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PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jJaźwińskieg”. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Sz 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk 
BIENIAKONIE — Bufet kołejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malisowskiego. 
DUKSZTY —- Bułet koleiowy. 
GŁĘBOKIE — uł. Zamkowa, W, Włodzimierow. 
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Skrócenie prądu 
ideowego. 

Debata nać budżetem nie daje nic 

«nowego. Wylano mnóstwo  wiecowej 
elokwencji i wypowiedziano kilka mów 

parlamentarnych prawdziwie. Strasze- 

nie rewolucją nie stoi w żadnym sto- 

sunku do rzeczywistości _ polskiej. 

Jest to kwiatek retoryczny, nic więcej, 

chociaż wymachują nim wszyscy od 

NPR prawicy do komunistów. Kiedy 

miówi komunista, wszyscy posłowie 

wiedzą, że to jest mowa antypaństwo- 

wa i wszyscy krzyczą, chociaż te ha- 

łasy wchodzą niewątpliwie w plany 

propagandy kominternu. Tam, gdzie 

jest posłów bolszewickich niedużo, 

  

ECHA STOLICY 

Kryzys w Kole Žydowskiem. 
Hejnt informuje, że na posiedzeniu 

Koła Żydowskiego z dnia 30 b. m. miałą 
być rozpatrywana sprawa reasumpcji uchwa- 
ły o prezyajum Koła. Pos  Farbstejn o- 
świadczył, że szczerze chciał uczynić wszy- 
stko, co tylko możliwe, dla utrzymania 
jedności Koła. Pos. Reich wiedział, że przy 
pomocy posłów z grupy Mizrachi będzie 
możaa załatwić sprawę prezydjum w spo- 
sób pokojowy. Pos. Reich wiedział, że od- 
bywa się dziś posiedzenie Koła, znał po- 
rządek dzienny i został telefonicznie we- 
zwany na posiedzenie. Mimo to posłowie 
małopolscy nie przybyli na posiedzenie. 
Dowodzi to, że postowie galicyjscy są za- 
interesowani w tem, aby obecny stan ży- 
dowskiej reprezeatacji parlamentarńej trwał 
nadal, Mówca godzi się, aby powzięto na- 
tychmiast ostateczną uchwałę pod nieobec- 
ność grupy Reicha, zaznaczając, że nie bę- 
dzie już prowadził z tą grupą żadnych roz- 
mów na temat stosunków Koła. Pod ko- 
miec dyskisji pos. Grynbaum za zgodą 
wszystkich obecnych posłów i senatorów 

a 

Opiata pocztowa uiszczona ryczałtera. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 

    

  

GRODNO — Ksiegamnia T-wa „Ruch“ 
HORODZIEJ —- Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Skiep tytoniowy S. Zwierzyūski. 
KLECK — Skiep „Jednošč“ į 
+iDA — ul, Suwalska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNO — Кяерапна T-wa „Ruch. 
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Go sie dzieje w Kownie? 
Oświadczenie premjera WVoldemarasa. — Ogólna syfuacja. — Opinja miarodajnych sfer ryskich. — 

Każdej chwili należy oczekiwać przewrotu. 

W związku z pogłoskami o usunię- 

ciu Plechowicza ze stanowiska szefa 
sztabu generalnego, znany współpra- 
cownik „Siewodnia“ B. Orieczkin zwró- 
cił się telefonicznie bezpośrednio do 
Woldemarasa, który udzielił następują- 
cych wyjaśnień: 

— Nie mogę nic dodać do tego, co 
było już opublikowane w prasie w 
związku z ustąpieniem płk. Plechawi- 
cziusa Zz jego stanowiska. 

—A więc przyczyną gdymisji płk- 
Piechawicziusa jest istotnie jego cho- 
roba? 

— Naturalnie — odparł premier — 
jeżeli pan pamięta, płk. Plechawiczius 
oddawna już chorował. Jeszcze w roku 
ubiegłym zmuszony „byt skorzystać z 

Wczoraj wieczorem zwróciliśmy słę telefonicznie do najbar 
bardziej miarodajnego źródła w Rydze w sprawie obecnej sy- 
tuacji w Kownie. Otrzymaliśny następujące wyjaśnienia: 

Według wiadomości, jakie nadeszły z Kowna po południu, 
panuje tam spokój. Wiadomości o aresztow aniu ;Plechowicziusa, 
jak również informacje o dokonanym zamachu Stanu i areszto- 
waniu Voldemarasa nie znalazły potwie: dzenia. 

Sytuacja wyjaśnia się coraz bardziej. W tej chwili zdaje się 
nie ulegać wątpliwości, że dymisja Plechowicziusa jest dalszym 
ciągiem konsekwentnie przez Voldemarasa przeprowadzanego 
usuwania wybitniejszych jednostek z pośród sfer wojskowych, a 
więc Żukauskasa, Daukantasa i wreszcie Plechowicziusa, Naj- 
trudniejszym do usunięcia był Plechowiczius, ze względu na wy- 
jątkową swą popularność wśród wojska i jako rzeczywisty twór- 
ca przewrotu grudniowego. Oficerów tych usunąć postanowił 
Voldemaras, gdyż stanowili oni wyraźną opozycję wobec poli- 
tyki zwłaszcza zagranicznej. Ostatnio zaś Plechowiczius wystąpił 
ostro przeciwko traktatowi z Niemcami oraz zbyt daleko po- 

  

Polsce faktem realnym dokonanym. 
rzeczywistym. | ten parlament spra- 
wować tej wymarzonej władzy nie 
mógł. Wyrzekał się władzy, wyrzekał 
się odpowiedzialności. Przed zamachem 
majowym parlament przekreślił nie- 
tylko swą rolę, lecz tyle razy prze- 
kreślił konstytucję 17 marca, ile razy 
powoływał gabinet pozaparlamentarny 
anie przewidziany przez konstytucję 
rząd parlamentarnej większości. 

To gorzej, gdy inteligentny mów- 
ca grzmi z trybuny, musi jednak czuć 
w gardle coś, co go dusi, musi je- 
dnak odczuwać w duszy pewien tłu- 
mik, który nie pozwala na tak piękne 
upierzanie frazesów, jakby tego chciał. 
Bo, gdy w dawnych przedwo- 
jennych czasach grzmiano o gabinet 
odpowiedzialny, to domagano się 
zmiany praw zasadniczych. Domagano jak u nas, tam tembardziej propa- zdjął z porządku dziennego, jako nieaktual- omy i pojechać zagranicę w celu ku- Suniętej filo-bolszewickiej polityki. ь ‚ 

gandzie bolszewickiej chodzi O to, Sadek ai JS i Ki oi p ka, Sytuację należy jednocześnie oceniać jako dążenie obydwóch Sie zmiany zasadniczych stosunków, 
stron do zamachu sianu. Niewątpliwie ostatecznym celerm Vol- chciano łamać żelazo, dziś nie można aby w stosunku do przedstawicieli 

„komirakcji“ stosowano metody ha- 

łasu. Ten hałas będzie rzucony na 

"stosy bibuły komunistycznej. Gdyby 

> 

% „ten ustrój jest lepszy, 

nikt nie zważał na irazesy, gadane 

przez komunistów, propaganda bol- 

szewicka byłaby tylko pokrzywdzoną. 

Mowy bolszewickie wzbudzają tyl- 

ko jedną refleksję: „Gdzie jest kry- 

terjum państwowej mowy". Bo nie 

wiem czy twierdzenie posła Žutaw- 

skiego, że rządzą w Polsce „najedžcy“, 

albo bliskiego endecji i p. Korfante- 

mu pos. Roguszczaka, że na Sląsku 

ludność polska żałuje panowania nie- 

mieckiego, można uważać za mowy 

„państwowe”. Nasz parlament w cza- 

sie, gdy nie rządzi, lecz tylko gada, 

nie uczynił nic, aby trybunę Sejmo- 

«wą podnieść, uszlachetnić, uczynić ją 

Obrady komisji prawniczej. 
Taksy notarjalne — Sprawa kaidan. 

WARSZAWA, 1 ll. PAT. Sejmowa Ко- 
misja prawnicza, obradująca w dciach 31 
stycznia i 1 lutego, zajmowała się między 
innemi wnioskiem w sprawie unormowania 
taks notarjalnych. Reprezentanci stronnictw 
chłopskich zwracali uwagę na konieczność 
przeprowadzenia zasady jawności co do 
opłat pobieranych przez notąrjuszy Graz 
odpowiedzialaości dyscyplinarnej za nadu- 
życia i t. d. Przeostawiciel Ministerstwa 
Sprawiedliwości podał do wiaćomości, że 
projekt ustawy w tym kKieruaku jest już 
ną ukończeniu i że w dn. 5 lutego odbę- 
dzie się ostateczna konferencja w Minister- 
stwie celem uzgodnienia tej sprawy. Wy- 
brano podkomisję, której zalecono przygo- 
towanie projektu w porozumieniu z rzą- 
dem. 

Następnie komisja zajmowała się we- 
zwaniem do rządu, wniesionem przez klub 
ukraińsko-białoruski, o wydaniu rozporzą- 
dzenia, zakazującego nakładania kajdan na 
więźniów politycznych. Wn.osek ten wywo- 
łał dłuższą dyskusję, w której zwrócono 
uwagę na stabilizację wniosku bardzo nie- 
ścisłą i nasuwającą wiełe wątpliwości. Na- 

trochę peprawił swe zdrowie, inastępnie 
powrócił do Kowna i tam przystąpił do 
pełnienia obowiązków szefa sztabu ge- 
neralnego. Jednak choroba nie była je- 
szcze zlikwidowaną, ostatnio zaczęła 
przybierać formy coraz ostrzejsze, stan 
zdrowia pułk. Plechowicziusa — pogor- 
szył się i zaczęły pokazywać się oznaki 
gruźlicy. Wobec takich warunków natu- 
raluie nie mógł on pracować i powi- 

nien gsię znaleźć w warunkach, któ- 
reby pozwoliły mu poważnie zająć się 
kuracją. 

Jakież stanowisko może otrzymać pułk. 

Plechowiczius w przyszłości? 

— Kwestja ta nie jest jeszcze rozstrzy- 

gnięta. Możliwe, że otrzyma nominację 
gdzieś zagranicą. 

| W bezpośrednim związku z wiadomo- 
ściami o dymisji pik. Plechawicziusa w pra- 

sie zagranicznej znałazły oddźwięk pogłoski 

o tem, że w Kownie aresztowano kiłku oii- 

cerów. Na pytanie o prawdziwości tych po- 

głosek Wołdemaras odpowiedział: 

demarasa ma być usuuięcie również prezydenta Smetony, który 
sprzyja usuniętym oficerom. Z drugiej strony powszechnie ocze- 
kują, iż partja wojskowa przy poparciu prezydenta Smetony do- 
konać może zamachu stanu na swoją korzyść. 

Atmosfera w Kownie jest w najwyższym stopniu naelektry- 
zowana i jakkolwiek pogłoski o dokonanym już zamachu stanu 
nie znalazły potwierdzenia, w chwili obecnej należy się liczyć, iż 
każdej godziny mogą stać się faktem dokonanym. 

Tyle otrzymaliśmy z Rygi. 
Konsulat litewski w Dyneburgu na nasze telefoniczne za- 

pytanie kategorycznie zaprzeczył wiadomościom o przewrocie. 

Sowiety chcą podpisania paktu 7 lutego 
Wymiana nof pomiędzy bifwinowym I posłem Pafkiem 

Komunikat Patka. 
MOSKWA. 1.11. PAT. Prasa tutejsza ogłasza komunikat, w którym 

podaje, iż w dn. 31 stycznia poseł Patek zakomunikował Litwinowi, iż na 
wypadek zgody stron co do wspólnego jednoczesnego podpisania proto- 
kółu odmowa z jakichkolwiek względów ze strony jednego lub kilku 
państw, które zostały zaproszone do wzięcia w tem udziału, nie mogłaby 

podpisania protokółu; dalej, że 

w ten sposób przemawiać. Bo kon- 
stytucja 17 marca, jeśli nie jest wy- 
konywana, to jednak istnieje. 1 nikt 
jeszcze nie powiedział, że gdyby na- 
gle Sejrń z jakiegoś cudownego wy- 
padku wyłonił z siebie rząd i wig- 
kszość sejmową, toby ten rząd był nie 
dopuszczony do władzy. | to jest ta 
„żaba”, która dziś dusi każdego inte- 
ligentniejszego, uczciwszego mówcę, 
gdy przemawia z trybuny sejmowej, 
to jest właśnie ten głos sumienia, 
który mówi, że można domagać się 

praw dla parlamentu, powrotu do rzą- 

„dów parlamentarnych, ale nie w parla 
mencie, którego bezsilność do utwo- 
rzenia takiego rządu jest przecież dla 
wszystkich doskonale widoczną. 

Jak przyjdzie oktrojowanie konsty - 

tucji to ta sytuacja odpadnie. Wtedy 
więcej kulturalną, czy patrjotyczną. ścis r p — Wszystkie pogłoski o aresztowaniu, służyć za motyw do odmowy Polski id sn AL za: 
Gdybym był oddany idei  parlamen- pna kasis ASA są zwyktym wymyslem. Ogėlne položenie w Polska nie nalegałaby, aby protokół został bezwzglednie podpisany wspól. DEdzie.się miało z. sobą właśnie to 

Litwie jest zupełnie spokojne i nie-zdszło nie, nie z Litwą, gdyby ta ostatnia wolała później przystąpić @о protokółu i żelazo, które można bić, bo daje 19 taryzmu tak, jak pp. Niedziałkowski, 

Thugutt, Rataj, Stroński, to jeszcze- 

bym uważał, że walka najpierwsza i 

najpotrzebniejsza jest nie z tymi, któ- 

rzy poniżają parlament z zewnątrz, 

dawców poruszonemi w dyskusji szczegó 
lami. Е 

Następnie przedmiotem obrad byl wnio- 
sek rządowy, zmierzający do poczynienia 
ułatwień nieumiejącym pisać przy zezna- 
waniu skryptów ałużnych na rzecz insty- 
tucyj państwowo-kredytowych. Wniosek po- 
zostaje w związku z przebudową ustoju 

coby mogło wywołać jakieś obawy. 

PTSS NRAASASIBSS S 

Łotewscy socjaliści 6 pakcie Kelloga. 

wreszcie, że rząd polski przyjmuje propozycję sowiecką wprowadzenia w 
życie protokółu pomiędzy państwami, które go ratyfikowały przed. ratyti- 
kacją ogólną ze strony wszystkich uczestników protokółu. 

W związku z tem oświadczeniem Litwinow złożył posłowi Patkowi 
następującą deklarację: 

dźwięk. | te właśnie  psychologickić 
czynniki, które niewątpliwie muszą od- 

działywać i na p. Niedziałkowskiego i 

na p. Rataja i na p. Strońskiego, nazy- 

wam tęsknotą do. skrócenia prądu :de- 
lecz z tymi, którzy obniżają 8O rojnego i ma na celu ułatwienie małorol- Oświadczenie Litwinowa. owego. Poprostu obóz parlamentarny 
salas 4 kekė konieczności zeznawania aktu notarialnego _ Ryski „Socialdemokrałs" poddaje Podejmując iniejatywę, rząd sowiecki pragnął rozciągnięcia protokułu O“ T0Kratyczny, jest dziś w położeniu 

zęsto się | względnie uwierzytelnienia odpisów przez ocenie sytuację, jaka się wytworzyła na możliwie największą liczbę państw, uważał zwłaszcza za pożądane, zby wojska, które ma za małe siły na ol- 

parlamentaryzmu słyszy głosy, które 

nie trzeba traktować jako curiosum 

tylko, bo 'odžwierciadlają One praw- 

„fziwą dzisiejszą polską rzeczywistość. 

Są to takie głosy, jak gen. Roji ze 

Stronnictwa Chłopskiego, który wołał: 

„niech lepiej już będzie dyktatura, niż 

półdyktatura”, jak tego posła _ukra- 

ińskiego, który pytał w poniedziałek 

ubiegły: „Czemu BB nie abseniowało 

się od głosowania, przecież gdyby 

Sejm uchwalił votum nieufności, toby 

rząd musiał zrobić porządek z tem 

wszystkiem“, jak vice-marszalek Wož- 

nicki, który pytał „czemu.nie ogłosi- 

cie monarchii". 

Twierdzę, że te właśnie głosy od- 

dają naprawdę to, co opozycja yczuje 

i myśli. 
Opozycja chce przewrotu, chce za- 

machu stanu, chce oktrojowania kon- 

stytucji. 
Nie mówię, że chce Świadomie, 

nie twierdzę, żeby na zebraniach opo- 

zycji uchwalono taktykę, prowadzącą 

do wywołania zamachu stanu. Prze- 
ciwnie, ta ustępliwa, ugodowa takty- 

ka opozycji naszej, której rola prze 

ciwdziałania rządowi ogranicza się 

naprawdę tylko i wyłącznie do strzę- 

pienia języka, ta taktyka, którą okreś- 

notarjuszą lub sąd. Wecług brzmienia wnio- 
sku oscisk dwóch palców nieumiejącego 
pisać, uwierzytelniony przez urząd gminy, 
miałby zastąpić wspomniane wyżej wymogi. 
Ze względu na możliwość natury stylistycz- 
nej przekazano powyższą sprawę specjal- 
nej podkomisji. 

Zgon Józeja Rapackiego. 
WARSZAWA, 1 II. PAT. Dziś w nocy 

zmarł w swej posiadłości Olszance pod 
Radziwiłłowem znakomity malarz-pejzaży- 
r POKI ś. p. Józef Rapacki, przeżywszy 
at 58. 

Nominacja dr. Jackowskiego. 

WARSZAWA, 1 1. Pat. Dyrekror 
departamentu politycznego Min. Spraw 
Zagran. dr. Tadeusz Jackowski, któ- 
ry powołany został na posła polskie- 
go w Brukseli, zdał dnia 1 lutego u- 
rzędowanie, jako dyrektor departa- 
mentu politycznego p. podsekretarzo- 
wi stanu Min. Spraw Zagr. dr. Alire- 
dowi Wysockiemu. P. pos. Jackowski 
wyjechał obecnie na dwutygodniowy 
urlop, a w połowie lutego obejmuje 
nowe stanowisko w Brukseli. 

  

ZA 1 PRZEGIW. 
Pod dzhem Locarna 

obecnie na Łotwie w wyniku wszyst- 
kich perypetyj z projektem Litwinowa. 
Pismo podkreśla, że niektórzy usiłują 
wytworzyć sytuację, któraby w drodze 
procedury podpisania projektu Litwi- 
nowa stormułuje dwie grupy: jedna— 
Rosja Sowiecka, druga - państwa bał- 
tyckie z Polską na czele bez Litwy 
lecz z Rumunją. Podobne ugrupowa- 
rie, zdaniem pisma, zupełnie nie od- 
powiada interesom Łotwy i jest sta- 
rą, dawno znaną kombinacją. Zda- 
niem pisma, położenie obecnie przed- 
stawia się następująco: 

„Podobają się nam czy też nie 
istniejące warunki, jednak do  pręd- 
kiego podpisania paktu prowadzą 
dwie drogi: 1) albo pakt podpisują 
Rosja sowiecka i Polska i do nich 
przyłącza się Łotwa, Estonja i Litwa, 
2) albo akt podpisują wszystkie za- 
interesowane państwa bez jakiegobądź 
podziału na dwie grupy. Ta ostatnia 
możliwość wobec aktywności Polski 
wydaje się obecnie posiadać mniej 

szans”. 

Wybór prezydenta w Finlandji 
HELSINGFORS. t.1. Pat. Izba wy- 

brała 93 głosami prezydentem Callio, 
przedstawiciela partji agrarnej. Pierw- 
szym wiceprezydentem wybrano 86 
głosami Tekonena, socjalnego demo- 
kratę, drugim 93 głosami Virkunena, 
z partji fińskiej. 

  

wszystkie sąsiednie państwa bałtyckie przyłączyły się do protokułu w jak 
najkrótszym czasie. Rząd sowiecki uważał jednak wówczas, że ponieważ 
Finlandja, Estonja i Łotwa, w przeciwieństwie do Związku Socjalistycznych 
Republik Rad i Polski, jak również do Litwy, nie. przeprowadziły jeszcze 
według ustalonej procedury ich przystąpienia do paktu Kelloga, byłoby tru- 
dnem spodziewać się, że przystąpią one niezwłocznie do protokułu wpro- 
wadzającego w życie ten pakt. Co się tyczy Rumunji, jej udział w proto- 
kule nie był bynajmniej wykluczony od samego początku. 

Można obecnie uważać za fakt ustalony, że Estonja i Łotwa znajdu- 
ją się w położeniu odmienńem od innych projektowanych uczestników pro- 
tokułu. Zostało to oficjalnie potwierdzone między innemi w egłoszonej od- 
powiedzi rządu łotewskiego do Litwy, do której to odpowiedzi, rząd ten 
oświadcza, iż postanowił przystąpić do paktu paryskiego, co oczywiście 
oznacza, iż samo to przystąpienie jeszcze nie nastąpiło. 

Z tego punktu widzenia wychodząc, rząd sowiecki uważał i uważa 
jeszcze, że jednoczesne zaproszenie do wspólnego podpisania protokółu, 
zwrócone do szeregu państw, znajdujących się w odmiennem położeniu 
wobec paktu Kelloga, mogłoby stworzyć trudności techniczne i opóźnić na 
dłuższy czas, albo nawet całkowicie pozbawić wartości jego propozycję. 
Wobec tego rząd sowiecki ponownie proponuje rządowi polskiemu  przy- 
stąpienie do podpisania protokółu przez Polskę i Rosję. Jeżeli wszeiako 
rząd polski nalega na wspólne i jednoczesne podpisanie protokółu przez 
Związek Sowieckich Republik, Poiskę, Estonję, Łotwę i | Rumunję, jeżeli 
jest on przekonany, że specjalne stanowisko formalne, zajęte przez Esto- 
nję i Łotwę wobec paktu Kelloga nie będzie stanowiło z ich strony żadnej 
przeszkody, to rząd sowiecki nie będzie miał nic przeciwko podobnej pro: 
cedurze, Rąd sowiecki nie widzi żadnej potrzeby podejmowania rokowań 
lub późniejszych dyskusyj nad swą propozycją i uważa, że podpisanie pro- 
tokółu mogłoby nastąpić 7 lutego, proponując w tym celu Polsce, Estonii, 
Łotwie i Rumunji udzielenie swym delegatom pełnomocnictw do podpisa- 
nia w tej dacie protokółu. 

Odpowiedź posła Patka. 
Pos. Patek oświadczył, iż nie pragnąc w tej chwili podejmować spo- 

ru do poszczególnych punktów uczynionej przez Litwonowa propozycji, 
uważa za konieczne, co dotyczy brzmienia protokółu, powołać się na za- 
strzeżenie, uczynione przez rząd polski w jego pierwszej nocie i podkreś- 

brzymie terytorjum jakie zajęło. Chcia- 

łoby skrócić swą linję front o obszar, 

który nazwę: stanem prawno-konstytu- 

cyjnych możliwości. Gdyby się temu 

obozowi odjęło te prawno koństytucyj- 

ne możliwości wykorzystywania idea- 

łów demokracji, toby było mu lżej. Dziś 
posiada właśnie tę możliwość i z tego 

posiadania słynie tylko kompromitacją 
i nic więcej. 

Powyżej wypowiedziana teza opie- 

ra się o analizę psychologiczną umysłu 

przeciwnika. Stąd przeciwnik powie mi 

nie — i dyskusja wyda się mu zakoń- 

czona. Ale twierdzę, że każdy umysł 

głębszy musi mi przyznać rację, że 

proces psychologiczny, który powyżej 

przedstawiłem, toczy się jednak w du- 

szy niejednego z obrońców parlamen- 
taryzmu. I będę tak śmiały, że w swej 

analizie pójdę dalej, aby dowieść, że 
prócz tej chęci „skrócenia prądu* w 

duszach naszych opozycjonistów, mo- 

žna dziś wyczytać jeszcze dwie inne 

rzeczy. Oto przekonanie, że są urodze- 

ni do opozycji a nie do rządzenia pań- 

stwem. Przekonanie, że pokolenie, któ- 

re wyrosło na walce z zaborcami, tak 

się przeżarło walką z państwem i nega- 

cją państwa, że dotychczas drogą iner- 

cji najlepiej się czuje w roli ślepego 

tarana, który wali w państwo nie ba- 
EEA irasas: eta m ale i i : Jił, co dotyczy Estonji i Łotwy, że zdaniem rządu polskiego, oba te pań- Я - pliwie taktyką najskuteczniej opiera Aresztowanie 5 rabinów w Nowiu a POR dza I inaėį ОНАа pakt da saika, Rasy: cząc, czy te jego uderzenia niosą tylko 

siącą się wszelkim  forsowniejszym nie poseł Patek cbiecał podać do wiadomóści swego rządu treść oświad- dźwięk hałaśliwy lecz dla murów nie- 

ewenementom i metodom, najlepiej 

stabilizującą prawny marazm obecny: 
Mówiąc, że opozycja chce zamachu 

stanu, nie myślę o grupach, jako ca- 
łościach zorganizowanych, myśię.o je- 

* dnostkach, które te grupy tworzą, i o 
ich uczuciach bardziej podświadomych 
niż świadomych, bardziej o ich na- 
strojach, ich przekonaniach. 

