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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. { 
BIENIAKONIE, — Bufet Kolejowy. { 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. % 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. į 
GLEBOKIE — ul. Zamkowa, W. Wiodzimierow. 3 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. | 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. } 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyūski. i 
KLECK — sklep „Jednošė“, 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jažwinskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkoinej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. |uczewska, 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. , 
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Francusko-niemiechi ECHA STOLICY 

11014 @ 
Paryż, 20 grudnia. 

Wyszedł dziś pierwszy numer no” 

wego dziennika prawicowego francu- 

skiego. Jego tytuł brzmi bardzo zacho- 

wawczo: Ordre (Ład.). Redaktorem na- 

czelnym jest znany i wybitny dzienni- 

karz, nasz kolega Emil Burć, b. redak- 

tor Echair'a i Avenir'u. Z ostatniego sta 

nowiska zostak usunięty z powodu swo- 

ich zbyt „reakcyjnych“ przekonań polie 

tycznych. Sen. Ernest Billiet, właści- 

ciel Avenir'u, uważał, że należy uderzać 

w nuty porozumienia z radykałami, że 

trzeba się odsunąć od p. Marin'a. > 

Burć nie chciał się na to zgodzić i rok 

temu ustąpił. Miał objąć redakcję jedne- 

go z dzienników p. Coty'ego ale „tu 

znów okazał zbyt dużo samodzielności 

*w stosunku do bogatego perfumiarza. 

Jest teraz redaktorem Ordre'u a jego 

głównym akcjonarjuszem jest p. Fran- 

cois-Marsal, b. minister finansów w ga- 

binecie Millerand'a, jednodniowy prem- 

jer z czerwca 1924 roku. Choć p. Fr. 

Marsal przepadł przy ostatnich wybor 

rach do senatu, to jednak napewno wró 

* 

Jaka będzie polityka zagraniczna 

organu p.p. Marsal'a i Burć,go? „Nie 

zamkniemy się w ramach ciasnego, 

mściwego i suchego nacjonalizmu, któ- 

ry spowodowałby utratę wpływu wy- 

wieranego przez nasz kraj na świecie 

k dla największego dobra cywilizacji” — 

  

p'sze Burć — „ale będziemy twierdzili, - 

że straconą jest polityka, której dźwig- 

nia nie znajduje swego punktu oparcia 

w kraju, w którym się rozwija”. W tym 

samym numerze donosi Odre, że p. Fr- 

Marsal udał się do Berlina na czele 

licznej, czterdziestu zgórą liczącej dele- 

gacji działaczy politycznych katolickich 

celem odbycia tam konferencji z dele- 

gatami „centrum* niemieckiego. Należą 

do delegacji francuskiej i posłowie (np. 

Ernest Pezet i Gignoux), i pisarze (np. 

Paweł Cazin) , i publicyści (jak hr. 

Włodzimierz d'-Ormesson i O. Piotr De- 

lattre). Ze strony niemieckiej w konie- 

rencji biorą udział p.p. Marx i Wirth, 

b. kanclerze, Hermes i Emminger, b. mi- 

nistrowie, p. von Guerard i ks. Ulitzka. 

Ordre zapewnia, że rozmowy berlińskie 

* będą miały charakter prywatny, ale do- 

daje, iż „organizatorowie zasięgnęli ra- 

dy obu rządów, które zgodnie udzieliły 

całkowitego poparcia tej tak interesując 

cej inicjatywie". ; 

Tak wigc polityka francusko-niemie 

ckiego pojednania zatacza coraz szer 
sze kręgi. Złudzeniem byłoby myśleć, 

że tylko koła lewicowe udzielają jej 

poparcia. Koła przemysłowe francuskie 

już od paru lat propagują politykę zbli- 

żenia (specjalnie hutnicy). Wśród ka- 

tolików francuskich idea porozumienia 

z dawnym wrogiem kiełkuje już od ro- 

ku 1921. P. Marek Sangnier okazał się 

tu najśmielszym, kiedy zwołał da Pary- 

ża swój pierwszy „międzynarodowy 

kongres demokratyczny”. Wówczas to, 
w jednej z sal paryskich, po raz pierw- 

szy po wojnie rozbrzmiewała mowa 
niemiecka. Ale były to narady pacyfi- 

stów, ludzi niewątpliwie szlachetnych, 

ale dość odosobnionych. Powoli i koła 

katolickie bardziej umiarkowane spra- 

wą zbliżenia z Niemcami się zaintere- 

sowały. Z jednej strony w umysły elity 

katolickiej wnikała świadomość, że taki 
jest nakaz jnteresu francuskiego, a z 

drugiej nie chciano na drodze pokoju 

dać się ubiec wolnomyśliciełom i so- 

cjalistom. Naturalnie, katolicy — zacho- 

wawcy, a jeszcze bardziej katolicy-na" 
cjonaliści, z niechęcią odnoszą się do 
wszelkich zetknięć i narad z Niemcami. 

Ale katolicy — demokraci i katolicy 
posłuszni nakazom Ewangelji są zdania 

przeciwnego. 

Już w roku 1926, w kolegjum kato- 
lickiem w Juilly, zdala od hałasu wiel- 

komiejskiego, z inicjatywy p. Mauryce- 

go Vaussard'a, kierownika  Bulfetin 

Catholique International, oraz dwu O. 
O. Jezuitów, zebrało się grono działa- 

czy społecznych katolickich należących 

do paru narodowości. . Omawiano tam 

(dalszy ciąg na szpakcie 6-ej) 

B erlinie Drugi wywiad prof. Barila 
WARSZAWA. 28. 12. (tel. wi. „Slowa“), 

„Agencja Iskra* uzyskała następujący wy* 

wiad u prof. Bartla. 
— Czy pan prof. mógłby w paru; słowach 

scharakteryzować zasadniczą  linję swojej 
przyszłej) polityki? 

Zaraz, zaraz — odpowiada z uśmiechem 

prof. Bartel. — Jeszcze nie jestem premjerem 

Zresztą i tak powiedziałem już więcej niż 
powinien mówić dziennikarzom człowiek, któ 

ry jeszcze rządu nie utworzył. 

— A owe pogłoski w) prasiy zwłaszcza 

prowincjonalnej o rzekomym zamiarz zwal. 

czania przez pana profesora t.zw. grupy puł 
kowników? 

— Pzypruszczam, ż znudziła się już wam 

moja terminalogja rozróżniająca dwie rzeczy 
wistości w naszem życiu politycznem. Jednak 

pytanie Pana zmusza mnie jeszcze raz użyć 
tych terminów., Jedyną| rzeczywistością rzeczy 
wistą dzisiejszej sytuacji jest praca oparta 0 

ideologję Józefa Piłsudskiego. Obozy pułko 
wników czy generałów, grupy i grupki reżimo 

we to sc elementy urojone, elementy stworzo 

ne przez| ludzi, którym zależy na rozbiciu na« 
szej jednolitości, naszej pracy, bądź przez tych 
którym małe cele zasłaniają cel wielki. Nie 
zamierzam nikogo zwalczać chyba trudności 

sytuacji. W pracy; mojej korzystać będę z/po 

mocy tych którzy łączą w sobie dobrą wolę z 
wymaganemi dla: trudnych zadań kwalifika 
cjami. Ten stosunek do Państwa i;kwalifika* 
cje są jedynem kryterjumy którem mierzyłem 
zdaje się dotąd i którem mierzyć będę nadal 
moich bliższych) i dalszych współpracowni 
ków. * 

Przyjęcie u premiera Swifalskiego 
w Warszawie 

WARSZAWA. 28. 12. (tel. wt. „Slowa“), 

Premjer Switalski urządził w dniu dzisiejszym 
przyjęcie dla członków swego gabinetu. 

Agremeat dla p. Owsiejenko 
WARSZAWA. 28. 12. (tel. wł. „Słowa”) 

Rząd polski zawiadomił posła polskiego w 
Moskwie p. Patka, że udziela agrement no- 
wemu posłowi ZSSR w Warszawie p. Anto 
niemu Owsiejenko. : 

Walny zjazd harcerstwa 
WARSZAWA. 28. 12. (PAT). W dniu 28 

bm. w auli gimnazjum im. Batorego rozpo- 
czął obrady walny zjazd Związku Harcerst- 
wa Polskiego. Zjazd otworzył przewod niczą 
cy związku ks. „Mauersberger. Na otwarcie 
zjazdu przybył p. min. Czerwiński, który w 
wygłoszonem przewówieniu powiedział mię 
dzy innemi: e z 

Uważałem za swój obowiązek przybyć na 
zjazd organizacji prowadzącej ważny ° 
dział wychowania publicznego w Polsce, przy 
czem organizacji, która choć istnieje, miejsca 
na ziemiach polskich zaledwie od lat kilkuna- 
stu, ma już za sobą chlubne karty w dziejach 
polskiego wychowania narodowego. Ale skoro 
już przyszedłem, skoro zabrałem głos, to po- 
'zwólcie szanowni państwo, że nie ograniczę 
"się do zdawkowego powitalnego frazesu, ale 
pozwolę tu sobie wypowiedzieć przynajmniej 
dwie uwagi, które proszę rozumieć jako do- 
wód czynnego zainteresowania się kierow 
nika wychowania publicznego w Polsce praeą 
instytucji wychowawczej tej miary, co Zwią- 
zek Harcerstwa Polskiego. Moja pierwsza u- 
waga, czy też — jeżeli kto woli — moja pier 
wsza rada sprowadza się do tego: niech wszy 
stkie zagadnienia z dziedziny wychowania spo 
łecznego będą rozstrzygane w harcerstwie z 
jedynie tutaj właściwego stanowiska t.j. ze 
stanowiska wychowawczego, ale oczywiście z 
my5lą o dobrze ojczyzny, pojęte nietylko ja- 
ko państwo, ale jako naród i państwo. A 
teraz uwaga druga. Jest to właściwie prośba. 
Chciałem mianowicie prosić, aby czynniki, pro 
'wadzące wychowanie harcerskie, starały się 
być w możliwie bliskim i ścisłym kontakcie 
z władzami państwowemi, kierującemi wy- 
chowaniem publicznem. Pozwolę sobie tutaj 
przestrzec szanownych państwa przed jed- 
nym błędem, który jest wielkim grzechem któ 
ry jest przeklęstwem naszego życia publicz- 
nego. Grzech ten wielki polega na tem, że 
częstokroć najważniejsze zagadnienia państ- 
wowe rozstrzyga się nie ze stanowiska dobra 
narodu i państwa, ale ze stanowiska niechęci 
czy nienawiści do swojego przeciwnika polit 
cznego. Nie potrzebuję chyba przypominać, 
jaka jest geneza największych wad naszej 
konstytucji, o której naprawie tak wiele się 
dzisiaj mówi. Otóż trzeba, aby tego grzechu 
nie popełniali ludzie, pracujący w harcerstwie 
aby utrzymywali bliski i ścisty kontakt z wła 
dzami szkolneni bez względu na to, czy rząd 
który w danvm czasie sprawuje władzę w 
Polsce jest dla nich więcej, lub mniej sympa 
tyczny.* Trzeba. żeby zrozumie, że jeżeli 
dziś żąda się od szkoły, aby utrzymywała mo- 
źliwie bliski kontakt z rodzicami, to nie mo- 
żna równocześnie wymagać od władz szkol 
nych abv nie żądały współpracy i współdzia 
łania od władz ch viczę na to, że 
wszyscy Szaów rc dobrze mnie zro- 
zumieli. feżeli r 
tego kontaktu i w: 
nią to nietylko w imieniu swej 
jaką mają w ręku. ale przede 

  

   

    

      

stkiem w 
imię stojącego za niemi prawa moralnego, bo 
w imię tego dobra publicznego któremu i wy, 
szanowni, państwo służycie. 

Bunt w więzieniu 

RYDGOSZCZ7. 28.12. (PAT). Wczoraj; o 
eodz. 5 no oołudriu; sześciw odsiadującvch ka 
re (w więzieniu grodzkicm 'w Chełmie przestęp 
ców rzuciło się/na dozorcę więzienia w chwi- 
1. gdv rozdawał| więzaiom kolację. obezwład. 
niło go i zabrawszy klucze zbiegło z więzie- 
nin dotkliwie bijąc po drodze żonę dozorcy, 
która wszczęła alarm. Zawiadomiona q/ uciecz 
ce policja podieta natwchmiast pościg, are- 
sztowniac dwóch zbiegów, przyczem jest już 
na tronie trzeciego niejakiego Franciszka 
Szczutkowskiego. ' 

  

MASZCZONA pocztowa ryczałtem, 
w się zamówionych zło zwraca. Administra- 

zastrzeżeń co do rozmieszczenia pgłoszeń. 

2 1А KORDONÓW 
Tndw Libawo-Romeńska droga 

Przed niedawnym czasem „Gazeta 

Polska'* zamieściła wiadomość o rze- 

komem powstaniu „Wolnego Portu 

w Libawie*”, na budowę którego rząd 

łotewski asygnował 400 tysięcy ła 

tów. Ów „Wclny Port* ma być 

przedsiębiorstwem  handlowem, 

wej placówki ma być głównie wzno- 

wienie komunikacji tranzytowej przez 

terytorjum Litwy z W laa, czyli .ina- 

czej mówiąc uruchomienie, poniekąd 

nieoficjajne, drogi Libawo Rumeńskiej. 
Wiadomość ta, niestety, okazała 

się najzupełniej fałszywą. Według 

wiadomości, jakie otrzymaliśmy z Ry- 
gi, cała sprawa przedstawia się zupeł- 

nie inaczej: Rząd łotewski od dłuż- 

szego czasu interesuje się rozbudową 
portów, asygnując nat. zw. wolne 

strefy w porcie, pewne sumy. Z dru- 

giej strony, wobec rosnących wciąż 

narzekań na brak miejsca i trudności 

w porcie ryskim - asygnował 300.000 

łatów w r. 1930—31 na rozbudowa- 

nie wolnych stref portowych. Suma ta 

głównie skierowana być ma na roz- 

budowę Libawy, co w znacznym stop- 

niu przyczyni się do podniesienia jej 

z dotychczasowego beznadziejnego 
stanu. 

Sprawa  przeistoczenia wolnego 

portu libawskiego w prywatne haa- 

dlowe przedsiębiorstwo wogóle nigdy 

nie była poruszana, jak również rze- 

komo właśnie z tym projektem zwią- 

zane, uruchomienie kolei z Wilna do 

Libawy. Łotewskie sfery urzędowe 
zapewniają, że prócz dotychczaso- 
wych znanych już prób i wysiłków 

polityki zagranicznej Łotwy, zmierza. 

jącej do uruchomienia tej drogi tran- 

zytowej—żadne inne kombinacje nie 

były brane pod uwagę. 

Powstrzymanie em gracji z Litwy 
Jak podaje „Diena“, do minister- 

stwa spraw zagranicznych nadesz y 
komunikaty od konsulów litewskich 
w Brazylji i Argentynie p.p. Maczulisa 
i Skinskisa o ciężkiej sytuacji w tych 
krajach i nędzy, którą cierpi wielu 
emigrantów lilewskich, a zwłaszcza 
nowoprzybyłych. 

