańskim, sklep towarów bawełnianych i półwełnianych 
krajowego wyrobu. Firma istnieje od 1899 roku. Właściciel 
Bawarski Boruch, zam. tamże. 2491 — VI. 

9146, I. A. „Charmac Szpryca* w Łyntupach, pow. Świę- 

ciańskim, sklep bakalejno - kolonialny, galanteryjny i żelaza. 

Firma istnżeje od 1921 roku. Właściciel Charmac Szpryca, zam. 

tamże. 2492 — VI. 

9147. 1. A. „Chasin Motel* w Słobódce, pow. Brasławskim 

sklep kolonjalno - gałanteryjny. Firma istnieje od 1926 roku. 

Właściciel Chasin Motel, zam. tamże. 2493 — VI. 

= 91.48, I. A. „Czepulenok Jan“ w Przebrodziu, pow. Brasław 

skim sklep kolonjalno-galanteryjny. Firma istnieje od 1924 r. 

Właaściciel Czepulonek Jan, zam .tamże. 2495 — VI. 

9149. I. A. Estryn Sora* w Miorach, pow. Brasławskim, 

sklep kolonjalno - galanteryjny. Firma istnieje od 1928 roku. 
Właściciel Estryn Sora, zam. tamże. 2495 — VI. 

9150. I. A. „Giliński Abram“ w Łyntupach, pow. Święciań- 
skim, skup zawodowy drzewa celem odsprzedaży. Firma istnie- 
je od 1927 roku. Właściciel Giliński Abram, zam. a 

2496 — VI. 

   
0151. I. A. „Gilińska Tajba* w Łyntupach, pow. Święciań- 

skim, sklep bakalejno - galanteryjny i Żelaza. Firma istnieje 
od 1915 roku. Właściciel Gilińska Tajba, zam. tamże. 

2497 — VI. 

w dniu 10. 12. 28 r. 

9152. I. A. „Gole Aba" w Widzach, pow. Brasławskim, 

drobna sprzedaż skór. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel 

Golc Aba, zam. tamże. 2498 — VI. 

9153. I. A. „Gorodziejska Rysia" w Iwju, pow. Lidzkim, 
sklep manufaktury i galanterji. Firma istnieje od 1927 roku. 

Właściciel Gorodziejska Rysia zam. tamże. 2499 — VI. 

0154. I. A. „Jawicz Berta“ w Łyntupach, pow. Święciań- 

skim, sklep bakalejno - spożywczy i galanteryjny. Firma ist- 

nieje od 1924 roku. Właściciel Jawicz Berta, zam. tamże. 
2500 — VI. 

0155. I. A. „Kackowicz Lejba* w Łyntupach, pow. Świę- 

ciańskim, sklep spożywczo - bakalejny i żelaza ze sprzedażą 
ropy naftowej. Firma istnieje od 1919 roku. Właściciel Kacko- 

wicz Lejba zam. tamże. - 2501 — VI. 

9156. I. A. „Kamień Hirsz* w Swirze, pow. Święciańskim, 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

Kino- 
T-air „Nanda“ 

"Vielka 30. 

arcydziele 

świata 

Dziśi Najwybitniejszy tragik świata CONRAD VEIDT oczaruje, olśni, wzruszy i zadziwi w najnowszem 

MĘŻCZYZNA Z PRZE$ZŁOŚCIĄ 
Potężny dramat ludzkich namiętności w 12 aktach. Wzruszającą tragedja człowieka niewinnie zakutego w 

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

skiej 5, A. „Adol Kia“ przy st Gieladnia, gm. Michałow- 
skiej, w. Święciańskim, sklep spożywczy. Firma istniej 
1928 roku. Właściciel Kluk AGO ZAM fize: B 

Sha T K koja чаа т РОЙЕ wdw Gi: 
ciańskim, sklep apteczny. Firma istnieje od 1916 Eku Wie 
ściciel Kopelman Szejna zam. tamże. 2504 — VI. 

9159. I. A. „Krajnowicz Lejzer" w Bielicy, pow. Lidzkim, 
sklep spożywczy, Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Kraj- 
nowicz Lejzer, zam. tamże. 2505 — VI. 

9160. I. A. „Hilel Kryl" w Ignalinie, gm. Daugieliskiej, pow. 
Swięciańskim, sklep mięsa. Firma Rise od 1921 roku. Właść 
ciciel Krył Hilel, zam. tamże. 2506 — VI: 

__ 9161. L A. „Lejzerowicz Cywja" w Łyntupach, pow. Świę- 
ciańskim, sklep towarów bawełnianych i ieina Gakalej- 
nych i spożywczych. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel 
Lejzerowicz Cywja, zam. tamże. 2507 — VI. 