Natomiast myślę o jednostkach 

lepszych, pośród posłów stanowczo 

bardzo dużo jest takich, dla których 
który dłużej 

wypłacać będzie diety poselskie. Twie- 

rdzę, że istnieje tęsknota opozycji do 
zamachu stanu, a nawet kto wie, czy 

nie do monarchii, i ttumaczę genezę 

  

Francuski. tygodnik humorystyczny Łe 
Rire zamłeszcza następującą karykaturę: 
Pod dębem — Госагпа odpoczywają p. p. 
Briand i Chamberlain. Traktaty — żołędzie 
leżą opodal. Stadko zaś.... jak w znanej baj- 
ce Kryłowa. 

Z Mińska donoszą, iż w mieście Ne- 
wel aresztowano 5 rabinów. Według aktu 
oskarżenia rabinom tym zarzucą Się upra- 
wianie działalności kontrrewolucyjnej, a 
mianowicie uprawianie wśród ludności ży- 
dowskiej agitacji przeciwko rządowi se- 
wieckiemu. Aresztowani rabini pełnili funk- 
cje nauczycieli religii dziatwy żydowskiej. 
Proces odbędzie się w najbliższym czasie 
w Wielkich Łukach. 

DIE 

czenia Litwinowa. \ 
  

Zamach na nunciusza papieskiego w Madrycie 
BERLIN, 1 II. Pat. „Vossische Zeitung“ donosi z Madrytu, że wczo- 

raj wieczorem dokonano tam zamachu na nuncjusza. Wypadek ten ma być 
trzymany w tajemnicy tak, że dotychczas nie wiadomo, czy nuncjusz od- 

niósł rany, czy też wyszedł cało. Zamach miał być dokonany przez jakie- 
goś młodego człowieka. który oddał do nuncjusza, przejeżdżającego po- 
wozem, 4 strzały rewolwerowe. W chwili, gdy policjanci aresztowali zama- 
chowca, miał on jeszcze zranić jednego z nich. 

  

tej tesknoty w sposób następujący. 

Przedewszystkiem jest to uczucie, 

którebym nazwał skróceniem prą- 
du ideowego. Opozycja chce bro- 

nić parlamentaryzmu, demokracji swo- 

bód obywatelskich, rządów sejmowych niu państwem przez lud, a nie przez sów jest jakby duszona, przygniatana, 

krępowana przez fakt notorycznie zna- Te rzeczy teoretycznie zna doskonale, jednostki. Ten frazes „lud cały” jak- 

jak pacierz, zna je na wyrywki, wie że pompatycznie można go zawsze 

co trzeba mówić i jakim tonem  mó- wykrzyknąć. I oto cała ta pompatycz- 

wić, gdy się mówi o pięknem rządze- ność, piękno, dźwięczność tych fraze- 

ny. Dwa lata temu ten  parlamenta- 

ryzm, demokracja, całkowita swoboda 

rządzenia państwem przez lud, była w 

szkodliwy, czy też uderzają w ten mur. 
iczynią w świeżych cegłach polskiej 

państwowości bołesne szczerby. I dru- 

ga ryzykowniejszą tezę, że wielu bar- 

dzo ludzi zasiadających na skrajnych 

ławach lewicy czuje podświadomie, że 

parlamentaryzm i monarchja jest tak 

niebezpieczne jak jazda automobilem 
bez przyrządu hamulcowego. I wielu 
zamieniłoby dzisiejszą swą rolę obroń- 

ców republikańskiego parlamentu, któ- 

ry nie jest ani republiką ani parlamen- 
taryzmem, na taką rolę, w którejby 

można było wołać z trybuny prawdzi- 

wego parlamentu: ,„Precz z królewski- 

mi ministrami. Niech żyje Republika". 

Cat.



a 

Proces © 
(Od własnego korespondenta Słowa). 

NOWOGRÓDEK, 1-II. Dziś przed 
Sądem Okręgowym rozpoczęła się sen- 
sacyjna sprawa o własność ordynacji 
nieświeskiej. Powództwo wnosi Alek- 
sander ks. Radziwiłł. Skład Sądu stano- 
wią wice-prezes  Parafjanowicz. Sę- 
dziowie: Łowicz-Barański i Dębiński. 
Ze strony powództwa występuje mec. 
Jamontt, ze strony pozwanego adw. 
Piotrowski, Sawicki i Bielawski. Spra- 
wa przedstawia się w sposób następu- 

jący: 
W r. 1813 zmarł śmiertelnie ranny 

w bitwie pod Hanau Dominik ks. Ra- 
dziwiłł, ordynat na Nieświeżu, Ołyce 
i Mirze. Dobra więc zarówno ordynac- 
kie, jak i alodjalne, zostały przez cara 
Aleksandra zasekwestrowane i częścio- 
wo skonfiskowane za jego udział 
wojnach napoleońskich. Następnie jed- 
nak ukazem sekwestr, jak również kon- 
fiskata została uchylona i dobra prze- 
szły na najbliższego krewnego z linji 
Kleckiej ks. Antoniego Radziwiłła, któ- 
rego potomkiem jest obecny  właści- 
ciel dóbr nieświeskich ks. Albrecht Ra- 
dziwiłł. 

Ks. Dominik Radziwiłł będąc oże- 
niony z Mniszkówną porzucił ją i u- 

. trzymywał stosunki z hrabiną Starzeń- 
ską z domu Morawską, z którego to 
związku urodził się syn Aleksander. 
Urodził się on jednak w r. 1808, pod- 
czas gdy unieważnienie małżeństwa 

'nastąpiło dla ks. Radziwiłła w r. 1809 
a dla hrabiny Starzeńskiej w końcu 
1808. Ślub ich nastąpił w marcu 1809. 
Obowiązujący więc statut litewski wy- 
klucza od dziedzictwa dzieci nieprawe- 
go łoża, tembardziej, iż pochodzenie 
Aleksandra zostało stwierdzone dopie- 
ro w r. 1822 przez rząd we Lwowie, 
wyjaśnienie stanu zatwierdzone odpo- 
wiednim aktem cesarskim. 

W imieniu powoda mec. Jamontt 
składa szereg dokumentów, mających 
stwierdzić pochodzenie ks. Aleksandra, 
jak również jega prawa do dziedzictwa, 
„między innemi składa również 10 do- 
kumentów, mających być odpowiedzia- 
mi na listy gen Morawskiego, przedło- 
żone przez stronę pozwaną, a które 
mają odzwierciadlić ówczesne stosun- 
ki. 

Strona pozwana składa przede- 
wszystkiem metrykę chrztu, wydaną w 
Gratzu w 1808 r., na której figuruje 
urodzenie Aleksandra Fryderyka z mat- 
ki podróżnej, natomiast rubryka ojca 
jest zupełnie przekreślona. Dalej skła- 
da podpisy ukazów cesarskich, udzie- 
lających amnestji wszystkim tym, któ- 
rzy brali udział w wojnach Napoleona. 
Następnie odpis orzeczenia komisji Ra- 
dziwiłłowskiej orzeczenia Rady Pań- 
stwa, odrzucające pretensje Aleksan- 

/ Fryderyka do dziedziczenia dóbr 
nieświeskich. 

Strona pozwana stwierdza, iż to 
powództwo nie jest ściśle skrystalizo- 
wane i wyznaczenie sumy 100 miljo- 
nów w złocie, jako zwrot za władanie 
ordynacją jest wogóle niedopuszczalne, 
gdyż nie jest winą obecnego właści- 
ciela dóbr nieświeskich, iż odziedzi- 
czył je po swych przodkach. Następnie 
stwierdza, iż na Dominiku ks. Radziwi- 
fle wygasła linja i na mocy statutu 
ordynacji Antoni ks. Radziwiłł z linji 
Kleckiej został prawomocnym spadko- 
biercą i został zatwierdzony przez ce- 
sarza a więc nie zostały mu dobra na- 
dane, lecz zatwierdzony został, jako or- 
Aynat nieświeski. Następnie stwierdza, 
iz nastąpiło przedawnienie a nie może 
być mowy o jakimkolwiek nadaniu w 
drodze łaski ks. Antoniemu ordynacji 
nieświeskiej za rzekome zasługi poło- 
żone w stosunku do państwa rosyjskie- 
go, gdyż jak stwierdza sam powód w 
swej broszurze ks. Antoni był dobrym 

MIMOCHODEM. 
Dwie rocznice urodzin: zek 

tochowskiego I cesarza Wiihel- 
ma.—Ożywienie w Reducie. — O 

bezowocności burzenia się i obu- 
rzania.—O tem jak król Amanul- 
lach rozmyślił się, a prezydent 
Folejewski na swojem postawił. 

—Najukochańsza żona Salomona 
i najpiękniejsza dziś w Polsce 
kobieta.— Piękność niewieścia ja- 
ko objekt wystawowy.— Jaki to 

dar Boży, że człowiek żyje nie 

myśląc o jutrze! — Jeszcze jedna 
pogadanka na tematy „pryncy- 

|rok z redaktorem „Przeglądu 

ileńskiego". 

Od czasu mego ostatniego, na tem 
miejscu, potrącenia mimochodem nie- 
których kwestyj i wydarzeń, dzień nie 
minął bez nastręczenia mi okazji do 
podziwiania nawału zaznawanych 0- 
becnie przez nas wrażeń tudzież ich 
przelotności. 

Czyliż mógł np. „niepostrzeżenie 
rozpocząć Świętochowski 80-ty rok 
życia a cesarz Wilhelm choćby tylko 
70-ty? 

Na urodziny sędziwego wodza po- 
stępu i liberalizmu iluminowały okna 
swoje najsuciej redakcje gazet zacho- 
wawczo nacjonalistycznych. Piękny to 
rys! Hołd złożony wielkiemu adwer- 
sarzowi zaszczyca też i samego szla- 
chetnego hołdownika. Na jednym z 
transparentów czytaliśmy głęboko 
przemyślane słowa:  „Rozejrzawszy 
się śród nowych zjawisk życia Polski, 
dostrzegł Świętochowski niebawem (tak, 
niebawem!) w jakim obozie przebywa 
dziś genjusz narodu i gdzie bije źród- 
ło nowożytnego postępu". Któżby nie 
zgadł o jakim obozie mowa! Podczas 
zaś urodzin cesarza Wilhelma w 

w- 

Polakiem i nigdy zbytnią lojalnością 
w stosi'nku do Rosji się nie odznaczał. 
W odpowiedzi na to zabiera głos mec. 

Jamontt, który prosi o danie odpo- 

wiedniego terminu, celem dołączenia 
jeszcze pewnych akt a mianowicie z 

archiwum w Mińsku odpisu wykazu 

majątków skonfiskowanych następnie 

6 dołączenie listów, które jakoby mają 

się znajdować w archiwum  nieświe- 
skiem. Następnie charakteryzuje ówcze 

sne siczunki polityczne, które spowo 

dowały akt cesarski, nadający ks. An - 

tonizmu ordynację nieświeską, przy 

czeim zaznacza, iż w rękach strony 

znajdują się akty, z których wynika, 

że oidynacja nieswieska posiadająca 
poprzednio 60.000 ha w 1/3 już sto- 

pniała i prosi o wydostanie od rejenta 

Paszkowskiego odpowiednich odp sów 

umów na eksploatację lasów nieswie- 

skich, które opiewają na miljonowe 
sumy. 

W odpowiedzi na to obrona pozwa- 

nego rrzytacza, iż powodowi dobrze 

wiadoino, iż 19.000 ha zostało zabra- 

ne na parcelację i reformę rolną a więc 

zarzut, ca do topnienia ordynacji upa- 

da, uestępnie stwierdza, że jeśli wvę- 

dzien.y wracać do spraw, które przed 

115 laty zostały już rozstrzygnięte, wy- 

tworzy to chaos, bo dziesiątki i sz*ki 

osób znów zechcą rewindykować swe 

prawa, jak również zechcą wnosić рго- 

testy przeciwko ukazom cesarskim. 

Przyczem stwierdza, iż Aleksander 

mógł się zwrócić do swej siostry za- 

mężnej za księciem Witgenstein, która 

zawładnęła dobrami alodjalnemi i że 

ks. Aleksander otrzymywał od swej 

siostry rentę do sumy 300.000 rubli pę- 

dząc życie w dostatku. Następnie 

stwierdza, iż nic nie jest jej wiadomem 

o listach, w których jakoby ks. Don- 

nik wspomniał o swym synu Aleksait- 

drze Fryderyku. Archiwum dostępne 
było dla uczonych i jeśli były tam ja- 

kieś ciekawe rzeczy ta z pewnością już 

zostały ogłoszone a mimo to o listach 
tych nic nie wiadomo. 

Sąd po naradzie postanowił wnio- 

ski incydentalne rozpatrzyć po meryto- 

rycznem rozstrzygnięciu sprawy. Mec. 

Sawicki w dłuższym wywodzie podkre- 
Ślił brak brak jakichkolwiek praw do 

spadku, opierając się na metryce Ale- 

ksandra syna Dominika, zrodzonego w 

obustronnem cudzołóstwie, przyczem 

przytacza szereg artykułów statutu 

litewskiego stwierdzających, że w żad- 

nym razie nie jest uprawniony do dzie- 

dzictwa co również uznała Rada Pań- 
stwa. Co do faktu konfiskaty, to stro- 

na pozwana twierdzi, iż konfiskaty nie 

było, a zatem nie można stosować wy- 

roku Sądu Najwyższego w prawie dr. 

Sumkowskiego o konfiskacie do tejże 

samej sprawy. Twierdzi następnie, że 

jeżeli był sekwestr, to nastąpił ukaz, 

który siłą rzeczy przekreślił i powrócił 

do stanu posiadania dawnych właści- 

cieli, następnie wspomina o tem iż Ale- 

ksander Fryderyk musiał uchodzić z 
kraju ze względów, a których nie 
chciałby teraz mówić i że dziad jego 
gen. Morawski musiał mu dopomagać. 

Dalej mec. Sawicki kwestjonuje na 
podstawie losów, jakie spotkały dobra 
alodjalne, które przeszły w ręce ks. 
Witgensteinów, coby wówczas się sta- 
ło, gdyby ordynacja nieświeska prze- 
szła na potomków ks. Dominika. Praw- 
dopodobnie spotkałby ją taki sam los. 
Pozatem jednym z głównych motywów 
jest przedawnienie. 

Na podstawie praw obowiązują- 
cych wówczas na tych ziemiach prze- 
dawnienie to nastąpiło po 10 latach, a 
tych dziesiątków lat minęło już kilka- 
naście. 

Przemawiali mec. Piotrowski w imie- 

Doorn przechadzający się po parku 
generałowie niemieccy na czynnej służ- 
bie zasłaniali twarz ręką zoczywszy 
zdala... fotografa. Tym znowuż cho- 
dziło o to aby jaknajmniej wiedziano 
w jakim znajdują się obozie. 

Odwzajemniając się za owacje i 
depesze obdarzył cesarz Wilhelm 
„wiernych swoich“ nowem swojem 
dziełem. Książka nosi tytuł „Moi 
przodkowie". Ma być podobno okrop- 
na. Zamiast spodziewanych portretów 
—oleodruki. Sprawozdania niemieckie 
"najoględniejsze przyznają, że to nowe 
opus cesarskie ..nie jest Napoleoń- 
skim „Memorial'em* pisanym na wy- 
spie Św. Heleny. 

Cóż więcej? Bawi w Wilnie b. dy- 
rektor teatru krakowskiego Trzciński, 
Wygląda jakby to onbył owym spi- 
ritus movens, za sprawą które- 
go zapanowało w Reducie dawno nie 
notowane ożywienie. Od dłuższego 
już czasu nie pojawiła się na afiszu 
Reduty rekonstrukcja dramatu „Ulis- 
ses“ nieznanego autora, dokonana 
Ściśle według suflerskiego egzempla- 
rza Odnalezionego za kominem jednej 
z sal Zamku krakowskiego, gdzie wy- 
stawiony był „Ulisses“ po raz pierw- 
szy i ostatni w 1516tym roku; nie 
wznowiono (zgoła bez żadnych już 
dekoracyj) „Fircyka w zalotach“; a 
nawet nie grano „Wyzwolenia“ ® cią- 
gu całej odmiany księżyca. Natomiast 
wystawiono „Murzyna* Słonimskiego, 
sztukę frywolną, jak mało która, i 
zapowiedziano premjerę komedji ja- 
kiegoś Hiszpana, o którym w Wilnie 
nikt nigdy nie słyszał. Gdy zaś dyr. 
Trzciński zaśpiewał na Środzie Lite- 
rackiej tudzież przez Radjo z kilkana- 
Ście staroświeckich piosenek akom- 
panjując sobie sam, jak Bartels, na 
fortepianie, zrobiło się w Wilnie kom- 
pletaie wesoło. Może dzięki temu nikt 

Sfalin chce zamordować Trockiego 
BERLIN. 1.11, Pat. „Volkswille", organ lew'ey komunistycznej Nie- 

miec, t. zw. Związku im. Lenina, czyli niemieckich trockistów ogłasza dziś 
odezwę, wzywającą do zbierania składek w celu ratowania Trockiego. 
Wzmiankowany dziennik oświadcza w artykule wstępnym, że władze So: 
wieckie zamierzają zamordować Trockiego. Chcą one wysłać go do Turcji, 
gdzie byłby zamordowany przy pomocy jakiegoś najętego rzekomego bia: 
łogwardzisty. Dziennik twierdzi, że Stalin nie odważyłby się 
Trockiego w Rosji ponieważ obawia 

zamordować 
się wrażenia, jakieby to wywołało 

w robotniczych kołach rosyjskich. Dlatego też Trocki ma być przymuso- 
wo wysłany do Turcji azjactykiej, gdzie w jakiejś zapadłej wiosce anatolij- 
skiej grozi mu śmierć. 

Z Kurii Rzymskiej 
® Reorganizacja urzędów watykańskich, która pociągnęła za sobą ustąpienie ma- 
Jon Mgra de Samper'a, została ukończona. Urząd majordoma jest zniesiony. 

aestro di Camera zachowuje nadal swoje funkcje i przejmuje nadto pewne czynno- 
ści majordoma, jak np. podział zaproszeń na wielkie ceremonje papieskie w bazylice 
św. Piotra. Zaiesioną również zostije prefektura pałaców apostolskich, jako urząd 
odrębny. Funkcje jej przechodzą w ręce Mara Mariani sekretarza zarząd : dóbr Stoli- 
cy Apostolskiej. Naczele zarządu którego stoją Kardynałowie Merry del Val, Gaspar- 
ri, Sbarretti i Ragonesi. 

Reorganizacją miała na celu nadanie administracji najwyższych urzędów  cha- 
rakteru bardziej jednolitego. (KAP). 

Zgon najstarszego osadnika polskiego w Ameryce 
NOWY YORK, 1 I. PAT. W Paterson zmarł w 87 roku życia jeden z najstar- 

szych osadników polskich w Stanach Zjednoczonych józef Zborowski” Pozostawił 
żonę oraz trzech synów i corkę. Wszyscy są zamerykanizowani i mają za żony ame- 
rykanki. Zmarły był potomkiem Samuela Zborowskiego. 

OBRADY SEJMU. 
Szczegółowa dyskusja nad budžefem. 

WARSZAWA, 1-Il. PAT. Sprawozdanie 
z 43 posiedzenia Sejmu z dn. 1 lutego. Po- 
siedzenie otworzył wicemarszałek Wožnicki. 
Przystąpiono do szczegółowej rozprawy nad 
preliminarzem budżetowym. 

Pos. CZapiński (P.P.S), referując bud- 
żet Najwyższej Izby Kontroli, wskazał na 
konieczność uregulowania polskiego prawa 
budżetowego, które dotąd jest fragmenta- 
rycznie i w tej formie nawet w dużym stop- 
niu niewykonalne. Wobec nieprzedstawienia 
Sejmowi zamknięć rachunkowych, Najw. 
Izba Kontroli nie ma możności opracowania 
uwag o tych zamknięciach, a konstytucja 
nakłada na N. 1. K. obowiązek corocznego 
przedkładania Sejmowi wniosku o absoluto- 
rjum dla rządu. Dotąd nie było to praktyko- 
wane. Sejm jednak, zdaniem referenta, wi- 
nien przystąpić do wykonywania swego pra- 
wa kontroli ex post. Mówca uważa za ko- 
nieczne nowelizację ustawy o Najw. Izbie 
Kontroli, a dalej zaznacza, że działalność 
kontroli w ostatnim okresie była bardzo płod- 
na i podatna, bo sprawozdania dały wiele 
cennego materjału. 

Wicemarszałek  Wožnicki 

| 

zawiadamia, 

MHM 
Najlepszy 

że obrady nad budżetem Sejmu i Senatu 
muszą być odłożone z powodu nieobecności 
w Warszawie referenta posła  Wyrzykow- 
skiego. Z kolei przystąpiono do budżetu Mi- 
nisterstwa Pracy i Opieki Społecznej. 

Sprawozdawca pos. Zieliński (B.B.) za- 
znacza, że komisja nie wprowadza ważniej- 
szych zmian do preliminarza, a w układzie 
o tyle nastąpiła zmiana, wprowadzona przez 
rząd, że kredyt na sądy pracy przeniesiono 
do budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości, a 
Ministerstwo Pracy otrzymało nowy dział 
— urzędów inwalidzkich. 

Pos. Jankowski (N.P.R.) uważa za naj- 
pilniejsze zadanie ujednostajnienie ustawe- 
dawstwa społecznego, które w różnych dziel- 
nicach jest różne. 

Pos. Urbański (Ch. D.) wskazuje na ni- 
ski poziom zarobków w szczególności na 
wsi, domaga się znowelizowania ustawy O 
bezrobociu i stwierdza, że inspekcja pracy 
nie dobrze funkcjonuje wskutek małej ilości 
inspektorów. 

Na tem obrady przerwano do godziny 
15-ej. 

TNT 
Naturalny 

JE 591 © 

niu pozwanego, a mec. Jamontt w 
imieniu powoda oraz mec, Bielawski. 

Po przemówieniach, które przecią- 
gnęły się do późna w nocy, Sąd uda! 
się na naradę. Do godziny 1-szej re: 

zultat narady nie jest znany. Spodzie- 
wane jest odroczenie sprawy. 

NOWOGRÓDEK, 1. Il. (tel, wł. 
„Stowa“) Rozprawom przystuchiwali 
się wnuk Leonili, siostry Ludwika, 
ojca powoda Aleksandra, Maciej Kor- 

  

wia. 

się tu u nas nie „oburzał* na „Mu- 

rzyna* Słonimskiego, jak to, słyszę, 
miało miejsce w Krakowie oraz w 
Lublinie; a może dlatego, że my, wil 
nianie, zgoła nie mamy zwyczaju i po: 
trzeby „oburzać się”. Przed wojną 
burzyła się wciąż i burzyła bez koń- 
ca— Macedonja; teraz nawet i tam nikt 
się nie burzy. Burzy się... Afganistan. 
Amanullach rozmyślił się i cofnął 
swoją abdykację. Nie! — powiada. 
Wszystkoż na tronie wygodniej niż w 
Kandaharze. A tu tymczasem kiedy 
nie zaczną burzyć się aż czterej jesz- 
cze pretendenci do aigańskiego tronu... 
W tamtych dalekich krajach na koń- 
cu Świata, w sam raz takie wypina- 
nia się i nadstawiania... Ale u nas w 
Wilnie? Co poradzisz, ojcze drogi, 
choćbyś nie wiedzieć jak wypinał się 
albo oburzał? Nic nie poradzisz. A 
Ot, chciał pokazać co może dr. Male- 
szewski szef magistrackiego naszego 
wydziału zdrowia — i co z tego wy: 
szło? Prezydent Folejewski tupnął 
jedną nogą i byłby tupnął drugą... 
jeśliby była zaszła potrzeba. Potrzeba 
nie zaszła. Wystarczyło prezydentowi 
zawołać: „Wywołuję przesilenie! Po- 
daję się do dymisji!'* Wystarczyło. 
Trzeba było cofnąć nominację dra 
Sz. na lekarza szkół żydowskich.... a 
jak wyraził się wileński korespondent 
warszawskiego „Naszego Przeglądu": 
„Fatalna nominacja została сой 
nięta. Burza szczęśliwie minęła". 

I nietylko w Wilnie dzieje się 
dzień w dzień tyle, tyle niepospolitych 
rzeczy! 

W Jerozolimie znaleziono grobo- 
wiec najukochańszej z żon króla Sa- 
lomona słodkiej, czarującej i bohater- 
skiej Moti Maris. Nie ona-ż to przy- 
padkiem była heroiną „Pieśni nad 
Pieśniami*'? Ojciec jej, któryś z no- 
tablów egipskich, przybywszy z Mem- 

i| 

Nawóz 

Azofowy 
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Same się reklamują. 