Przyczyną tego jest przesilenie go- 
spodarcze i polityczne, jakie przeży- 
wa Brazylja i Argentyna. W związku 
z tem pomienieni konsulowie proszą 
o przedsięwzięcie kroków celem po- 
wstrzymania dalszej emigracji do tych 
krajów. 

25-lecio pierwszej gazety litewskie) 
W grudniu upłynęo 25 lat o 

ukazania się pierwszej gazety litew- 
skiej p. t. „Wilniaus Żinios”. Gazeta 
ukazała się 23 grudnia 1904 r, w 
Wilnie pod redakcją znanego litew- 
skiego działacza Piotra Wilejszysa. 

Oltejko w Kownie 
W ub. piątek przybył do Kowna 

z Wilna b. prezes Tymczasowego Ko- 
mitetu Wileńskiego i t-wa „Kultura”, 
dyrektor Wileńskiej polikliniki litew- 
skiej dr. Olsejko, 'który powróci do 
Wilna po Świętach. 

Bosiępowy front kulturalny 
„Liet. Żin.* pisze m.in. w artykule 

wstępnym, iż kwestią życia każdego narodu 
jest rozwój jego kultury, Narody, u któ- 
rych w dziedzinie kultury panuje zastój, 
skazane są na kapitulację przed narodami 
bardziej kulturalnemi. 

Dalej pismo Stwierdza, iż do tej 
pierwszej grupy narodów należy obecnie 

„ również Litwa, której usiłują narzucić su- 
premację teologiczną, i która nie zdradza 
żadnego postępu stosowanego do obecnej 
chwili, Jako naprzykład tej narzucąnej su- 
premacji, tej pseudo nauki pismo wskazuje 
na Uniwersytet, gdzie wpływ . wydziału te- 
ologicznego : stale wzrasta, a to dzięki 
rozwinięciu przezen propagandy i ułatwie- 
niom praktykowanym przy składaniu egza- 
minów podczas gdy inne wydziały, kulty- 
wujące prawdziwą wiedzę, ani o propagan- 
46 ani o ułatwienia, przez szacunek @1а 
nauki, nie zabiegają. 

W związku z 'tem pismo nawołuje 
stwcrzyć wzorem frontu _ klerykalnego, 
wspólny "front kulturalny  postępowego 
społeczeństwa kraju. 

Ainiai 
ner 

ргу-' 
watnem. Zadaniem tej nowej handlo- | 
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Lu tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
aadesłane 
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Dalsze konferencje prof. Barila 
Do nowego rządu nie wejdą min, Car, Moraczewski 

i Składkowski 

WARSZAWA, 28 XII (Tel. wł. „Słowa”*). Dzień dzisiejszy nie przy- 
niósł ostateczaego rozwiązania sytuacji politycznej, acz<olwiek prace nad 

ustaleniem listy nowego rządu zdają się dobiegać końca, 

Podobnie jak w dniu wczorajszym, profesor Bartel odbył szereg 

konferencyj, a więc kul:jno od rana kouf*rował z pułkownikiem Sławkiem 

oraz min. Skladkowskim i Prystorem. O godzinie 5 min. 30 p. Barte] 
został przyjęty w Belwederze przez Marszalka Pitsuaskiego. Konierencja 

trwała przeszło godzinę. 

W godziaach wieczornych rozeszły się pogłoski, że lista gabinetu jest 

już definitywnie sformowana. Wesle tych p: głosek do nowego rządu nie 

wejdą min. Car, min. Składkowski i min. Moraczewski. Na miejsce mini- 

stra Cara powcłany ma być p. Dutkiewicz, prezes Sądu Apelacyj iego 

Warszawskiego, na miejsce min. 
Lwowa. Co do następcy min. Składkowskiego dokładnie nie wiadomo kto 
nim będzie. Wymieniane jest w pogłoskach nazwisko wojewody wołyń- 

skiego p. Józefskiego, który bawi w Warszawie. 
Decyzja pozostawienia w rządzie min. Prystora wywołała. w kołach 

P. P. S. konsternację. Według oświadczenia jednego z wybitnych przy- 

wódców tego stronnictwa wejście ponowne do rządu min. Prystora ozna- 

cza dla P. P. S casus belli. Z innej natemiast strony podkreślają, że 

; pozostawienie min. Prystora jest pociągnięciem bardzo zręcznym ponieważ 

ani lewica chłopska ani Klub Narodowy nie mają powodu do niezadowule- 

nia z p. Prystora, 

Właściwe znaczenie uchwały N. I. K. 
"WARSZAWA. 28. ć2. (PAT). Dzisiaj po południu sejmowa komisja bud 

żetowa przystąpiła do czytania budżetu Najwyższej Izby Kontroli Państwa. W 
naradach komisji wziął udział prezes Izby dr. Wróblewski który uzasadniał ko 
nieczność większego zajmowania się Sejmu przedkładami przez Najwyższą Iz- 
bę Kontroli zamknięciami rachunkowemi, uwagami i sprawozdaniami z rocznej 
dzi: łalności Izby. P. prezes zwrócił uwagę ria szkodliwość przenikania do pra 
Sy. materjałów, gromadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli, zanim wiadomo- 
ści w ten sposób zebrane mogłyby być przedyskutowane w Sejmie przez przed 
stawicieli rządu i Najwyższej Izby, jako na forum właściwem dla wyjaśnień rze 
czowych. Następnie prezes Wróblewski omówił kwestję wydatków budżeto- 
wych niezgodnych z ustawą skarbową, które aż do chwili ostatecznego opra- 
cowania nie zostały jeszcze ulegalizowane, gdyż projekt dodatkowej ustawy 
skarbowej wpłynął do Sejmu dopiero 26 października rb. 

Najwyższa Izba Kontroli doszła do przekonania, że wnioski o absolutor- 
jum nie mają być postawione, dopóki nie zostanie rozstrzygnięta sprawa legali- 
zacji wydatków. Takie stanowisko zajęła Izba z dwóch wzgłędów: 1) Izba nie 
mogła wdawać się w ocenę kwestyj, o których sąd może wydać tylko władza 
ustawodawcza, 2) Izba uznała, że nie wystarcza stwierdzenie niezgodności wy 
datków z ustawą skarbową w rozstrzyganiu kwestji, czy rząd ma być uwolnio- 
ny od odpowiedzialności z tytułu samych wydatków, gdyż w tym wypadku na- 
leży przedewszystkiem wejść w istotę kwestji, do czego kompetencje Izby są 
niewystarczające. Izba nie może wystąpić z wnioskiem o absolutorjum, dopóki 
sprawa legalizacji nie zostanie uznana za przesądzoną. | 

Jednakże sprawa legalizacji utknęła z dwóch przyczyn: 1) dlatego, że 
rząd zwlekał z postawieniem wniosku o legalizację, 2) że Sejm uchwałą o po 
ciągnięciu min. Czechowicza do odpowiedzialności zajął w sprawie wykroczeń 
stanowisko prawie wykluczające legalizację. W tych warunkach Izba Kontroli 
nie mogła, jak poprzednio uważać wniosku o legalizację tylko za formalność i 
opierać się na przypuszczeniu, że formalność ta zostanie załatwiona bez przesz 
kód. Dlatego Izba wstrzymała się od wniosku w sprawie absolutorjum. Tylko 
takie znaczenie miała uchwała kolegjum NIK z dnia 1 sierpnia rb. Uchwała ta 
była nieściśle interpretowana w prasie. 

Skład delegacji niemieckiej na konferencję haską 
BERLIN, 28 XII. PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu rady gabinetowej, 

w której ponownie uczestniczył prezydent Banku Rzeszy dr. Śchacht, za- 
padła ostateczna decyzja w sprawie wyboru członków delegacji niemieckiej 
na konferencję haską. W skład delegacji niemieckiej, na której czele stoi 
minister spraw zagrani znych dr. Curtius, weszli jako delegaci główni mi- 
nister obszarów okupowanych dr. Wirth, minister finansów dr. Molden- 
hauer i minister gospodarki Robert Schmidt. 

Wszechindyjski kongres narodowy 
LAHORE. 28 XII. Według doniesień z Kalkutty w dn. 25 bm. w Lahore od 

było się uroczyste otwarcie wszechindyjskiego kongresu narodowego z udziałem 
2,600 delegatów. Policja przedsięwzięła wszelkie środki ostrożności, celem zapobieże 
nia ewentualnym zamieszkom. W pobliżu miejsca, w którem zebrał się kongres czu 
wą bez przerwy 500 policjantów. 

Obecnie odbywają się prace poszczególnych komisyj i przewódców nzcjonali 
stów indyjskich nad rezolucjami, które mają być przedłożone "plenum kongresu. W 
niedzielę kongres zbierze sie w namioc'e ogromnych rozmiarów, specjalnie wzniesio- 
nych na ten cel Namiot ten może pomieścić 15 tys. ludzi. Kongres poweźmie osta 
tecznedecyzje w kwestji stosunku do zamierzonych przez Wielką Brytanję reform w 
ustawodawstwie indyjskiem . ! 

Ostatni nieudany zamach na wicekróla Indyj znacznie zaostrzył sytuację i utrud 
nił akcję nacjonalistom indyjskim, wobec czego spodziewają się tu, iż akcja ich nie 
osiągnie pożądanych wyników. 2 

LAHORE. 22.XII Pat. Po žywej wymianie zdah naczelny komitet kongresu 
wszechindyjskiego, przygotowujący projekt rezolucyj, mających bić przekazanemi w 
najbliższą niedzielę kongresowi, przyjął 117 głosami przeciwko 69 rezolucję komitetu 
redakcyjnego, potępiającą zamach na pociąg wicekróla Indyj Gandhi bronił tej rezo- 
lucji, zaznaczając, iż w chwili, gdy kongres stwierdza, że jego celem narodowym 
jest uzyskanie niepodległości, szczególnie wskazanem jest raz jeszcze podkreślić, iż 
polityka kongresu nie jest polityką gwałtu. » 

  

Sensacyjne rewizje w Berlinie 
BERLIN. 28. 12. (PAT). Komunistyczny „Welt am Abend* ogłasza dziś sensacyjne 

rewelacje o buncie marynarzy na niemieckim krążowniku „Emden“. Krążownik ten znajdo 
wał się w podróży dookoła świata, która trwać miała do końca marca roku przyszłego. 
Jak donosi dziennik, marynarze w chwili, kiedy krążownik znajdował się na pełnem morzu 
odmówili posłuszeństwa z powodu złego traktowania ich przez ofcerów, oraz. niedostatecz- 
nego wyżywienia. Na imaszcie krążownika wywiesili zbuntowani marynarze czerwoną fla. 
gę, Komendant krążownika zmuszony był wydać rokaz do powrotu. Po przejściu na ląd 
w porcie Wilhelmshafen prowodyrzy buntą zostali otoczeni żandarmami i w ścisłej tajem- 
nicy przeprowadzeni do więziesa. Klku głównych buntownków ukarano stosunkowo nie_ 
wielkim aresztem. 

Straszliwa pomyłka w szpifalu 
PARYŽ. 28.12. (PAT). „Le „Journal“ donosi z Madrytu, iż w jednym z tamtejszych 

szpitali dla umysłowo chorych pewien: funkcjonarjusz dolał przez pomyłkę lo wina znacz. 
niejszą ilość płynu przeciwko robakom, w skład którego, wchodzi arszenik i.innne trujące 
substancje. Dwóct. funkcjonarjuszy i dwóch! chorych zmaro po strasznych cierpieniach. 
15 chorych, którzy również skosztowali winą, walczy ze śmiercią. Stan 7 jest beznadziejny 

Moraczewskiego prof. Matakiewicz ze - 

„pos. IPolakiewicza o wybranie podkomisj ;ż z 

sprawę stosunków międzynarodowych, 

a głównym tematem był referat ks. Va- 

lensin*a, S. ]., stwierdzający, że „prawo 

miłosierdzia chrześcijańskiego rozciąga 
się także na stosunki międzynarodo 

we“. Pierwszy tom „rozmów z Juilly“ 

wyszedt niedawno w wydaniu ksiąžko- 

wem (Le probleme international, Paris, 

J. de Gigord, 1928). 

W roku zeszłym ukazał się już bar- 
dziej znamienny i bardziej w swych po- 

litycznych przesłankach wyraźny zbiór 

artykułów na temat stosunków francu- 

sko-niemieck'ch, wyszłych z pod piór 

pisarzy katolickich (Cahiers de la Nou- 

velle Journėe, Nr. 13, „France et Al- 

lemagne“, Paris, Bloud et Gay, 1928). 
„Duch Locarna“ przeciwstawia się tu 

„duchowi Ruhr'y“ i w imię tego pierw- 

szego p. Jacques de Próchac pragnie 

również porozumienia  niemiecko-pol- 
skiego, ale zaraz mówi „o pewnych po- 
prawkach i pewnych ulgach, jakie 

szczególnie leżą Niemcom na sercu, a 
których Polska napewno nie będzie mo- 
gła odmówić, bo dobre porozumienie 
można uzyskać tylko kosztem pewnych 

koncesyj i poświęceń* (s. 67). 

Jeden z członków delegacji trancu- 
skiej bawiącej dziś w Berlinie, O. De- 
lattre, współpracownik doskonałego 
dwutygodnika wydawanego przez O.O. 
Jezuitów (Etudes), był obecny na zjeź- 
dzie „Friedensbund'u der deutschen 
Katholiken*, jaki się odbył w sierpniu 
1927 roku w Essen i dał bardzo sympa- 
tyczne z niego sprawozdanie. (Etudes, 
5.VIII. 28). O. F. Stratmann, Dominika- 
nin, jest duszą tego związku i ogłosił a 
jego działalności dłuższy artykuł w mie- 
sięcznym organie Dominikanów francu- 
skich (La Vie intellectuelle, grudzień 
1928). Powiada tam, że jest obowiąz- 
kiem katolików wszystkich krajów pra: 
cować nad „chrystjanizacją polityki”. 
Szlachetny to i wielki cel. Oby na ber- 
lińskich naradach nie był wypaczony. 
Niektórzy katolicy niemieccy nieraz już 
Składali dowody jak mało chrześcijań- 
ską stosują wobec Polski politykę. Że- 
by to wszyscy katolicy niemieccy takim 

jak O. Stratmann, lub znany jezuita O. 

Muckermann, byli przesiąknięci du - 

chem! Ale w rozmowach berlińskich 

dziś się rozpoczynających najwięcej bę- 

dzie perorował osławiony ks. Ulitzka... 

Kazimierz Smogorzewski, 

Obrady Komisji Budżetowej 
BUDŻET SEJMU I SENATU. 