916251 A; „Lewin Benjamin" w Łyntupach pow. Święciań- 
skim, sklep towarów bawełnianych i RoWetkiany eh niej: 
ny, skór i obuwia. Firma istnieje od 1919 roku. Właściciel Le- 
win Benjamin, zma. tamże. 2508 — VI. 

‚ 9109. I. m m Chaim Lewin" w Budsławiu pow. Wilej- 
skim, tartak parowy. Firma istnieje od 1927 roko Właściciel 
Lewin Chaim, zam. tamże. 2509 — VI. 

9164. I. A. Lewin Sima" w Brasławiu, ul, Pilsudskiego 86, 
sklep kolonjalno - galanteryjny. Firma istnieje od 1926 roku. 
Właściciel Lewin Sima, zam. tamże. 2510 — VI. 

„9165. L A. „Lib Sosia“ we wsi Mostwiliszkach, gm. Kuce- 
wickiej, pow. Oszmiańskim, sklep spożywczy i drobnej galan- 
terji. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Lib Sosia, zam. 

tamże. 2511 — VI. 

9166. |. A. „Łużkowa Sosza” w Mielegjanach, pow. Świę- 
ciańskim, skłep kolonjalno - galanteryjny. Firma istnieje od 
1927 r. "Właściciel Łużkowa SOSA, zai? ZEG Toca 

2512 — VI. 

9167. I. A. „Norman Nochim* w Wilejce, pow. ul. Dr. Or- 
łowskiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1926 roku. Wła- 
Ściciel Norman Nochim, zam. tamże, 2513 — VI. 

„ „9168. I. A. „Perewoznik Hirsz" w Hoduciszkach, pow 
Święciańskim, pośrednik handlowy. Firma istnieje od 1928 roku. 
Właściciel Perewoznik Hirsz, zam. tamże. 2514 Va 

9169. I. A. „Jan Plapas“ w Brasławiu, ul. Piłsudskiego 120, 
restauracja. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel Plana Jan, am. tamże. 2515 — VI. 

9150. I. A. „Postawski Mendel" w Nowo - Święcianach, 
pow. Święciańskim sklep mięsa. Firma istnieje od 1021 roku, 
Właściciel Postawski Mendel, zam. tamże. 2516 — VI. 

w dniu 11. 12. 28 r. 

„9187. I. A. „Pupiski Bencjon“ w Nowo - Swiecianach, pow. 
Święciański, sklep skór i obuwia. Firma istnieje od 1927 roku. 
Właściciel Pupiski Bencjon, zam. tamże. 2517 — VI. 

9188. I. A. „Rabinowicz Szeitel“ w "Brasławiu, ul. 3 Maja 
11, sklep żelaza i bakalejny. Firma istnieje od 1915 roku. Właś- 
ciciel Rabinowicz Szeftel, zam. tamże. 2518 — VI. 

„9189, I. A. „Raksimowicz Wactaw“ w Łyntupach, pow. 
Święciańskim, herbaciarnia. Firma istnieje od 1928 roku. Właś- 
ciciel Raksimowicz Wacław, zam. tamże. 2519 — VI. 

9190. I. A. „Rytwo Dawid* w Ignalinie, gm. Daugieliskiej, 
pow. Święciańskim, sklep bławatny. Firma istnieje od 1923 roku. 
Właściciel Rytwo Dawid zam. tamże. 2520 — VI. 

-_ 9191. |. A. „Ryžyna Marja“ w Braslawiu, ul. Piłsudskiego 
5T, księgarnia. Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel Ryżyna 
Marja, zam. tamże. 2521-— VB 

: 9192. I. A. „Sawiczowa Ada“ w Lyntupach, POW: Święciań- 
skim, jadłodajnia z wyszynkiem piwa. Firma istnieje od 1928 
roku. Właściciel Sawiczowa Ada, zam. tamże. 

9193, |. A. „Chaja Sosnowik* w Nowo - Pohoście, pow. 
Brasławskim drobna sprzedaż towarów bakalejno - galanteryj- 
nych. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Sosnowik Chaja 
zam. tamże. 2523 — VI. 

Ai 9194, 1. A. „Szajewicz Lejba* w Nowo - Święcianach, pow. 
Święciańskim, sklep spożywczy, mąki i zboża. Firma istnieje 
od 1921 roku. Właściciel Szajewicz Lejba, zam. tamże. 

2524 — VI. 

9195. I. A. „Szeksztelio Konstanty“ we wsi Miežanach, gm. 
iej, pow. Święciańskim, sklep bakalejno - spożywczy 

Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Szeksztełło Konstanty 
Ё 2525 — VI. 