Żądać wszędzie. 
zma mama neon eT RZA OD 

fis do Jerozolimy, chciał zgładzić 
króla Salomona dlatego aby państwo 
jego zagarnąć dla króla egipskiego. 
Udało mu się namówić córkę aby 
małżonkowi swemu podała czaszę z 
zatrutem winem. Lecz w ostatniej 
chwili Moti Maris wyrwała ją z rąk 
królowi Salomonowi, sama wypiła 
truciznę i padła martwa do nóg uko: 
chanego pana swego i władcy. Król 
Salomon grób jej osypał drogocenne" 
mi dzielami sztuki i klejnotami, wo- 
bec których bledną skarby znalezione 
w grobowcu Tutankhamena; nieutulo- 
ny w żalu sam własnoręcznie :kreślił 
na papirusie apologję cudnej i boha- 
terskiej Moti Maris, zgon jej tragicz- 
ny opisał i do grobowca jej kazał 
pismo swoje własnoręczne położyć, 
I oto po nie wiedzieć wielu latach 
papirus zapisany przez króla Salomo- 
na znaleziono, odczytano... i—do ko- 

lekcji historycznych postaci niewieś- 
cich przybyła nam jedna z niezawod- 
nie najwdzięczniejszych, najbardziej 
poetyckich i godnych wiecznej w ser- 
cach ludzkich pamięci. 

Stare dzieje... niemodne 
menty! 

My posłaliśmy najpiękniej- 
szą w Polsce kobietę na  międzyna- 
rodową wy :tawę konkursową do t'a- 
ryża — i czy może być wydarzenie 
aktualne bardziej efektowne i godne 
powszechnego interesowania się? 

Dawniej niewiasta jeśli zdecydo- 
wała się odsłonić cośniecoś ze swo- 
ich wdzięków i powabów, czerwienia- 
ła jak alkiermes, zlana sromem nie- 
wieścim jak ukropem... Dziś — goto- 
wa jest stanąć naga na szczycie wie- 
ży ratuszowej byle dać siebie jaknaj- 
dokładniej obejrzeć jaknajliczniejszym 
ttumom. Ekshibicjonizm wi- 
dać tkwił głęboko w naturze niewieś- 
ciej. Gdy pękły okowy „konwenan- 

senty- 

Jak nieznajomość Mereżkowskiego zemściła 
się na Lidendoriie. 

Niedawno wyszło na jaw wielkie 
oszustwo chemika niemieckiego Tau- 
senda, który potrafił wmówić w cały 
Szereg poważnych osób, między inne- 
mi w Liidendorfa, że wymyślił spo- 
sób na wyrób sztucznego złota i dla 
ostatecznych prób potrzebuje tylko 
„nieco* pieniędzy. 

To „nieco* wyniosło aż 7 miljo- 
nów marek t. j. około 14 miljonów 
złotych. Tausenda wspomagali znani 
finansiści jak Mannesman, Fierlroch i 
wielu innych. Wszyscy olśnieni nie- 
zwykłą wymową i darem przekony- 
wania Tausenda zawierzali mu te 
wielkie sumy z całą ufnością. Dopie- 
ro obecnie, gdy wynalazca siedzi w 
więzieniu, a zawstydzeni amatorowie 
złota opowiedzieli wszystko co było, 
można skonstatować jak naiwni i 
nieoczytani są Liidendorf et co. 

Parokrotnie zapraszał Tausend 
swych mecenasów do pracowni; tam 
brał grube pręty ołowiane kładł je 
do kubełka, dosypywał różnych pro- 
szków i płynów, zamykał hermetycz- 
nie kubełek i rozpalał go do czerwo- 
ności. Gdy go otwierał po paru go- 
dzinach —zdumieni goście widzieli czy- 
Sty stop najprawdziwszego złota. Za- 
chwyceni i uradowani dawali Tausen- 
dowi pieniądze na ostateczne prace. 

_ Dając wiarę takiemu doświadcze- 
niu wystawili sobie Świadectwo nie- 
przeciętnej tępoty — przecie każdy kto 
czytał znakomitą powieść Mereżkow- 
skiego „Leonardo da Vinci* pamięta 
jak to (a był to wiek XV) nadworny 
alchemik nabierał księcia Medjolanu 
na identyczny kawał topił sztaby o- 
łowiane, powstawało złoto. Naiwny 
książe dał się oszukać, ale Leonardo 
w lot zrozumiał w czem się kryje 

podstęp: sztaby są wewnątrz wydrą- 
żone i wypełnione złotem, gdy od 
gorąca ołów się topi złoto wypływa, 
pochłania ołów i tworzy się piękny 
stop doskonałej próby. 

„Najwidoczniej Tausend czytał Me- 
reżkowskiego i zużytkował jego po- 
mysł. Nieznajomość literatury drogo 
się zemściła na Liidendorfie i dyrek- 
torach banków. D. B. 

  

SALA KLUBU. HANDLOWEGO (u. Mickiewicza 33-a) 
W niedzielę 3-go lutego r. 

Od 4 

| „Biały Tydzień” 
Niezwykła okazja taniego kupna, z której prosimy skorzystać. 

Towary białe wszelkiego rodzaju. ® 

WYBOR ZNACZNY. 

Oryginalna wystawa 

KONCERT Rosyjskiego Artystycznego Zespołu 
BAŁAŁAJKOWEGO 

W program wchodzą utwory klasyczne, rosyjskie pieśnie ludowe i t. @* 
Początek o godz. 8-ej wiecz. Bilety w cenie od 1.50 do 6 zł. do nabycia 

g w Klubie codziennie od 11—2 i 5-8. 
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Bielizna stotowa, domowa, damska i męska. 

Chusteczki do nosa, ręczniki. 
Firanki, kapy, drelichy, inlety i t. p. 

racia Jablkowscy 
MICKIEWICZĄ 18. 

Małżeńskie trybulacje. 
„. Mister Woodward Ri pani Woodward 

miljonerzy amerykańscy nie żyli z sobą w 
zgodzie. Radzono im powszechnie rozwód 
ale nie chcieli nań przystać ze względu -$ 
dzieci, które ubóstwiali; 10-letni Bob 
9:cio letnia Bobina były im obu bardzo 
drogie. 

„, Mister Woodward miał interesa w Ka 
lifornji więc wyjechał z New-jorku. Gdy 
wrócił po dwóch tygodniach zastał puste 
mieszkanie — okazało się, że pa i Wood- | 
ward wsiadłą z dziećmi na siatek i odje* 
chała do Europy. Nieobecność żony była 
bardzo miła — zato za dziećmi tęsknił 
straszliwie. Mister Woodward nie mógł wy- 
trzymać i również wyruszył do Europy. 

W Paryżu na avenue de Tokio jest 
szykowna szkoła dla małych dzieci. Bob i 
Bobina pod eskortą bony przybywali do | 
niej codziennie rano o óśmej. | 
„Pewnego dnia w chwili, gdy już wcho- 

dzili do szkoły, podjechał wspaniały sa- 
mochód dwaj panowie wyskoczyli na 
chodnik, porwali przestraszone dzieci, we- 
pchnęli je do samochodu, kopnęli na po- — 
żegnanie oszołomioną bonę i — maszyna | 
ruszyła. 

Kierownik szkoły — pan Foster, mło” | 
dy i energiczny człowiek, pobiegł za samo- 
chodem, wskoczył na stopień lecz ude- 
rzywszy w szybę przeciął sobie arterję 
i zwalił się na jezdnię.  Pośpie.zono mu 
z pomocą, odwieziono do szpitala — stan 
jego jest ciężki. 

Pani Woodward uczyniła straszny 
gwałt. Domyśliła się odrazu, ża to mężu- 
lek przy pomocy wiernego lokaja dokonał 
porwania. Zaalarmow no rano policję, de- 
tektywi prywatni -porwali się na nogi 

Nic nie można było poradzić. Mister 
Woodward zorganizował wszystko dosko- 
nale. Samolot czekał na lotnisku. o pół do 
dziesiątej byli już w Londynie. W parę go- 
dzin później na pełnem morzu w drodze 
do New Yorku. 

Ponieważ małżonkowie Woodward nie 
są rozwiedzeni więc policja francuska 

zrzekła się interwencji, dowodząc, że nic 
ją nie obchodzą familijne zatargi, zresztą 
jak mogłaby interwenjować? 

„Rozgoryczona pani  Woodwardowa 
wsiadła z. kolei na okręt i Ściąa obecnie 
rodzinę. Niedługo się cieszyła figlem jaki 
spłatała nieznośnemu mężowi. 

Bob i Bobina są zachwyceni: wciąż 
podróżują, nie nudzą ich lekcjami, czas 
upływa roskosznie. с 

а. 
  

PrZy obstrukcji, zaburzeniach trawienia. 
zgadze, uderzeniach do głowy, bólach głowy 
i ogólnem niedomaganiu, zażywa się rano 
naczczo szklankę naturalnej wody gorzkłej 
„Franciszka-Józefa". Na podstawie doświad- 
czeń, dokonanych w klinikach chorób we- 
wnętrznych, woda Franciszka-józeia jest je- 
dynym i najskuteczniejszym środkiem prze- 
czyszczającym. 

b. TYLKO JEDEN 

se. 

  
lutego 

CENY WYJĄTKOWO NISKIE. 
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którą prosimy obejrzeć. 
a 

Eiumcumams ramaus: 

su“, wetuje ona sobie teraz hojnie za 
powściągliwość i przymus w ciągu 
całych stuleci... Patrzcie! Patrzcie! 
Oglądajcie! Nasyćcie oczy Niech naj- 
drobniejszy szczegół nie ujdzie wa- 
szej baczności! Patrzcie...  jakem 
piękna! Jak o wiele, wiele pięk- 
niejsza od moich wszystkich rywa- 
lek... 

No, i pp. mężczyznom nie trzeba 
dwa razy powtarzać. Na członków 
jury, na ekspertów i rzeczoznawców 
aż się cisną. A jakie oko robią do 
nich kandydatki! 

Wystawa kobiet... piękny ch. 
Tylko: pięknych! O nic innego nie 
chodzi. Jakby nie przymierzając wysta- 
wa krów? Może doczekamy rychło 
konkursowych wystaw pięknych 
okazów płci męskiej, tylko pięknych? 
W sądzie konkursowym zasiadałyby 
oczywiście wyłącznie kobiety. 

Fryne zrzucająca z siebie szaty 
pod otwartem niebem Hellady, wo- 
bec powagi trybunału (bynajmniej nie 
konkursowego!) jest niejako cząstką 
Piękna i Pogody staro-greckiej, wspa- 
niałej kultury. Lecz panna Kostaków- 
na jadąca do Paryża ekshibować wdzię- 
ki swoje i powaby wobec takich mię- 
dzynarodowych Smakoszów i kpia- 
rzów jak np. pp. Boy-Żeleński i Zdzi- 
sław Kleszczyński w rodzimej War- 
szawie; ale taż p. Kostakówna „cudna 
blondynka” jadąca zaćmiewać pięk- 
nością rywalki, które można so- 
bie wyobrazić jak ją będą „„rozbiera- 
ly“ oczami do ostatniej koroneczki 
ostatniego desso0us, iak będą ją 
analizowały do ostatniej kosteczki, 
do ostatniej plamki na skórze; taka 
p. Kostakówna łącznie z jej obu wi- 
ce-miss'kami— przyznam się, że, deli- 
katnie wyrażając się, dodatniego wra- 
żenia nie sprawia. 

Jest w tej całej szopce konkurso- 

wo-plebiscytowo-wystawowej jakieś za- 
łamanie się Wiecznej Kobie- 
cości, ubliżające dla kobiety a dla 
każdego istotnego kobiet czciciela — 
wysoce niesmaczne. 

Niemądra i niegodna kulturalnego 
Społeczeństwa zabawa. 

e 

Cóż jeszcze się zdarzyło? 
Odbyła się we Frankfurcie wielka 

konferencja zwołana przez Międzyna- 
rodową Ligę Kobiet — pacyfistek, 
Roztrząsano i rozważano ewentualne 
metody przyszłej wojny oraz klęski i 
niedolę, które ona najniechybniej lud- 
ności przyniesie. Najwszechstronniej 
poruszona byla sprawa używania za- 
czepno-odpornego gazów trujących. Z 
wywodów  najkompetentnieįszych w 
świecie prelegentów okazało się, że 
wynajdywane są i preparowane—dla 
wojennego użytku—gazy trujące co- 
raz bardziej zjadliwe. Gdy jeden z * 
mówców począł opisywać przeraźliwe 
męczarnie i spustoszenia, które taki 
akuratny gaz trujący szerzy—na do- 
wolną przestrzeń, kilka pań-delegatek 
opuściło salę nie mogąc słuchać takiej 
naracji, a były i takie, które uległy 
wstrząsowi nerwowemu. 

Nie w tem rzecz jednak. Rzecz w 
tem, że świeżo we Frankfurcie do- 
wiedziono czarno na bialem, že— 
właściwie mówiąc i nie ukrywając 
nagiej prawdy—obrony przeciwko ga- 
zom trującym nie ma. Maski? Naj- 
pierw tracą po pewnym czasie anty- 
septyczne swoje właściwości, następ- 
nie niech no przypadkiem patron * 
chemicznie spreparowany, unicestwia-. 
jący działanie gazu, a w masce 
umieszczony, nie będzie zastosowany 
do gazu akurat użytego, wówczas 
działać jako odtrutka nie będzie wca- 
le, bo na każdy gatunek trującego 

  

+



     
    

    

    
    

    

    
   

     
   

     
     

    

    
    

  

    

  

    

Zdobycze socjałne.*) Poza pra- 
em da strajku i ośmiogodzinnym 
hiem pracy, a raczej złej pracy, gdyż 
awodawstwo pozbawia pracodaw- 

bw możności represji za nieróbstwo i 
ak dyscypliny o czem  móiwliśmy 
yżejj mamy prawo o związkach i 
wiadczeniach socjalnych. 

Związki zawodowe są dwu gatun- 
bw: związki mające na celu podni- 
lenie danego zawodu jak to związki 
arzy, inżynierów. chemików, litera- 

bw it. p. Te związki nietylko są po- 
pteczne ale też konieczne, gdyż są to 
owarzyszenia o wybitnie dodatnich 
echach i rezultatach 

Dalej idą związki zawodowe robo- 
icze, które, aczkolwiek w swych sta- 
ach posiadają paragrafy traktujące 
niesieniu wzajemnej pomocy oraz o 
odniesieniu kulturalnem, w gruncie 
eczy są organizacjami bojowemi w 
gku partyj lewicowych. Dbają one o 
edno tylko: najwięcej płacy i najmniej 
racy. Rzeczywistość aż nadto to po- 
ierdza. Dziś najdrobniejsza specjal- 

ość ma swój związek nad niemi wszy- 
iemi stoi partja polityczna jako 

tab armji szturmującej okopy ustro- 
społecznego, kapitalistycznym zwa- 

ego. 
Saki inny cel może mieć związek 

iozorców domów, woźniców dorożkar- 
skich, czeladników, szewskich i tp.? 

Są to wszystko jednostki bojowe 
ręku socjalistów, a te związki, po- 

słuszne rozkazom, które mają im przy- 
sporzyć dochodów i ulżyć w pracy, 
ie podejrzewają nawet że same pod 

kobą dołki kopią. 
Robotnik transportowy podtrzymu- 

e żądania strajkującego  metalowca, 
czeladnika krawieckiego czy murarza, 
Натс! zaś odwzajemniają się innym. 

rezultacie murarz płacić musi drożej 
a ubranie, metalowiec za przeróbkę 

pieca lub mieszkania, krawiec za buty 

ОЕа 
Któż na tem zarobił? Wszyscy stra 

eili i miotają gromy na kapitalistów i 
burżujów a sami winni drożyźnie 
wicąż się wzmacniającej, pomimo np. 
stałości kursu pieniądza. 

Zarobiła partja, bo doprowadziła 
do bezrobocia, zbiednienia a więc do 
rozgoryczenia i niezadowolenia mas, 
co było ich głównym celem. 

Przecież walka związków jest ni- 
czem innem jak walką wszystkich prze 
ciw wszystkim; każdy związek jest 
państwem w państwie, gdyż podlega 
nie władzom państwowym lecz organi- 
zacjom rozbijającym państwo. Czyż 
strajk powszechny nie jest wymierzo- 
wy przeciw państwu, które jest konkre- 
tną formą życia całego społeczeństwa. 

Całe społeczeństwo cierpi na straj- 
ku częściowym a tembardziej na pow- 

szechnym, bo wszyscy strajkujący 
przecie skutki jednakowo ponoszą. 

I tu więc fałsz jest dominantą ale 
któż się ośmieli podać w wąpliwość 
korzyści związków zawodowych, boby 
go przecie wydrwili panowie postępów 
cy socjalistyczni a być nie modnym — 
to rzecz trudna! : 

Są jeszcze związki pośrednie, jak 

| kołejowców, różnych  funkcjonarjuszy 
państwowych i prywatnych. Te zwią- 

zki po części spełniają swe zadania kul 

turalne ale w nich tkwi też zarodek wal 

ki z rządem, a więc i ze społeczeń- 

stwem, gdyż były próby w niektórych 

*) Patrz Nr. Słowa z dn. 27 stycznia. 

W. WILIAMS. 

© TAJNY KURJER 
Powieść historyczna. 

Tłomaczenie z angielskiego 

ROZDZIAŁ V. 

„Łaźnia Wieczorna. 

Ciężka i hałaśliwie posuwał się dyli 
żans po przedmieściu  Saint-Honore. 
Paryż dyszał gorącem majowego dnia. 

W oknach wysoki ch domów widniały 
pstre postaci w szlafrokach i bieliźnie. 
Wszyscy wysuwali się z mieszkań na 

ulicę i zasiadali wzdłuż domów, plotku- 
jąc i wdychając z rozkoszą świeże po- 

wiewy wiatru. ; 
Z głębi miasta płynęły przy 

kre wyziewy z gnijących na słońcu 
śmieci. W drugim roku rewolucji stoli- 
ca nie odzńaczała się ani czystością, 
'ani porządkiem. 

Gdy dyli żans dojechał da bardziej 
ożywionej dzielnicy, został wciągnięty 
w tryby nie ucichającego ani na chwi- 
ię życia, które w gorączkowem tempie 

wrzało dzień i noc, bez przerwy. Peł- 
no tu było powozów, jeźdźców 
i pieszych śpieszących w różnych 
kierunkach, ludzi. Wymyślając i prze- 
klinając wszystkich dookoła, woźnica 
z trudnością znajdował drogę dla ko- 
ni i dyliżansu. Zółwim krokiem posu- 
wano się naprzód. Nagle tłum zgęstniał 
i głuchy pomruk niby pierwszy grzmot 
nadciągającej burzy przeleciał nad gło- 
wami ludzi.  Zamilkły  vrzyki i 
śmiech, tłum zakołysał się niespokojnie, 
i zamarł. Z za rogu doleciał odgłos bę- 
bnów i skrzypienie kół. Wszystkie gło- 
wy zwróciły się w tym kierunku, skąd 
płynęły głosy bębnów. 

* . Pasażerowie dyliżansu przypadli do 

szyb, wpatrując się w dwa wolno po- 

ruszające się wiejskie wozy na wyso- 

kich umieszczone kołach. Na obu wo- 

zach stłoczeni, kołysząc się przy każ- 

dym obrocie kół stali obdarci i wymize- 
rowani ludzie. Na przedzie szli dwaj 
dobosze bębniąc przeraźliwie, by za- 
głuszyć jęki i wołania skazańców. wie- 

  
  

grozić strajkiem dia osiągnięcia t. z. 
poprawy bytu, której uskutecznić wa- 
runki nie pozwalały. 

Przyznać jednak należy, że w ogro 
mnej większości te związki dały dowa- 
dy patrjotyzmu i poświęcenia swych 
prywatnych interesów interesom ogółu 
t. j. państwa. 

Świadczenia socjałne, jak to kasy 
chorych, kasy pogrzebowe asekuracje 
od bezrobocia, od wypadków, ubezpie- 
czenie na starość są w teorji rzeczą do- 
skonałą, gdyż zastępując dobroczyn- 
ność prywatną dają prawo każdemu 
asekurowanemu do pewnego zasiłku, 
gdy możność zarobkowania ustała. | 
Lecz teorja może być słuszną jedynie 
jeżeli praktyka ją potwierdza. Jeżeli zaś 
praktyczne wykonanie nie może usku- 
tecznić teoretycznego zadania, tkwi w 
założeniu fałsz. 

Pozostaje pytanie, czy można zreali 
zować wszystkie ubezpieczenia i czy 
przyniosą one korzyści, które obiecują? 

Kraje bardzo bogate wprowadziły 
u siebie świadczenia socjalne w pew- 
nych granicach i teoretycznie fundusze 
na każdy z powyższych celów uzbie- 
rane, winny były zaspokoić potrzeby. 
Okazało się jednak w praktyce, że tak 
nie jest. 

Kasy chorych są instytucją, która 
więcej bierze niż daje, a to dlatego, że 
administracja kosztuje drogo, pochła- 
niając bezużytecznie część znaczną pie 
niędzy, które nie idą na leczenie, choć 
są przymusowo ściągane zarówno 2 
pracodawców jak pracowników, a więc 
płacąc więcej, otrzymują mniej niżby 
otrzymać mogli dysponując sami pie- 
niędzmi. 

Pomijamy tu wszełkie wady biuro- 
kratycznego ustroju zmuszając cho- 
rych do szukania pomocy lekarskiej po 
za kasą w wypadkach nie cierpiących 
zwłoki. 

Do kas chorych zmuszeni są nale- 
żeć nietylko robotnicy ale wszelkiego 
rodzaju urzędnicy, nawet otrzymujący 
wysokie gaże, którzy nie mogą i nie 
chcą korzystać z usług lekarzy im nie- 
znanych oraz narażać się na wystawa- 
nie w ogonkach przy okienkach i przed 
drzwiami lekarzy, by doczekać końca 
przyjęć i być odesłanym do dnia na- 
stępnego, alba na pobieżne z musu 
oględziny. 

Narzekania na kasy chorych są po- 
wszechne i faktem jest że przymus na- 
leżenia do kas ; opadając dużym cięża- 
rem na klasę pracowników zamożniej- 
szych jest ukrytą formą podatku na ko- 
rzyść biedniejszej ludności robotniczej. 
Przy asekuracji jednak wszelkiej, ase- 
kurowany powinien w pełni korzystać 
z praw, które płacąc, posiadł. 

W założeniu więc przymusu tkwi 
fałsz, o którym bodaj dostatecznie się 
przekonano. 

Zresztą w chwili gdy asekurowany 
traci posadę i do kasy nie wpłaca, tra- 
ci prawo do świadczeń kasy a to wła- 
śnie jest dla niega chwila najbardziej 
krytyczna. 

Gorzej jest z asekuracją od bezro- 
bocia: jeżeli pracodawca płaci za swe- 
go robotnika i pracownika, i sumy 
wpłacane wprowadza do kalkulacji 
handlowej, to ma ta przeświadczenie 
i gwarancję że z tego tytułu więcej od 
niego wymagać nie będą. jednak gdy 
bezrobocie nastąpiło, dochodząc do 
liczby 400.000 pozbawionych pracy, 
fundusz bezrobocia okazał się odrazu 
niewystarczającym. Bezrobocie 

zionych na śmierć. Słańce wieczorne 
kładło krwawe plamy na ten wstrząsa- 
jący obraz. 

Woźnica dyliżansu spojrzał na mi- 
jający pochód i rzekł do siedzącego 
obok pasażera: 

— „Łaźnia Wieczorna!” 
Oczy jadącego obok woźnicy mło- 

cżieńca wpiły się chc'wie w skazańców 
Dziwna jakaś siła przykuła wzrok jegG 
do postaci stojącego na drugim wozie 
wysokiego, pięknega mężczyzny, któ- 
rego twarz nie miała charakteru francu- 
skiego. Czarne jego włosy związane by 
ły mocno z tyłu pod kapeluszem. Chmu 
ra pyłu otaczała jadących zasypując 
twarze ich szarym pudrem. 

Tłum w milczeniu i jakby obojętnie 
odprowadzał oczyma jadących. Na ka- 
żdym wozie była koło dwudziestu o- 
sób: kobiet, mężczyzn i dzieci. Szyje 
mieli obnażone. W oczach ich widniało 
przerażenie. Wielu z pośród nich z tru- 
dnością trzymało się na nogach, szep- 
cząc słowa modlitwy. Wysoka, tęga ko 
bieta wytrzeszczała obłędne oczy, ję- 
cząc rozpaczliwie: „Chryste, Chryste" 
U jej nóg leżała zemdlona dziewczyna 
której głowa uderzała się obok wozu. 
Przeraźliwy jęk wałczył z ogłuszającem 
bębnieniem. Jeden tyłko człowiek, pa- 
trzał spokojnie i obojętnemi oczyma na 
tłum, otaczający wozy: Był to ów cu- 
dzoziemiec o kruczych włosach i ogni- 

«stem spojrzeniu. W pewnej chwili o- 

czy jego spotkały się z oczyma jadące- 

go dyliżansem młodzieńca. Wymienili 

spojrzenie pełne sympatji, dziwne u- 

czucie ogarnęło ich obu, jakby się da- 

wno znali... : 
Za chwilę wozy skręciły w boczną 

ulicę. Tłum znowu poruszył się i za- 
czął śpieszyć. Woźnica trzasnął ba- 
tem, torując drogę zmęczonym koniom: 

Na Placu Zwycięstwa dyliżans za- 
trzymał się. Młody podróżny zszedł z 
kozła, zapłacił i z niedużą walizką w 
ręku, skierował się ku stojącemu na ro- 
gu roznosicielowi gazet, który wykrzy- 
kiwał przeraźliwie: „Ostatnie przemó- 
wienie obywatela '777*2-> w Konwen   
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stalo naturalnie od zamknięcia zakła- 
dów przemysłowych, a więc składek 
na bezrobocie ubyło tyle ile znalazło 
się bezrobotnych. Wówczas nałożono 
10 proc. dodatek do podatków, do prze 
wozów kolejowych, do tramwai, do 
znaczków i opłat stemplowych. Ci więc 
przemysłowcy, którzy byli pewni że 
więcej płacić na ten cel nie będą, zo- 
stali pośrednio obciążeni nowemi opła- 
tami narówni z tymi obywatelami, któ- 
rzy nic wspólnego z robotnikami nie 
mieli. 