WARSZAWA. 28. 12. (PAT). Na @2 
siejszem posiedzeniu sejmowej komisji budże 
towej po otwarciu obrad i załatwieniu spraw 
regulaminowych przystąpiono do budżetu Sej 
mu i Senatu. Pos. Dąbski (str. Chi.) jako re- 
ferent zaznaczył, iż budżet Sejmu wynosi - 
9.300 tys. zł, Senatu — 2.400 tys. zł., co 
stanowi 0,4 proc. całego budżetu. Referent 
proponuje podwyżkę budżetu o 573 tys. zł., 
z czego 350 tys. na pokrycie zaległych kosz- 
tów budowy nowej sali oraz hotelu i 110 tys. 
zł. na zakończenie budowy domy dla niższych 
funkcjonarjuszy sejmowych. RSferent stwier 
dzą przytem, że sposób powstawania kompie 
ksu budynków sejmowych nie opłacił się ani 
parlamentowi ani państwu. Za te pieniądze 
można było mieć monumentalny gmach. Nad 
referatem pos. Dąbskiego rozwinęła się dłuż 
sza dyskusja, w której między innemi 
Rataj oświadczył, że dla zbadania historji bu 
dowy gmachów sejmowych możnaby wybrać 
specjalną komisję. Myśl tę podjął pos. Pola 
kiewicz, proponując wybranie podkomisji, zło 
żonej z 3 — 5 członków. Po przemówieniu 
sprawozdawcy pos. Dąbskiego odroczono gło 
sowanie nad wnioskami cyfrowemi. Przegłoso 
wano tylko sprawę podkomisji. Za wniaskiem 

trzech członków dla zbadania sprawy budowy 
„R Sejmu i hotelu Sejmu, a to w kierun 

u zbadania powodów przekroczenia budżetu 
i wadliwości budowy, opowiedziało się 8 po 
słów, większość zaś oświadczyła się za wnio 
skiem pos. Liebermana, zwołującym komitet 
budowy gmachu sejmowego, aby zbadał pra- 
widłowość twierdżeń o wadliwościach tejże 
budowy i o tem przedłożył sprawozdanie ko 
misji budżetowej w oiągii jednego miesiąca 
Z kolei przewodniczący pos. Byrka zawiado- 
mił, iż szef kancelarji cywilnej Prez ydenta 
Rąetczypospolitej prosi o traktowanie prelimi | 
narza budżetowego Prezydenta dopiero po u- 
konstytuowaniu się rządu, Na tem cbrady od 
roczono do godz. 5 po południu. 
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Zakończenie kursu w szkole rolalczej w Dukol 
W grudniu odbyło się uroczyste zakoń- zdobyte w' szkole zastosować na zagonach oj- 

czystej ziemi oraz szerzyć : я м 
swych współbraci rolników. 

czenie czwartego z kolei kursu w szkole rol- 
niczej w Duboi w powiecie Pińskim. 

ją dalej wśród 

  

  

Szkoła Rolnicza w Duboi w pow. pińskim fundacji im. Janiny Wydżdżanki. 

  

   
      

Po mszy św. © 
licy szkolnej w obec J y 
jewództwa, starostwa, sejmiku,  nauczyciel- 
stwa szkół hnych, delegacji ze szkoły    

   

  

rolniczej skiej w Plancie oraz gości z oko- 
licy rozpoczął się akt wręczenia świadectw. 
Po licznych! przen eniach, dyrektor St, Łu 
kaszewicz wręczył Świadectwa 28 kończącym 

  

uczniom, — przyczem odznaczający się naj- n 
tepszemi postępami otrzymali nagrody w po- 
stąci 4-ch cennych książek, a wszystkim przy 
pięte zostały znaczki pamiątkowe. Potem ucz- 
niowie w prostych słowach wyrazili swa 
wdzięczypść fundatorce szkoły p.  Marji 
Wydzdżynie oraz swym profesorom i wycho- 
wacom, przyrzekając umiejętności i wiedzę 

  

BUDSŁAW. 

—Wigilja harcerska drużyny żeńskiej przy 
szkołe pow. Dawnym zwyczajem naszych oj- 
ców diugo iprzygotowywano się do wigilji 
harcerskiej, dziatwa uganiala 
czyło, a kucharkom i drużynowej pot stru- 
mieniami spływał z czoła przed wieczorem 
dnia 20 bm. w którym to czasie zebrały się 
harcerki — prz; bohaterki — trochę goś. 
ci i grono. nauczycielskie. 

Wigiliję rozpoczęła drużynowa W. Jure 
wiczówna, składając krótkiem, harcerskiemi 
słowami życzenia drużynie,a następnie prze 
łamała się opłatkiem z obecnymi. Ż kolei kil. 
ka słów przemówiła p. majorowa Czubryto- 
wa i zajęto miejsce przy wigilijnym stole, na 
którym obok talerzy leżały sentencje wielkie 
i wzniosłe dia ws ich. Wesoło i miło było 
wśród tei dziatwy, złączonej jedną myślą, 
jedną ideą harcerską. 

„— Po wieczerzy przeniesiono się do drugiej 
Sal, gdzie czekała oświetlona smukła choinka 
która kryia w swej zieleni podarki dla druży- 
nowej i drużyny. 

Tutej odśpiewano wiele pieśni, kolend i 
skocznych harcerskich, a potem spokojnie 
dano się do domów, by marzyć o tym harcer- 

   

  

    
   

  

skim wieczorze, pełnym życia,  czerstwości, 
zgody i wesela. M. Witkówna. 

BARANOWICZE. 

— Oszustwo. Modne obecnie są bardzo 
kursa szoferskie, nic dziwnego, gdyż obec- 
nie automobilizm bierze górę w środkach ko- 
munikacji. W Baranowiczach także założono 
kilka kursów szoferskich, więc też nie wszyst 
kie mogą istnieć, zlikwidował tež swe kursa 
inż. Bukojemski, ale jednocześnie ze zlikwido 
waniem kursów zlikwidował i opłaty po- 
brane od kursantów, to też na skutek donie 
sienia Szejko Pawła wydział śledczy na sku- 
tek polecenia p. Prokuratora wszczął docho- 
dzenie które ustaliło narazie, że p. Bukojem 

ski pobrał opłaty w wysokości od 40 do 100 
zł. od 40 kandydatów na szoferów, którzy 
dotychczas nie doczekali się rozpoczęcia kur 
sów. Daisze dochodzenie trwa. 

— Pozostawienie dziecka. Zalewicz Ste- 
fanja zameldowała w policji. iż w dniu 12 gru 
dnia przyszła do niej nieznajoma z dzieckiem i 

    

E Tradyoity ylas 
E Wykwintne menu kclacyjne. 
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Podczas obiadu, przy stołach ustawionych 
podkowę, podniosły nastrój uroczystości 

zamienił się w młodzieńczą wesołość i ożywio 
rozmowy, przerywane toastami i chėral- 

m špiewem. Wieczorem modziež wraz Z 
delegatkami żeńskiej szkoły rolniczej w Plań- 

ostatni raz doi klasy na kołe. 
e zebranie, na którem postanowiła utrzy 

ać jaknajściśiejszy kontakt ze swą szko- 
nadsyłać artykuły do pisemka i przyjeż- 

dżać na zjazdy. i 
Następnego dnia młodzież ze łzami w 

oczach żegnała szkolne mury i swych wycho- 
wawców, ustępując miejsca nowej gromadzie 
która się zjedzie do szkoły w dniu 16 stycznia 
1930 roku. 

  

    

    

      

  

prosiła o chwilowy odpoczynek, na co p. 
Zalewicz chętnie zgodziła się. Po pewnym 
lczasie nieznajoma 'pód pretekstem zakupienia 
bułki wyszła i więcej nie wróciła. Dziecko 

  

— й sit star- nisk: 
— Amatorzy cudzych rzeczy. iP. Klinik 

mieszkający przy ul. Szeptyckiego wynajął so 
bie mieszkanie wygodniejsze przy ul. Hra- 
biowskiej. Nie mogąc jednak narazie zabrać 
wszystkich swych rzeczy 'pozostawił je u swej 
poprzedniej właścicielki Puszko Tekli. W dniu 
19 bm. zgłosił się jednak po swe rzeczy. Ja- 
kież było jego dziwienie, kiedy zastał mieszka 
nie otwarte ale i puste. Nie pozostawało mu 
nic innego jak zameldować policji co też uczy 
nił, oceniając wartość skradzionych rzeczy na 
100 zł. Epilog odbędzie się w sądzie. S.G. 

TEN ITA SPORO TORSCO A 

NOWOŚCI WYDAWKRICZE 
, „Sprawy Narodowościowe”*. Ukazał się 

Nr. 5 „Spraw Narsdowóściowycn*, organu 
Instytutw Badań Spraw  Narodowościowych. 

Na bogatą treść tego numeru (str. 150) 
skiadają się następujące artykuły: 

P. Stanisława |. Paprockiego „Berlin — 
Genewa", zawierający obszerne sprawozda- 
nia z konferencji Związku Mniejszości Naro- 
dowych w Niemczech z dn. 3 sierpnia r. b., 
na której uchwałona została dekiaracja pro- 
gramowa Związku, oraz z V-go Kongresu 
ZSO Narodowych w Genewie: 

. Dr. Jerzego Gliksmana: „Czynni* 
„Bierni* wśród ludności żydowskiej w Polsce. 

P. Dr. A. Krysińskiego ciąg dalszy arty- 
kulu p. t. „Liczba i rozmieszczenie ludności 
polskiej na Kresach Wschodnich”, który wraz 
z ogłoszonemi poprzednio w „Sprawach Na- 
rodowościowych* pracami tegoż autora o licz 
bie i rozmieszczeniu Białorusinów i Ukraiń_ 
ców w Polsce, stanowi charakterystykę ob- 
szarów Rzeczypospolitej z punktu widzenia 
narodowościowego. 

Pozatem numer zawiera, jak zwykle ob- 
szerną, aktualną i interesującą Kronikę ze 
spraw, dotyczących: mniejszości narodowych 
w Polsqe, zagadnień narodowościowych po- 
za Polską i kwestyj mniejszościowych na te- 
renie międzynarodowym, orz2 recenzje. 
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y Restauracji Koteln „ST. GEORGĖS“ 
Różnorodność atrakcyj i upominków. Wspaniała iluminacja i, dekoracja sal górnej i dolnej. 

Do kolacji przygrywać będą dwa komplety muzyczne, 

Konferencja graniczna polsko-lifewska 
W dniu wczorajszym w rejonie Trok nastąpiło spotkanie przedstawicie- 

li naszych władz z litewskimi w sprawie ostatniego wypadku jaki miał miejsce 

pod Łoździanami, gdzie jak donosiliśmy w skrytobójczy sposób zamordowano 

emigranta litewskiego /Woronowicza.Zadaniem przedstawicieli obu stron bę 

dzie zbadanie okoliczności tego tragicz nego wypadku dla ewentualnego ustale 

nia winnych zastrzelenia Woronowicza. 
Z naszej strony w śledztwie biorą udział zastępca starosty na powiat wi- 

leńsko - trocki oficerowie KOP. zaś Litwini wydelegowali naczelnika tego 

rejonu i wyższych funkcjonarjuszów służby bezpieczeństwa. (c) 
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HURT: Izrael Rabinowicz, Wilno, Rudnicka 13. 
B. Rimini i J. Poświański, Wilno, Rudnieka 6. 

Es ARKA kiti a, Li adw Aki baba 3 
Kobiety w ciąży muszą się starać o usu- 

nięcie każdego zaparcia stolca, przez używa- 

nie naturalnej wody gorzkiej Franciszka-józe- 

fa. Kierownicy uniwersyteckich klinik chorób 

kobiecych chwalą jednogłośnie naturalną wo- 

dę Franciszka józefa, gdyż łatwo się ją za- 

żywa i łagodne działania takowej bez ubocz- 

Książka a dziecko 
W pierwszym okresie dzieciństwa, książ- przyjemne. Książka jest im obojętna, 

ka zawiera dwa momsenty ważne dia dziecka, 
które: przy wyborze jej należy uwzględnić. 
Przedewszystkiem obrazek jest dla dwu-trzy- 
letniego dziecka: treścią książki. Przyjemnym 
dodatkiem jest wiersz, który ktoś ze star- 
szych odczyta. Ale nie chodzi tu o treść 
wiersza, tylko o jego rytm i o jego sugestyw- 
ność. Jeżeli się dziecko prędko wierszyka 
nauczy, jest to najlepszy dowód, że mu się 
podobał. Wiersze i piosenki ludowe, które nas 
dorosłych rażą brakiem sensu i nieraz ordy- 
narnością treści, są bardzo lubiane przez dzie 
ci, dzięki prostocie formy i rytmu. 

W tym pierwszym okresie czytanie jest 
mniej miłe dia malutkiego słuchacza niż opo- 
wiadanie. Dość jest zwrócić uwagę na wpa- 
trzone w usta i oczy mówiącego oczki dziec- 
ka, na ich, pełen natężenia wyraz, aby zro- 
zumieć, już chociażby to, że spuszczone nad 
książką powieki czytającego odbierają opo- 
wiadaniu znaczną część sugestywności. 

Zwolna i' niepostrzeżenie nadchodzi dru- 
gi okres, kiedy dziecko już coraz więcej rea- 
guje na treść. Im jaśniejsze, krótsze i zrozu- 
mialsze będą bajki t powiastki, tem wyraźniej 
szy obraz tworzyć będą w umyśle dziecka. 
W tym okresie najmilsze są bajki Konopnic- 
kiej i proste a tak bliskie dzieciom opowia- 
dania Marji Weryho. Re 

Gdy już dziecko samo umie czytać, jak- 
że są ciekawe obserwacje nad niemi. Jedno 
rzuca się chciwie, stara się czytać prędko, 
opuszcza sylaby, ciekawe, co będzie dalej, nie 
zatrzymuje się nad niezrozumiałemi słowami. 
Inne smakuje każde słowo, zwolna suną jego 
oczy po stronicy, zastanawia się nad wszyst- 
kiem, pyta o niezrozumiałe, lub źle przeczy- 
tane słowa. Są też i takie, które bez zapału 
biorą się do książki, czytają, bo nie mają nic 
innego do zrobienia, ale nie jest to dla nich 
zajęciem, tak, jak dla dwu poprzednich typów 

Rozmaitości 
Z.K. Angielski powieściopisarz Edgar 

"Wallace, autor! sensacyjnych, kryminalnych 
fomansów, spędził czas niejaki w Chicago, 
dokąd się wybrał, celem zapoznania się ze 
światem przestępców amerykańskich i ich 
metodami. Najpłodniejszy z powieściopisarzy 
ucieszył się niezmiernie, że w dniu, jego przy- 
bycia” dokonano dwóch porwań i jednego za 
machu bombowego. 

Budując na tak szczęśliwym początku, 
Wallace miał nadzieję być! świadkiem jakichś 
bajecznych, niebywałych w swoich pomy- 
słach zbrodni. Spotkało go jednak rozczaro- 
wanie, któremu dał wyraz w swojej skardze 
zwróconej do chicagowskiej policji: 

Bezsprzecznie» zasłużyliście na waszą 
reputację miasta, w którem się popełnia naj. 
większą ilość zbrodni, ale to nie przeszkadza 
że wasze zbrodnie są pospolite i brutalne, a 
przez to samo nie sąl zajmujące. Z przykro- 
ścią muszę stwierdzić fakt, że nie warto mi 
było przyjeżdżać do Ameryki, gdyż stanow- 
czo zbrodnie popełniane w Paryżu 5а najcie- 
kawsze i najbardziej) sensacyjne. W każdej 
zbrodni najciekawszym momentem jest dro- 
biazgowe i pomysłowe jej przygotowanie i 
przeprowadzenie, zręczne oszustwa, umiejęt- 
ne fałszerstwo pieniędzy i premedytacja, a 
pod tym względem Paryż jest bez | konku- 
rencji”. 

Komplement ten wypowiedziany przez 
Wallaca pod adresem Faryża, nie wywołał 
wśród jego mieszkańców zbytniego entuzjaz- 
mu, co! dowodzi, że są komplementy, które 
chociaż wypowiedziane z najlepszą intencją, 
jednak nie sprawiają przyjemności. 