9196. I. A. „Szerman Rejza“ w Braslawiu, ul. Pilsudskie- 

   

  

    

go, 57, ski bakałejno - galanteryjny. Firma istnieje od 1924 
roku. Właściciel Szerman Rejza, zam. tamże. 2526 — VI. 

„9197. I. A. „Szlapok Chaja“ w Nowo - Święcianach, pow. 
Święciańskim, apteka. Firma istnieje od 1921 roku. Właściciel 
Szlapok Chaja, zam. tamże. 2527 — VI. 

_ , 9198. 1. A. Szyroka Agata" w Nowo - Święcianach, pow. 
Święciańskim, sklep spożywczy i wyrobów tytoniowych. Fir- 
ma istnieje od 1922 roku. Właściciel Szyroka Agata, zam. 

  

   

tamże. 2528 — VI. 

9199. I. A. „Szutan Natan vel Мозе! му Nowo - Święcia- 
nach, pow. Święciańskim, skkep mięsa. Firma istnieje od 1925 
roku. Właściciel Szutan Natan vel Nosel, zam. tamże. 

2529 — VI. 

. _9_200. I. A. Szutan Raiael“ w Nowo - Święcianach, pow. 
Święciańskim, sklep bakalejno - galanteryjny, i spożywczy. Fir- 
ma istnieje od 1927 roku. Właściciel Szutan Rafael zam. tamże. 

2530 — VI. 

9201. I. A. „Taljun Stefan* w Melegjanach, pow Święciań- 

  

KOREDIĘŚ$, 
Urząd Wojewódzki (Dyrekcja Robót Publicznych) 

w,Wilnie ogłasza konkurs na objęcie 2-ch posad, 
a mianowicie: 

1) W powiecie Mołodeczańskim na objęcie od ł 
dnia 1-go kwietnia 1929 r. posady Kierownika 
Państwowego Zarządu Drogowego, z jedno- 
czesnerz kierownictwem działu drogowego w. 
Wydziale Powiatowym. ! 

Wynagrodzenie według VII-go stopnia stužhowego 
z dodatkiem za kierownictwo działem drogowym Wy- 
działu Powiatowego do wysokości 75 proc. za zgodą 
Ministerstwa Robót Publicznych. 

2) W powiecie Postawskim na objęcie od zaraz 
posady Kierownika Państwowego Zarządu Dro- 
gowego z wynagrodzeniem według Vll-go 
stopnia służbowego. 

Podania z życiorysem, odpisami dyplomu i Świa- 
dectw należy nadsyłać do Urzędu Wojewódzkiego 
eh Robót Publicznych) do dnia 15-go lutego 

й 
Do podania winny być dołączone następujące do- 

kumenty w oryginałach, lub uwierzytelnionych odpi- 
sach, a mianowicie: 

1) Dyplom ukończenia wyższego zakładu technicznego, 
2) Dowód, stwierdzający posiadanie obywatelstwa 

Państwa Polskiego, 
3) Świadectwa poprzedniej służby, lub odbytych praktyk 
4) Własnoręcznie napisany życiorys. 

Za Wojewodę wlz. Dyrektor inż. A. Przygodzki. 

BWAWAWE 

R LEKARZE B 
SAWAWAE 

    
    

Mofor ropowy firmy „Perkun* 
303 18 s. k. na żelaznym 

wozie, i zdolny do rolnictwa, stacji 
elektrycznej i t. d: i DYNAMO MA- 
SZYNA 7 s. k. 220 wolt, prąd stały 
do sprzedania. Oglądać i szczegóły: 
ul. Miłoserna 6 m. 11. -I     

  DOKTOR 

B.ZELDOWIEŻ DOKTOR 
chor. weneryczne, | Mh. GINSBERE o oj 
zyłilis, narządów |choroby weneryczne 
moczowych, Od 9 do wynajęcia od 1 

—1, od 5—8 wiecz. 
syfilis i skórne. Wil- 
no, ul. Wileńska 3, te- lutego. Mała Pokuo: 
lefon '567. Przyjmuje ВЕ 
od 8 do 1 i od4 do 8. SMAREWNENNNNON WWE 

Doktór Medycyny RÓŻ k E 

LUKIEUIOL | mu ommanunos 
choroby weneryczne, 
skórne i płciowe, ul KO ima 

ul. Mickiewicza 24, | Mickiewicza 9, wejście lokujemy na dobre 
tel. 277. z ul. A 1, o are ni yane Р 

przyjmuje a AIC: “ 

W. Zdr. Nr. 152 i od 5—7 р.р. — 1815 en" | 

DOKTOR | tel. 9-05. cold 

7 

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12-2i 0d 4-6, 

    