Widocznem więc jest że sama za- 
sada ubezpieczenia od bezrobocia na 
fałszywych polega przesłankach. Przy 
zmniejszeniu się zaś ilości bezrobot- 
nych do 50 kilku tysięcy, opłaty dodat- 
kowe nie zostały ani cofnięte ani 
zmniejszone, ciążąc na produkcji kra- 
jawej. 

Asekuracja od nieszczęśliwych wy- 
padków, do której pociąga się też pra- 
cowników nie ulegających żadnym wy- 
padkom jak również i robotników ta- 
kiejże kategorji (np. kobiety podzien- 
ne pielące warzywa lub kwiaty) stwa- 
rza sytuację podobną do kasy chorych. 
Sumy zbierają się olbrzymie z całego 
kraju, zaś nie słychać prawie zupełnie 
o odszkodowaniu tym którzy. b. zresztą 
rządkim wypadkom ulegli. 

Wydaje się przeto że i tu fałszywe 
postawienie sprawy daje w rezultacie 
obciążenie produkcji, przy słabym re- 
zultacie efektownym a dużym kosztem 
prowadzonej instytucji, której bilanse 
są mało komu chyba znane. 

Do ubezpieczeń społecznych pań- 
stwa bogate dopłacają znaczne sumy 
ze swych budżetów. Państwa biedne, 
nie posiadające zasobnych budżetów 
a tylko biednych obywateli i niezasob- 
ny przemysł robią nieopatrznie rozsze- 
rzając ubezpieczenia społeczne, gdyż 
podrywają produkcję a przy jej zmniej- 
szeniu, tamują źródła dochodu zarów- 
no państwowego jak i instytucyj ubez- 
pieczeniowych. 

Krocząc w obecnym kierunku dalej, 
ryzykujemy znaleźć się.w sytuacji ta- 
kiej, że rzesze pracujące nietylko nie 
będą otrzymywały spodziewanych ko- 
rzyści z ubezpieczeń n. p. na starość, 
ale z głodu mogą zginąć znacznie 
wcześniej. / 

To tež wielu pracownikow narzeka 
na zbyt duże odliczenia od skromnych 
zarobków, które uniemożliwiają 
zadośćuczynienie naglącym potrzebom 
bieżącym. 

I w tej dziedzinie więc fałszywe po- 
glądy na rzekome zabezpieczenie pra- 
cowników, pociągają za sobą skutki 
wręcz przeciwne. jednak teorja zwy- 
cięża a raczej doktr: yna i nie słychać 
głosów krytyki rzeczowej, cyfrowej, 
gdyż byłaby niepopularną. 

Samorządy. Fałsz oczywisty leży 
w ustroju samorządowym opartym na 
powszechnem i t. d. głosowaniu. Jest 
to jeden z tych fałszów głoszonych 
przez socjalistów i radykałów, który 
toruje im drogę do opanowania samo- 
rządów, do czego przeważnie nie mie- 
liby prawa. Głoszą oni że ponieważ 
wszyscy członkowie danej gminy miej- 
skiej, lub wiejskiej są zaintesowani w 
rezultatach gospodarki, przeto wszyscy 
mają więc wpływ na ukształtowanie 
się Rad i Zarządów, o ponieważ fra- 
zes ten brzmi demokratycznie, a demo- 
kratyzm jest modny,więc większość, 

pow-ktėra nic nie ma da stracenia, potaku- 

cie! Czytajcie: 
Pitta!" 

Dokoła krzyczącego chłopca zebra 
ło się mnóstwo ludzi, którzy mieli na 
sobie trójkolorowe kokardy. 
Młodemu podróżnikowi stanęły przed 

oczyma czyste i wesołe ulice Londynu, 
które opuścił przed trzema dniami, i 
żal ścisnął mu serce. 

Tylko trzy dni minęły od chwili wy 
jazdu, a zdawało mu się że to już wie- 
ki całe przeszły, od owej pamiętnej no- 
cy, gdy rozmawiał z premjerem mini- 
strów. 

Włóczęge z kokardą olbrzymich ro- 
zmiarów przypiętą da czapki, zapropo- 
nował odniesienie walizki do gospody. 
Podróżny kazał zaprowadzić siebie do 
hotelu „Stanów Zjednoczonych'* na u- 
licy Farar. Miał to być spokojny i ci- 
chy hotel w którym zamówiony był po- 
kój dła młodego kupca leśnego, jadące- 
go z Kopenhagi. 
Gospodyni. , korpulentna brunetka, o- 
brzuciła go podejrzliwem spojrzeniem, 
wręczając klucze od pokoju. 

— Numer 23, drugie piętro. Zanieś 
walizkę obywatela, mój chłopcze, — do 
dała, zwracając się do włóczęgi i dając 
znak  przybyłemu, by się zatrzymał 
chwiłę. 

— Jesteście przyjezdnym i nie zna- 
cie Paryża, obywatelu — rzekła, gdy 
tragarz wszedł na schody. — Radzę 
wam nie ruszać się bez kokardy! Nie 
można iść bez niej do sekcji, gdzie mu- 
sicie się udać natychmiast by dać znać 
o swym przyjeździe. Proszę mi dać 
swój kapelusz. Wzięła ze stołu dużą 
trój - kolorową kokardę i zręcznie przy 
pięła ją do kapelusza. 

— No dobrze już! — zawołała z 
zadowołeniem. — Proszę dodać traga- 
rzowi kilka sou” " za zaprowadzenie 
do sekcji Cepelletier, bardzo stąd nie 
daleko. Musicie jaknajprędzej doprowa 
dzić do porządku swoje dokumenty. 

Tragarz, na którego piersi widniał 
duży znak z dwoma skrzyżowanemi ka 
śćmi i napisem. „Ojczyzna, lub śmierć" 
zaprowadził Hektora Forteringay'a, po- 
rucznika 3-go pułku gwardji królew- 

jąco kiwa głową, twierdząc że natural- 
nie tak być musi. Przecie dochodziło 
w Rosji do tego że do rad miejskich 
głosowali żołnierze wypadkowa dnia 
tego przemaszerowujących przez mia- 
sto pułków. 

Można być pewnym, że gdyby 
wnieśli projekt by kapitalami Rotszyl- 
da rozporządzać mieli członkowie jego 
gminy, większość głosów opowiedzia- 
łaby się za słusznością takiego posta- 
wienia kwestji i zapewne wkrótce Rot 
szyld byłby bankrutem a kapitały jego 
stopniały w kieszeniach towarzyszy 
gminnych. 

Otóż dopuszczenie do wyborów da 
Rad Gmin i Samorządów wszystkich 
bez wyjątku członków danej gminy, 
sprawia to, że wybory te nie odbywają 
się na tle gospodarczem, lecz politycz- 
nem i że tam nie idzie o dobro go- 
spodarki lecz o opanowanie finansów 
przez demagogiczne partje i obsadze- 
nie stanowisk płatnych lub dochodo- 
wych przez członków danej partji. 

Dzięki takiemu postawieniu sprawy 
zamiast nazwy n.p. Rada miejska lub 
Magistrat miasta X, dodaje się demo- 
kratyczna, socjalistyczna lub komuni- 
styczna. To stosowanie danej nazwy 
wskazuje, że dana rada ma wyraźne 
zabarwienie polityczne i tendencyjne 
a nie czysta racjonalno - gospodarcze. 

Cóż dziwnego, że takie rady i wyło 
nione przez nie magistraty rządzą fa- 
talnie i trwonią pieniądze, z których 
korzystają, choć te pieniądze nie z ich 
kieszeni pochodzą albo tylka niezna- 
czny udział w dochodach miast biorą. 

Że tak jest dowodzi fakt, że tam, 
gdzie socjalistyczne rady i magistraty 
gospodarzyły, władze państwowe mu- 
Siały interwenjować rozwiązując dyla- 
pidujące rady i magistraty. 

W Rosji bolszewickiej.wszak po 
odebraniu domów od właścicieli rzą- 
dziły komitety lokatorów — skutki te- 
go widzieliśmy. 

Gdy więc dochodami z domów, w 
postaci nakładanych podatków zarzą- 
dzają ludzie nie płacący sami a zainte- 
resowani jedynie na wydobywaniu naj- 
większej sumy pieniędzy na cele z 
partją polityczną związane, gospo- 
darka miejska nie może być racjonalną, 
prowadząc do bankructwa w bliższej 
lub dalszej przyszłości. 

Ordynacja więc wyborcza oparta 
na fałszu, może dać tylko wyniki uje- 
mne: długi miast rosną a źródła docho- 
dów, przy zbiednieniu warstw płacą- 
cych wysychają... 

System podatkowy. jest rosyjskie 
przysłowie, które powiada: „płaci nie 
bogaty, ale winowaty” co oznacza, że 
nietylko ma płacić dlatego, że jest bo- 
gaty, ale dlatego że płacić powinien. 

Niestety demagogja i tu potrafiła 
swój fałsz w system przyoblec. 

Skonstruowano ustawy tak, by cały 
ciężar podatkowy legł na nieliczną kla- 
sę posiadającą (stan większego posia- 
dania). Inne stany płacą albo stosun- 
kowo niezmiernie mało albo nie płacą 
wcale. 

U nas posiadacze ziemi ponad 30 
ha płacą progresję do podatku grunto- 
wego, podczas gdy właściciele pani- 
żej 30 ha korzystają z degresji. Na 
całym świecie podobnego stosunku nie 
ma, jest to nietylko krzycząca niespra- 
wiedliwość, ale absurd ekonomiczny 
przynoszący olbrzymią szkodę skarbo- 
wości, gdyż dochody z tego, zresztą i 
ze wszystkich źródeł opierają się nie na 
większych sumach ściągniętych z kil- 
ku płatników, lecz na sumach mniej- 
szych płaconych przez miljony płatni- 
ków. 

cyjnej. 
Długa kolejka stała przed drzwiami 

klasztoru św. Tomasza, w którym za- 
instalowała się sekcja  Lepelletier'a. 
Pod pozbawioną głowy statuą Matki 
Boskiej stał stróż w czerwonym kołpa- 
ku pilnujący porządku w kolejce. 

— Daj coś obywatełowi, to prze- 
puści nas! — szepnął tragarz, podcho- 
dząc do zagradzającego wejście stróża. 

— Obywatel zatrzymał się u oby- 
watelki Dubois, przychodzi tu po świa- 
dectwo obywatelskie! — rzekł. 

Hektor zręcznie wsunął przygoto- 
wany pieniądz w rękę czerwonego 
stróża, poczem zapłacił tragarzowi, któ 
ry w porywie wdzięczności uścisnął mu 
mocno rękę i w towarzystwie stróża, 
wszedł do domu. W kolejce odezwały 
się głosy protestu, a Czerwony Koł- 
pak nic sobie z nich nie robił. 

Weszli do obszernej komnaty w któ 
rej stały stoły z rozłożonemi na nich 
papierami. Przy jednym z nich siedział 
garbaty jegomość, pisząc coś z wiel- 
kiem przejęciem, skrzypiącem piórem. 
Kapelusz garbusa zsunął mu się na bok. 
Przed nim na stole leżały pistolety i 
szabla. Za nim, przybrany w kwiaty, 
stał posąg Marata z napisem: „Przyja- 
ciel Ludu'. Podłoga w pokoju była 
bardzo brudna. Pod ścianą siedzeli żoł 
nierze o wyglądzie zaniedbanym i bru- 
dnym. 

Widząc wchodzących z głębi poko- 
ju wysunął się ku nim młody czło wiek 
z czarnemi, spadającemi na ramiona 
włosami. Szeptem porozumiał się ze 
stróżem i wyciągnął rękę da Hektora: 

— Daj mi swe dokumenty obywate 
lu! 

Forteringay podał mu żądane papie 
ry, wraz. ze świadectwem spółki drzew- 
nej w Kopenhadze. Młodzieniec spoj- 
rzał na dokumenty i położył je na pli- 
ce innych papierów na biurku garbusa. 
Poczem, nie zwracając już więcej uwa- 
gi na interesanta, zaczął rozmowę z 
Czerwonym. Kołpakiem. 

— Nie zapomniałem o naszej wczo 
rajszej rozmowie Petitpierre, ty i oby- 

Rząd obecny ten fakt potwierdził, 
ale demagogiczne elementy ciał prawo- 
dawczych, które takie ustawy uchwali- 
ły nie rychło się zgodzą na nałożenie 
na siebie sprawiedliwego ciężaru. 

Dla równowagi budżetu pieniądze 
Są potrzebne, tem bardziej że demo- 
kratyzm wymaga wciąż wzrastających 
sum na cele wzniosłe brzmiące nie 
licząc się z możliwościami. Stąd wyni- 
ka potrzeba wynajdywania coraz no- 
wych podatkowych oraz zwiększenia 
obłożeń już istniejących. 

Takie podatki jak dochodowy o wy 
soce nadmiernej stawce progresyjnej, 
zmusza do sztucznego podnoszenia do- 
chodu przez agendy podatkowe by z 
tego źródła dochody zwiększyć, na co 
w kraju całym słychać narzekania. Toż 
samo da się powiedzieć o podatku 0- 
brotowym który rujnuje kupców a trwa 
pomima że go za szkodliwy sama skar 
bowość uważa. 

Są też fikcyjni płatnicy podatków 
a mianowicie wszyscy urzędnicy pań- 
stwowi, od których pensji odrachowu- 
je się pewien procent. Wiemy aż nadto 
dobrze, że pensje urzędnicze są ma- 
łe, często bardzo niewystarczające i że 
odliczenie od pensji jest przykre. Tem 
niemniej skarb żadnego dochodu z te- 
go źródła nie ma: poprostu mniej pła- 
ci swoim funkcjonarjuszom o taki pro- 
cent. Dochodem zaś są sumy pobierane 
od urzędników prywatnych, bo to zysk 
czysty. O ile dają się dodatki do pensji 
urzędniczej, lub jednorazowe zapomo- 
gi tem widoczniej występuje fakt że tu 
rzekome dochody są tylko buchalteryj- 
ną manipulacją. Byłoby daleko prościej 
by urzędnicy państwowi żadnych po- 
datków dochodowych nie płacili, co u- 
prościłoby rachunkowość i oni nie na- 
rzekaliby na ciężar fikcyjny w gruncie 
rzeczy, zaprzestając twierdzenia, że 
skarbowi dochód dają. 

Firma egz. 
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Analizując stosunki zarówno poli- 
tyczne jak gospodarcze i socjalne zna- 
leźć można jeszcze cały szereg utar- 
tych fałszów, które, aczkołwiek wszy- 
stkim są znane, jednak trwają a społe- 
czeństwa jęczą pod ich brzemieniem, a 
sił nie mają by się z nich otrząsnąć. 

W krajach o kulturze bardziej roz- 
winiętej i o temperamencie żywszym 
reakcja następuje prędzej. 

Widzimy że Hiszpanja, Włochy a о- 
statnio Jugosławia, w chwili gdy zda- 
wało się że są nad brzegiem przepaści, 
znalazły w sobie dosyć energji by po- 
wiedzieć „basta* i zawrócić radykal- 
nie ze zgubnej drogi. Primo de Rivera, 
Mussolini i król Aleksander zdobyli się 
na czyn męski i śwoje kraje uratowali. 

Należy zaznaczyć, że te t rzy kraje 
są monarchjami i rozważyć czy ustrój 
monarchiczny nie był poważnym czyn- 
nikiem odrodzenia. 

Pas północny Europy, a więc An- 
glja, Norwegja, Holandja, Belgja, Szwe 
cja i Danja są też monarchjami i stan 
tych państw jest bez porównania lep- 
szy od republik zalegających pas Euro- 
Py centralnej. Prócz jednej jed ynej re- 
publiki Szwajcarskiej, państwa maleń- 
kiego o specjalnej strukturze republi- 
kańskiej datującej sie od bardz. dawna 
we wszystkich innych widzimy ogrom- 
ne trudności wewnętrzne i zmaganie się 
nieustanne żywiołów antypaństwowych 
z państwowemi. Te nieustanne tarcia 
odbierają wszystkie siły od pracy twór- 
czej, osłabiają politycznie i gospodar- 
czo państwo i naród, a wszystko dzię- 
ki fałszywym  doktrynom na których 
byt państwa chcą oprzeć. 

Państwo które nie chce zginąć, mu- 
si uznać fałsz jako rzecz zgubną dla 
siebie i zawrócić z dotychczasowej dro- 
gi. Zbawienie Ojczyzny jest najwyż- 
szym obowiązkiem. 

St. Wańkowicz. 
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Wilno, ul. Gdańska 6, tel. 2-63. 

WZNOWIŁO SWĄ DZIAŁALEOŚĆ 
Wykonywuje się wszelkie roboty wchodzące w zakres budownictwa 

wyłącznie z własnych materjałów, jak to: 

Budowę nowych domów mieszkainych 

oraz remont takowych, objektów fabrycznych, 

składów towarowych i t. p. 

UWAGA! Aby umożliwić budowę nowych i remont starych domów, 
roboty wykonuje się na dogodnych warunkach płatności 
w ratach. 

EEK TSS AVA 

  

  

  

  

  

FABRYKA SAMOCHODÓW CIĘŻEROWYCH i AUTORUSÓW 
poszukuje 

POWAŻNYCH PRZEDSTAWICIELI 
Prosimy o nadsylanie szczegółowych ofert z bardzo poważnemi 

rencjami pod: „F. U. S.* do Tow. 

refe- 

Rekl. Międz. j. r. Rudoli Mosse, 

Warszawa, Marszałkowska 124. 

Reflektujemy tylko na bardzo poważnych przedstawicieli 
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Spisek krwiożerczego skiej do rewolucyjnej sekcji rejestra-watelka Petitpierre dostaniecie łożę do 
teatru Feydean, kiedy zechcecie. Sztu- 
ka jest bardzo ciekawa! Przedstawiają 
patrjotyczną robotę obywatela Robes- 
piera! Co wieczór publiczność szaleje 
z zachwytu. 

— Dziękuję, Maurycy, żona i ja 
będziemy tam z przyjemnością. Jeśli 
można, poszlibyśmy tam jutro... 

— Dobrze, jak jutro, to jutro! Ra- 
no dostaniecie bilety. Ale pamiętaj, jak 
pojedziesz następnym razem do brata 
na wieś, nie zapomnij o maśle dla mnie! 

Petitpierre trącił żartobliwie pięś- 
cią w brzuch swego przyjaciela. 

— Dobry patrjota zawsze pamięta 
o swych przyjaciołach. Obywatel Mau- 
rycy dostanie funt najlepszego masła 
śmietankowego. Obiecuję to uroczyś- 

cie! 
—. Charpentier Jean - Francois? — 

odezwał się piskliwy głos z za stołu. 
— ldź, idź, szepnął Maurycy, ро- 

pychając Hektora. — Obywatel komi- 
sarz wzywa cię. 

Młody Anglik zbliżył się do komisa- 
rza. Ujrzał przed sobą bladą nieogolo- 
ną twarz, wąskie zmarszczone czoło. 
R Ty jesteś obywatelem Charpen- 

tier? 
Hektor skłonił się. 
— Tak. 
— Dodawaj do odpowiedzi—,,0- 

bywatelu komisarzu, gdy mówisz ze 
mną! — rozkazał garbus. 

Rumieniec oblał twarz Hektora. 
— Tak obywatelu komisarzu! — 

powtórzył. pokornie. 
— Urodzony w. Saint - Lurere, de- 

partamentu Ile-de-Vilene, 20 września 
1767 r., starego stylu. Zawód — kupiec 
pracowałeś w firmie Henryk i Kristen 
sen, handlarzy drzewnych w Kopenha- 
dze? 

— Tak, obywatelu komisarzu! 
Garbus podał mu dwie kwadratowe 

kartki. 
— Masz je wypełnić! Udało ci się 

obywatelu, przewodniczący sekcji jest 
w sąsiednim pokoju i może podpisać 
twoje karty. 

Hektor wziął karty i pióro i szybko 

  

wypełnił kwestjonarjusz. Pierwsze spot 
kanie z władzami rewolucyjnemi wy- 
magało od niego niezwykłego wysiłku 
woli, Najmniejsza niezręczność, lub nie 
ostrożne słowo, mogło go zgubić. Rę- 
ka drżała gdy pisał swe przybrane i- 
mię i adres. 

Komisarz przejrzał kartkę i zadzwo 
nił. Wszedł człowiek z lampą w ręku, 
komisarz podał mu kartki i inne pa- 
piery. 

Komisarz spojrzał na Hektora z po- 
dełba i zapytał: 

—  Przybyłeś, by pracować dla do- 
bra Republiki.? 

— |Jak przystało dobremu patrjo- 
cie, obywatelu komisarzu. 

— Trochę za późno! 
— Trudno jest przedostać się po 

przez błokadę angielską, obywatelu ko- 
misarzu. 

— Nie 0 to chodzi, nie mam wątpli | 
wości co do twych patrjotycznych za- 
miarów, Ale czekaliśmy ciebie wcześ- 
niej! 

Serce Hektora zamarło. Żółte, senne 
oczy garbusa, patrzyły na niego bada- 
wczo. Widocznie już podejrzenie zro- 
dziło się w jego głowie. Co miały zna- 
czyć te słowa? Czy była to pułapka? 

Ręce Hektora były zimne, jak lód, 
gdy, całym wysiłkiem woli, opanowu- 
jąc wzruszenie, odrzekł: 
,— Cały tydzień statek, który mnie 

wiózł stał przy brzegach Anglji. Cały 
ten tydzień byłem zmuszony przeleżeć 
w więzieniu nie pokazując się nikomu. 
Robiłem jednak wszystko, co było w 
mej mocy, by tutaj przybyć! 

W tej chwili odniesiono kartki Hek- 
tora i garbus oddał je mu. 

— Przyczep je do. kapelusza, by 
wszyscy obywatele wiedzieli, że jesteś 
uczciwym człowiekiem. Dowidzenia! 
Nie trać czasu i złóż wyrazy szacunku 
wspólnemu naszemu przyjacielowi! 

Krótko uścisnął dłoń Hektora i po- 
grążył się w czytaniu papierów. 

Mb iżeba 
SENT
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ECHA KRAJOWE. 
  

BARANOWICZE. 
_ — — I de tańca i do różańca. Zrzesze- 

nie Zjednoczonych Ziemianek i Gospodyń 
Wiejskich w Baranowiczach faktycznie jest 
i do tańca i do różańca; 10-go organizuje 
bal ziemianek; a ponieważ te zabawy mają 
już ustaloną Opinię na terenie całego nie- 
mal województwa, przeto zapewne uda się' 
świetnie, zwłaszcza że to już koniec tego- 
rocznego karnawału. Wkrótce potem, bo w 
końcu lutego „staraniem Koła Ziemianek 
zorganizowane będą w Baranowiczach re- 
kolekcje pod przewo inictwem wybitnego 
kaznodziei.— Karty na rekolekcje już teraz 
wykupywać można w Sekretarjacie Kołą w 
Baranowiczach (ul. Sadowa Nr. 9) po 5 zł. 

Jak z wielkiem żalem dowiadujemy się, 
rezeska Wojewódzkiego Zrzeszenia, p. 
arja Górska usuwa się z przodującego 

stanowiska, jakie dotąd zajmowała w orga- 
nizacji. Dla rozwoju pracy społecznej jest 
to stratą ogromną, gdyż p. Górska posia- 
dała wszelkie warunki i kwalifikacje, by 
móc umiejętnie i pożytecznie pracować 
samej i przewodniczyć innym. Trzeba 
mieć nadzieję, że usunięcie się jej z powoz 
dów osobistych jest tylko chwiłowe i że - 
czasem ponownie z całym zapałem i umie- 

SE, przystąpi znowu do pracy spo- 
łecznej. 

Obecnie kierownictwo Zrzeszenia po- 
wróciło do równie wytrawnych rąk dzisiej- 
szej prezeski, ks. Czetwertyńskiej. 

Przy ustawicznym i to znacznym wzro- 
ście działalności Zrzeszenia konieczną jest 
mobilizacja wszystkich sił, by podołać 
wszechstronnej pracy. 

Dom. 