Jednak nie we wszystkich  dziedzińach 
Amerykanie są tak mało pomysłowi, jak w 
zbrodniach. Trafia się bardzo często,: że wy- 
najdują oni sposoby, napozór bardzo łatwe i 
proste, które w zastosowaniu przynoszą wiel- 
kie ułatwienie w określeniu choroby. lub po- 
stawieniu djagnozy. Pisząc totmam na myśli 
nowy pomysł lekarzy amerykańskich, ułatwia- 
jący określenie przyczyn pewnych chorób 
nerwowych, tak trudnych nieraz do zdefinio- 
wania: Choremu daje się do ręki ćwiartkę 
papieru i ołówek/z poleceniem zapisywania 
wszystkich słów jakie przez myśl mu przejdą 
bez starania się wiązania ich w iakiekolwiek 
bądź zdania. 

Rezultatem tego eksperymentu jesti cał 
szereg oderwanych słów. Po skreśleniu 2 
nak 500 lub 600 słów niemających logiczne- 
go związku, chory wraca zawsze do myśli, 
która go prześladuje. W ten sposób chory 
cierpiący na claustrophobję, po pewnym cza- 
sie zaczął w kółko pisać „Czarna przestrzeń, 
tunel, katastrofać, Po przeprowadzeniu ankie- 
ty zbadane, że będąc dzieckiem był.on świad 
kiem katastrofy kolejowej w tunelu, Chociaż 
katastrofa była nieznaczną i on sam w niej 
nie ucierpiał, ale szok nerwowy, doznany przy 
tem stał! się przyczyną późniejszei choroby. 
Właśnie takie zbadanie przyczyn szoku ułat- 
wia kuracje i pomaga w dużym stopniu do 
uleczenia choroby. : 

Bardzo łatwo jest wypróbować na sobie 
tę; metodę, za każdym razem, gdy męczy nas 
jakieś przygnębienie lub zdenerwowanie. któ. 
rego przyczyn nie umiemy określić, nałeży się 
zmusić do wypisywania słów na kawałku pa- 
nieru. które nas z całą pewnością doprowadza 
do określenia przyczyn! duchowej  depresii i 

może! 
zainteresować, ale mie wzbudza uczuc, sent] 
mentów, nie wzrusza. Jeszcze inne  dzieck: 
jest wyraźnie niechętne do czytania. Woli 
każdą zabawę, a czytanie traktuje jako ciężki 
obowiązek. 

Być może, że stosunek do książki jest 
wrodzony i nie zmienia się już później, w każ 
dym razie od doboru książki zależy bardzo 
dużo. Nudne książki i niedobrane do typu 
umysłowości i zainteresowań, zniechęcić mo- 
gą na zawsze do czytania, najbardziej nawet 
rozmiłowane w tem czytaniu dziecko, cieka- 
we mogą zachęcić — niechętne. 

Na [gwiazdkę kupujemy często szał 
dla dzieci, czasem robimy to bez wyboru, po- 
wodując się wyglądem zewnętrznym, lub ce- 
ną. jest to niedopuszczalne. Wybór mamy 
bardzo duży ałe i trudny. Mamy niestety moc 
tandety, moc zupełnie szkodliwych wydaw- 
nictw. Dla przykładu wspomnę o tak rozpow- 
szechnionej książce: „Pamiętnik Psotnego 
Chłopca*. Książka już przez to _ że jest pr 
sana z błędami ortograficznemi jest niedo- 
puszczalna, koncepty zaś i dówcipy przeważ- 
nie nie są wcale dla dzieci zrozumiałe, ba 
polegają na wypowiedzianych przez Jurka 
naiwnościach, które bawią dorosłych czytet- 
ników. . 

Ciekawą jest obserwacja, jaki typ ksią- 
żek odpowiada najwięcej danemu dziecku. 
Uczuciowe, lubią sentymentalne, z życia ludzi 
i zwierząt. Wesołe najchętniei czytają pogod- 
ne i żartobliwe. żywe i ruchliwe przepadaję 
za przygodami i opisami psot dokonanych 
przez dzieci t zwierzęta. Smutne płaczą nad 
„Kocią mamą”, ale należy ona do  naiułu- 
bieńszych ich książek. Marzące czytają baj. 
ki, a w opowiadaniach o dzieciach, lubia wvo 
hrażać sobie, że są bohaterami opisywanych 
przygód. w. 

  

B.unokratyczie bagno przynaowych 
dei ratyj 

(ZK) Coraz to częściej daje się sły- 
szeć we Francji, utyskiwanie że bagno 
biurokratyczne coraz bardziej się roz- 
przestrzenia, obejmując coraz szersze 
dziedziny życia. Ma się wrażenie że ia- 
kwizycyjny system drobiazgowych de- 
klaracyj obowiązujący obywateli Sowie 
ckiej Republiki został entuzjastycznie 
przyjęty przez wszystkie urzędy francu 
skie, wywołując w całym społeczeńst- 
wie ogromne rozgoryczenie. ° 

Jako dowód tego rozgoryczenia po- 
służyć może blankiet takiej deklaracji 
przesłanej przez francuskiego rolnika je 
dnemu ze współpracowników paryskie- 
go Matin'a. Na blankiecie tym figurują 
drobiazgowe rubryki, ktėre rolnik wy- 
pełnić musi, z całą scisłością: wiele cen 
tńarów żyta, pszenicy, owsa, jęczmie- 
nia, koniczyny i grochu zbiera z każde 
go hektara, wiele kapusty, buraków cu 
krowych, fasoli i t.d. Wiele trzyma ko-. 
ni, krów, wieprzy, owiec, kur, kaczek, 
królików, indyków gęsi i wiele z tego 
jest przeznaczone na criów a wielę do 
uboju. Do tej wiele mówiącej deklaracji 
jest dołączony list wieśniaka zupełnie 
trafnie zdającego sóbie sprawę z celo- 
wości tych deklaracyj i uważającego, 
że urzędy nie powinny się interesować 
ilością drobnych zwierząt domowych 
chowanych przez rolników. „„Jesteśmy 
przecież republikanami, pisze on, a je- 
dnak. niemal codziennie tracimy coś z 
naszych praw i wolności osobistej, za 
to co się zaczyna badaniem inkwizycyj- 
nem, skończyć się musi przymusem re- 
kwizycyjnym. 

ĮPATENTY į 
į na 1930 rok 

wykupuje 

  

szybko i punktuslnie Biuro „Rachu- 
h=*, Wilno, W Pohulanka (. tel. 367 

        

Dr. Witold beglejko 
Choroby wewnętrzne 

przeprowadził się na ul. Kasztąanową 
5 m. 2, przyjmuje 10 121 6 i pół -8. 
si i ZZ 
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nych skutków następuje w krótkim czasie. dopomogą do wprowadzenia w inny nastrój. 

0 pływaniu i pływakach 
Gdyby jakiś poczciwy czarnoksięż- 

mik zaproponował komuś: „Chodź 
pan! Nauczę cię jak należy złożyć rę- 
ce, jak przekrzywić ciało, jak machać 
nogami—i pffif—polecisz sobie bez 

_ niczyjej pomocy, bez *żadnego apara- 
| tu, niczem ptaszekl“ Cymbala, ktėry 

odmówilby wzięcia odpowiedniej lekcji, 
wszyscy nazwaliby zgodnie: durniem; 

 —móc nauczyć się fruwać i nie na- 
__ uczyć się, to byłby szczyt kretyństwa, 

dzisiaj nikt nie wyobraża sobie nawet 
| by podobny tłomok mógł istnieć na 

świecie; „a jeżeli i znalazłaby się nie- 
_ dojda, nie pragnąca umiejętności swo- 
bodnego poruszania się w przestwo- 
zu, to w każdym razie nie wśród 
mych znajomiych* pomyślałby każdy z 

_ pewnością. 

Nie mam tej pewności, raczej od- 
" wrotnie—jestem pewien, że zcałe rze- 

sze grzeszników  zaprotestowałyby 
przeciw tym trudnym i karkołomnym 
ewolucjom powietrznym: „czyż nie 
wystarcza nam człapanie po "tej mat- 
ce—ulicy?!* mówiliby z pobožnem 

_ wetchnieniem 
_ Jestem pesymistą nie bez powodu. 
Widzę co się dzieje z pływaniem: 
nietrudno o czarnoksiężnika, któryby 
nauczył utrzymywania się na wodzie 
i swobodnego poruszania, a jednak... 
a jednak woda jest, dla połowy przy- 
najmniej obywateli, tem czem woda 
Święcona dla czarta: straszną, potwor« 
ną, znienawidzoną cieczą. Móc poru- 

 Szać się w całkiem odmiennym ży:     

wiole, móc ujarzmiać całe masy wodne 
i—nie skorzystać z takiej okazji — to 
uiepojęta dla mnie abstynencja. Jak 
można nie umieć pływać? Jak można 
bać się wpadnięcia do rzeki, do sta- 
wu, do większej kałuży? 

BCzłowiek nie umiejący pływać wy: 
Stawia sobie tem samem Świadectwo: 
niezdarności, niedbalstwa, niechluj. 
stwa, tchórzostwa, 
nieprzezorności, nieostrożności, 
poty i jeszcze wielu innych wad. 

Znana jest historja kapitana Bros- 
sa. Dobry, ale tępy z kościami czło- 
wiek—nie chciał się uczyć pływać, 
dowodził, że jest mu to niepotrzebne. 
Podczas pierwszej i ostatniej podróży 
„Titanic'a" kapitan Bross był na nim 
pasażerem. Kiedy statek —olbrzym za: 
czął toaąć kapitan tylko kiwał głową 
melancholijaie: „taka potęga idzie na 
dno — rozmyślał --a przecie stworzona 
do pływanie, to cóż dopiero ja siero- 
ta maleńka, dobrze przynajmniej, że 
nie traciłem czasu w młodości na 
niepotrzebną naukę--i tak do Ame- 
ryki terazbym nie dopłynął." W 
ostatniej chwili jakiś marynarz dał mu 
potężnego kopniaka—kapitan przele- 
ciał nad barjerką, wpadł do wody— 
tuż obok spuszczonej łodzi ratunko: 
wej. Wyciągnięto go, „ocucono. Po 
paru dniach natknęli się na statek— 
zostali uratowani. Odtąd Bross na- 
brał wielkiej pewności siebie— „co jak 
co, mawiał ale ja nie jestem  prze- 
znaczony do utonięcia!* W kilkana- 
Ście lat potem, w 1925 roku, kapitan 
wracał pieszo od swego sąsiada —z 
imienin. Przechodząc koło gnojówki 

lekkomyślności, 8 
glu į; 

poślizgnął slę, bęc—wpadł do wody. 
Nazajutrz wyłowiono jego trupa: w 
gnojówce dwumetrowej głębokości — 
o obwodzie dziesięciometrowym; był o 
metr od brzegu i nie mógł się wyra: 

- tować. 
Nie żałuję bęcwała — żałosny ten 

R: należał mu się znacznie wcześ- 
niej. 

Piękna to rzecz pływać, zwłaszcza 
dobrze pływać. Z pośród najprzeróż- 
niejszych mistrzów kto wie czy nie 
najwięcej imponują właśnie pływacy. 

Niema między nimi takiej specjali 
zacji jak. między lekkoatletami: mistrz 
na sto metrów jest równie groźny na 
400 i 1500 metrów. To też paru ludzi 
zaledwie na całym Świecie walczy 
międ y sobą inni zgóry wiedzą, że 
przegrać muszą. 

Najszybszym na setkę jest Jonny 
Weismiiller — Amerykanin. Był on na 
praktyce u szewca i ,Spisywał się jak 
najgorzej: leniwy, nieobrotny, ciężki, 
Wieczorami po skończonej pracy, 
Szedł codziennie kąpać się do po- 
bliskiego basenu, tam zwrócił na nie- 
go uwagę miejscowy trener; „z taką 
budową ciała, mając stopy i dłonie 
dwa razy większe niż u normalnych 
ludzi, trzeba być idjotą by chcieć być 
szewcem — mówił Jonnyemu—powinie- 
neś zostać mistrzem pływackim". Po- 
roku Weismiiller rzucił Swego maj- 
stra i wynajął ośmiopokojowe miesz: 
kanie: był już asem. | odtąd, t. j. od 
dziesięciu lat, nie uległ nikomu na 
setkę — ustanowił rekord Światowy (54 
sekundy), zwyciężył na trzech kolejno 
Olimpjadach. 

Drugim fenomenem wodnym jest 
Szwed Arne Borg. Tego specjalnością 
są dystanse 400 i 1500 mtr. Zbudowa- 
ny niepozornie, obdarzony kolosalną 
wytrzymałością, jest wzorem — ргасо- 
witości i systematyczności. Trenuje 
codziennie po 4 lub 5 godzin, plu- 
szcze się w wodzie Qd rana do wie- 
czora, Stara uosobić się z rybami. 
Wciąż podróżuje, odwiedził parę razy 
każdy zakątek Świata gdzie pływać 
naprawdę umieją. Dzięki tej jego 
manji został wykryty jedyny odpo: 
wiedni dłań konkurent—Australijczyk 
Charlton. Mianowicie w Melboeurne, 
nieznany nikomu, olbrzymi szesnasto- 
letni chłopak pokonał na jakichś za- 
wodach, ukazującego Się na gościn- 
nych występach, samego Arne Borga. 
Sława jego została odrazu ustalona— 
cała sportowa Australja rzuciła się 
na rodzimego genjusza. Okazało się, 
że Charlton jest synem bardzo boga 
tego fermera, że mieszka stale na wsi, 
że pomaga ojcu w- gospodarce, że 
między wygnaniem bydła na pastwisko 
a nakarmieniem prosiąt pędzi do jezio- 
ra, gdzie trenuje zajadle. 

Na Olimpjadzie w Paryżu Charlto- 
nowi udało się zwyciężyć ponownie 
Arne Borga na 1500 metrów. Udało 
się, gdyż Szwed nie był akurat w 
formie — był to zresztą ostatni jego 
sukces, odtąd Arne Borg wyprzedzał 
go zawsze. Rok temu w Amsterda- 
mie uległ mu bezapelacyjnie. 

Papa Charlton nie jest zadowolo- 
ny z wyczynów swego 53ynalka: „le- 
piejbyś siedział w farmie i robił swo- 
je zamiast obijać się po zawodach— 

powtarza mu stale; nie pozwala mu 
wyjeżdżać do Europy przy innej oka- 
zji jak na Olimpjadę, nie pozwolił 
pojechać do Ameryki, choć ofiarowy- 
wano mu bajońskie sumy Widocznie 
stary farmer uważa, że lepiej zarobić 
parę setek dolarów na wyhodowaniu i. 
sprzedaniu wieprzka niż kilkadziesiąt 
tysięcy na produkowaniu publicznem 
umiejętności swego cielska. 

Pływanie jest sportem, w którym 
kobiety najbliżej stoją mężczyzn, to 
znaczy, że różnice w wynikach są 
mniejsze niż w jakiejkolwiek innej 
dyscyplinie. Najsławniejszą kobietą— 
rybą była Gertruda Ederle — Amery- 
kanka. Mając 20 lat ta 95-kilowa 
dziewczynka ustanowiła szereg rekor- 
dów Światowych: od najkrótszych do 
najdłuższych dystansów. Toteż w 1924 
roku na Olimpjadę paryską  przyje- 
chała jako pewna mistrzyni, nikomu 
nawet do głowy nie przychodziło, że 
„Trudchen* może zostać pobitą — ona 
sama nie widziała podobnej možli- 
wości. 