  

      

    

    

  

       
    

    

  

  

Hawryłkiewiczowa k poszukuję dzierżawy 

i 5—6. Choroby stacji kol., fol- | 
skórne, leczenie wło- Rozamśj warku. Oferty proszę - 

i Rekl 2 | Sears Wino, W KKOszęrkAŚMIAŁOWSKA Barska 15 0; 
Rani usuwa zmar- 

Dr. POPILSKI Tadas  podawkiSkiE przyjmujemy zgło- 

choroby skórne i we- rzajki, wypadanie wło- | Szenia na sprzedąż 

od godz. 10 do-li Od m. 6. Wil. Biuro Komi- 
5—7 p.p. W.Pohulan- sowo - Handlowe, 

8LIS KAA a. | tel. 152, _ o 

BLUMOGICZ wawawaw | 
"NA MASZYNACH | 

syfilis i skórne, | Wil. Biuro Komi- | 

Wielka Zf. 

przyjmuje od 11—12BB ARUSZERNI @8 © majatku ip Disko | 
i o т 

sów, operacje kosme- kierować do Biura | 

leńska 33 m. 1. —p Oraz Gabinet Kosme- —— 

Bez kosztów 
łupież, brodawki, ku-. 

neryczne. Przyjmuje sów. Mickiewicza 46.| „nieruchomości 

ka 2, róg Zavane AYWAWAW Mickiewicza 21. | 

| PISZEMY || 
Choroby weneryczne, Natzwyczaj fanio 

(za 3 tys. zł.) sprze- ; 
dam koncesjonowany | 300. Handlowe, | 

    

Mickiewicza 21, | 
samochėd w .ruchu. Е 

O49/— 113 —/8, Krūleuska 3-2. —0 < SA ZE Og 
(Telef. 921). == Zo EREEATA I DTS E BS 

LW. obsza” ) 

noktór Medycyny | a, © chu | ZGUBY ; 
A. EYMELER waniami, sprzeda- WÓŁZJEE © WOZY LI ОННЕ 

choroby skórne, we-| my _ natychmiast gubioną ksiśżkę | 
neryczne i moczo- dogodnie Ž wojskową na 
płciowe. Elektrotera- | D. H.-K. „Zachęta“ imię Stanisława 
pia, słońce górskie Mickiewicza 1, tel. | Stępowskiego, po- 

diatermja. _ Śollux.! 9-05. —9]!rucznika _ rezerwy» 
KE gd, unieważnia się. Z1E_9 

atarskiej 9—2 i 5—8. = 
: W.Z.P 43. KASZTAN gubioną ksiąžeczA- : 

— ——-walach5 lat, powoz, kę wojskową, 
Br Hanusowicz bryczka, sanki, sanie rocznik 1901, 

i uprząż do sprzeda- wyd, przez P. K. U» | 
hj, GAME konie ze Wilno-powiat, na imię | 
sportówkami i na Zieniewicza Michalas 

ne, weneryczne, go- kuli do wynajęcia, unii ° е — 
dziny przyjęć 5—7 Pp. Szelyckiego a jęcia, unieważnia się 1 

Zamkowa 7—1 L 

@ LOKALE A 

Ordynator Szpitala 
Sawicz, choroby skór- 

— — °° 
3 

o drodze z No” . 
wowierek do į 
Wilna, zgubioną 

została księga ingen” 4 
tarzu _Nowower 

  

  

czenie światłem: Sol- 
lux, lampa Bacha 
(sztuczne słońce gór- 
skie)i elektrycznością a ; B 
(@а{егтуа). — 0815 — Mamma 

Pokój a. ze wszyst- p Kailė "3 ' 
iemi wygoda-S. A. za lata 2 

Br 6. WOLFSOB mi, centralnem ogrze- 1927. Znalazcę upra” 
weneryczne, moczo- waniem, z telefonem, sza się 0 zwrot za. 
płciowe i skórne, ul. do wynajęcia dla ka- wynagrodzeniem, - na 

  

    

4 

Baron Aba, zam. tamže. 2490 — VI. sklep bławatny i galanteryjny. Firma istnieje od 1923 roku. skim, piwiarnia. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Taljun Wileńska 7, tel. 1067. walera. Teatralna 4 fabrykę lub w Wilnie» 

O Uli, si A — е ец е Właściciel Kamień Hirsz, zam. tamże. 2502 — VI. Stefan, zam. tamże. 2531 — VI. - ŁLIS m. 8, tel. 12-23. —o Gdańska 6, —0 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. *rukareia „WyGawnictwo wiłeńskie'' ul. Kwas7alna 23, 
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