NIEMENCZYN pow. Wil. Trocki. 

W najbliższych dniach zostanie poświę- 
cone w Niemenczynie drugie już w tej gmi- 
nie przedszkole, do zorganizowania którego 
przystąpiono przed paru miesiącami bez żad- 
nych zapewnionych środków materjalnych 
ufając jedynie we własne siły. 

Zorganizowany Komitet Opieki nad przed 
szkolem urządził na zapoczątkowanie fundu- 
szu parę imprez dochodowych, pomocy nau- 
kowych dostarczyło T-wo Wychowania 
Przedszkolnego, w zakupie niezbędnego urzą 
dzenia i materjału na fartuszki szkolne dla 
15 najbiedniejszych dzieci przyszło z pomocą 
Koło Zjednoczonych Ziemianek, gmina wsta- 
wiła do swego budżetu zł. 900 na dalsze pro 
wadzenie przedszkola, wreszcie dla zamoż- 
niejszych dzieci ustalono wpisowe w kwocie 
zł. 10. miesięcznie — i oto byt nowej placów- 
ki został zapewniony. Obecnie Komitet w 
dalszym ciągu czyni starania o uzyskanie 
specjalnego subsydjum z Min. Pracy i Opie- 
ki Społecznej na dokarmianie dzieci najbied- 

niejszych. Е 
Opiekę naukową nad przedszkolem _ob- 

ięło T-wo Wychowania Przedszkolnego, kie- 
rowniczką zaś została p. Krasicka, absolwen- 
tka Seminarjum Ochroniarskiego w Wilnie. 

Najważniejszym czynnikiem powodzenia 
przedsięwzięcia było niewątpliwie zespolenie 
wszystkich sił spoiecznych gminy, gdyż w 
skład Komitetu Opiekuńczego weszli zaró- 
wno ziemianie, jak wojsko z KOP., tak du- 
chowieństwo, jak nauczycielstwo i wojt gmi- 
ny. 

wspomniałam wyżej że nie jest to pierw 
зга placówka społeczna w gminie niefien- 
czyńskiej. Od roku już posiadamy w Bezda- 
nach przedszkole oraz kursa kroju i szycia, 
prowadzone przez Zjednoczone Koło Ziemia- 
nek, tamże czynną jest również Stacja Opieki 
nad Matką i Dzieckiem, utrzymywana przez 
Sejmik powiatu Wil. - Trockiego, pp. Mac- 
kiewiczowie w majątku swym Wierysowie 
zorganizowali kursa kroju i szycia, dając in- 
struktorce całkowite utrzymanie i mieszkanie, 
a w stadjum organizacyjnem są dalsze pia- 
cówki, jak przedszkole dla dzieci wiejskich 
w tym samym Werysowie, kursa kroju i szy- 
cia w Niemenczynie oraz Koło Gospodyń 
Wiejskich i ośrodek szkolny w Bezdanach. 

Jak widzimy pracy jest dużo i wysiłki jak 
dotąd nie idą na marne, aby jednak nie two- 
rzyć poszczególnych komitetów opiekuńczych 
dla każdej instytucji społecznej, powstała 
śród nas myśl zorganizowania komitetu Sa- 
mopomocy Społecznej obejmującego całą 
gminę Niemeńczyńską, którego głównem za- 
daniem byłoby skoordynowanie poczynań 
miejscowego społeczeństwa i wszystkich in- 
stytucyj kulturalno - oświatowych, działają- 
cych na terenie gminy oraz prowadzenie 
działalności przy czynnym współudziale nau- 
czycielstwa szkół powszechnych w ścisłym 
kontakcie z zarządem gminy. 

  

KOZŁOWSK pow. Postawski 

— Reileksje gminiaka. Czytając w „Sło- 
„wie* korespondencję z woj. Nowogródzkie- 
go o tem jak tam rośnie uświadomienie spo- 
łeczne wśród radnych gminnych, dążących 
do powiększenia a nie zmniejszenia podnt- 
ków, byleby podnieść na wyższy stopień do- 
brobyt gminy — zamyśliłem się bardzo gię- 
boko. Jednocześnie zadałem sobie pytanie, 
jako radnemu w swojej gminie — czy aby u 
nas tak jest? a jesli nie, to czemu? Mówiąc 
i sądząc bezstronnie nie tylko podług prz:y- 
kładu mojej gminy Kozłowskiej, ale i in - 
nych sąsiednich w pow. Postawskim —u nas 
nie widać tej hojności na cele gminne, a 
przez to nie widać i tego zrozumienia o któ- 
rem pisze p. Dom. z Nowogródzkiego. Czyż 
by u nas byli inni ludzie? Bo zgodzę się na 
hojniejsze świadczenia gminne w Nowogród- 
czyžnie, bo kraj to jest daleko bogatszy niż 
nasz wileński, ale żeby czyniono to z włas- 
rej woli — przez uświadomienie społeczne, 
to się mi w głowie pomieścić nie daje. Nie 
twierdzę abyśmy nie mogli do tego dojść — 
jednak pizy obecnym systemie na taki pręd- 
ki skutek nie można rozliczać. 

Dziś debata budżetowa, która się odbywa 
w gminie ma na celu zgóry ukartowany plan 
jak naimniej pozwolić radnym wnikać w se- 
dno zagadnień gospodarki gminnej. Mam 
świeży przykład z budżetowego posiedzenia 
kióre się w naszej gminie odbyło 3 styc. 
a na ktėrem był p. zast. starosty Niedzi 
kowski. 

Przez trzy godziny pertraktowano o spo- 
sobie wykonywania szarwarku drogowego. 
Cara, to znaczy p. inspektor samorządowy 
Jakowicki, chciał narzucić reperowanie dróg 
4miunych akordowe — gdy społeczność gmi 
nna nie mając do akordu zaufania — chciaia 
szarwarku przydziałowego. To nasze żąda- 
nie było tak jasne, że nie warto było debato- 
wać — jednak wałkowali całą sprawę trzy 
godziny —- a ala tego, żeby potem w jedną 
godzi e załatwic cały budżet. Były głosy lu- 
dzi powažaiciszych i głębszych, żeby roz- 
patrzyć budżet pozycjami. Dawal ten spo- 
sóv moznosć rczswietlenia w głowach 1ad- 
nych zagadnień gospodarczych. Taka dysku- 
sja ma bardzo wielkie wychowawcze zna- 
czeiw i jestem mocno przekonany, że ieże- 
liby stcsowaną była to u nas tak jak w No- 
wogródczyżnie uświadomienie by wzrastało. 
Ale u nas jest jedno: rozkaz i tyle. A że lu- 
dzie są leniwi i zmęczeni niepotrzebnym ga- 
daniem o szarwarku, więc jeden i drugi na 
propozycję rozpatrzenia budżetu działowo zgo 
dzili się, a byli i tacy którzy przynagi li 
kończmy, trzeba wracać — późno, a wuki 
grasują*. U wszystkich wywarło to šmiech— 
ale dla ludzi którzy głębłej w sprawy spo- 
łeczne w, glądają ten śmiech był zgrzytem. 
Ostatecznie budżet gminy powiększono o 
11.000 zł. — a że rok jest katastrofalny o tem 
nikt nie pomyślał — byleby prędzej do do- 
mu. J. M. 

   

  

POW. WILENSKO-TROCKL 

— Nowe domy ludowe na terenie pow. 
Wil. - Trockiego. Na terenie powiatu Wileń- 
sko - Trockiego powstał ostatnio szereg do- 
mów ludowych. Kilka z nich uruchomiono 
już bądź w gmachach własnych lub czas0- 
wych, pewna część jest jeszcze w stadjum 
organizacji. 

W Mickunach założono T-wo domu lu- 
dowego. Zebrano pewną sumę, zdo byto dzię 
ki ofiarności właściciela maj. Mickuny p. Pi- 
lara odpowiedni płac. 2 początku sezonu 
budowlanego rozpoczną się prace i jest na 
dzieja, że do jesieni dom ludowy będzie miał 
już własny gmach. 

W Ławaryszkach dzięki niezwykle ofiar- 
nej pracy nowego proboszcza ks. Žachanew- 
skiego zebrano pieniądz na kupno dwóch du- 
żych dzwonów. 

Dzwony te zostały już zawieszone. Obe- 
cnie zbierane są fundusze na budowę gma- 
chu, który mieścić będzie dwie niezwykle 
pożyteczne instytucje „Dom ludowy" i przy- 
tułek dla starców. 

W Szumsku z inicjatywy sekretarza gmi- 
ny powstał „Dom ludowy". Wobec braku śro 
dków na budowę własnego lokalu mieści się 
on obecnie w dużym budynku poklasztornym 
przy plebanii. 

Wreszcie w Jaszunach dzięki wydatnej 
pomocy właściciela majątku Jaszuny p. Soł- 
tana zbudowano kościołek. Jak się dowiadu- 
jemy obecnie p. Sołtan stanął na czele gru- 
py działaczy, którzy projektują stworzenie 
„Domu Ludowego". Powyższe jest najlep- 
szym wskaźnikiem, że idea „Domów Ludo- 
wych znalazła zrozumienie i daje realne wy- 
niki. 

ART ia A ASVEL DSP KERS SVEALDRSNISS 

6 dni i 6 nocy w powiefrzu 
Mozolne przygotowania — Specjalny słownik sygnałowy— Pełne grozy zaopatrywanie w 
benzy: czas lotu — Dajcie okienko, bo nam się zbiło. Marzniemy! — jeszcze trochę 

e bi i ostatni z trzech motorów przestanie działać — Lądowanie. 

Jak już kilka dni temu donosiliśmy na jed- 
nem z wielkich lotnisk w okolicy Los Angelos 
odbył się oryginalny pojedynek — jednopła- 
towiec wojskowy amerykański „Question 
Mark“ (znaczy to w tłumaczeniu „znak zapy- 
tania"), mając na pokładzie 5 osób załogi 
pod dowództwem majora Karola Szpatza, 
podjął lot w celu zdobycia rekordu długości 
utrzymania się w powietrzu. 

Lotnikom amerykańskim szło o pobicie 
rekordu, ustalonego przez sterowiec nie- 
miecki „Zeppelin*,który podczas swej niedaw 
nej podróży z Europy do Ameryki szybował 
w powietrzu przeszło 110 godzin. ь 

Wzięto się do sprawy po amerykańsku. 
Odbywano cały szereg lotów próbnych, bada 
no szczegółowo maszynę i motory, które 
zmieniano wielokrotnie, aż wreszcie wybra- 
no trzy, gdyż „Question Mark" był zaopatrzo 
my w trzy mofory i trzy śmigła. 

Inicjator i wykonawca lotu, major Spatz 
skrupulatnie też dobierał sobie towarzyszy 
tej oryginalnej podróży powietrznej. By po- 
bić rekord „Zeppelina” trzeba się było znajdo 
wać w powietrzu choć nieco dłużej od aerop- 
łanów niemieckich, a więc prawie 6 dni i 6 
nocy. Była to przytem „podróż* bardzo mo- 
notonna, gdyż lotnicy nieznacznie oddalili się 
od swego lotniska, kręcąc się w kółko i ciąg- 
e te same mniej więcej mając... pod sobą kra- 
jobrazy. Trzeba więc było ludzi bardzo wy- 
trzymałych przedewszystkiem nerwowo. 

Najtrudniejszem zadaniem było obmyśle- 
nie sposobów zaopatrywania samolotu w ben 
zynę. Niepodobna było zabrać na pokład nie- 
zbędnych ilości gdyż stanowił» to balast 
nadmierny i uniemożliwiło lot wogóle. 

Wynaleziono sposób dość prosty, ale bar 
dzo ryzykowny. Gdy lotnicy dawali za pomo- 

cą: chorągiewek odpowiedni znak obserwują- 
gym ich łot (ułożono uprzednio cały niezbęd- 
my słownik sygnałowy), z lotniska wznosił 
się inny aeropłan, zaopatrzony w rezerwuar 
z benzyną Do rezerwuaru tego przymocowa- 
na była kilkunasto-metrowa rura kauczukowa 
„Question' Mark" zniżał swój łot do kilku- 
dziesięciu metrów ponad ziemią i przybierał 
możliwie wolne tempo. Inny aeroplan wznosił 
się o kilkanaście metrów wyżej, starał się 
utrzymywać ponad maszyną. Szpatza i spu- 
szczał rurę kauczukową. Załoga „Question 
Mark'*chwytała tę rurę, a wtedy, na dany 
znak otwierano kran, i benzyna płynęła z gó- 
ry do rezerwuarów samolotu-rekordzisty. 

Łatwo sobie wyobrazić, jaką grozą przej- 
mować musiałą widzów taka scena „aprowi- 
dowania”. Jeden nieopatrzny ruch, jedno nie- 

potrzebne poruszenie której kolwiek z licz- 
nych korb czy Śrubek, jeden mocniejszy po- 
dmuch wiatru — i mogło nastąpić zderzenie 
w powietrzu. To też do „aprowidowania* uży 
wano wypróbowanych, najlepszych lotników 
i maszyn. Była to bowiem najbardziej skomp 
likowana , najtrudniejsza i najryzykowniejsza 
część zadania. Powtarzana czterokrotnie, 
udała się jednak szczęśliwie bez najmniejsze- 
go incydentu. 

Mjr. Spatz ze swymi towarzyszami pobił 
znakomicie „Zeppelina”, utrzymując się w po 
wietrzu bez lądowania w ciągu 150 godzin i 
46 minut, czyli sześć i pół dnia i sześć nocy. 
. Jeżeli zważymy przytem różnice, istnie- 
jące pomiędzy lotem w aeroplanie i sterowcu, 
niewygody, brak dostatecznego miejsca do 
Wypoczynku i na zapasy wszelkiego rodzaju 
w aeroplanie, stwierdzić nałeży, że zwycię- 
stwo amerykanów jest wręcz świetne. 

Ww ciągu swej „podróży doznali oni już 
przy końcu prawie, bo 5-go dnia wielkiej 

przykrości. Zbiła im się szyba w jednem z 
okien kabiny. Przez dłuższy czas cierpieli bar- 
dzo wskutek dotkliwego zimna, zanim zdołali 
zasygnalizować na lotnisko, co im jest po- 
trzebne i zostali zrozumianymi wreszcie ‚ргхе- 
stano“ im szybkę na spuszczonej z „Question 
Mark“ linie. sy 

Kiedy 8 b. m. o godzinie 3.15 popoł. (we- 
dług czasu amerykańskiego) mjr. Spatz wylą 
dował szczęśliwie i bez najmniejszej przy- 
gody na lotnisku po kilku turach tryumfal- 
nych * SD я ‘ 
Byli tax zmarznięci i przemęczeni, że ledwie 
zdołali o własnych siłach wydobyć się z sa- 
molotu. 

Mjr. Spatz wybrał odpowiedni moment do 
lądowania, gdyż dłuższe przebywanie w po-' 
wietrzu mogło spowodować katastrofę 'ze 
względu na stan motorów, z których jeden 
tak był „sfatygowany”, że przestał działać 
zupełnie, działanie drugiego było bardzo 
chwiejne i nierówne, iż nie mógłby samo- 
dzielnie utrzymać aparatu w powietrzu; wre- 
szcie trzeci motor mógł też zacząć lada chwi- 
la „felerować”, a wtedy katastrofa stałaby się 
nieunikniona. 

Tak więc lotnicy amerykańscy lotem tym 
wykazali maximum wytrzymałości i doświad- 
czenia. Lot ten przynosi też chłubę amery- 
kańskiemu przemysłowi lotniczemu. 

TR 

Paryż w styczniu. 

„Ad majorem Poloniae gloriam* po 
święcił swe ostatnie dzieło Artur Szyk, 
jeśli nie jedyny, to napewno największy 
z polskich miniaturzystów. Wyrażenie 
to niescisłe; francuski termin „enlumi- 
neur'* najlepiej informuje o specjalnoś- 
ci tego oryginalnego 'artysty, którega 
wystawę właśnie obejrzeliśmy u Deco- 
ur'a. Kim jest Artur Szyk? Jest Łodzia- 
ninem, w roku 1920 bił się przeciwko 
bolszewikom w polskich szeregach, a 
potem wyjechał do Paryża, bo tylko 
tutaj, na tem największem targowisku 
świata, mógł się Szyk wybić; tylko tu 
jego jedyna w swoim rodzaju sztuka 
mogła być należycie oceniona. 

Cóż to za sztuka? Kto z szanownych 
czytelników miał w ręku średniowiecz- 
ne rękopisy religijne lub świeckie, kto 
widział ich różnobarwne zdobienia, mi- 
sterne rysuneczki i miniatury, ten bę- 
dzie miał pojęcie o iście „benedyktyń- 
skiej“ pracy Artura Szyka. Artysta, ma- 
jący już w swym dorobku ilustracje 
miniaturowe trzech czy więcej luksuso- 
wo wydanych książek, przedsięwziął 
zgórą dwa lata temu dzieło ogromne: 
na 40 planszach przepisał po łacinie t. 
zw. Statut kaliski, czyli prawa Żydom 
polskim przez Bolesława Wysokiego, 
księcia kaliskiego w roku 1264 nadane 
a przez królów polskich Kazimierza 
Wielkiego (1334) i Kazimierza Jagiel- 
lończyka (1447) potwierdzone. Do tek- 
stu łacińskiego dodane są przekłady 
polski, hebrajski, francuski, angielski, 
niemiecki, włoski i hiszpański. Kilka 
plansz ilustruje wyłącznie różne sceny 
z życia żydowstwa polskiego; pozatem 
każda strona tekstu „iluminowan a' jest 
wzorem średniowiecznym kolorowemi 
miniaturkami, nie mówiąc już o niezwy 
kle ozdobnych pierwszych literach ka- 
żdego nowego ustępu. 

Pod względem artystycznym jest 
to niewątpliwie niesłychanie kunsztow- 
ne arcydzieło. Możemy rozkoszować 
się i podziwiać. Ale nietylko artystycz- 
ne miał zamiary Szyk, kiedy przedsię- 
brał to dzieło, które mu niemał dwa i 
pół roku pracy zabrało. „Ojczyźnie na 
chwałę, wrogom na potępienie — wy- 
pisał na karcie tytułowej. Chciał przy- 
pomnieć jak niesmiertelnym pomnikiem 
państwowego rozumu. polskiego był 

Oaklanda 

na rok 1929 

SŁOWO 

PARYSKA 
Statut kaliski, chciał stworzyć także 
rzecz propagandową w najszlachetniej- 
szym słowa tego znaczeniu. I niewąt- 
pliwie cel swój w znacznej mierze о- 
Siągnął. Piszę w znacznej mierze, bo 
dwie są okoliczności wartość propagan 
dową dzieła Artura Szyka zmniejsza- 
jące: pa pierwsze jego wysoka cena 
(1.000 zł. na Polskę, a zagranicą jesz- 
cze drożej); oczywiście, jak się zważy 
jak żmudne i jak kosztowne są manipu- 
lacje w naturalnych kolorach plansze 
Szyka na pergaminie reprodukujące, to 
przyznać trzeba, że taniej trudno całość 
sprzedawać, ale z drugiej strony nie 
zapominajmy, że wartość propagando- 
wa każdej publikacji zależy nietylko od 
jej jakości, ale także od ilaści egzempla 
rzy, w jakiej się rozchodzi. Drugą oko- 
liczność niefortunną stanowią według 
mnie trzy miniaturki (plansze 17, 23 i 
30), których wymowna treść ilustra- 
cyjna mija się z ideowym celem dzieła. 

* * * 

Dotychczas na przedstawienia pol- 
skie w Paryżu chodziło się z obowią- 
zku. Człowiek wiedział, że wieczór ma 
stracony, ale wmawiał w siebie, że trze 
ba, że nie wypadałoby, że zdrową ini- 
cjatywę społeczną należy podtrzymy- 
wać... Otóż z prawdziwą przyjemnością 
stwierdzamy, że w okresie świątecz- 
nym byliśmy na trzech polskich przed- 
stawieniach i tych trzech wieczorów 
bynajmniej nie uważamy za stracone. 
Dwa zawdzięczamy p. Antoniemu Pie- 
karskiemu a jeden paryskiemu T-wu 
Miłośników Sceny Polskiej. 

P. Piekarski pracuje na wychództ- 
wie we Francji dopiero od paru miesię- 
cy. jest naczelnym instruktorem licz- 
nych robotniczych teatrów amatorskich 
Sam z inteligentniejszych robotników 
zorganizował zespół amatorski, który 
na pierwszy ogień wystąpił z „Juda- 
szem'** K. Tetmajera. Już kilka razy gra 
no tę sztukę w różnych punktach roz- 
ległych przedmieść paryskich, gdzie 
praca kulturalna polska najbardziej jest 
potrzebna, bo tu nasi robotnicy naj- 
bardziej są narażeni na propagandę ko 
munistyczną. Widzieliśmy „„Judasza* w 
Paryżu; miłą niespodzianką była gra 
amatorów wykonywujących role Szalo- 
nej, Jana, Symeona, Nieznanego. W 

przygotowaniach jest już „Swierszcz 
za kominem“ K. Dickens'a. 

Pozatem świetny miał pomysł p. 
Piekarski stwarzając „Szopkę polską” 
dla wychódźtwa. Sama szopka, bardzo ° 
piękna, jest dziełem art. malarza Sta- 
nisława Węgrzyna; lalki, ładnie wyko- 
nane, projektowała art. - malarka Wan 
da Chełmońska; tekst „„Szopki* ułożo- 
no według Or-ota, Wł. Tetmajera i L. 
Rydla, a poeta Józef Teslar uzupełnił 
go aktualnościami emigracyjnemi; w 
przerwach chór polski pod batutą prof. 
Fiszera, inspektora szkół polskich we 
Francji, bardzo dobrze odśpiewał pa- 
rę kolend. Całość wypadła miło i swoj- 
sko. 

Dotychczas nasi paryscy „milošni- 
cy“ sceny brali się przeważnie do za- 
dań ponad siły. Pamiętam przedstawie- 
nie trzeciej części „Dziadów*: było 
okropne. Pod wpływem p. Zenona Cho 
roszczy, który zawodowo przez pe- 
wien czas grywał na scenach polskich, 
T-wo Miłośników przeszło do rodzaju 
i łatwiejszego, i... popłatniejszego, a 
mianowicie do komedji obyczajowej. 
Ostatnio bardzo dobrze zespół ten ode- 
gra! „Grube ryby” Bałuckiego. Sam p. 
Choroszczo świetnie grał rolę Pagato- 
wicza. Z ról kobiecych na czoło się wy- 
bijały pod względem wykonania panna 
M. Zarębianka (Ciaputkiewiczowa) i p. 
M. Wisińska (Helena). Ta ostatnia ma 
niewątpliwy nerw sceniczny i jest oz- 
dobą całego zespołu. 

* * * 

Stale wzrastająca w liczbę kolonja 
polska w Paryżu stworzyła materjalne 
podstawy dla polskich  restauracyj. 
Dwa lata temu otworzyła się pierwsza 
przy ulicy Royer - Collard („Oberża 
Polska“), parę tygodni temu powstała 
druga przy ulicy Ecole de Medecine 
(„Pod strzechą'*), a trzecia przy placu 
St. Andre-des-Arts — wszystkie w dzie 
lnicy „łacińskiej”. Dwie doskonale pro- 
sperują. I cóż dziwnego? Urozmaicenie 
jest źródłem wielu życiawych prz yjem 
ności. Zatęskni czasem człowiek za 
przysmakami polskiej kuchni... 

Kazimierz Smogorzewski. 

Czynny biłans handlowy jest 

najlepszą rękoimią pofęgi państwa 

  

  

   

     
Sensacją dnia jest ukazanie się na 

IN" nic nowego pod słoń- 
cem, rzekł mędrzec grecki 

a jednak w świecie Solon ... 
automobilizmu 

wego modelu Oaklanda na rok 
1929 »Cosmopolitan Six« wy- 
raownie zaprzecza tej mądrej 
doktrynie. 

Samochód ten bowiem jest 
pod każdym względem zupełnie 
nowym, oryginalnym i dotych- 
czas nienotowanym zjawiskiem. 
Nowy przez zastosowanie zupeł- 
nie odrębnego styłu w budowie 
karoserji. Nowy przez swe nie- 
zwykłe i harmonijne linje. Nowy 
przez niebywałedotąd połączenie 
wytworności wyglądu, wygody 
wewnętrznych urządzeń z potęgą 
i wydajnością mechanizmu gwa- 
rantującego nieznaną dotychczas 
elastyczność silnika, łatwość kie- 

  

rynku nowego modelu „Cosmopolitan Six" 

kość. 

ukazanie się no- 

łość. 

rowania, bezpieczeństwo i szyb- 

Inowacją jest również zastoso- 
wanie ruchomego siedzenia kie- 
rowcy. Nadano oryginalne ihar- 
monijnekonturychłodnicy, która 
wraz z potężnemi zderzakami 
i okazałemi latarniami stwarza 
nierozdzielną i oryginalną ca- 

Nowy, znakomity sześcio cy- 
lindrowy motor o sile 68 H.P. 
rozwijający 3,000 obrotów na 
minutę zapewnia dowolną szyb- 
kość przy tak wielkiej elasty- 
czności, że przejście w sześć se- 
kund od 16 do 40 kilometrów 
na godzinę nie przedstawia żad- 
nej trudności. Zastosowano nowy 
i ulepszony karburator, oraz udo- 
skonalono pompkę do benzyny. 
Wzmocniono wał „rozrządczy, 

grama. Mechanizm 

landa na rok 1929 

Оа 
WARSZAWA 

ktėry wažy obecnie 36.8 kilo- 

uległ specjalnemu udoskonaleniu 
co zapewnia nadzwyczaj łatwe 
kierowanie w najgorszych wa- 
runkach drogowych i ruchu u- 
licznego. Udoskonalone hamulce 
na cztery koła gwarantują abso- 
lutne bezpieczeństwo. 