A jednak została. | to kolejno we 
wszystkich konkurencjach; biły ją 
wprawdzie tylko koleżanki — Amery- 
kanki, ale było to dla niej niemniej 
bolesne. Rozzłościła się Gertrudka, po- 
stanowiła zadziwić świat innym spo- 
sobem — przepłynięciem kanału La 
Manche. Do owego czasu dokonało 
tego zaledwie pięciu mężczyzn - Suli- 
wan zużytkował 27 godzin — rekord 
powolności, Tiraboschi 16 i pół — 
rekord szybkości. 

Ederle zamieszkała nad kanałem, 
trenowała solidnie, prowadziła odpo- 

С Ука ЙА ала 

wiedni tryb życia. Spróbowała parę 
razy— nie udało się, musiała włazić 
do eskortujących ją łodzi. Nie rezy- 
gnowała—za czwartym razem powio- 
dło się Świetnie: w 14 godzin i 20 
minut sforsowała La Manche. Wyczy- 
nem tym zdobyła Ederle wielką słą- 
wę — przekonano się, że specjalistka 
od stu metrów może pod względem | 
wytrzymałości iść z wielorybem w 
zawody; mężczyzni  zdębieli: czyżby 
kobieta prześcignęła ich wszystkich. 

Wkrótce się okazało, że nie. Nie- 
miec Verkótter i Francuz Marin, dziw- 
nym zbiegiem okoliczności obaj pie- 
karze z zawodu, przepłynęli kanał w 
czasach grubo lepszych: 12 godzin z 
minutami. Ten niemniej „czyń Ederle 
jest w dalszym ciągu wspaniały i go- 
dzien zazdrości — w Polsce, podob. 
nież jak wznakomitej większości państw 
Śwłata, nie miałaby ona godnych sie- 
bie  współzawodniczek ani nawet 
współzawodników. 

Porównując bowiem czasy osią- 
gane przez naszych mistrzów z wy: 
nikami Ederle widać odrazu, że ta 
Stukilowa dziewoja nabiłaby naszych 
Kotów, Matysiaków i Schreibmanów w 
butelkę. Na 1500 metrów. pobiłaby 
sztafetę złożoną z tych trzech pseudo- 
asów. A przecie są dziś w Ameryce 
lepsze zawodniczki od Ederle! Przy- 
p to stanowczo: kobiety amerykań - 
skle lepiej pływają od naszych naj 
lepszych zawodników. 

Wstydi!l 
Karol 
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Bandyta pada od 
Ostatni uczestnik zabójstwa 

kuli policjanta 
post. Zawadzkiego unie- 

szkodliwiony 

Po otrzymaniu wiad 

go na trakcie Wilno — Osz 
omości o zabójstwie poster. Zawadzkie- 

miana, o czem podawaliśmy obszer- 

, władze policyjne wszczęły energiczną akcję śledczą. 

la Wadiowo; że die było dziełem rąk trzech bandy- 

tów, z których dwuch ujęto natychmiast, t zeci zaš -nazwiskiem 

Ostapko zdołał zmylić czujność i 

li ji Państwowej 

2000 zł. za ujęcie lub wskazanie 

tek 27 b. m. o godz. 
Państwowej w Oszmi 

skryć się. Główna Komenda Po- 

w Warszawie wyznaczyła nagrodę w sumie 
miejsca pobytu bandyty. W pią- 

6.ej wieczorem Komenda Powiatowa Policji 
anie dowiedziała się, iż Ostapko przebywa 

we wsł Gredejki na terenie gmilny graużyskiej, że jest uzbrojo- 

ny w dwa rewolwery 

niężną w złocie. Ostap 
i przygotowywał się 

i że widziano u niego większą kwotę pie- 
ko młał za klika godzin uciec do Rosji 

do przekrocze:ła granicy, w czem miala mu 

pomagać matka. Oczekiwał podobno tylko na przyprowadzenie 

mu konła. Natychmiast po otrzy 

dant powiatowej 

z kilku posterunkowymi udał się 

wał się bandyta, Ostapko, widząc, 

maniu tych wiadomości komen- 
Policji Państwowej komisarz Hołówko wraz 

do miejscowości, w której ukry- 
że jest otoczony przez policję, 

da! szereg strzałów w kierunku policjantów na szczęście jednak 

chybił 
Gdy policja wkroczyła już do mieszkania bandyta oddał sze 

reg strzałów paczem przez drugie wejście rzucił się do ucieczki 

w kłeruńku zarośli. Jedna z kul dosięgła uciekającego. Ciężko 
ranny do stał się do rąk policji. Przewieziony do szpitala w Osz- 
miąnie zmarł. 

W ten sposób unieszkodliwiony został trzeci uczestnik za- 

bójstwa śp. posterunkowego Zawadzkiego. 

KR 
NIEDZIELA 
29 Dziś | wschód sł. gim 46 

Tomasza Zachód sl g. i4 m. 55 
Jutro 

Sab na   

  

Spostrzcženia meteorologiczue Zaitadu 
Meteoro-ogji U. $. 6. 

2 dnia 18 — XII 1929 r. 

Giśnienie Vo gz 
średnie w m. | 

Temperatura | 
śiia / RIC 

Opad za do- 
B m m. , 

Wiau 
przewaźający ) Południowy 

U wag!: pochmurao, śnież 
Mia.mum za dóbę — 80C 

Max mum za dovę —540C 

iendencja barometyczna staa stały 
  

NABOŻEŃSTWA 

" -— (k) Rozkład nabożeństw niedzielnych. 
Bazylika — godz. 6 prymarja, g. 8.30 Msza 

św. z suplikacjami, g. 9.30 wotywa godz. 10 
' m. 15 suma celebruje ks. prałat Sawicki, ka 

zanie wygłosi ks. kan. St. Maciejewicz, godz.   

16 nieszpory, przed nieszpórami wykład E- > 

turgiczny ks. kan. Cichońskiego. - 
Kościół św. Jana. Godz. 6 prymarja, godz. 

9 Мхга św. godz. 10 Msza św. Z kazaniem 

o tej samej godzinie, Msza św. w kaplicy, 

NMP Pocieszenia godz. 11 suma, godz 16.30 

wykład liturgiczny z Pisma św. godz. 17 nie 
szpory. ‚ ; 

Kościół Ostrobramski godz. 6 prymarja, 
godz. 8 Msza św. w kaplicy, godz. 9 woty- 
wa w kościele, godz. 11 suma, godz. 16 wy 
kład Pisma św., godz. 16.30 nieszpory, godz. 
17 litanja Loretańska w kaplicy. ; 

Kościół św. Jerzego, godz. 7 prymarja, 
godz. 10 Msza św., godz. 11 Mszą św. z 

kazaniem. = 
Kościół św. Ducha, godz. 7 prymarja, g. 

8.30 wotywa, godz. — 11 suma z kazaniem 
godz. 16 nieszpory. 7 

Kościół św. Kazimierza, godz. 6 prymarja 
godz. 8 Msza św. cicha, godz. 9 Msza Św. 
cicha, godz. 10 Msza św. z kazaniem, godz. 
11 suma, godz. 17 nieszpory, 

Kościół św. Trójcy, godz. 6 prymarja, 
między godz 11.30 a 12 rozpoczyna się suma, 
godz. 18 nieszpory. ; 

Kościół po Bernardyński godz. 6 prymarja 
godz. 8 Msza św. cicha, nauka, godzina 11 — 
suma, godz. 4.30 wykład z Pisma św. godz. 
17 nieszpory. * 

„' Kościół $w. Ignacego, godz. 9 Msza św.. 
dla wojska z kazaniem, godz. 12 Msza Św. z 

ości! św. Rafała, god ościół św. Rafała, godz. 6 prymarja, g. 
9 — Msza św., godz. 11 — Aina MP Ė 

_ nieszpory. 
Kościół Wszystkich Świętych, godz. 6 pry 

marja, godz. 9 — wotywa, godz. 11 suma, 
godz. 16 — nieszpory. 

Kościół św. Stefana, godz. 6 prymarja, g. 
10 — suma, godz. 16 nieszpory. 

Kościół św. Anny, godz. 10 — Msza św. 
czytana. 

Kościół Bonifraterski godz. 680 prymarja, 
godz, .8 Msza św. cicha, godz. 10 suma, godz. 
17 nieszpory. 

Kościół św. Piotra i Pawła na. Antokolu. 
godz. 6 prymarja, godz. 11 suma, godz. 17 
nieszpory. 

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP g. 
wa W, godz. 10.30 suma, godz. 16 nie- 

  

  

ry. 
Kościół św. lakóba. godz. 6 prymari Е 
Msza św. godz. 10 wotywa, Godz 11 2 

suma, 16 nieszpory. 
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(3) 
  

ONIKA 
URZĘDOWA 

— (y) Powrót p. wojewody. P. wojewo- 
da Raczkiewicz powrócił z urlopu świątecz- 
nego i objął urzędowanie. 

MIEJSKA 
— (a) Zamknięcie kinematografu. Z po- 

lecenia władz administracyjnych zamknięte 
zostało kino „Lux'* przy ulicy Mickiewicza. 
iSpowodowane zostało to tem iż kasa kinemato 
grafu dopuszczała się sprzedaży biłetów nieo- 
stemplowanych przez įwydziai widowiskowy 
Magistratu powodując tem samem straty dla 
miasta. 

— (a) Uwaga policji na zachowanie się 
strajkujących. / związku z zanotowanemi 
wypadkami terroru ze strony strajkujących 
policja otrzymała polecenie zwrócenia bacz- 
nej uwagi na zachowanią się strajkujących 
pracowników żydowskich i niedopuszczania 
do jakichkolwiek ekscesów. 

— (0) Nowe przepisy o kwestarstwie. Do 
wiadujemy się, że władze administracyjne wy 
dadzą wkrótce przepisy, mające na celu 
wzmocnienie kontroli nad kwestami. Tak 
więc przedewszystkiem wzbroniona będzie 
sprzedaż żetonów i nalepek bez oznaczenia 
ceny. Pozatem ogłoszony zostanie apel do lu- 
dności by nie dawała naddatków Co się tyczy 
skarbonek, to istnieje tendencja skasowania 
ich i zastąpienia właśnie przez nalepki lub 
przez żetony z oznaczoną ceną. 
— (0) Zwiększenie bezrobocia. Z powodu 

braku zamówień stanęły ostatnio tartak Gier 
szartera przy ul. Antokolskiej i tartak Parnesa 
na Łukiszkach, oraz z dniem 1 stycznia staje 
tartak Swirskiego es Zwierzyńcu. W związku 

powy. acio pracę-przeszło”tG0 roc 
botników. ow 22 z 

— (0) Biuro dla najmu służby domowej. 
lak już w swoim czasie donosiliśmy z dniem 
10 grudnia zostały zlikwidowane wszystkie 
prywatne biura najmu służby domowej. Biura 
pozostały tylko przy Państwowem Urzędzie 
Pośrednictwa Pracy, przy stowarzyszeniu pań 
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RÓŻNE. 

— Komunikacja autobusowa Wiłno — 
Grodno — Białystok. Dowiadujemy się, że z > 
dniem 2 stycznia 1980 r. rozpoczną kursować 
autobusy imarki „Brockway” bezpośrednio na 
linji Wilno —! Białystok przez Grodno. Auto- 
busy te są zaopatrzone w najnowsze urządze- 
nia, z których najważniejsze — specjalne pie 
cyki, pozwalające utrzymywać temperaturę 
pokojową w autobusie nawet podczas naj- 
większych mrozów. Autobusy  * marki 
'„Brockway”, które wykazały w sezonie let- 
nim wspaniałą sprawność, dadzą możność 
utrzymania stałej, regularnej i wygodnej ko- 
munikacji na nowej linji. ! 

Dokładny rozkład jazdy dziewięciu auto- 
busów, kursujących codziennie, podamy w 
dn. 31 grudnia b. r. ! 

— (0) Sprawa obiadów domowych. Do- 
wiadujemy się, że na podstawie ustawy o pra 
wie przemysłowem, sprawa zakładów t. zw. 
„domowych obiadów* będzie w na fbliższym 
czasie uregulowana w formie przepisów. 
Wszystkie osoby zajmujące się zawodowo 
wydawaniem płatnych obiadów, będą musiały 
się zarejestrować w wydziale przemysłowym 
Macistratu, przedstawić plany lokali, w któ- 
rych obiady są wydawane i w ten sposób bę 
dzie zagwarantowana zdrowotność tych 'obia- 
dów, jak również kontrola nad niemi. 

—Podziekowania. Niniejszem składam Ser 
deczne podziękowanie zrzeszeniu - Nofarju- 
szów i pisarzy hipotecznych w Wilnie za 250 
zł., wydziałowi matematyczno - przyrodnicze- 
mu USB — 105 zł. oraz szkołe rzemiósł T-wa 
Artystów Plastyków 50 zł., ofiarowanych na 
rzecz Żłobka im. Marii. 

Jedwiga Brensztejnowa. 
sog 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziś te- 

atr na Pohulance czynny dwukrotnie po po- 
łudniu o godz. 3.30 po cenach zniżonych „Sen 
nocy letniej", wieczorem o godz. 8 „Mirla 
Efros* z Wandą Siemaszkową. 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś dwa przed 
stawienia. Po południu o godz. 3.30 „Fotel 
4T'. Wieczorem o godz. 8 „Mysz kościelna” 

— Poranek I. Paderewskiego w teatrze 
mi ejskim w Lutni. Dziś w niedzielę ku ucz- 
czeniu 70 rocznicy urodzin znakomitego kom- 
pozytora i najsławniejszego p. ianisty odbę- 
dzie się koncert poranek poświęcony twórczo 
ści I. Paderewskiego. Solistką będzie Marja 
Swięcicka, znana z występów w Warszawie 
i Paryżu. Udział bierze Wileńska orkiestra 
symfoniczna pod dyrekcją Adama Wyleżyń 
skiego. Początek o godz. 12 w południe. Bi 
lety nabywać można w kasie teatru w Lutni 
od godz. 11 rano, 

Jasełka Ostrobramskie. W niedzielę 29 
grudnia br. i 5 styc znia 1930 r. w sali Miej 
skiej odegrane zostanie jasełka pod znanym 
tytułem „Betleem Połskie* Rydla, początek 
przedstawienia o godz. 12.30 po południu. Ja- 
cełka te zorganizowane zostały przez sekcję 
dramatyczną przy ognisku parafjalnym Qstro- 
bramskiem, pod kierunkiem p. architekta Ko- 
sowskiego. Dochód z przedstawienia przezna 
cza się na potrzeby społeczno - dobroczynne 
parafji Ostrobramskiej. 

Co GRAJĄ W KINACH? 
Wanda — Diablica z Trypofsu. 
Słońce — Tajemtica skrzynki pocztowej 
Ognisko kol. — Ramona (Biały orzeł) 
Światowid — U łubienica Wiednia, 
Lux — Pat i Patachon jako strażnicy 

Miejskie — Ludzie morza. 
Picadilly — Ludzie bez obficza, 
Hollywood — Grzechy ojców. 
Heljos — Kobieta i pajac. 

