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- Wróćmy do tej 
___ sprawy 

> Pozwolę sobie jeszcze raz wrócić 

do odparcia zarzutów p. Smogorzew- 

skiego, któremu już odpowiedziałem 

w dopisku do jego listu, Wracam do 

tego tematu, bo wiem, że tak jak my- 

Śli p. Smogorzewski, myśli: wielu - 

dzi w Polsce, dwa--bo stosunek Fran- 

cji do Polski i Polski do Ligi Naro 

dów, którego ilustracje doskonałą sta- 

nowiła ta pięść Stressemanna, jest 
niewątpliwie najaktualniejszym i naj- 

ważniejszym dziś tematem dla publi- 

cystyki polskiej. Pan Smogorzewski 
zarzucił mi, że moje artykuły, mój 

sposób rozumowania jest szkodliwy. 

Pozwolę sobie rozbić na punkty uwa- 

gi, które mi się nasuwają. 

1) Artykuły moje w niczem nie 

umalały zasług p. minista Zaleskiego. 
--<Uważam, że raczej były zwracaniem 

uwagi na takt, spokój, zimną krew i 
dobre zorjentowanie się ministra. Je- 

Śli minister Zaleski wystąpił z ofen- 

sywą przeciw Niemcom, to było to 
nie ofensywa, lecz kontrofensywa, jak 

to wypadki zaraz stwierdziły. Wystą- 

pienie p. Zaleskiego utrzymane było 

Ściśle w ramach obyczajów  genew- 

skich. Czy można mu z tego wyrobić 

zarzut? Są ludzie,,którzyby chcieli, aby 

p. Zaleski tak samo stukał kułakiem 

jak Stressemann, aby po dwuch stro* 

nach stołu Rady Ligi symetrycznie 

słychać było hałas bitej stołowej de- 

ski. Nie wiem, czy taki spektakl w 

<zemkolwiekby pomógł polityce pol- 
skiej. Jeśli p. Briand nawet wtedy, 

gdy p. Zaleski nie zrobił nic przeciw- 
nego protokułowi Ligi, a. p. Stresse- 
mann jawnie ten protokuł naruszył— 

znalazł jako przewodniczący Rady Li- 

gi sposób dezawuowania Zaleskiego, 

a zadośćuczynienia Stressemannowi— 

to nie wiadomo, jakby wypadło zacho 

wanie Brianda, gdyby i po naszej 

stronie wystąpienie nie miało dyplo- 

matycznego charakteru. 

2) Artykuły moje mówią o hipo- 

kryzji Ligi Narodów, jako instytucji. 
Na frontonie tej instytucji napisano 

a. że to jest równość narodów 

między sobą, a nawet obrona naro- 

dów mniejszych przed imperjalizmami. 

W istocie jest wręcz przeciwnie. Liga 

Narodów jest terenem współpracy ! 

porozumienia trzech państw najsilniej- 

szych w Europie t. j. Anglji, Francji 
i Niemiec, a inne państwa muszą do- 

stosowywać swoją politykę do intere- 

sów tych trzech państw. Nawet Wło- 

chy nie mają poważniejszego głosu w 

Lidze i stąd pochodzi ich opozycyjny 

stosunek względem Genewy. Przed woj 

ną, za czasów systemu dwuch sojuszów, 

tak nie było, i państwa małe nietylko 
nie w gorszej, lecz w znacznie lepszej 

były sytuacji, Próba wvjaśniania wła- 
Śściwej roli i właściwej fizjonomiji Ligi 

Narodów w niczem nie może szko- 
dzić interesom Polski. 

3) W swoich artykułacn starałem 
się dowieść, jak duże korzyści ciągnie 
Francja ze swego Sojuszu z Polską. 
Czuje się silną, czuje się pod wzglę: 
dem potencjału wojennego równą 
Niemcom. To poczucie siły pozwala 
Francji prowadzić locarneńską polity- 

kę. Tylko poczucie własnego bezpie- 
i Św może być podstawą polityki 

ugody i pokoju. My tego poczucia 
bezpieczeństwa nie mamy i dlatego nie 

mamy tak locarneńskich nastrojów, 

jak nasza sojusznica. Powoływania 
Się na wielkie korzyści, które Francja 

„óiągnie ze sojuszu z nami, równie nie 
może być Uważane- za zdanie niepa- 
trjotyczne. 