Jedna próbna przejażdżka w 
porozumieniu z najbliższym upo- 
ważnionym zastępcą General 
Motors z łatwością przekona 
każdego, że nowy model Oak- 

litan Six« nie ma sobie równego. 
Wyrób General Motors. 

Upoważnione Zasiębstwo 

»AUTO-GARAŻE<, JAN SOBECKI, 
Wilno, Wileńska 26, sel. 4-51. 

„New Cosmopolitan Six” 

  

     

   

    

    

   

    
    

   

    
   

    

    

    

  

    

   
    

    

    

     

   
   

   

  

    

  

    

Ddział ziomianek i włościanek 
w Wystawie Poznańskiej | 

Powszechna Wystawa Krajowa w Po 
niu ma zobrazować całość rozwoju 
naszego kraju, — to zadanie nie pozosta 
nas ziemianek zorganizowanych na całej pi 
strzeni Polski, obojętnemi dia swych celó' 
poczynań. 

Przed rokiem już się zawiązał w Poz. 
niu Komitet Wykonawczy, który energi 
nie przystąpił do organizowania i budowa 
pawilonu, łącząc w nim pracę Kół Ziemia 
i Włościanek, jako całokształt pracy kobi 
mieszkającej na wsi, gospodyni w domu, n 
ki jako wychowawczyni i obywatelki niepi 
diegłej Polski. W te, zbiorową pracę nas 
którą chcemy przedstawić z całej Polski, 
simy włożyć duży wysiłek, ofiarność i zdą 
wą ambicję, by dorobek nasz okazał się p 
ny i owiany tym duchem, który nas oż 
wiał od lat 33, w pracy dłą kraju. Ws: 
jesteśmy najstarszym zespołem kobieco r: 
nym, więc i praca nasza ma najdawniej: 
tradycję poprezdzoną pracą zasłużonych ki 
biet polskich na roli osiadłych, służących па 
przykładem pracowitości i społecznem wy! 
bieniem. 

Wykresy nasze, które przedstawiłyśmy 
10-lecia niepodległości oraz retrospekty 
dadzą możność wszystkim zwiedzającym p 
wiłon Ziemianek i włościanek zapoznać się 
pracą, której celem jest szerzenie kult 
BO poci i społecznej na wsi Polskiej. 

ziały gospodarcze jak drób i ogrodo 
nictwo znajdą się w odpowiednich pawik 
nach z tem iż eksponaty będą zgromadzo: 
w jednym młejscu pod nazwą „Ziemiane 

Czekamy więc wszystkie u progu nasz 
gc pawilonu z gościnnością staropolską 
sercem otwartym, —— chcemy pokazać @ 
zrobiłyśmy i co kraj od nas spodziewać si 
może w przyszłości. Wszystkie zespoły Ziq 
mianek z całej Polski pracują razem w ną 
dziei iż podźwigniemy ten duży trud ku pd 
dniesieniu całości powszechnej wystawy 
Poznaniu. 

Rada Naczelna Ziemianek składając 
się z zespołów: Stowarzyszenie Zjedno 
czonych Ziemianek, Kresowe Koło e 
noczonych Ziemianek, Towarzystwo Ziej 
mianek Pomorskich, Lwowski Zwią 

Koło Komitetu Ziemianek, Towarzystw: 
Ziemianek Wielkopolskich. 

Wykonawczy Komitet Wystawy Ziem 
i Wlošcianek. 

CZEKOLADA. 

  

Samochód ten budzi wszędzie niek- 
łamany zachwyt. Karoserja, ar- 
cydzieło Fisbera, jest wyrazem 
elegancji i harmonji, zarówno pod 
względem urządzeń wewnętrznych, 
przestronności jak i pelnych indy- 
widualnego wdzięku płynnych linii 

kierownicy 

»Cosmopo- 

kland 

   



KURIER G05P0DNACZY ZIEMI WSCHODNICH 
Metody prag nad ustaleniem programu rolniczego 

i 

Nieprzyjazny pierwotnie przez dłu- 
gi czas stosunek sfer rządzących do 
rolnictwa stał na przeszkodzie do opra 
cowania programu gospodarczego i U- 

stalenia wytycznych polityki państwo- 
wej w dziedzinie rolnictwa. Stało się 
to możliwem dopiero od chwili, kiedy 

nastąpił znany zwrot w ustosunkowa- 
niu się rządu do potrzeb rolnictwa. 

Konieczność oparcia polityki pań- 

stwowej w dziedzinie rolnictwa na pe- 

wnym programie konkretyzującym ce- 

ie i środki prowadzące do realizacji 

zamierzeń odczuwan.a była przez wszy 

stkie państwa już przed wojną, po woj- 

nie zaś wyrosła do rozmiarów zagad- 

nienia nie cierpiącego zwłoki co do za- 

łatwienia. Jednak żadna metoda prac 

nad programem rolniczym nie znalazła 

dotąd szerszego zastosowania 1 każdy 

kraj inaczej tę kwestję rozwiązywał. w 

Niemczech prace nad ustaleniem pro- 

gramu gospodarczego skoncentrowane 

są w Komisji ankietowej do badania 

wytwórczości i zbytu produktów go- 

spodarstwa niemieckiego. W Szwecji 

istnieje od roku 1915 komisja, mająca 

za zadanie badanie rentowności gospo- 

darstw rolnych. W Czechosłowacji pro 

wadzone są prace, mające na celu u- 

tworzenie okręgów rolniczych zarówno 

w dziedzinie produkcji roślinnej jak 

hodowlanej, oraz badania mające na 

celu zwiększenie wytwórczości. We 

Włoszech prowadzone są takież prace, 

przyczem w osnowie programu leży 

system premii dla rolników za wlašci- 

we metody uprawy. W Belgji, zorga- 

—iizowana w r. 1923-Komisja narodo- 

  

wa produkcji rolnej aoszła do wniosku, 

że wybór systemu środków podniesie- 

uia produkcji rolniczej winien być po- 

zostawiony indywidualnemu rolnikowi, 

który będzie dążył do wzmożenia wy- 

twórczości we własnym interesie i w 

interesie ogólnym. W Stanach Zjedno- 

czonych A. P. prace nad programem 

rolniczym prowadzi Departament rol- 

nictwa w porozumieniu z państwowemi 

uniwersytetami rolniczemi. 

W Polsce zdecydowano oprzeć 

plan pracy nad programem gospodar- 

czym na dokładnej analizie warunków 

wytwórczości poszczególnych produ- 

któw rolnych i pracę tę podzielić na 

trzy części. 
W pierwszej ma być opracowana 

monografja każdej rośliny i każdego 

$atunku zwierząt domowych oddziel- 

nie, przytem w tej analizie uwzględnio- 

ne mają być cztery podstawowe kry- 

terja: a) znaczenie produktu dla go- 

spodarstw wiejskich i ich organizacji, 

b) warunki przyrodnicze i kulturalne, 

c) pojemność rynków zbytu i zagad- 

nienie bilansu handlowego i d) ocena 

znaczenia produktu z punktu widzenia 

zagadnienia obrony kraju. W rozważa- 

niu pierwszego z powyższych  kryte- 

rjów postanowiono zwrócić szczegól- 

ną uwagę na kwestję zapotrzebowania 

i opłacalności pracy, zapotrzebowania 

kapitału oraz znaczenia dla obrotu go- 

tówkowego. Zagadnienie usprawnienia 

bilansu handlowego w zakresie po- 
_ szczególnych produktów będzie czyn- 
nikiem specjalnie ważnym w opraco- 
waniu każdej monografji. Oprócz po- 
wyższych zasadniczych kryterjów uzna 
no za konieczne posługiwać się w О- 
pracowaniu programu szeregiem mier- 
ników dodatkowych, jak np. zależność 
rozwoju produkcji danego wytworu od 
zmian ustroju rolnego, wpływ na inne 
dziedziny produkcji, kwestje społecz- 
no-aprowizacyjne i t. p. 

Drugą częścią programu rolnicze- 

go ma być ustalenie okręgów gospo- 
darczych, najbardziej odpowiednich do 
uprawy określonych gatunków roślia 
i hodowli pewnych rodzajów ras i ga- 
tunków zwierząt gospodarskich. Do- 
tychczasowe prace nad ustaleniem 
okręgów gospodarskich opierały się 
głównie na materjale statystycznym, 
wówczas gdy prace te winny być po- 
przedzone dokładną analizą warunków 
gospodarczych i naturalnych, jakie 
istnieją w poszczególnych okolicach 
dla każdego produktu rolniczego. 

Wreszcie trzecią częścią programu 
ma być analiza Środków wykonania 
programu oraz syntetyczne opracowa- 
nie całości metód i «róg, uznanych 
uprzednio przy rozpatrywaniu posz- 
czególnych artykułów za celowe. Do- 
tyczy to zwłaszcza polityki kredyto- 
wej, podatkowej, celnej, taryfowo-ko- 
lejowej i ubezpieczeniowej. 

Przy omawianiu metod prac nad 
ustaleniem programu rolniczego ro- 
zważana była sprawa osnucia progra- 
mu na wynikach badań nad rachun- 
kowością gospodarstw wiejskich, Po- 
nieważ jednak badania te są odpo- 
wiednio miarodajne tylko wówczas, 

KRONI 
| SOBOTA. 

2 Dzis Wschód sł. g. 7 m. 16 
Ocz. N. M.P. Zach. 'sł. o g. 16 m. 22 

jutro 
Błażeja B.M. 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 
z dnia 1 — IL. 1929 r. 

  

Ciśnienie | J 
šreūnio 9, m į 785 

Temperatura J 
šrednia \ 1995 

Opad za do- ] W 
bę m. m. i | 

Wiatr ! : 
przeważający \ Północno-wschodni 

Uwagi: Pogodnie. 
Minimum za dobę — 25 OC, 

Maximum na dobę —13> C. 

Tendencja barometryczna: 
pnie wzrost ciśnienia. 

NABOŻEŃSTWA 
— Uroczyste nabożeństwo z okazji imie- 

nin Pana Prezydenta 1. Mościckiego. W dniu 
wczorajszym Sa się staraniem władz 
wojskowych, w Bazylice Archi-katedralnej 
solenne nabożeństwo z okazji imienin Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mo- 
ścickiego. 

Nabożeństwo celebrował J.E. ks. arcybi- 
skup R. Jałbrzykowski w asystencji ducho- 
wieństwa. 

W Prezbiterjum Bazyliki zajął miejsce 
p. Wojewoda Raczkiewicz w nawie zaś głó- 
wnej zebrali się licznie reprezentanci władz 
rządowych z p. Prezydentem Folejewskim i 
płk, Giżyckim na czele oraz tłumy  przed- 

S instytucyj prywatnych i społeczeń- 
stwa.. 

— Uroczystość św. Franciszka Saleze- 
go. Jutro, t. j. w niedzielę 3-II w kościele P.P. 
Wizytek doroczna uroczystość św. Franci- 
szka Salezego, założyciela zakonu S.S. Wi- 
zytek. 

Porządek nabożeństwa następujący: w 
sobotę uroczyste nieszpory o godz. 5 wiecz. 
W niedzielę: prymarja o godz. 7, wotywa o 
g. 9, suma o g. 11 celebrować będzie naj- 
przewielebniejszy arcypasterz, kazanie ow 
czasie sumy wygłosi ks. kan. Stanisław Ja- 
sieński, nieszpory i konkluzja 0 godz. 5 
wiecz. naukę w czasie nieszporów powie ks. 
prof. dr. Walerjan Meysztowicz. 

Spadek, nastę- 

| CZEETZWOET OSO EA COC" TYT ZYCZE ZCYARIEDA WODE ASZDOD RZE CRO ZOEÓSCE 

gazu, których jest już około 30-tu i —cytuję $dosłownie— „do jakiej naro- 

liczba wciąż wzrasta, musi być maska 
| zaopatrzona w patron specjalnie spre- 

parowany chemicznie. Ubranie ochron- 
ne? A gdzież możliwosć przerzucić w 
nie nagle i niespodziewanie całą lud- 
ność np. sporego miasteczka albo ca: 
łej okolicy? 

Frankfurcka konferencja dowiodła, 
że w chwili obecnej rzeczywiście sku- 

—
 

i wobec nadciągającej przeraź- 

teczna obrona przeciw gazom trują- 
<ym—nie istnieje. 

Może się znajdzie? 
Tymczasem zaś miljony ludzi w 

Europie żyją wobec takiego stanu 
Tzeczy jak... wobec Śmierci. Czy kto- 

Iwiek w pełnej sił i zdrowia, wyśli 
© śmierci? Albo czy człowiek zdrowy 
—za przeproszeniem-jak byk lub 
Koń, myśli, że w każdej chwili może 
zachorować śmiertelnie lub zostać na 
resztę życia inwalidą? A wieluż to lu- 
dzisżyje nad stan z najzupełniejszym 
spokojem, nie myśląc, że pewnego 
dnia mu Si urwać się ostatni grosz i 
nastąpić nieunikniony krach. 

Tak właśnie żyjemy dziś my 

ej chmury... gazów trujących. Kie- 
dy to jeszcze będzie? A może wcale 
nie będzie? 

Stressemann walił w Lugano pię- 
ścią w stół... Lecz przecie nie w bom- 
bę z trującym gazem! 

Więc poco się przejmować?Prawda? 
Red. Ludwik Abramowicz też za- 

powiedział w „Przeglądzie Wileńskim" 
z dn. 27 stycznia, że mi odpowie... 

«Żyję przeto jak pod mieczem Da- 
moklesa. Co mi jednak nie przeszka- 
dza w tej chwili wynotować z całym 
spokojem z tegoż „Przeglądu Wileń- 
skiego” nowej wycieczki redaktora w 
dziedzinę — tutejszości. 

Red. Ludwik Abramowicz ma po- 
ważną i głęboko sięgającą wątpliwość 

dowości może i powinien siębie zali- 

czyć obywatel pochodzenia niewątpli- 

wie litewskiego, mieszkający na tery- 
torjum obecnie językowo białoruskiem, 
a wychowany pod wpływami kultury 

polskiej" —Takich i ftym podobnych 
komplikacyj, dodaje red. Abramowicz, 
spotykamy na każdym kroku mnó- 
stwo.į 3 

Święta racja. Jeżeli zaś chodzi o 
rozproszenie perpleksyj trapiących re- 

daktora „Przegląda Wileńskiego", mo- 
gę mu dać na poczekaniu adres ko- 
goś, kto, ręczę, da mu odpowiedź 
jaknajbardziej kategoryczną. Tą oso- 

bą jest obecny nasz ambasador w 
Londynie p. Konstanty Skirmunt. Po- 
chodzenie rodowe niewątpliwie litew- 
skie; gniazdo rodzinne w okolicy 

etnograficznie białoruskiej, wychowy- 
wał się w dorzu i po za domem pod 
wpływami kultury najautentyczniej pol- 
skiej. 

Cóż łatwiejszego jak spytać np. 
listownie p. Konstantego Skirmunta 
do jakiej siebie zalicza narodowości? 

Znając jego wysoką w każdej okolicz- 
ności kurtuazję, ręczę, że nie omieszka 
odpowiedzieć. 

Może jednak odpowiedź wypaść 
nie po myśli p. Ludwika Abramowi- 
cza. A nuż będzie negował; będzie 
wołał: „Pan, panie ministrze pełaomo- 
cny, nie możesz i nie powi- 
nieneś zaliczać siebie do narodo- 
wości polskiej''! 

A jeśli trafi kosa na kamień? Je- 
Śli p. Konstanty Skirmunt też zatnie 
się, i stać będzie jak mur przy swo- 
jem samookreśleniu, którego mu nikt 
odjąć nie ma prawa ani możności? Co 
wówczas? 

Wówczas i sam redaktor „Prze- 
glądu Wileńskiego" nic na to nie po- 

radzi. Cz. J. 

gdy dotyczą dužej ilošci gospodarstw 
różnych typów i dłuższego okresu 
czasu, w Polsce zaś rozpoczęto je 
właściwie od dwóch lat - trzeba było 
zrezygnować z zużytkowania tych ba- 
dań jako podstawy przedsięwziętych 
prac. 

Prace, o których mówimy, zakreś- 
lone zostały na przeciąg 10 lat. Kon- 
centrują się one w Wydziale Ekono- 
micznym Ministerstwa Rolnictwa. Prag- 
nąć poddać obrany system prac nad 
programem rolniczym krytyce poważ- 
nych specjalistów w dziedzinie rolni- 
czej polityki gospodarczej, Minister 
Rolnictwa K. Niezabytowski powołał 
pod swem przewodnictwem „Komitet 
doradczy do spraw opracowania pro- 
gramu rolniczego”, w którym dotych- 
czas brali udział pp.: St. Boguszew- 
ski, Z. Chmielewski, Z. Chrzanowski, 
1. Gościcki, St. Janicki, J. Poniatow- 
ski i 1. Raczyński. 

Właśnie za aprobatą tego Komi- 
tetu ukazała się w druku monografja 
gospodarcza o pszenicy opracowana 
przez inż. St. Królikowskiego przy 
udziale L. Krawulskiego i- inż. K. 
Wojny. Przytoczone powyżej iafor- 
macje zaczerpnęliśmy ze wstępu do 
tej monografji. — ski. 

URZĘDOWA 
— Audjencje u p. Wojewody. W dniu 

wczorajszym p. Wojewoda Raczkiewicz przy 
jął na audjencji przybyłych celem złożenia 
życzeń imieninowych dla Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej wysokich dostojników du- 
chownych w osobach: J.E. arcybiskupa pra- 
wosławnego Teodozjusza, prezesa gminy 
staroobrzędowców p. Arsenjusza Pimonowa 
i Hachama karaimskiego Szapszała. 

Ponadto przyjął prezydjum obradujące- 
go dzisiaj w Wilnie ogólno-polskiego zjazdu 
delegatów stowarzyszeń Bratniej Pomocy, 
dyrektorów Siemiradzkiego i Girtlera w 
sprawach koncesji na wołne składy soli, na- 
stępnie przedstawiciela Kółek Rolniczych p. 
Cz. Makowskiego w sprawie klęski nieuro- 
dzaju na Wileńszczyźnie oraz panie Brzo- 
stowską i Głowińską, które przybyły w imie- 
niu Komitetu Opieki Polskiej nad Rodakami 
na obczyźnie zaprosić p. Wojewodę na bal 
maskowy, urządzany na rzecz tej instytucji 
w dzień 7 b. m. 

MIEJSKA. 

— (0) Posiedzenie miejskiej komisji fi- 
nansowej. We wtorek, dnia 5 lutego, odbę- 
dzie się posiedzenie miejskiej komisji finan- 
sowej z następującym porządkiem dziennym: 
1) przeniesienie kredytów w budżecie r. 
1928—29; 2) etaty i uposażenia. 

— (o) Podwyżka uposażeń dla prezy- 
denta, wice-prezydenta i ławników. Jak się 
dowiadujemy, w związku z układaniem bud- 
żetu na rok 1929—30, projektowana jest 
podwyżka uposażenia pitezydenta miasta, 
wiceprezydenta i ławników. 

‚ — (0) Śruba podatkowa. W ubiegłym 
miesiącu wpłynęło do kasy miejskiej około 
65 proc. różnych należności podatkowych. 

SZKOLNA. 
— Nominacje w Kuratorjum Okr. Szkol- 

nego. P. minister Wyznań Religijnych i O- 
świecenia Publiszrrego po porozumieniu się z 
p. ministrem spraw wewnętrznych przeka- 
zał na okres kadencji trzechłetniej orzekanie 
w sprawach dyscyplinarnych urzędników od 
XII do VIII st. sł. włącznie i funkcjonarju-« 
szów niższych Kuratorjum Okręgu Śzkolne- 
go Wileńskiego oraz podległych mu urzę- 
dów i szkół — Komisji Dyscyplinarrej przy 
Wileńskim Urzędzie Wojewódzkim w Wil- 
nie. W związku z tem p. minister mianował 
członkami Komisji  Dyscyplinarnej Józefa 
Małowieskiego naczelnika wydziału, Tadeu- 
sza Młodkowskiego naczelnika wydziału, Hie- 
ronima Radwiłłowicza esesora i Stefana Zana 
księgowego. 

ZEBRANIA I ODCZYTY . 

‚ — Zebranie Senjorów „Odrodzenia* W 
niedzielę 3 b. m. o godz. 6 wiecz. w mie- 
szkaniu  ].W.P. Marji Mieczysławowej Je- 
leńskiej (Mickiewicza Nr. 19—1) odbędzie 
się zebranie Związku Senjorów „Odrodzenia 
Na porządku dziennym: 1) Ostateczne ukon- 

Stytuowanie się zarządu Związku Senjorów 
w Wilnie, 2) Sprawa Ch. U. R., 3) Projekt 
wskrzeszenia T-wa Przyjaciół _ Młodzieży, 
4) Pomoc Stow. Mł. Ak. „Odrodzenie* 5) 
Wolne głosy i wnioski. Osobne  zawiado- 
mienia zostały wysłane. 

— Zebranie dyskusyjne na temat „Eko- 
nomicznych możliwości socjalizmu"  odbę- 
dzie się z inicjatywy „Odrodzenia* w sali 
1 Gmachu Głównego U. S. B, w niedzielę 
dnia 3 lutego b. r.. Na porządku dziennym 
referat dr. Świaniewicza i dyskusja. Począ- 
tek o godz. 11 min. 30. Wstęp dla świata 
uniwersyteckiego wolny. й 

KOMUNIKATY 
— Wileńskie Akademickie Koło RAZ 

rantystów przy Uniwersytecie Stefana Ba- 
torego w Wilnie zawiadamia, że otwarcie 
kursu języka międzynarodowego Esperanto 
odbędzie się w sali Zakładu Farmakognozji 
przy ul. Objazdowej 2 (róg Zakretowej) w 
niedzielę, dnia 3 lutego o godz. 12 w poł. 

Zapisywać się można w Sekretarjacie 
Koła we wtorki i soboty od 7—9 wiecz. przy 
ul. Mickiewicza 33 m. 4 oraz podczas kursu. 

— Kurs obrony przeciwgazowej i rato- 
wnictwa. Zarząd Komitetu Woj. Wileńskiego 
L.O.P.P. przypomina, że w poniedziałek dn. 
4 lutego b. r. rozpoczyna się trzytygodniowy 
kurs Obrony przeciwgazowej i ratownictwa. 
Kandydaci na kurs winni się stawić w po- 
niedziałek 4-II pomiędzy godz. 10—13 w 
Biurze L.O.P.P. przy ul. Zawalnej Nr. 1 dla 
dopełnienia formalności: kancelaryjnych, tam 
teź otrzymają dalsze wiadomości tyczące się 
kursu. 

Zapisy na kurs do Pani włącznie 
przyjmuje Biuro L.O.P.P. w godzinach urzę- 
dowych. Kurs bezpłatny, wymagane conaj- 
mniej 6-cio klasowe wykształcenie. 

— Zjazd stronnictwa chłopskiego. W 
niedzielę 3 b. m. obradować będzie zjazd 
delegatów stronnictwa chłopskiego (przy ul. 
Wielkiej Nr. 34), na którem sekretarz ge- 
neralny stronnictwa p. Hałko wygłosi referat 
ilustrujący działalność stronnictwa, jego do- 
tychczasowe zdobycze i zamierzenia. 

Jak wiadomo po ostatnich _ wyborach, 
które u nas na Kresach wypadły dla stron- 
nictwa chłopskiego fatalnie działalność jego 
zamarła zupełnie. Obecny zjazd ma być tym 
zastrzykiem, który pobudzi do życia trupa. 

BALE I ZABAWY. 
— Dnia 7-go lutego w Tłusty Czwartek 

r. b. o godz. 10-ej wieczór, w sali George'a 

ŁOW oO 

Z SĄDÓW. 
Co niesie dzisiejsza wokanda 

Sądu Okręgowego. 
Dzisiejsza wokanda Sądu Okręgowego 

przyniesie nam ciekawy proces karny, się- 
gający 1921 roku. 

Na ławie oskarżonych zasiądą dwaj 
osobnicy Kazimierz Gilewski i Wład. 
Szczerbatko, oskarżeni o to, że w roku 
tym zamordowali na drodze prowadzącej 
do st. Kieny dwóch przejezdnych — Grzy- 
bowskiego i Taraszkiewicza, jednego w 
celu zysku, drugiega w celu pozbawienia 
się niepotrzebnego, a groźnngo Swiadka 
morderstwa. 