WYPADKI I KRADEZE 
(c) Wypadki za dobę. Ż4 czas%d 27 

«do 28 bm. do godziny 9 rano zanotowano w 
Wilnie ogółem 29 wypadków. W tem było 
kradzieży 2, zakłóceń spokoju i nadużycia al 
koholu 14, przekroczeń adminittracyjnych 3, 
resztę podajemy w skróceniu w tej samej 'ru- 

bryce. i 
— (c) Samobójstwo młodej dziewczyny. 
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KARA ŚMIERCI ZA ZAMORDOWANIE 
RODZICÓW. 
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Sąd Okręgowy w Wilnie urzędując na 
sesji wyjazdowej w Wilejce 1ozpoznał m. in. 
sprawę Jana Dziadonia, oskarżonego o zabój- 
stwo rodziców. 

Po,zapoznaniu się z materjałem dowo- 
dowym Sąd, któremu przewodniczył sędzia 
p. Bobrowski, wyniósł wyrok skazujący Dzia- 
donia na karę śmierci przez powieszenie. 

Jak się dowiadujemy Dziadoń ma za so- 
bą przeszłość kryminalną. 

Szczegółowe sprawozdanie z.tego proce- 
su podamy w następnym numerze. (y) 

SMUTNY KONIEC „INSPEKTORA KO- 
MINOW“. A 

Jerzy Piotr Jabłonowicz vel Zabronowicz 
sianął przed Sądem Okręgowym oskarżony 
o pomysłowe oszustwo. Znając stosunki na 
wsiach; ciemnotę włościan i niezbyt dużą do- 
zę sprytu sołtysów i wielu wójtów, sporządził 
on Sobie legitymację, opiewającą na imię 
wachmistrza rejonowego — lotnego oddziału 
straży ogniowej w. Wilnie, upoważniającą go 
do przeprowadzania inspekcji kominów na 
we wsiach. 

Mając takie zaświadczenie sprytny oszust 
zwracał się do urzędów gminnych, a następ- 
nie przeprowadzał lustrację pobierając po 30 
groszy od komina. 

Trwało to długo, aż po jednej z awantur 
wywołanej przez „pana inspektora" wójt 
gminy zwrócił się do straży wileńskiej z proś 
bą o cofnięcie delegacji niespokojnemu lustra- 
torowi. W ten sposób oszustwo zostało zde- 
maskowane i autor jego został aresztowany. 

W trakcie dochodzenia policyjnego wy- 
szło na jaw, że pornysłowy oszust nazywa 
się Zabranowicz i był już czterokrotnie ka- 
rany za różne oszustwa. Ta okoliczność oka- 
zała się wysoce obciążającą dla niego, to też 
Sąd uznając recydywę wyniósł wyrok Stiro- 
wy: trzy lata demu poprawy. 

Wójt miadziolski przyczynił się do unie- 
szkodliwienia oszusta, który mógł jeszcze 
przez długi czas grasować po wsiach okrada- 
jąc pomysłowo łatwowiernych kmiotków i 
nieostrożnych wójtów. (y) 

zmarła nagle dn. 24 grudnia 1929 r. 

na Antokolu dn. 30 grudnia o 
na cmentarzu Rossa. 

odstępie otruł narzeczoną, by ożenić się 1 drugą kobietą 
W dmu 27 bm. do szpitala żydowskiego została dostarczona 25 letnia Marjanna 

Szyrwińska służąca jednegc z lokatorów przy ulicy Trockiej 5. Wobec tego, że chora zdra 
dzała PORY zatrucia powiadomiono o tem policję która poddała Szyrwińską szczegółowym 
badaniom Ż zeznań jej wynikło, że została ona otruta przez narzeczonego Józefa Wier- 
rikowskiego z zawodu kolejarza zamieszkującego w Wilnie przy ul. Wielkiej 48. 

W wieczór wigikjny Wiernikowski który utrzymywał z Szyrwińską bliższe stosunki 
od paru lat, przyszedł do niej z zamiarem spożycia wspólnej wieczerzy. : 

W czasie kolacji Szyrwińska uległa namowom narzeczonego i wypiła szklankę piwa, 
które Wiernikowski przyniósł ze sobą. Zaraz potem Wiernikowski pożegnał Szyrwińską 
obiecując przyjść na drugi dzień, 

Już w nocy dziewczyna dostała bołeści żołądkowych lecz sądząc, że nie spowoduje 
to żadnych komplikacyj nie zwróciła na nie większej uwagi. Pierwszy i drugi dzień świąt 
przyniósł jedynie pogorszenie, a gdy w piątek Szyrwińska nie mogła wstać z łóżka chlebo- 
dawcy jej zdecydowali się wezwać iekarza, 

Po złożeniu tych zeznań stan chorej znacznie się pogorszył i mimo zabiegów 
lekarskich zmarła ona wśród strasznych boleści, ; 

Policja mając zeznania tragicznie zmarłej jako też pewne dane zebrane ze swej strony 
postanowiła aresztować Wiernikowskiego. W mieszkaniu go jednak nie znaieziono bowiem 
w pierwszy dzień świąt wyjechał on do Landwarowa. Gdy udano się do Landwarowa i 
odnaleziono poszukiwanego, powody otrucia Szyrwińskiej stały się zupełnie jasne. 

Okazał. o się bowiem że Wiernikowski w tajemnicy przed Szyrwińską miał drugą 
narzeczoną zamieszkującą stale w Landwarowie z którą w drugi dzień świąt Bożego Na- 
rodzenia wziął ślub. у 

Wiedząc, že Szyrwińska powołując się na czynione 
ślub z inną kobietą, Wiernikowski postanowił ją usunąć. 

Szatański swój płan wykonał w ten sposób że do butelki piwarwsypał trucizny dzia- 

jej obietnice niezgodzi się na 

_„.łającej. stopniowo... Sądził, że-w-ten sposób uda mu się zgładzić niewygodną narzeczoną 
bez zwrócenia na siebie jakiegokolwiek podejrzenia. 

Nie przypuszczał, że właśnie stopniowo działająca trucizna umożliwi jego ofierze 
wyznanie całej prawdy i zdemaskuje go. ` 

Wiernikowskiego z domu świeżo zaslubionej żony przewieziono do Wilna i skierowano 
do, prokuratora, który zarządził osadzenie gona Łukiszkach. | Przeczy on kategorycznie, 
zarzucanej mu zbrodni negując nawet stwierdzon fakt częstowania zmarłej piwem. (c) 

KV JAK NOK Ki IIS III III + 

Osobne zawiadomienia ro7ssłane nie beda, 

zostanie na cmentarzu w Połoneczce da, 

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna 

miłosierdzia św. Wincentego a Paulo i sto- Wczoraj w godzinach obiadowych wystrza- 
warzyszeniu św. Zyty, z dniem zaś 1 stycznia łem z rewolweru usiłowała odebrać Sobie ży- 
uruchomione zostanie przy związku zawodo. tie 20 letnia Walentyna Gotowska zamiesz 
wym służby domowej społeczne biuro pośre 
dnictwa pracy przy uł. Wielkiej 34. 

SZKOLNA 
— Dyrekcja Gimnazjum im. Kr. Zygmun- 

ta Augusta wzywa pp profesorów UCZ. 
niów gimnazjum do wzięcia udziału w nabo- 
żeństwie żałobnem i pogrzebie śp. Henryka 
Burhardta, nauczyciela Gimnazjum, w dniu 
30 grudnia rb, o godz. 9 w kościele Trvnitar 
skim na Antokolu, 

TOWARZYSKA. 
— (9) Z kroniki towarzyskiej. Wczoraj o 

godz. 7 wieczór JE ks, biskup Bandurski po- 
biogoslawit w kościele św. Michała związek 
małżeński pomiędzy p. Helena Jadwigą Pogo- 
rzelską, córką kuratora Okręgu Szkolnego a 
p. Teodorem Nagurskim urzędnikiem Wileń- 
skiej Izby Przemysłowo - Handlowej. 

KOMUNIKATY 
— Z Izby |Przemysłowo - Handlowej. Izba 

Przemysłowo - Handlowa w Wilnie podaje do 
wikdomości osób zainteresowanych, że pod 
ług otrzymanych wiadomości przedstawia się 
możność eksportu do Włoch flaków oraz о- 

  

kała przy ulicy Antokolskiej 32 
Desperatką korzystając z chwilowej nieo- 

becn domowników oddała do siebie strzał 
raniąc się niebezpiecznie w pierś, Kula przesz- 
ła ponad sercem, naruszyła płuca i wyszła 
pod łopatką. 

Ranną odwieziono do szpitala św. Jako- 
a, gdzie dokonano operacji chirurgicznej. 

Przyczyną rozpaczliwego kroku miał być 
zawód miłosny. 

  

b 

— (c) Kradzież na dworcu. Wczoraj ra- 

no z wagonu pociągu przybyłego z Warsza- 
wy skradziono walizkę fibrową Z zawartością 
różnej garderoby + dokumentów na imię po 
szkodowanego Izraela Rządzińskiego, stałego 
mieszkańca Warszawy. Ponadto w walizce 
znajdowały się 2 książeczki Pocztowej Kasy 
Oszczędnościowej nr.nr. 690168 i 5476. Kra- 
dzieży dokonano w chwili gdy Rządziński szy 
kował się do wyjścia i na chwilę tylko odda- 
ił się ze swego przedziału by wezwać traga- 
rza. 

— (y) Kłusownik strzelą do gajowego. W 
lesie państwowym twereckiego leśnictwa ga- 
jowy lan Dobejko napotkał kłusownika. Ten 

rzelł do gajowego: z fuzji myśliwskiej i 
zorów oczyszczonych i zamrożonych; znacz. przestrzelił mu 14 śrutami kožuszek. Ślady do 
ne ilości wspomnianych artykułów konsumu- 
ią miasta włoskie w sezonie zimowym, w 
szczególności Genua, Wenecja i Medjołan. 

Bliższych informacyj może udzielić Izba 
Erzemyslowo - Handlowa w Wilnie, ul. Tro- 

— Z Twa Historycznego. Dn. 30 bm. w 
poniedziałek o godz. 7.30 wieczorem odbędzie 
się w lokau seminarjum histor. (Zamkowa 
11) posiedzenie Wileńskiego Oddziału T-wa 
Historycznego. Na porządku dziennym odczyt 
prof. dr. T. E. Modelskiego p.t. „Powo- 
łanie Lelewela na katedrę historji w Wilnie“. | 

Goście mile widziani. 

„Po odczycie — posiedzenie zarządu Od- 
działu. 

  

WÓDKI CZYSTE 

atm Va Sint 

„LUKSUSOWA 

  

prowadziły do ujęcia Wacława Teliczana ze 
wsi Witanv, gm. twereckiej, którego przytrzy 
mano i odesłano do Sądu Grodzkiego w Świę 
cianach 

— (c) Śmiertelne zaczadzenie. Przy ulicy 
Lubelskiej 3 zmarła Antonina Norejko. Zacho 
dzi przypuszczenie, że Bmierć nastąpiła wsku 
tek zatrucia czadem. || 3 

Przed świętami właścicieł mieszkania wyje 
żdżając na kilka dni z Wilna wynajął Norejko 
by pilnowała mieszkania podczas jego nieo- 
becności. 

Gdy wczoraj mieszkanie otworzono znale 
ziono ią bez Życia. : 

Ciało zmarłej przewieziono do szpitala św. 

Jakóba, gdzie zostanie poddane badaniom Ie- 

maj 
я 

: Zwykł e w butelkach „Wyborowa* 
mocy 40 — — 45° pojemnošci mocy 402 — — 45° 
w sprzed. detal. wraz z butelką ka w sprzed. detal. wraz z butelką : 

45160 0.25 zł 165 zł. 1.80 ) 
zł. 2.80 zł. 3.05 0.50 zł. 3.15 zł. 3.50 

zł. 5,45 zł. 6.00 1.00 zł. 6.25 zł. 6.90 

za 0.75 litra Zł. 1.—w sprzedaży detalicznej wraz z butelka. 

karskim w celu ostatecznego ustalenia przy- 

czyn zgonu. 
(c) Kradzież aparatu radjowego. Ze 

składu Mieczysława Gniatowskiego przy uli 

cy św. Jańskiej 9, skradziono aparat radjowy 

3 lampkowy będący własnością Jana Herma- 
nowicza zamieszkałego w Królewszczyźnie. 
Kto dokonał kradzieży ustala policja. 
пЕ ж 

ph (c) Bójka na noże w piwiarni przy ul. 

Oranżeryjnej. Znany awanturnik Wincenty 

Szklanko (Poleska 7) którego „występy” nie 

raz już notowaliśmy po dłuższem wypoczyn 

ku w więzieniu znowu daje znać o sobie. Ww 

trzeci dzień świąt t.j. w ubiegły piątek wie- 
czorem w piwiarni przy ułicy Oranżeryjnej 4 

będący tam na libacji wymieniony Szklanko, 
wszczął awanturę z obecnym tam również 

kilku ułanami. W trakcie bójki Szklanko wy 

dobyt nóż i ranił ciężko w głowę i nogę jed- 

nego z ułanów, Jana Dzwonkowskiego. | 

Rannego przewieziono do szpitala wojsko- 

wego. PARĘ 
Mote sbego iSzklanko policja ujęta. 

Spodziewać się należy, że niepoprawne 

go awanturnika władze sądowe osadzą w 

więzieniu. Wymaga tego bezpieczeństwo pu- 

bliczne, ponieważ tego rodzaju typy winne 

być bezwzględnie wyeliminowane ze społe- 

czeństwa. Wskazanem również byłoby żeby 

takim Szkłanko zainteresowali się lekarze bo 

również jest możli'we, że jest on chory. Wy- 
starczy bowiem przypomnieć dotychczasowe 

jego zachowanie się. 

— (c) N zgon. Zasłabł nagle i po 
chwili S t iau Sienkiewicz lat 
zamieszkały przy ul. Ponarskiej 49. Przyczy- 

na śmierci nie została narazie definitywnie u- 

stalona. > 
— (c) Omal nie zamarzł. Na ulicy Beliny 

znaleziono zatrutego alkoholem Jana Miknisa 
mieszkańca Trok, który idąc drogą upadł i 
omal że nie zamarzł. 

m Dr. med. e 

Bengdykt DYLEWSKI - 
St. asystent Kliniki Uszno-Gard- 

lanei U S. B. BE: 
powrócił. SCR 

Choroby rszu. nosa i gardła 
wadv mowy i głosu. Ordvnnie 
od 5—6 n.». Św. Jańska 11 m.2. 

BŚ) OSW CA УНОр TAB OLO tO 

OFIARY. 
Zamiast życzeń świątecznych i noworocz- 

nych dla oddziałów i urzędów w Wilnie na 

oło Opieki nad dzieckiem przy stacji Prze. 
ciwgružlicznej w Wilnie 3 pułk art. ciężkiej 
zł. 1OŁ dr. med. Bagiński z!. 5. 

Zamiast wizyt noworocznych na Fundusz 

dyspozycyjny Marszałka j. Piłsudskiego Wol- 
demar Heibert zł. 5 na Żłobek im. Marji dyr. 