Natomiast z artykułu p. Smogo- 
rzewskiego (a i z poglądów wielu lu- 
dzi, którzy ze mną o tych kwestjach 
rozmawiali) wyziera niejedno, co wła- 
śnie, mojem zdaniem, powinno nasu- 

. nąć pewne refleksje. 
Oto p. Smogorzewski wychodzi w 

swej polemice z założenia: „jeśli utra- 
cimy Sympatje -francuskie, to gdzie 
pójdziemy", Wpajanie w nasze spo- 

(Dalszy ciąg na szpalcie 6-tej). 

ECHA STOLICY > 

Awanse w armji. 
Sześciu nowych generałów bry- 

gady. 

„Dziennik Personalny M. S. Wojsk." 
z d. 4 b. m. podaje zarządzenie Pre- 
zydenta o nadaniu stopni z d. 1 b.m. 
Stopień generała brygady otrzymali 
pułkownicy: Paszkowski-Krok Henryk, 
Dobrodzicki Jerzy, Czuma Walerjan, 
Szylling Antoni, Kasprzycki Tadeusz, 
Plisowski Konstanty. 

Stopień pułkownika otrzymali pod- 
pułkownicy: w korpusie oficerów pie- 
choty: Lawicz Wilhelm, Sokół - Szahin 
Mieczysław, Sadowski Jan III, Bardel 
Maciej Euzebjusz, Borzęcki Roman, 
Świtalski Stanisław, Ajdukiewicz Adam, 
Hulewicz Bohdan, Józef Florjan, Rym- 
kiewicz Mieczysław 1, Ulrych Juljusz, 
Ćwiertniak Stefan Józef, Myszkowski 
Aleksander, Surówka Edward, Liwacz 
Józei, Furgalski Teodor, Mazurkie- 
wicz Tomasz, Hozer Kazimierz, Mi- 
siąg Ignacy, Werobej Józef, Bociań- 
ski Luiwik, Turkowski Marjan; 

w korpusie oficerów kawalerji: 
Pytlewski Jerzy, Słoniński Marjan, 
Aleksander Wincenty,  Szuszkiewicz 
Antoni, Dreszer Rudolf Eugenjusz; 

w korpusie oficerów artylerji: Cy- 
bulski Wincenty Edward, Dębski 
Leon I, Schatzel Tadeusz; w korpusie 
oficerów żandarmerji: Piątkowski Mie- 
czysław; w korpusie oficerów kontro- 
lerów: Abczyński Henryk; w korpu- 
sie oficerów sanitarnych (grupa leka- 
rzy): Więckowski Antoni Stanisław, 
Stroński Bronisław; w korpusie ofice- 
rów marynarki wcjennej stopień ko- 
mandora otrzymali komandorowie-po- 
rucznicy: Frankowski Stefan II i Czer- 
nicki Ksawery. 

Gdpowiedź polska na noię sa- 
wiecką. 

Odpowiedź polską na notę sowiecką 
jest iuż prawie gotowa i pa porozumieniu 
się z Belwederem będzie wysłana do Mo- 
skwy. 

Posiedzenie Rady Ministrów. 
Posiedzenie Ra y Ministrów odbędzie 

się w przyszłym tygodniu. Na porządku 
dziennym znajdzie się szereg ważnych spraw 
państwowych, które powstały w czasie 
feryj świątecznych. 

Krwawe porachunki w rodzinie 
socjalistycznej, 

W ubiegły czwartek urzędnik magistra- 
tu piotrkowskiego Kajdziński zastrzelił w 
gmachu Magistratu referenta opieki społecz- 
nej tegoż magistratu. Teofila Jaszkowskiego. 
Ofiara zbrodni była wybitnym działaczem 

P. P. $. w Piotrkowie. Zabójca Kajdziń- 
ski na śledztwie oświadczył iż mordu do- 
konał z pobudek politycznych ponieważ nie 
mógł znosił dłużej metod działalności Jasz- 
kowskiego, który po rozłamie w P.P.S. re- 
prezentował grupę t. zw. „cekawistów*. 

D. Frakcja Rewolucyjna P.P.S., do któ- 
rej rzekomo zabójca. miał należeć ogłosiła 
komunikat, w którym stwierdza, iż Kajdziń- 
ski nie był jej członkiem i że za czyn jego 
żadnej odpowiedzialności ponosić nie może. 