Sprawa ta początkowo wobec negatyw - 
nych wyników dochodzenia została umog 
rzona i dopiero w r. ub. niejaki  Tankie- 
lewicz będąc pijanym opowiedział w pi- 
wiarni, że był świadkiem mordu i poznał 
jego sprawców. 

Na mocy tego sprawa została wzno- 
wiona i dziś bęszie rozpoznawana Obronę 
wnosić będą pp. Totwen i Szeskin. 

Kradzież w ochronie dla dzieci. 

Kierownictwo ochrony dla dzieci w 
Dziśnie skonstatowało swego czasu sy- 

  

  

W dniu dzisiejszy m, jako w pierwszą bolesną rocznicę śmierci 

HELENY MATKOWSKIEJ 
w kościele N. P. N. Panny Marji na Zwierzyńcu ks. prof. Maciejewski o 
godz. 10 rano Odprawi nabożeństwo na jej intencję, a następnie o godz. 
12 m. 30 odbędzie się poświęcenie pomnika na cmentarzu wojskowym 
na Antokolu. 

O czem pogrążeni w głębokim smutku zawiadamiają 
MĄŻ i SYNEK. 

stematyczne kradzieże bielizny i artykułów 

spożywczych. Zawiadomiono 0 tem policję, 
która wszczęła dochodzenie i po pewnym 
czasie ustaliła, że sprawcami kradzieży by- 

ły: Magdalena Kondratowiczówna, Ksawera 

Awruncewicz i Aniela Malinowska. Sprawa 
oparła się o Sąd, który po rozpatrzeniu 
sprawy tej w Dziśnie uznał wspomniane 
osoby jako winne i skazał: Konaratowi- 
czównę na półtora roku, Awruncewiczów= 
nę na rok i Malinowską na osiem miesięcy 

więzienia. 
Biedne sierotki umieszczone w Ochro- 

nie, a okradane złośliwie przez wspom- 
nianą trójkę zostały pomszczone. 

  

Uroczyste otwarcie XII sesji Rady Delegatów 
Ogólnopolskiego Zw. Bratnich Pomocy 

Wczoraj o godz. 12 ej w Sali Śnia- 
deckich Uniwersytetu Stefana Batore- 
go odbyło się uroczyste otwarcie XII 
sesji Rady Delegatów Ogólnopolskie- 
go Związku Bratnich Pomocy młodzie- 
ży akademickiej. Uroczystość zapoczą- 
tkowało przemówienie JM. Rektora ks. 
Cz. Falkowskiego. Z kolei przemawia- 
li: wice-prezes Wil. Wojew. Komitetu 
pomocy młodzieży akademickiej p. K. 
Jocz, prezydent m. Wilna mec. Fole- 
jewski, przedstawiciel wileńskiej mło- 
dzieży akademickiej, prezes Wil. Bra- 
tniej Pomocy p. W. Babicki (witając 

przybyłych delegatów), prezes Ogólno- 
polskiego Związku Bratniej Pomocy 
p. Kempt i inni. 

Obrady potrwają trzy dni. W dniu 
wczorajszym wygłoszone zostały spra- 
wozdania z działalności za rok ubie- 
gły poszczególnych ośrodków. 

Dziś obradować będą komisje, a 
w poniedziałek omówione zostaną 
sprawy ogólne. 

W zjezdzie biorą udział delegaci 
wszystkich ośrodków, a więc: Warsza 
wy, Krakowa, Lwowa, Poznania, Gdań- 
ska, Lublina, Cieszyna i Wilna. 

W sprawie oswobodzenia kościoła Franciszkańskiego 
Jak się dowiadujemy, sprawa na- 

bycia przez rząd kamienicy od Komi- 
tetu bibljoteki im. Wróblewskich zo- 
stała przekazana do załatwienia pro- 
kuratorji generalnej. 

Wobec załatwienia tej sprawy moż- 
na spodziewać się, że kościół Fran- 
ciszkański na jesieni r. b. będzie o- 
swobodzony od archiwum państwo- 
wego. с 

Przejazd narciarzy tinlandzkich przez Wilno 
W dniu 30-I b. r. przejechali przez Wil- 

no narciarze finlandzcy, którzy w liczbie 11 
osób udają się na mistrzostwa narciarskie 
Europy do Zakopanego. Gości powitali na 

dworcu z ramienia Polskiego Zw. Narciar- 
skiego delegat Zarządu Głównego p. Szwy- 
kowski i delegat Komisji sportowej kpt. Ka- 
walec. 

Przemytnicy lifewscy ujęci w Wilnie. 
Funkcjonarjusz policji w Wilnie przytrzymał wczoraj na ul. Sołtaniskiej dwuch 

podejrzanych osobników zdążających z pakunkami. Po sprawdzeniu wyjaśniło się, że 
byli to dwaj notoryczni przemytnicy: Al. 
obywatel | tewski j. Stankiewicz. Nieśli oni 
cho izenia litewskiego. 

Stachowski mieszk. gm Mejszagolskiej i 
48 kilo tytoniu i 50 kilo sacharyny po- 

cele „Opieki Polskiej na Obczyźnie”. Bilety 
do nabycia u pań gospodyń. 

Obowiązki gospodyń łaskawie  raczyly 
przyjąć Panie: j. Bohuszewiczowa, W. Bia- 
lasowa, K. Bakszewiczowa, J. Burhardtow- 

na, J. Buczyńska, Brzostowska, Bociarska, 
R. Ciozdzina, J. Chelstowska, L. Donasowa, 

Chądzyńska, M. Englowa, Falkowska, Flor- 

czakowa, W. Giowinska, J. Janicka, M. Kra- 
sowska, Z. Kownacka, Z. Kadenacowa, Ko- 

walska, Karolcowa, Kotwiczowa, Lagunowa, 

Jagodowska, J. Mianowska, Miedzianowska, 

Marcinowska, J. Malecka, Przewłocka M. 

Piotrowiczowa J., Ostrowska J, E. Mikulicz- 
Radecka, Rucińska, Z. Riedlowa, M. Wodzi- 

nowska, Z. Wyleżyńska, W. Słemiradzka, 
W. Szmidtowa, Świątecka, W. Tukałłowa, 
M. żerańska, Węsławska, Zapaśnikowa, Szu- 
manska, J. Sopaćkowa pułk. Filipkowska, W. 
Zawadzka, F, Zawadzka. 

Dnia 12 lutego 1929 roku w sali Klubu 
Szlacheckiego przy ul. Mickiewicza 19 od- 
będzie się Czarna kawa z tańcami, urządzo- 
na staraniem Opieki Rodzicielskiej przy gi- 
mnazjum im. Adama Mickiewicza. Całkowi- 
ty dochód przeznaczony jest na wpisy dla 
niezamożnych uczni tegoż gimnazjum. Po- 
czątek o godz. 6-ej p. p., tańce trwać będą 
do godz. 12-ej. Obowiązuje strój wieczoro- 
wy. Cena biletów 3zł, dla akademików — 
1 zł. 50 gr. Bilety nabywać można przy wej- 
ściu. 

— Bal Medyków. Pod protektoratem 
J.M. Rektora U.Ś.B. ks. prof. dr. Czesława 
Falkowskiego, dziekana wydz. lekarskiego 
prof. dr. Kornela Michejdy. Kuratora Kola 
Medyków prof. dr. Stanisława Władyczki, 
odbędzie się dn. 3 lutego r. b. w salonach 
Oficerskiego Kasyna Garnizonowego VII Do- 
roczny Bal Medyków. 

Dia miłych gości Komitet postarał się o 
doskonale rozbrzmiewające 3 orkiestry, któ- 
re dają zapewnienie, że goście przy dźwię- 
kach muzyki zapomną o troskach życia co- 
dziennego. Początek o godz. 21. 

Obowiązki honorowych gospodyń i go- 
spodarzy łaskawie objąć raczyli: Prof. Ale- 
ksandrowicz Jerzy z małżonką, prof. Bossow- 
ski Franciszek z małżonką, dr. Borowski An- 
toni z małżonką, dr. Bujalski Anzelm z mał- 
żonką, sędz. Bochwic Lucjan, sędz Bzowski 
inż. Czyż Wit. z małż., prof. Dziewulski Wła- 
dysław z małżonką, dr. Dobrański z małżon- 
ką, dr. Dowgiałło-Moszyńska, prof. Dzie- 
wulski Wacław, prof. Eiger Marjan z mał- 
żonką, inż. Folejewski z małżonką, prof. Gry- 
liewicz Teofil, dr. Iszora Eugenjusz, prof. 
Rowi WŁ z małż., prof. Januszkiewicz 
Aleksander z małżonką, prof. Jasiński Wa- 
cław z małżonką, dr. Jabłonowski Władysław 
z małżonką, dr. Jakubowski Zygmunt z mał- 
żonką, dr. Janowicz Jan, aa Karaffa-Kor- 

butt Władysław, prof. Kraszewski Witold, 
dr. Kisiel Karol z małżonką, dr. Karnicki 
Aleksander z małżonką, dr. Kopeć 
Witold, dr. Kopeć Adoli, dr.  Klott 
Leon, w-waj. Kirtiklis, dr. Legiejko Witołd, 
dr. Łukiewicz Kazimierz z małżonką, prof. 

Michejdzina Kornelowa, prof. Muszyński Jan, 
dr. Muszyński Marjan z małżonką, dr. Mali- 
szewski Wiktor z małżonką, prof. Opoczyń- 
ski Kazimierz z małżonką, prof. Orłowski 
Ztenon z małżonką, dr. Obiezierski Marjan z 
małżonką, dr. Odyniec Wacław, prof. Pat- 
kowski Józef z małżonką, mec. Petrusewicz 
Kazimierz z małżonką, dr. Pióro Jan z mał- 
żonką, prof. Pigoń Stanisław z małżonką, 
sędz. Piłsudski jan z małż., sędz. Piłsudski 
Adam, woj. Raczkiewicz Wiadysław z mał- 
Rudnicki juljusz z małżonką, dr. Rudziński 
Rudnick juljusz z małżonką, dr. Rudziński 
z małżonką, dyr. Siła-Nowicki Stefan, prof. 
Szymański Juljusz z małżonką, prof. Szmur- 
ło Jan z małżonką, prof. Szyling-Siengalie- 
wicz z małżonką, dr. Safarewicz Aleksander 
z małżonką, dr. Sztolcman Gustaw, prof. 
Trzebiński Stanisław z małżonką, prof. Tra- 
czewski Cezary z małżonką, dr. Toczyłow- 
ski Leopold z małżonką, dr. Umiastowski 
Witold z małżonką, prof. Wilczyński Jan z 
małżonką, prof. Wiadyczkowa Stanisławowa, 
dr. Wańkiewicz Antoni z małżonką, kpt. Wy- 
ganowski, prof. Zdziechowski Marjan z mał- 

odbędzie się Towarzyski Bal Maskowy na żonką, maj. Zdanowa. 

Dr. Mieczysław Trzeciak zgodził się ła- 
skawie przyjąć obowiązki honorowego i 
czynnego gospodarza Balu. Tańce przy po- 
mocy kol. koł. stud. medyków łaskawie po- 
prowadzi dr. Mjr. Dobaczewski. 

— Wielki bal Polskiego Czerwonego 
Krzyża. Dn. 11 lutego r. b. odbędzie się w 
salach Kasyna Garnizonowego doroczny bal 
Czerwonego Krzyża. Komitet Organizacyjny 
dokłada wszelkich starań, by ten bal był naj- 
ładniejszym w karnawale. Bilety do nabycia 
u pań gospodyń, lista których zostanie w 
tych dniach ogłoszoną 

— Doroczna Reduta Artystyczna. Zbli- 
ża się już termin Dorocznej Reduty Arty- 
stów. Teatru Pol. komit. bal. pod wodzą reż. 
K. Wyrwicz-Wichrowskiego dokłada wszel- 
kich starań, aby tę noc „tlustoczwartkową“ 
jaknajbardziej umilić i urozmaicić. W tym 
celu między innemi zapowiedziano cały sze- 
reg konkursów z cennemi nagrodami. Des 
koracja sal w wykonaniu pracowni malar- 
skiej Teatru Polskiego pod kier. ]. Hawryt- 
kiewicza. 

— Na maskaradę harcerską, która odbę- 
dzie się w niedzielę dn. 3-go lutego b. r. w 
sali gimnazjum im. A. Mickiewicza przyby- 
wają wszystkie harcerki i wszyscy harcerze, 
oraz przyjaciele i sympatycy harcerstwa. 
Strój wieczorowy i maskaradowy me obo- 
wiązuje. Początek „Maskarady* o godz. 17. 
Moc niespodzianek. 

— Komitet Domu św. Antoniego urzą- 
dza w ostatni wtorek karnawału, 12 lutego 
r .b. tradycyjną zabawę w sali hotelu Ge- 
orge'a. Początek o godz. 7-ej wiecz., zakoń- 
czenie punktualnie o północy. Biłety u pań 
gospodyń. 

— Doroczny bal pocztowy.. W sobotę 
dnia 2 lutego b. r. odbędzie się Doroczny 
reprezentacyśny bal urzędników pocztowych 
pod protektoratem J.W.P. prezesa  Wileń- 
skiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów inż. Józefa 
Żółtowskiego, wstęp wyłącznie za zaprosze- 
niami, które otrzymać można u p. p. gospo- 
dyń i gospodarzy. Początek o godz. 22. Przy- 
grywać będą 2 orkiestry. Dochód na cele 
kulturalno-oświatowe. Komitet balu przygo- 
towuje włele miłych niespodzianek. 

— Towarzystwo Przyjaciół szk. „Dziecko 
Polskie" zaprasza szanownych rodziców i 
przyjaciół szkoły na Wieczór Taneczny, uro- 
zmaicony działem artystycznym, który odbę- 
dzie się w sobotę dnia 9 lutego b. r. w sali 
Stowarzyszenia Techników Polskich przy ul. 
Wileńskiej 33. Początek o godz. 21 (9 wie- 
czorem). 
p wstępu w cenie 3 zł. (akademic- 

kie 2 zł.) są do nabycia w szkołe (ul. ja- 
giellońska 3). 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Połski (sała „Lutnia*). Wy- 

stępy Karola Adwentowicza. „żywy Trup*. 
Dziś i jutro powtórzenie wczorajszej premje- 
ry sztuki w 11 obrazach, o sensacyjnym, a 
zarazem psychologicznym temacie „Żywy 
Trup, dający niezwykłe połe do wykazania 
swego wszechstronnego talentu arolowi 
Adwentowiczowi, któremu sekunduje cały, 
bez wyjątku, zespół Teatru Polskiego, liczni 
statyści, oraz chór. W poniedziałek w dal- 
szym ciągu „żywy Trup". sA 

„Hamlet dla młodzieży”. Dziś i jutro o 
godz. 4-ej p. p. po cenach zniżonych, grany 
będzie „Hamlet* z Karolem Adwentowiczem 
w roli tytułowej. 

— Reduta na Pohulance. „Murzyn War- 
szawski*. Ostatnie przedstawienia „Murzyna 
Warszawskiego”. Dziś i jutro o godz. 20-ej 
ostatnie przedstawienia Świetnej komedji A. 
Słonimskiego „Murzyn Warszawski* ze zna- 
komitym Stefanem Jaraczem w postaci Hert- 
mańskiego. 

— „Krąg interesów". We wtorek pre- 
mjera sztuki J. Benavente. p. t. „Krąg inte- 
resów". W wykonaniu tej barwnej, słońcem 
przepojonej krotochwili biorą udział: p. p. 
Białkowski — Arlekin, Karbowski — Kry- 
spin,. Lissowski — Leandro, Butkiewicz — 
Kapitan, Chmielewski— Poliszynel, Mikoła- 
jewski — oberżysta, Pągowski — doktór, 
Larewicz — Pantalone, _ Mielęcka—Sirena, 
Kossowska—Colombina, Wieland — Signora 
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Poliszynela, Zarębińska — Siłvia, Dziewulska 
Alina — Risela, Dziewulska Rena — Laura. 
Dekoracje wedle starych sztychów wykona- 
ne przez art. mal. H. Zwolińskiego. Reży- 
serja T. Trzcińskiego. Muzyka z młodzień- 
czych dzieł W. A. Mozarta. 

— „Uśmiech losu*. Dziś i w niedzielę, 
dn. 3-II o godz. 16 odbędą się dwa przed- 
stawienia popularne po cenach zniżonych od 
50 gr.—komedji Wł. Perzyńskiego „Uśmiech 
łosu* ze świetnym Stefanem Jaraczem w 
postaci Siewskiego. 

. ,— Poranek muzyczny w Reducie, W 
niedzielę, dn. 3 m. b. o godz. 13-ej poranek 
muzyczny orkiestry gimnazjum państwowe- 
go w Nowogródku pod dyr. prof. Kawałkow- 
skiego. Bilety w cenie od 20 gr. do 2 zł. 50 
gr. sprzedaje biuro „Orbis“. 

— Reduta na prowincji. Dziś w Wilejce 
komedja Szaniawskłego p.t. „Ptak“. 

— Wiileńskie Towarzystwo Filharmoni- 
czne w Reducie na Pohulance. W poniedzia- 
łek 4-go lutego b. r. wystąpi zaszczytnie 
znane Stowarzyszenie Miłośników Dawnej 
Muzyki. Jak się dowiadujemy zainteresowa- 
nie tym koncertem w naszem mieście wzra- 
sta z dnia na dzień. Bogaty program obej- 
mujący utwory kompozytorów XVI i XV] 
wieku wykonają chór Stowarzyszenia, ze- 
spół Trio-Sonata oraz doskonała śpiewaczka 
p. Modrakowska. Ze względu na wyjazd ze- 
społu w tym samym dniu do Warszawy po- 
czątek koncertu punktualnie o godz.  8-ej. 
Niewielka pozostała ilość biletów na ten in- 
teresujący koncert do nabycia w biurze Or- 
bis, Mickiewicza 11 — w dniu przedstawie- 
nia w kasie Teatru Reduty, od godz. 5-ej. 

— Koncert rosyjskiego zespołu bałałaj- 
lutego r. b. w wielkiej sali Kiubu Handlowe- 
kowego Eug. Dubrowina. W niedzielę, 3-g0 
go przy ul. Mickiewicza 33-a wystąpi tylko 
z jednym koncertem słynny rosyski artystycz 
ny zespół bałałajkowy Eugenjusza Dubrowi- 
na. Na program koncertu złożą się utwory 
klasyczne rosyjskie pieśni ludowe romanse 
syberyjskiej tajgi, pieśni burłaków i pieśni 
dalekiego wschodu. 

Zespół wystąpi w małowniczych rosyj- 
skich strojach ludowych. 

Sensacją dnia były występy zespołu w 
Niemczech, Austji, Czechosłowacji, Jugosła- * 
wji i ostatnio w Warszawie, Poznaniu, Ło- 
dzi, Krakowie, Lwowie i t. d.. Bilety w ce- 
nie od 1.50 do 6 zł. do nabycia w Klubie 
codziennie od 11—2 i 5—8 w. Początek e 

©" SPORT. 
Mistrzostwa hokejowe Europy w Buda- 

peszcie. 
Polska— Szwajcarja 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) 

Decydujący mecz o wejście do finału roze- 
grywany był w szybkiem tempie. Obie bram 
ki dla Polski zdobył Tupalski najlepszy gracz 
na boisku. Pozatem Czechy — Austrja 3:4; 
oraz Belgja — Węgry 1:1; wobec tego do 
finału wchodzą: Polska, Czechy i Belgja oraz 
najlepsza z trzech drużyn zajmujących dru- 
gie miejsca. 
A aka d 

RADJO. 
Sobota, dnia 2 lutego 1929 r. 

10.10 11.45: Transmisja nabożeństwa z 
Katedry Poznańskiej. 11.56 — 12.10. Tr. z 

Warszawy, Sygnał czasu, hejnał z Wieży 
Mariackiej w Krakowie, oraz komunikat 
meteorologiczny. 12.10 — 1400: Transmisja 
poranku symfonicznego z Filh Warsz. 14.00 
— 15.00: Tr. z W-wy: Odczyty rolnicze. 15.00 

15.45: Muzyka z płyt gramofon. 15.45 - 
16.00: Pogadanka o poniedziałkowym kon- 
cercie Stow. Mił. dawnej muzyki. 16.00— 
16.20: Odczytanie programu dziennego i 
<nwilka litewska. 16.20 — 16.35: Kom. Zw. 
Kółek Roln z. Wileńskiej. 16.35 17.00: Tr. 
z W-wy: „Z dziejów i przeżyć Narodu* od- 
czyt. 17.00 — 1800: Tr. nabożeństwa z 
Ostrej Bramy. 18.00 — 19.00: Tr. z W-wy: 
Audycja dla dzeci. 19.00 — 19,20: Czytanka 
aktualna. 19.20 — 19.45: Tr. z W-wy: „Radjo- 
kronika". 19.45—20,00 Odczytanie programu 
na niedzielę, komunikaty i sygnał czasu z 
W=wy. 20,00—20,25: „Grecja i Wschód” od- 
czyt. 20,25—22,00: Tr. z W-wy: W progra- 
mie muzyka lekką. 22.00 — 23.30: Tr. z 
W-wy: Komunikaty P. A. T. policyjny, 
sportowy i inne, Oraz muzyka taneczna. 

Niedziela dn. 3 lutego 1929 r. 
10,10-11,45: Tr. nabożeństwa z Kate- 

dry Wileńskiej na wszystkie polskie stacje 
11.56 — 12,10: Tr. z W-wy: Sygnał czasu, 
hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie, 
oraz komunikat meteorologiczny. 12,10— 
14,00: Tr. poranku muzycznego z Filhar- 
monji Warszawskiej. 14,00 — 15.00: Tr. od- 
czytów rolniczych z Warszawy. 15.15— 
17.30: :Tr. koncertu symfonicznego z Fil- 
harmonii Warszawskiej. 17.30—17.55: Au- 
dycja dla dzieci. 17.55 18.20: Tr. z W-wy: 
„Boczna antena o najnowszych zdarzeniach 
w nauce i technice. 18,20 — 19.00: Tr. z 
W-wy: Koncert popularny. 19.00 — 19,20; 
Odczyt w języku litewskim. 19,20 — 19,45: 
Tr. z W-wy: Odczyt z cyklu „W krainach 
półksiężyca, sfinksów i piramid“. 19.45 
20.00: Odczytanie programu na poniedzia 
łek, komunikaty i sygnał czasu z W-wy. 
20:00 — 20.25: „Kukułka wileńska*. 20.25— 
22.00: Tr. z Krakowa: Koncert. 22.00 23.30: 
Tr. z W-wy: Komunikaty: P.A.T., policyjny, 
sportowy i inn. Oraz muzyka taneczną. f 

Poniedziałek, dn. 4 lutego 1929 r. 
1156—12.15: Transmisja z Warszawy: 

Sygnał czasu, hejnał z Wieży Mariackiai 
w Krakowie, oraz komunikat mete crolog, 
16.00 — 16.20: Odczytanie programu dzien- 
nego, chwilka litewska i repertuar teatral- 
no-kinowy. 16.20 — 16.30: Chwiłka strzelecka 
16.30 — 1645: Komunikat L. O. P. P. 16.45 
17.10: Audycja dla dzieci „Bajki*. 17.10— 
17.40: Koncert Stow. [Miłośników Dawnej 
Muzyki. 17.40—18.05: Audycja recytacyjna 
z cyklu: „Polską poezja współczesna*. 
1805 - 18.50; Koncert Stow. Mił. Dawnej 
Muzyki. 18.50—19.00: Odczytanie programu 
na wtorek i komunikaty. 19.00—19.15: Mu- 
zyka z płyt gramofonowych. 19.15 — 19.40: 
Audycja wesoła „Protekcja”. 19.40 — 19.55: 
Muzyka z płyt gramofon. 1956 20.00: Sy- 
gnał czasu z.W-wy. 20,00—20.25: „Mundur 
Dowborczyka*. 20.30 — 22.00: Tr. koncertu 
międzynarodowego z Berlina. 22.00 —23.30: 
Tr. Z W-wy: Komunikaty: P.A.T., policyjny, 
sportowy i inne,oraz muzyka taneczna 
ACT TZPEPZEZWY TOWARU ANETY LOTY AZ AKI TW 

OFIARY. 
Dla uczczenia ś. p. Feliksa Malinowskie- 

go na T-wo Św. Wincentego a Paulo J. 
ofiarowuje 10 złotych Marja Odyńcowa. 

Na listę Komitetu Budowy Domu Dziec- 
ka ziemi Wileńskiej złożoną w Administracji 
„Stowa“ dotychczas wpłynęło od W.P. W. 
Czekotowskiej zł. 5, M. Obiezierskiego zł.10 
W. Przegalińskiego 3 zł. M. Przewłockiej 2 
zł. Bezimiennie 5 zł. 

Bezimiennie Komit. Chleb Dzieciom zł. 5 
Ak Im. Marji 5 zi. Dom Dzieciątka Jezus 
5 zł. 
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Ogłoszenie dania natychmiast. 