łzydor Ciecierski zł. 10; na Macierz Szkolną 

dr. Szniolis zł. 5. | ; с 
Zamiast powinszowań świątecznych i no- 

worocznych! na schronisko iżolacyjne im. ]. 
Śniadeckiego Julja Rodziewiczowa zł. 10. 

„Nadesłane lekarzowi sanitarnemu zł. 20 
jako anonimowa łapówka” na wyjątkową nę- 
dzę. 

Witołd Hulewicz, dyrektor programów Ra 
djostacji. wileńskiej — zamiast powinszowań 

i wizyt noworocznych -— składa na, Polską 
Macierz Szkolną zł.10- 

: DRL na głodnych w Wileńszczyźnie — 
ZB. ; 

SPROSTOWANIE FOZTYGNIE 
W Nr. 296 „Słowa* z ubiegłej niedzieli 

22 grudnia, przez przykre niedopatrzenia ko- 
rekty, wkradły się liczne błędy do wierszy p. 
Witolda: Hulewicza z cyklu „Miasto pod chmu 
rami“. Czytelnik zechce' sprostować najważ- 
niejsze z nich. 

Przy pierwszym wierszu opuszczono ty- 
tuł „Ostra Brama*, у 

W tymże samym: utworze trzy ostatnie 
wiersze miały brzmieć: 

(Teraz wiem, jak Panienka może za. 
A księżyce i takie małe serce zetrzeć ma 
nice). 

\ utworze „Dziedziniec 
wiersz 5, gwoli sensu i rytmiki, musi brzmieć: 

„Za kolumn balustradą tryskają bukiety”.. 
W wierszu 9 tegoż utworu należy skre- 

ślić słówko „jak“: 
„Ale tu martwo; w jakimś strasznym. 

roku“... ! 
Natomiast poemat „Obraz odnowiony” 

podległ amputacji, która zupełnie zniekształ. 
ciła całość: mianowicie opuszczone zostały 
całe 3 strofy końcowe (12 wierszy). Wobec 
tego drukujemy utwór ten poniżej raz jeszcze 
w całości. 

OBRAZ ODNOWIONY. 

Już stary sztandar, co sędziwym  strzępem 
barw już bezbarwnych mówi rzeczy wiele 
o swoich zwycięstw łegendarnem dziele, 
a nikt nie słyszy ich już uchem tępem — 

tak nakształt groźnej i niezłomnej tamy, 
co twardo czuwa w nieustannej walce, 
fiść złotej palmy rozpościera palce: 
wysoka, jasna gwiazda Ostrej Bramy. 

Soczewka gwiazdy, twarz Panienki Świętej 
ciemniała z wiekiem, jak czernieją łica 
każdego wiary i rasy kmicica 
od słońca, prochu i krwi nieugiętej. 

Więc płeć dziewicza spalona obroną 
od wroga z zewnątrz i świec, co dymiły 
kopciem serc marnych i sadzą bezsiły — 
za ludzkich grzechów skryła się oponą. * 

Panienka ledwo podobna do siebie, 
z sercem nabrzmiałem smutności; 
nieczystych sumień przykryta woalem — 
w tej. ostatecznej serdecznej potrzebie 

żąda obmycia serc, by na wzór dzieci 
szły do Niej proste i od łez przejrzystsze — 
wówczas oblicze Matki przenajczystsze, 
znowu roztryskiem radości zaświeci. 

Z pod czerni wieków znów zaszepta drżąca 
linja ust słodkich — i jak żywy wieniec 
twarz skwitnie blado w przecichy rumieniec, 
biało i błogo wszem ludziom sławiąca. 

A brwi sie wygną słodziej. A gest głowy 
filjowiej się nakloni. A powieka 
wzniesłe się jak koronka wonna, lekka 
i wzrok cię nawskroś prześwietli bezsłowy. 

A metalowe wyzębienia twarde 
odsłonią wykrój rąk — i tuż, bez broni 
wyfrunie miłość małych białych dłoni 
związanych w łaski wszechmocną kokardę. 

Witold Hulewicz. 

    

i żalem, 

P, 

Z PRZYGODZKICH 

MARJA BRONOWSKA 
Wł ścicielka Tracewicz w ziemi Nowogródzkiej. 

Zmarła nagle 24 grudnia 1929 r. i pochowana zostałą w dniu 28-g0 
grudnia na cmentarzu par. fjalnym w Połoneczce. 

©О czem zawiadamia, prosząc o modlitwę za 
jej czystą duszę, pogrążony w głęrokim żalu 

   
   

Top. 
Maria z Przygodzkich BRONO USKA 

Właścicielka dóbr Tracewicze (pow. Nowogródzki) 
w majatku Tracewicze. Pochowaną 

28 grudnia. Nabożeństwo ża- 
tobne odbędzie się w Baranowicząch, w kościele parafjalnym, dn. 31-go 

grudnia o godz. 11 raao. 
O czem zawiadamia boleśnie dotknięta 

mda Kotłubajów. 

sT 3 

Henryk BUREARDT 
Nauczyciel Gimnarjum im. Kr. Zygmunta Augusta 
zmaił po długich cierpieniach w dniu 27 grudnia 1929 r. 

Nabożeństwo żałobne odbęd'ie się w kościele Trynitarskim 

  

   
   

godz. 9, poczem nastąpi pogrzeb 

NARESZCIE ŚNIEGI 
Któregoś dnia, może przed tygodniem, 

może jeszcze trochę dawniej, wypadło m 
przejść przez Cielętnik. 

Minąłem w któremś tam miejscu małe tc- 
warzystwo: dwie młode nianie z dwojgiem 
swych pupilów. 

Byłby to” obrazek całkiem zwykły, by- 
najmniej nie zasługujący na opis, gdyby w 
nim nie było czegoś jeszcze. 

Nie zwróciłbym uwagi na spotkaną grup- 
kę, gdyby nie to, że dość oryginalnie była 
ona rozplasowana. 

Oto nianie siedziały na ławkach, a „mło- 
dziež“ — na stojących pośrodku alei san- 
kach. 

Widok saneczek na gołej ziemi stojących. 
to było to coś, które mnie zastanowiło. 

I dopiero gdym chwilkę postał, gdym u- 
słyszał słów kilka rozmowy, która się między 
nianiamt toczyła zrozumiałem o co chodzi. 

Chodzi o to, że mały Zdziś zrana oświad 
czył, że na żadne spacery się nie wybiera, że 
nie myśli dłużej czekać na zimę, że najmnie' 
szej niema ochoty patrzeć na bezczynność 
swych sanek i że poprostu stawia ultimatum: 
z w domu albo idą na spacer z san 

ami. 

Nie pomogły prośby i namowy mamusi i 
babci, nie pomogło ich przemawianie „do ro- 
zumu*. Zdziś okazał się obojętny na wszyst- 
ko, nieczuły na najbardziej logiczne wywody 
starszych i... postawił na swojem — w san 
kach wyjechał. 

Niania niani z oburzeniem domową histor 
ję opowiadała, a tymczasem jej bohater spo- 
kojnie z towarzyszem czy też towarzyszk» 
ha swych saneczkach siędział, z miną stuprc- 
centowo zadowolonego obywatela  Rzeczy- 
pospolitej. 

Być może, że widok dziecka na sanec7 
kach i to wtedy, gdy Śniegu ani krzty ni- 
gdzie się nie doszukać, nie jest widokiem po- 
ważnym, jest może raczej widokiem Śmiesz- 
nym. Przyznam się, że i ja także mimowo! 
do małego Zdzisia uśmiechnąłem się, bo mie 
ten mały „despota”* o wesołość. przyprawi. 

Nie o to jednak chodzi. Chodzi o coś in 
nego, chodzi o to, że ten mały Zdziś na swo- 
ich sanecz kach pośrodku alei Cielętnika sie- 
dzący, był symbolem był wyrazem ogólnej tę 
sknoty za śniegiem, za| zimą. 

Niech się każdy z nas, starych, w piers' 
uderzy, niech powie szczerze, czy nie „nado- 
jadł'* nam ten grudzień suchy, grudzień z czt: 
rostopniowym mrozem i lekkim wiaterkiem. 

sypującym nam oczy kurzem ulicznym?.. 
Czy nie dosyć mieliśmy go? Czy nie cze- 

kaliśmy śniegu — napróżno? 
Albo, czy nie wyrwało się komu z na- 

powiedzenie: „Co to za święta bez śniegu!” 
No, czyż nie prawda? 
1 dlatego ten mały Zdziś, ten łobuz koche 

ny, ten faworyt mamusi i babci, był poprostu 
owego dnia bohaterskim chorążym, co szta” 
dar ogólnych pragnień otwarcie i odważnie 
wywiesił, 

Wypisał na tym sztandarze słowa: „m% 
chcemy śniegu! i mocno go w swych malut- 
kich łapkach trzymał. 

l oto w dniu, kiedy już nietylko  małv 
Zdziś ale i każdy z nas, dorosłych, bez obawy 
o śmieszność na saneczki wsiąść może, gdy 
z ulgą westchnąć możemy, że nam nieb» 
śnieg wreszcie zesłały, za słuszne uważałer” 
odwagę cywilną małego  Zdzisia podnieść 
aby wskazać. jak szczere i mocne postano- 
wienie czasem nawet małemu tryumfatoren 
być pozwala. 2 Ё 

Nareszcie, za Zdzisia sprawą mamy śnieg! 
A—fe. | = 

MAKE NY MERC EREBYDTT IRC wa 

OGŁOSZENIE. 
W majątku Kul-Skarbowy, w gminie 

Iwienieckiej, pow. Wołożyńskiego znajduje 
się budynek murowany jednopiętrowy, który 
po drobnym remoncie: mógłby być wydzier- 
żawiony pod młyn wodny, tartak lub inny 
zakład przemysłowy. Tuż koło wspomniane- 
go budynku przechodzi woda bieżąca ze sta- 
wu © wysokim spadzie., przy którym bardzo 
łatwe, urządzenie turbiny. Warunki dzierżawy 
urządzenie własnym kosztegn młynu, lub in- 
nego zakładu przemysłowego na warunkach 
"bezpłatnego korzystania z budynków i placu 
przez łat 15-cie po upływie tego czasu urzą- 
dzenia młynu lub zakładu wraz z zabudowa- 
niami p rzechodzą na rzecz Skarbu Państwa. 

O szczegółach i warunkach dzierżawy 
można dowiedzieć się w Kancelarji Nadleśni- 
ctwa opo poczta Derewno w godzi- 
zc urzędowych. ' * 3 ` 

Nadiešnictwo | Stolpeckie. 
  

Gamizonowa Komisja Żywnościowa dla 
Wilna, Nowo-Wilejki i IPodbrodzia podaje do 
wiadomości, że termin przetargu SĘ ł/oszony w 
swoim czasie na dostawę artykułów żywno- 
ściowych na czas od dnia 1 stycznia do 3! 
marca '1930 roku. przesunięty został na dzień | 
7 stycznia 1930 roku godz. 10 i odbędzie się © 
w świetlicy 3 Bataljonu Saperów. * ' 

Garnizonowa 
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RADJO GIEŁDA WARSZAWSKA CENY W WILNIE. 

i i ь Z dnia 27 grudnia r. b. 
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ga fis mcl 3) J S. B-ch  Preludjum i fuga Bukareszt 5,3125 5,3137 53119 słonina świeża 380—400, solona CE ge | towa! 5 gwiazd w jecnym filmu! j 
a moll, 4) J S$ Bah Torcata, Adagio i Stokholm 240,22, 24082 239,62 sadło 380—400, REŻ A A ‚ Н'ВЬ|08 Wstrzasejący dramat erotyczry p'e głośnej powieści H. Banga Śm :rielna waka o miaść i 
uga c-dur. 5) Į S Bach“ Pantazja i fuga wiegeń TU VU L a SZOT ah ? rej b gim ekranu JANETT GAYNOR Re yserja genjalnego F. MURN 'U. Scėay o szalone 
g-moll 19,00 19,15: „Dziecko szkolne— i 4 1 Nabiał: Mieko 45—50 gr. za litr, śmie- Wileńska 38. Śm ertelny skok pou kopułą cyrku Początek seansów o godz. 4 ei 6, 8 | I0-ej 
przyszły obywatel państwa: il Sa or- WĘŻE; dzy o i tana 240 250, twaróg 120—140 za 1 Kg ы Ч 
ganizowany przez Kuratorjum Okr. Szkoln. М0 + 58 6 Е er twarogowy 160—180, masło niesolonė 

wygłosi wiz.tatur Mieczysław Matuszew- Mark« niemiecka 2:290, : 650 740, golone 560 630. ы Ju ro premi е ‹!Ыьиь ERFILM „ERDLYCZNYN. 
ski. 19,15—19,40: 15 ta kc Lo 0 Gdańsk 173,71 Jaja: 220 230 za i dziesiątek. vnna eo-iardą ekranu, najmodniejs: еспе гу u urccza H+7pa: 

mieckiego— prowadzi dr. Wł. Jscobi. 19,4 : + fasola biała 140 —160: 5 € o € M 
2000: Program, „na „poniedziałek, „sygnał saika aA ias Kas a 6 2 Kino-Teatr RCHITA ONCEŃR E 
czasu i rozmaitości. 20,00—21,45: Transm = е 5 20 ь «fl duv ł ści Pi * 
z Warszawy Konkurs muzyczny. 21,45— jowadolarowa 67.00 5 proc. konwersyjna 10, kwaszona 25 a kara) L HELIOS" wa me wed'uv rozgłos ej powieŚci Pierre'a Liouv=* 

› 22,15: Transmisja z Poznania, Słuchowisko. 
22, 5—24,00: Transmisja z Warszawy. Ko- 
munikaty, feljeton i muzyka 4gneczna. 

Poniedziałek, 30 grudnia 1929 r. 

„55—12.05: Transmisja z Warszawy Sy" 
nał czasu 1705 —'13,10: Muzyka z płyt 

gram: fonowych. 13,10 — 13,20: Transm. 
z Warszawy, Komunikat meteorologiczny 
16,10 16.15: Program dzienny, 16,15 
17,00: Koncert popularny w wykonaniu 

zespołu muzyczn go Polskiego Ra ja. 
programie: muzyka najlżejsza. 17,00— 17,15: 
Chwilka litewska 17,15 17,25: Komunikat 
orgawizacyj społeczny h. 17,25 — 17,45: 
Audycja dla dzieci, 17,45—18, 45: Transmisja 
z Warszawy — Koncert, 18,45 - 19.25: Audy- 
cja bteracka, 19,25 19,45: „Jak nie należy 
mówić po polsk ? wygłosi jerzy Wyszo- 
mirski. ki 1955. Wolną trybuna. 19,55 
— 20,15: Program na wtorek, sygnał czasu 
irozmaitości. 20,15 - 23,60: Transmisja z 

Warszawy Koncert, feljeton i komunikaty, 
23,00 24,00: Spacer  detektorowy po Eu- 
ropie". 

  

  

25 tys. zł. do interesu handlo- 
wego, prosperującego od 1928 roku, 
prowadzonego na zirowych zasadach 
handlowych, o prawidłowej księż0- 
wości. Potrzebny kapitał dla obrotu, 
pożądana jest współpraca. Reflektuję 
na spólmika bezwzględnie uczciwego. 
Pożąd:nem jest kupiec w starszym 
wieku, doświadczony, energiczny i 
zamiłowany w handlu, ewentualnie 
przyjmę spólniczkę. Łaskawe zgło- 
szenia do Ajencji „Polkres*, Wilno, 
ul. Królewska 3, tel. 17-80. — 

gpólnika przyjmę z kapitałem 10— | 

  

W 8 proc. 