Nadleśnictwo Wileńskie niniejszem 
ogłasza, iż dnia 11 lutego o godz. 11 
w lokalu Nadleśnictwa wileńskiego, 
Wilno, Piłsudskiego 20 m. 4, odbę- 
dzie się ustna i zapomocą ofert pi- 

m 
в 
a 

l i możpa ją obejrzeć 
m w biegu. 
= 

& 

  

  

  

Prata do” objęcia     
CHOROBY PŁUC | pisu 

Stosowany przez p- p. Doktorów 
„Balsam Thiocolan Age* 

przy gruźlicy, bronchicie, kaszlu 
ułatwia wydzielanie się plwociny, į 
wzmacnia organizm i samopoczucie 

chorego, powiększa wagę ciała. 
„Balsam Ihiocolan Age“ 

sprzedają apteki i składy apteczne. 
Żądać tylko w oryginalnem opako- 
waniu apteki A. SECKIEGO w 
0-1b9S Warszawie, ul, Leszno 41. 

Ra w Wilnie, ul. Zarzecze 30 m. 7. 
| CA 

ODKURZACZY I 

  

Ai Persji powróciwszy, pro. 
wadzę bardzo krótki czas lekcje wy- 

jĄ'obu dywanów oryginalnych perskich. JĄ EMSEEESEEENAGA 
na które zostaną przyjęte panie i pa 
nowie. Lekcje 2 godzinne trwają cały 
dzień. By dać możność każdemu 

WZA udziału w tak szlachetnych i 
pięknych pracąch, których w Polsce W 
przemysł stwarzamy, całość kursu 

Wwiź dniowego tylko 10 zł. Wpisy oraz 
informacje: — Kursa Dywanów per- EJ 
skich Karola Litwinowicza, Wilno, fĄ 

TY! Vielka 50—3. y | 8 

| 
RACNERZEACEWECH 

Lecznica Litewskiego Stowarzyszenia 
POMOCY SANITARNEJ 

Wilno, Wileńska 28, tel. 846. 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści. 
W szpitalu Oddziały: wewnętrzny, oczny, 
nerwowy, chirurgiczny, ginekologiczny oraz 

dła stałych chorych moczopłciowych. 

Gakinef . Raznfgena 
i Elektro-leczniczy. 

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

elektryczne wanny, elektryczny masaż, 

Przyjęcia od 10 — 3, 

  

  KL 

Wielki wybór różnych 

e 

całkowite urządzenia 

  

W
 

  

  

siły 16 HP w dobrym stanie do sprze- 
Maszyna nadaje 

się do celów gospodarstwa rolnego 

W. Panów reflektartów 
prosimy o podanie swych adresów do 
Redakcji „Słowa* w Wilnie sub. R.S, 

ЕО СЭ ЫАЫ Е (OKI HEJ SEZ (REZ) GRO BOKI GKŻ CEED 

g Sa Ua V Un UD Un, 

    

  

Zredukowani urzędnicy-ki 

państwowi i prywatni, oraz pracownicy 
znajdą korzystną pracę 

akwizycyjną. Zarobek 300 600 i wy- 
żej miesięcznie. Praca stała. 

Zgłoszenia tylko solidnych osób, z 
referencjami, w godz. 11 — 14. 

ul. Kalwaryjska 15 — 3. M. I. N. 

Kwalifikowanych sprzedawców 
z branż, 

na pensje i prowizje, przyjmie na 
m. Wilno i prowincję 

B. T. A. Wł. Nieciengiewicz I S-ka 
Wilno, Wileńska 15, 

Zgłoszenia osobiste od 18 - 19-tej: 
  

    

   
  

< warsztatów. Przyjmuje zamówienia na 

różnych instytucyj, banków, oraz wyko- 
nywa wszelkie pojedyńcze meble. 

CENY UMIARKOWANE. 
Rysunki i kosztorys 

BERCAGZZERZEMZ KEEZZESRZ EIA LIES LÓCE 

  

wszelkich typów i wielkości dostarcza NATYCH- 
MIAST, NAJTANIEJ i na dogodnych warunkach 

Najwększy skład maszyn w Polsce 

„Oueeskia“ “5. 
Warszawa, Leszno 13. Tel. 303-31, 524-95. 

ilustr. katalog bezpłatnie. 

SŁ UW о 

OGŁOSZENIE. 
Na podstawie art. 2 rozporządzenia 0 

taryfie celnej (D. Ust. Nr. 51 z 1920 r.)Urząd 
Celny w Wiłnie podaje do wiadomości, że w 
dniu 11 lutego r. b. o godz. 10-ej w maga- 
zynie kolejowo-celnym na st. towarowej Wil- 
no odbędzie się sprzedaż z licytacji nie wy- 
kupionych w przepisanym terminie towarów 
celnych. 

Spis podlegających sprzedaży towarów 
znajduje się na tablicy urzędowej w Urzędzie 
Gelnym w Wilnie, w Magistracie oraz w Dy- 
rekcji Ceł w Wilnie. 

a 
5 
в 
® 

w každej chwili B 
в 
в 
= 

   
  

  

      

     

    

   

  

      

  

  

  

semnych licytacja na sprzedaž drzewo- a B Przeznaczone na sprzedaż towary mo- 
Stanów oszacowanych na pniu na te- żna oglądać na miejscu na dwa dni przed 

renach, stanowiących zapas gruntowy B В licytacją od godz. 9-ej do godz. 12-ej. | : 
OŻU: Z Wilni dd 11i12 8 E W razie upadku pierwszego terminu licy- 
"U. Z. W 1 nie w. Oddz. : tacyjnego powtórna licytacja odbędzie się 

obrębu rzeszańskiego ur. Moskalisz- g B w dniu 20 lutego r. b. o tej samej godzinie 
ki i Kaczkowszczyzna na łącznej po- a Ez miejscu. 3 
\%;ег:сЬпі 43,15 ha, (9 kilometrów od i i p. 0. Naczelnika Urzędu D. Hołownia. 

ilna traktem na Suderwę). Szczegó- msz i j 
łowe warunki sprzedaży i szematy R i 2 DRA omami E 

umów są do przejrzenia w Nadleśni- i B a Dają hipoteczną Zwarancję solidności B 
ctwie Wileńskiem. E BE a i uczewości. pace E 

2 ь, ” m Jagiellońska m. 5, godziny 16 18 m 
Nadleśnictwo Wileńskie. @ B 5 

Sa, E Mały „UNDERWOOD B = 
ENSECEHSEZEBMSENMSEB B kosztuje połowę normalnego. Jest i 12-29 

lekki, mocny, daje odpisy. Doskonale Uša D 
Й służy — jak” w biurze- tak w domu. a Ma OBRA O: 

Pierwszorzędny - т В Przedstawiciel: E KOP) OWANI B 
Zakład Krogjecki L Halikowskiego | 4  _ Mieczysław Żejmo  E „PLANO, 

ъ 'O]CZ: ierwsz. firm warsza' s ŠE R i b. kr pg WkÓWielka 1 © B walno, ul. Mickiewicza 24, tel. 161. @ | ureoonu 
Wykonuje ubrania męskie, раНа ® % иа ои шан оо он оо оан ой R 
jesienne i zimowe. Wielki wybór 

POWO Zk wynos © Bo: waw 'q smokingi, fraki, nczywszy 
1 RECZ, Cz SE RAGE MY: Fe i 11 „BŁAWAT WILEŃSKI u SORO Malki konserwat. w R 

rzystępne. Za gotówkę i na raty. : : i 
Przy sklepie pracownią ubrań dam- w Wilno, Wileńska 31, tel. 382. а daje lekcje muzyki ZEE 
skich. Wykonuje wszelkie roboty i v - — . 
podług najnowszych fasonów. — z hi Nad do 15-go lutego a 

ały tydzień i wyprzedaż W ROIDY 
EC EA SAO EW PEAT IB towarów pozostałych po pożarze, po MA 

ż m | WH niskich cenach za gotówkę, W FEU,    
natychmiast 

š Wh D 5 ń W wypadanie, łupież, 
łysienie usuwa 

„Esencja Chinowo - Chmielowa* i 
fl zMydło Chinowo - Chmielowe* (z 
a Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy 

apteczne. Główny skład Apteka Gą- 
E seckiego, ul. Freta Nr 16. 
B 0—L6SS Wydz. Zdr. Publ. Nr 154, 

Saka GBA DRS EA GB ST DIT ORKI HER GWO SER GŁ KAŻ 

FROTEREK 

  

  

| WĘGIEL | KOK 
wagonowo oraz tonnowo 

M. DEULD, * Wilnie 
Jagiellońska 3/6 tei. 811 

' Skład: Polski Lloyd, Słowa. 

į kiego 27, tel. 2-79. 
  

mebli własnych. 
  i ET 

Znaczki pocztowe. 
50.000 różnych wysyłam dla zbiera- 
czy z 50 — 80 proc. ustępstwem Od 
cen katalogowych. 300 kbałkańskich 
znaczków, różnych, ceną 7 marek 
niem. 3J0 amerykańskich, austrjac- 
kich, różnych, cena 6 mk. niem. 
2000 — różne ze wszystkich krajów 
14 mk. niem. 100 rosyjskich, — so- 
wieckich, różne 4 mk. niem. 400 
austrjackich, różnych, 5 mk. "niem. 

biur, urzędów, 

  

na żądanie 

150 czeskosłowackich, różnych 7 
' mk. niem. 

Maszynų Miachorskie A. Weisz,  Briefmarkenhandlung, 

' ‚ й Wien, (Osterreich) IX., Grūnę Tor- 
wszelkich typów i wielkości gasse 24. Postfach 149. 

P R A $ y ekscentryczne 
i balansowė 

Terhniczno= 

Czopki he- “ (z kogutkiemj 
moroidalne „Varital usuwają ból, E 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, Ę 

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

a A a 

0-6599 

  

SILNIKI 
trójfazowe 

‚ SILNIKI 
prądu stałego 

prądnice prądu 
stałego 

Przetworniki 

  

dostarcza po najkorzystniejszych cenach i na naj” 
dogodniejszych warunkach 

Gabinet Kosmetyki Leczniczej, 
b. wsp. i asystentki Klimeckiego. Mickiewicza 31 m. 4. 

Masaże twarzy. Usuwanie zmarszczek. Leczenie i usuwanie 
wad cery. Wypadanie włosów i łupież. Najnowsze zdobycze 

kosmetyki racjonalnej. Codziennie od 10—3 i 4—8. 

  

Biejski Kitesatograt 
Kulturaino-Ošwiatowy 

SALA MIEJSKA 
mi, Ostrobramska 5. 

Dramat serc cichych bo 

Od ana 29 stycznia do dnia 4 lutezo 1929 r. 
włącznie będzie wi film: 

laterów w 10 aktach. Kiwawy poranek w Sudanie. Bohaterska śmierć 
komendanta. Na zamku uzurpatora. Ohydni wspólnicy. Po 
Ku drodze zapomnienia. Podstępny atak Arabów. Ostatni z bohaterskiej załogi. Ku szczęściuł 
W rolach głównych Lilian Hall Davis, Walięr Buttler i Henryk Victor. Kasa czynna od godz. 3 

9. @. з && (NA STOKACH 
a CYTADELI) 

15-tu latach. Wyrzuty sumienia. 

m. 30 Poczatek seansów od godz 4-ej. Następny program: „Z DYMEM POŻARÓW”. 

  

Kino-Teatr 

Wiieńska 38. seansu o godz. 4, 6, 8 i 10 ej. 

Dz:ś ostatni dzień sztandarowe arcydieło proaukcji polskiej. 

« epópea narodowa podług nieśmiertelnego „HELIOS: | PAŃ TADEUSZ "cie." ADAMA MICKIEWICZA. 
UWAGA! Dyrekcja kina prosi Sz. Publiczność O przybywanie punktualnie z początkiem każdego 

Dla młodzieży dozwolone. 

Pierwszy polski film klasyczny 

2 orkiestry, wojskowa i smyczkowa. 

Orkiestra przygrywa od go'z. 4-ej. 

  

Kino „HELIOS* Wileńska 38. 

Gościnne występy prima-baleriny 

Anny ZABOJKINEJ 
solistki tancerki Haliny ZABOJKINEJ 

znakomit. humorysty, artysty Teatrów Rew- 
jowych w Warszawie ulubieńca publiczności tancerek 
Jerzego Boronskiego oraz BALETU 

złożonego z 12 uroczych tancerek. 
PROLOG! SKETCHE! MONOLOGI! ŚPIEWI 

TAŃCE! FINAŁI 

| 
i 

„Uwzga! Od poniedziałku 4-go lufego Karnawał na SCENIE i na EKRANIE! 

NA EKRANIE: 

Wielki film erotyczny 

KRÓL KARNAWAŁU 
| W rol. gł. Gabriel GABRIO i Elga Briuk. 

Mężatki strzeżcie się! 

Olśniewający karnawał w Nicei! Przepych! Wystawa! 

Seansy © godz. 6. 8 i 10.15. 

  

KINO-TERTR iw potężnym współczesnym 

„POLONIA” | dramacie w 11 akt p. L: 
Mickiewicza 22 | 

Dzisl Najpotężniejszy 1 genjalny tragik świata IWAN MO4ŽUCHIN porywać i czarować będzie wszystkich 

„PREZYDENT 
Początek o godz. 4, 6, 8.15, 10.25. 

SUZY 
M. MAL (OWA. 

z udziałem znakomitej 
VERNON i 

  

i Dzis! Triumf literatury polskiej! Wielki utwor GABRJELI "ZAPOLSKIEJ w nowem  literackiein » opracowaniu 

Kino „Pictadilly“ 
WIELKA 42. 

66 dramat młodych dusz i wiosnianych ciał dziewczęcych, deprawowanych w 
s PRZEDPIEKLE arystokratycznych rosyjskich zakładach wychowawczych, w 12 wielkich tach 
W rol. gł. ELIZA LA PORTE, DAGNY SERVAES i tytani ekranów WERNER KRAUSS i ANDRE NOX. Film 
który był przedmiotem dyskusji miljonów widzów. Karta z dziejów minionej przeszłości. Sadystyczne wycho- 

wawczynie i rozpustni wychowawcy carskiej Rosji. 

  

r „Randa“ Dzis! Hotd Francji dla Polski! AILOŚĆ E ŁZY $ZOPENĄ 
Najpiękniejsze epokowe arcydzieło, miłości i tęsknoty, nieśmiertelny dramat wielkich uczuć wielkiego czło 

  

  

ul. Mickiewicza 9. 

   

   

    

  

    

     
   

     

  

    

  

Spółdzielni SKROBI © ZIEJ 
: ! 

Itin ŽĄBAJCIE 
« B“ we wszystkich aptekach i 

Stolarze 8 składach aptecznych znanego 
. w Wilnie 8 środka od odcisków 

I. Tuk i 3 Prow. KA. PAKA. E Į 
Tl i zguzuzuzzunznak | 

       

  \. 22 Р. 12. sy 
  

PROSZEK DD BÓLU GŁOWY DLA DOROSŁYCH 

KOWALSKINA      

  

       
           
       

  

STOSZNIA GDAŃSKA, GDAŃSK 
wzgl. jej składy STOCZNIA GDAŃSKA Warsza- 

wa Jasna 11 m. 5. Tel. 99-18. 0855—27       Sz. Rudomiński, WILNO, Zawalna 28. 

ŻWIR (ZUA eS 

PAZZ owy © 
NA ITTESAI 

Institut de Beaulė (64) 
Masaż twarzy. Usuwanie zmarszczek. Leczenie wad cery: 

Elektryzacja. Mickiewicza 37 m. 1, tel. 657. W.Z.P. 57. | 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witołd Woydytło. 

  

10 aktach p. t. 

Vielka 30. wieka. UWAGA! Podczas seansów KONCERT UTWORÓW FRYDERYKA SZOPENA wykona solo znan 
profesor A. Zankiewicz. Orkiestra zwiększona. Dla uczącej się młodzieży dozwolone. 

Kino - Teatr i Od 31-go stycznia do 4-go lutego włącznie. Naj'epszy film produkcji „Sowkino* w Moskwie: Chlubz 
ъ «4 | ekranów całego świata. zespół artystek Moskiewskiego Artystycznego Teatru w najwspanialszym dramacie 

ki Światowid | erotycznym w TRVIME BIAŁOGŁOWY oj: A ZUZAKIEWICZ i A. BAKSZEJEW. 

| an 
J. E. Sennewaldt 

WILNO, 
ul. Końska 14. 

rok założenia 1859. 

Przepiękne malownicze zdjęcia z natury Kaukazkiei. 
Ceny nie podwyższone. 

MEEREEKEGCECZEZEKECEKKNREM EYATWAWE MZIIMIEBE Służąca 

gielskie żelozka węglowe 

  DTM 
APTRWAŁE i ELEGANCKIE — RYSKIESŃ 

Kalosze  Śniegowce 
„KWADRAT” 

  

YGA 
Grand-Prix * s 

Wielki miedal złoty. 
Jakość gwarantowana 

Żądać wszędzie 

M+ ZEATIN 

    

Skład 
fabryczny 

Wilno, Niemiecka ZB, fel. 13-21. w 

"|SOLBRY- 
z rozmaitych maferjałów i najlepszej wafy 

wyrabia i sprzedaje 

B<ia Chanufin firma 
i. э fi tui 

Wilno, Niemiecka 23 "od s-*r850" 
Sprzedaż również na RATY. 

Obstalunki są wykonywane w ciągu 24 godzin. 

znana 

  

Wileński Lombard „KRESOWIA” 
Wilno, Hetmańska ! (róg Wielkiej 53) tel. 722, 
Podaje do ogólnej wiadomości, że 11 i 12 lutego r. b. 
o godz. 10-ej rano odbędzie się w lokalu lombardu 

r. 36021. 

lombard nie będzie przyjmować. 

lityiacja piewykupianych i nieprolongowanych TAStAWÓW 
UWAGAL W dniu licytacji prolongat N-rów licytacyjnych 

<О OBRA ORA GL AKI LICYTACJA EEE GIERSZ O AE EZ 

Jrukarnia „Wydawnictwo Wileńskie" ul. Kwaszelna 23. 

do wszystkiego, zną- 
jąca dobrze kuchnię, 
potrzebna od zaraz. 
Wymagane są poważ- 
ne rekomendację. Wi- 
toldowa 8 m. 1, Źwi 

j DEKARZE 3 | [ELURZEDEtrysci 
EATAWAŃ ВЕЛЕ НО н 

mop 1 Lekarz-Dentysta 
DOKTOR 

MARYA rzyniec. 
B.ZELDUWIEZ Dżyńska:Smolska gĘscemeans= 
chor. weneryczne, | Choroby jamy ustnej. 

sytilis, narządów Plombowanie i usuwacb LOKALE 
nie zębów bez bólu. M zgymanusess moczowych, od 9 

"-], Od 5--8 wiecz, |Porcelanowe i złote 

  

m korony. Sztuczne zę- Może do Wy: 
Kobieta-Lekarz |by. Wojskowym, u- 45 najęcia, 6 pokoji Teli ° rzędnikom i uczą z kuchnią i wszelkie 

HI, ZEOWICZOWA się zniżka. Ofiarna 4 Nowoczesne urządze- 
KOBIECE, WENE- | 5. Przyjmuje: od nia, wszystkie pokoje 
RYCZNE, NARZĄ- E 8—1 i od 4-7. słoneczne, na 1-sz 
DOW MOCZOW. Wydz. Zdr. Nr. 3 Piętrze Z 2 balkona- 
od 12--2 i Od 4-6, mi. - Zakretową 5-2 
uł. Mickiewicza 24, m. sa Ogłądać od 

ATSAWAW* tel. 277. 4-tej. -© 

ES ( ИИ ВФЖИЕ 
WAWAWAWO =" BLUNOWICZ ażdą sumę go- i 

  

° tówki u je- i 
Choroby weneryczne, Posiadiošč my SE į 

syfilis i skórne, miejska o przest- jj pod mocne gwa- i 
Wielk 21 rzeni 900  sążni, łą rancje i bardzo $ 

a ° na tem 4 domy dogodnie $ 
Оа 9 — 113 — 8. | murowane i 2 11 D. H.-K. „Zachęta“ į 
(Telef. 921). —| drewniane © 30 || Mickiewicza ъ 
— ramy” | mieszkaniach ji tel. 9 05. pgę—0 4 

Br. POPILSKI sprzedamy — zaraz Francuskiedo 
choroby skórne i we- dozodnie rancuSskiego 
neryczne. Przyjmuje D. H.-K. „Zaci.ęta“ | udzi 1е! zo je do died & udziela nauczycielka 

Mickiewicza 1łz paryskim — Фур®- 

  

  

5—7 p.p. W.Pohulan- | tel. 9-05. -—-0 imem, dzieciom i do- 
ьКа 2, róg Zawalnej tea rOSłym. * Mickiewicza 
8LIG— W.Z.P, D d ;. 29 mó. 166 —0 
Doktór Medycyny 20 5prze ата Poszukuję 
ŁUKIEWIEZ zakład fryzjerski, a dzierżawy, lub odpo- 

choroby weneryczne, К#° futro dacha iwiedzialnej kaucjono- skórne i płciowe, ul landszafty. Konar- wanej _ administracji 
Mickiewicza 9, wejście skiego 42. —0 średniego; lub więk= 

i i — оо „ 52620 | majątku, -na 

o L į o - sprzedaż = dłuższy final Adres: 
i od 5—7 p.p. —I815 nieruchomości | Wojew. _. Wileńskie, 

Ex: Biała Waka, maj. 
nie i solidnie Czarnobyl, Epin. — © 

Doktór. Medycyny | wi. Biuro Komi- 0 ow kOWE 7 
AB. GYMBELER sowo - Handlowe | G TOWKOWE jo Mickiewiczą 21 oszczędności 

choroby skórne, we- > „| lokujemy na opro- 
neryczne i moczo- j 
płciowe. Elektrotera= 

tel. 152. —0: A 
- centowanie najpe- 

pis, słońce górskie 
wniej zabezpieczo- 

diatermja, Solłux. | 

i 

  

KARTOFLE Wil. Biuro Komi- 
ne uosóbsolidnych 

Mickiewiczą 12, rog sowo - Handlowe, 

  

  

pa skia: 0 Lg wyborowe, w každej A 
Tatarskiej — 2 L5-% ilości, 14 gr. kl.j Mickiewicza 21, 

SR „WIEOPĄŁO | BS э я 

Dr. 6. WOLFSCE sTyczNiowa 3. 1 Oszczędności 
BEI BW swoje ulokuj na 12 

i WiIĘRKIE iS i proc. rocznie. Gotów- 
. jka twoja jest zabez- 

Spółka z ogr. odp. E AB 
i "2 rem i drogiemi ka- No dom własny, | mieniami. LOMBARD 

istnieje od 1843 r. | Plac Katedralny, Bi- Fabryka i skłąd | Skupia 12, wydaje po- 

medi | geo pod, sias ь Ь jalnie, | złota, srebra, brylan= 
EO AS i różnych salony, | gabinety, 

towarów 061—1 łóżka piiowane i 
angielskie, kreden- 
sy stoły, szafy Kc pra- 
biurka, krzesłą | SA cowniczka poważ- 
dębowe i t p. Do- | niejszych firm w War- 
godne warunki i|szawie) przyjmuje, do 

na raty. roboty suknie  wie- 
1 czorowe, balowe, 

oraz płaszcze. Wyko- 
nanie eleganckie. Ce- 

skie)i elektrycznością PREEBOONAWWNZKEM |; przystępne. Tamże 
potrzebne na dogodn. 

Oami a I Pū 5 A D Y i warunkach  uczenic! оУЕа 

a uzezmuwswiwazyy 10 Szycia i kroju* 
BE AKOSZERKI T Inteligentna Skopowka 7, m. 8, 

„Władysława*. —o 

| SEL WIERSZA osoba, zarabiająca na 

KOMERSŚ życie szyciem bielizny ZGUBY 

Akaszerkaśmiałowska rani skromne” szyi 
runki skromne. Szyje SMA m SPINE O USA 

oraz Gabinet Kosme- staranhie i prędko u ”"ygubioną książezz- 
tyczny usuwa zmar- siebie, lub po do- kę wojskową, 
szczki, piegi, wągry, mach. Specjalność: wyd. przez D. 
łupież, brodawki, ku-. bielizna męska i dzie- O. K. W. III Grodno, 
rzajki, wypadanie wło- cinną. Dobroczynny na imię Michała Biaj- 
sów. Mickiewicza 46. zaulek 3, pokój Nr go, rocznik 1901, usie- 
m. 6. — 14, Boguszewska. -]| ważnia się. —e 

weńeryczne,  moczo- 
płciowe i skórne, ul, === 
Wileńska 7, tel. 1067. 
<ALPIR 

DOKTOR 

Lb. BINSGERE 
choroby weneryca ne 
sytilis i skórne. Wii- 
no, ul. Wileńska 3, te- 
teton '567. Przyjmuje 
ой 8 40 11044 do8. 

Dr Hanusowicz 
Ordynator _ Szpitala 
Sawicz, choroby skór- 
ne, weneryczne, _g0- 
dziny przyjęć 5—7 pp. 
Zamkowa 7—1 Le- 
czenie światłem: Sol- gy 
lux, lampa Bacha 
(sztuczne słońce gór= 

  

dom własny. 
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