49,75 6 proc.dolarowa 80.— 10 proc. kole- 
jowa 102,50, 5 proc. kolejowa 47,00. 8 prcc. 
L. Z. B. Gosp Kraj. i Banku Roln., obli- 
gacje B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 
83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 47—80 
8 proc. warszawskie 67.25.5 proc. warszaw- 
skie 52,— 8 proc. Łodzi 61,25. 10 proc. 
Siedlec 69.50 8 proc. obligacje P. В. 
Komunalnego 93, Stabilizacyjna 83.50 5 proc. 
Radomia 69,75. 8 proc. ziemskie 79. 4 proc ta 
ziemskie 47.13 6 proc. poż. konw. Warsz. 
5025 4 i pół proc. warsz. 47.59 Kalisz 57 

T. K. Przem. Polskiego 79,— 
8 proc. Piotrkowa 57.62 

Akcje. 

Bank Polski 175,50—  . Powszechny 
Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowych 
78. 50 Puls 8.50. Elektrownia w *Dąbrowie 
60. Cukier 2700 Cegielski 49,—. Mo- 
drzejów 18.— Norblin 72. Ostrowiec -B 65 50 
Sajachowieć 21175 ‚ _— Zieleniewski 67,0 
—80. Parowozy «0. Węgiel 71,25 Paro 
wozy 20, Borkowski 850 Spiess 105. 
Lilpop 37.00 B. Zachodni 81. Kijewski 60, 
Klucze 8.50 Ill em. 73,50. Siła i Światło 
95— Firley 39. Bank Dysk. 125.Nobel 10,— 
Rudzki 28,50 Haberbusch 105. Bank Hand- 
lowy—119. Wysoka 145 Majewski 60 

za kl buraki 
aa 15-030, ogórki 10 12 zł. za 100 

sztuk, cebula 40—50, pomidory 180—220 za 

kg. kalafiory 80 120 za główkę. 

Owoce: jabłka stołowe 100—180 za 1 
kg., kompotowe 50—80, gruszki I gat. 150— 
200, Il gat.100 -20,Sliwki węgierki 170—180° 

Drób: kury 6 -8 zł. za sztukę, kurczę” 

3 4, kaczki 8—9, bite 

gęsie 18-20, bite 15 18, indyki 20—25 

bite 18 20 zł. 

by: liny żywe 650 600, śnięte 500— 

520, p) żywe 580 600 śnięte 450 - 

500, leszcze żywe 600—620, śn'ęte 500 550, 

karpie żywe 600 700, śnięte 5 0 550, ka- 

rasie żywe brak), - Śnięte (brak), oko- 

nie żywe 560 580, śnięte 450— 480, wąsa- 

cze żywe 550 580, śnięte 400—450, siela- 
wa 400-420, sumy 450- 80, węgorze 700 - 800 

miętusy żywe 400—450, śnięte 350— 380, 

stynka 280 300, sandacze mrożone 500 - 

600, płocie 220- 250, drobne 80—150. 

Len: Len surowiec 1 gat. 2.30 — 2.40 
dolarów amerykańskich za pud, len irze- 

pany 3.30 — 3.40 dol za pud. Siemię 

ln,ane o czystości 87 i pół proc. 1.20 dol. 

za' pud. (n). 

WYTWÓRNIA POŃCZOCH, 

„Oszczędza ten, kto kupuje dobry krajowy towar i nie przeplaca“ 

Polska Skladnica Galanteryjna 

FRANCISZEK FRLICZKA 
Telefon 6 46.—Wilno—ul, ZAMKOWA Nr. 9. 

Najtańsze źródło kupna nici, pończoch, skarpet i bielizny. -0 

SKARPET i RĘKAWICZEK 

  

  

„KONTINENTS 

       

  

Wielki medai zloty 
JAKOŚĆ GWARANTOWANA. 

Wielki wybór gatunków LUKSUSOWYCH 
ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE. 

- Przedstawicielstwo i skład fabryczny 

B-eia TROGCY ""* Dom 
handlowy 

  

NAB.OD 

ŚNIEGOWCE. 
iKALOSZE 
TRWAŁE i ELEGANCKIE 

„PROWODNIKA” 

  

Grand Prix 
Paris 1927 

Gold medal 
Paris 1927 

Grand Prix 
Libau 1926, 1927 

Grand Prix 
Mitau 1927 

Gold medal 
Riga 1927 
о 

1928 

ul. Niemieck> 26 
Tel. 625. 

  

prawdziwej znanej 
firmy światowej 

Uwaga! Najlepszej 

Kalosze, (niegowce Obrwiegumowe 
„KWADRAT 

„QUADRAT" 
  

          

  

  

        
  

Tylko 

  
z kwadraiową marką fabryczną 

z datą 1924 r. według powyższego wzoru.   
  

SKŁAD 
FABRYCZNY   Żądajcie wszędzie! Bądźcie ostrożni, nie zmieniajcie na inne 

M. ZŁATIN "u. lini 26,   

T. 

  

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych zńanego 

środka od odcisków 

B prow, A, PAKA 
L LL Li L 22 

Mamy ew: ULOKOAŃ a T y. wkę w sumac| — 
000 — 1.500 — 2.000 i 3.000 dol. 

na pierwszorzę 'ne hipoteki m ejskie 
lub ziemskie Zgł. Ajencja | 
Wilno. ul Krė'ewska 3 tel. 17 80, 

  

Wileńska 38. KGB ETA: PAL 
Mistrzowska reżyserja! Sensacyjno EO treść! Poryw: ją 

Seansy o godz_4 10,15 w 

  

Jtro i dni nastepny h. Największy przebój kinematografji p'l kiej w bież: 

TAJEMNICA $KRZYNKI POCZ! 
Według scevarjusza J. Reliazyńskiego. W rolach głównych: Marja Boyda, lza E 
Karlińska, Lindorfówna, Jerzy Marr, Józef Węgrzyn, Bolesław Mierzejewski, Ale 
wicz I inni. Fascynująca treść— genjalna gra. Akcja rozgrywa się na tle przepi 

zów w Warszawie, Poznaniu, Krynicy i Paryżu. 
Codziennie od g”dz. 12 poł. do godz. 4 wiecz. specjalne seansy dla młodzież! 

Kino - Teatr 

„Sioneė“ 

ul. Dąbrowskiego5 | nach z: iżonych Prawdziwa uczta dla й z (N 
2 bywalców kina. Wielkie arcydzieło filmowe Jackie u ludożerców 

10 aktów nadzwyczajnych przygód małego rozbitka. W roli głównej genjalny 
Jackie Coogan.     

  
  

Tańce karnawałowe 
dnia 2 go stycznia o godz. 8 wiecz. 
rozpoczyna się nowy komplet tańców 
nowoczesnych pod kierownictwem P: 
BOROWSKIEGO ul. Trocka Nr. 2 
(owaisjso Chrześcijańskie inte- 

lig.) Opłata za kurs 10 zł, 
Zanisy przyjmuję: —I 

/ 
5 иванинцанииен пзонивявонин 

"Dana wróżka Chitomantka 
Przepowiada przyszłość, sprawy są- 

dowe, © miłości i t. d. przyjmuje od 
10-ej do 7T-mej wieczór. Adres: ul. 
Młynowa Nr 21 m. 6, naprzeciw Z 
Krzyża, w bramie na prawo schody. 
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Akw.zytorzy 
do dobrze wprowadzonego artykulu, 
który cieszy się najlepszym powo- | 
dzeniem, POTRZEBNI inteligentni, 
wymowni i dobrze reprezentujący się 
panowie: Po próbnej pracy — pensja 
stała. Zgłosić się do Biura „RACHU- 
BA* przy ul W. Pohulanka la, od 
10—12 i 5-8 wiecz, —0 
  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

30) gruonia I444 + g.ącanie DĘCĄ »fiwietlane filmy 

„Cziowiek Morza 
S Au aktach. Rea izacja Cecila B. de Mille'a. W rolach głównych: VIRGINI 

SAM DE GRASSE, FRANK MARION i EVA STERELY. Nad program: „ZUCH 
komedja w 2 aktach. K»sa czynna Od 4. 3 m +0. Początek seansów od g. 4-€. 
grudnia 1929 roku KINEMATOGRAF NIECZYNNY. 

Kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

ul. Ostrobramska 5 

V PRAWEJ 

* LEKARZE PO un и 
_-—'_анщі. łazienka i t. d. "wa 5 E 

UOK Tite Pafska 4 2. = са 

х D.ZELDOGIGŻ ' 
ZBOr. weneryczns 
sylilis,  marządów 
moczowych, od 9 
-1, od 5—8 wiecz. 
Elektroterapja 
(diatermja). 

Kobieta-Lekarz 

„Br. Zeldowiczowe 
«CBIECE, (URI 
RY£ZNE, NARZĄ 
DOW MOCZOW 

jed 12-21 Od 4—6, 
| al. Mickiowicza 24, 

185777 

  

LO KUŁIĆ NA PODARUNKI? 
Oczywiście tylko znane wyroby 

SPRZE) © GOZI M UZDENA I 

i POSADY p 
Akwizytorzy— ki 
z kaucją lub gwa" 
rancją są poszukiwa- 
ni do sprzedaży arty- 
kułu pierwszej potrze- 
by, aarohot _guraran= 
towany. Osoby solid- 
ne  upraszany 0 
zostawienie swego 
adresu w Biurze 
Ogłoszeń E. Sobola, 
Wileńska 22. —0 

Rządea *- 
maj. z  aługoletnią"" 
praktyką f  aobremi 

Face-a-main 
LORNETKI TEATRALNE 

I POLOWE 
"POTOGR*FICZNB - |- 

APARATY 

ва
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Er
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Doktor Medycyny 

Emil Sawicki 
starszy asystent Klini- 
ki  Dermatologiczneį 
Uniwersytetu 5. referencjami  poszu- 
Choroby skórne jkuie possdy w mająt- 

weneryczne, przyjm.: Ku. Przyjmie pracę 

od 5 7, ul. Portowa jako kawaler, Poczta я 

14 m. 3. — Punżany, Michał 
——— Kraus, tel. Punžany 

DOKTOR SEC 9655 0 

A.Blumowicz pscesz HCESZ_ otrzymać 
posadę? Musisz 

choroby weneryczne 

firr 
kri;    

w najroz 
w ajroz oprawach ze szkłami 
ULTRASIN 

OKULARY 
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A GDZIE 70 NABYĆ? 
Tylko w składzie fabrycznym 

„OPTYK AURIN“ WILNO 
Dominikańska 17, tel. 10 58 

Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r.) 

DZIŚ SKLE > OTWARTY. 

p 4 11 K. Dą browska Gl. Niświecka S. mo 
Agia) i WYNAJĘCIE Ę 

OBU CENY WEKABNIAGEEAO
 

PU 0GGAMAUROGEGOAKSN 

ZEW z Np 

    

    
BŁuKEuuOWADKDEK (О ХЕ ОО ЧОИ оо КЫ KH 

PIANINA i FORTEPIANY & 

ukończyć kursy fa 
skórne, i syfilis. Przy chowe koresponden- 
jęcie: Od 9 113—7 cyj, prof. Sekułowi- 

Wilno, cza, Warszawa, Žėra- 

ul. Wielka lij fosa Rr * uczają listownie: bu- 
ie'et. 921). au © rachunko- 

wości kupieckiej, ko- 
"1277 respondencji handlo-| t 

wej, stenografji, na-— 
BB Kosmetyka uki handlu, prawa, 

kaligrafji, pisania na gą 3 E 
«= rame sj maszynach, towaro- # © й 
= znawstwa, angielskie- * 
Gabinet s fraacuskiego, nie- a. * 

Racjo onalnej Kosme- Micckiego, pisowni Р # 
tyki Leczniczej oraz gramatyki pol- » 

Wil sk Aa ss ! 

ые'іец 31 m. 4, Świadectwą. Ząj Bł vy 
Uroię kobiecą kon- prospektów. 2 ię 

rwu wiatowej sławy „ARNOLD FIBIGER* (_ie malB naj, odświeża, usuya Buchalter — & 
nic wspólnego 2 fwmą Bracia A. i K. Fibiger) £ jej skazy 1 braki rewident-rzeczoznaw- Šv“ 
PLEYEL, BECHSTEIN, BLUTHNER, BR Sztuczne ppalenie ce- ca. Badanie i kontro- wódz, 

SOMMERFELD etc. ry. Wypadanie wło- la rachunkowości. m 
m sów i łupież.  Naj- Analiza bilansów. Pro- sie 

nowsze zdobycze ko- wadzi rachunkowość B 
smetyki racjonalnej. na godziny. W. Ra-S''c 
Codziennie od gu "SA kowski, arpacka 5. wm 

. Z OP. 43 2169 p пК 

A rod KOBIECĄ Nauczycielka „|. 
Kia kilkuletnią praktyką s. «ie' 

  

t M 1 K U doskonali, odświeża. poszukuje osady, i o Małopolski Zakład Kredy'owy | siose paai, 
we Lwowie, Kopernicka 11, daje nabywcom losów Ą Regulacje i trwałe go sowa klas Pi 

na raty: przyciemnianie etyki gimnazjum, Mickie- ne 
Gabinet = Kosmet e dwicza 44 — 15. M. p“ 

Kupujący jedną 4 proc. pożyczkę inwestycyjną 4 Leczniczej „CED) E ikos a = 0% 

ma prawo gry na: J. M ‹ 

50 premjówek Wielka I8 m. 9. Przył waamomamamamami- та л 
k dr KE NIE NAZWĄ lecz 

10 dolarówe Eeee o wash 

4 całe losy Loterji Państw. TNIE TE b 

oraz wysyła darmo jeden zegar luksusowo-oszczęd- i = 3 a Ema ) 

nościowy, umożliwiający za pomocą składek dzien- mo E | Ę mero Nobo O : 

nych odłożyć drobną kwotę, by ulżyć sobie w na- |] Śkagzerkaśmiaływska 6 poju znanego. doty 
bywaniu losów. oraz Cabinet Kosmė- is NALCO* ten są: i 

Tę sensację można nabyć u naszych akwizyto- tyczny usuwa ZmiAr< g m FRUIL' 

rów, legitymujących się specjalną naszą legitymacją parę siai, Bus i Žadaeje 

(nie zaš p. Trachmane). 2 szajki, wypadanie wło- tylko „FRU i 

Wuna 0 SSL V sów. Mickiewicza 46. B=; orydlęśkia ety 
zwa gą WB TWE RE WJ WE CÓŻ 

a LOKALE a Najtaniej kupuje     
u GŁOWINŃSKIE 
mocniejsze pończo:£ 
różne alanterje, . 
a inelą 

UWAGA — \Ш!.ь 

  

A 

Mieszkanie 
z wygodami do wy- 
najęcia. Antokol- 
ska 6|l. sk L 

  

  

Wydawca St. Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydytto Drukarnia „Wydawnietwo Wileūskie“, Kvi 

Ponierajcie L. I. PP 
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