Na tem tle pomiędzy dwoma pismami 
socjalistycznemi w stoljcy „Robotnikiem* i 
„Przedświtem* rozgorzała niezwykłe ostra 

  

polemika. Jak zwykłe jedni i drudzy oskar- 
żają się wzajemnie. Słedztwo, które jeszcze 
nie jest ukończone, niewątpliwie wyświetli 
wiele szczegółów, które pozwolą zorjentować 

się bezstronnie opinji w potokach wzajem- 
nych oskarżeń. 

Niedoszły zabójca Lizarewa, 

  

  

          
Pisma sowieckie zamieszczają tę kary- 

katurę Wojciechowskiego niedoszłego  za- 
bójcy Lizarewa skazanego przez warszawski 
Sąd Okręgowy na 10 lat ciężkiego więzienia. 
Na tej karykaturze Wojciechowski ubrany 
jest w aureolę, na której napisano: „aureola 
męczeństwa”. W ręku Wojciechowski trzy- 
„album rodzinny, fotografje zamordowanych 
przez bolszewików krewnych”, z kieszeni 
wyłazi mu „pamięć lat dziecinnych”, a pierś 
mu przecina miecz „okropności czeka” i 
strzała „miłość ojczyzny". — W ten sposób 
+drwią PoE z mąk i krwi wszystkich 
lepszych Rosjan. Po rozstrzełaniu półtora mi- 
ljona ludzi z uśmieszkiem lekceważącym 
wspominać własne zbrodnie — do tego są 
zdolni tylko bolszewicy. 

j wania mają pewien podkład    

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzgłędnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 

Premjer Bartel karci 
  

List, zamieszczony obok jest świet- 
nem potwierdzeniem tezy, wyłuszczo- 
nej we wczorajszym naszym artykule. 
Endecja, socjaliści, „Głos Prawdy *, 
„Epoka“ i „Kurjer Wilenski“ chciałyby ° 
19zbič solidarność jedynki. Konserwa- 
tyści robią, co mogą, by tę solidarność 
u'rzymać. iakie samie dążenie do So- 
lidarności w obozie państwowo myślą- 
cego w myśl programu Marsz. Piłsud- 
skiego, cechuje prezydjum klubu i ce- 
chuje rząd obecny.Depesza prof. Bartla 
mówiąca o jego oburzeniu z powodu ar 
tykułów w prasie stołecznej („Epoka 
i „Głos Prawdv*) i prowincjonalnej 
jest dowodem, ze nas.:1 tcza była słu- 
szna, że rządowi bardzo na dalszej so- 
lidarnošci zalžžv, że dyrektywy Maisz. 
Fitsudskiego żal iz, nie uległy zmianie. 

Depesza prof. Bartla jest utrzyma- 
na w formie bardzo stanowczej. Mówi 
ona o „obowiązku moralnym o „obu- 
rzeniu“ i t. d. Te słowa gdy są pod- 
pisane przez szefa rządu brzmią ослу- 
wiście o wiele dobitniej, nabierają ko':- 
turów bardzo wyraźnych i ostrych. 
Stanowią też zupełnie należyte kopnię- 
cie tych organów prasy, które się ata- 
ków na min. Meysztowiczu dopuściły. 

Te punkty ze sprawy dymisji min. 
Meysztowicza, które się nazywały; 
„ataki prasy należy uważać przez tę 
depeszę za zlikwidowane zupełnie. 
Znając bowiem charakter prasy, którą 
ma na myśli premjer Bartel, wiemy 
że do ponownych ataków po takim 
liście nie przystąpią. Cat. 

GITOTORDZZWYW MŁFRRACKCZZZOO SARA 

PREZYDENT REICHSTAGU P. LOE- 
BE W REWLU. 

Z Rewla donoszą: Prezydent Reich- 
Stagu Loebe przyjeżdża do Rewla 7 
bm. i zatrzyma się u przewodniczące- 
go zgromadzenia państwowego Ein- 
bunda. Zrana Loebe złoży kilka wizyt 

  

następnie w poselstwie niemieckiem | 
odbędzie się uroczyste Śniadanie, Po 
Śniadaniu Loebe wygłosi odczyt na 
temat: „Konieczność solidarności w 
Europie". Wieczorem u Einbunda od-- 
będzie się uroczysty obiad. 

8 b. m. całe rano Loebe poświęci 
zwiedzaniu miasta i ratuszu. Po zwie» 
dzeniu nastąpi Śniadanie u głowy 
państwa A. Reja, wieczorem zaś 
przyjęcie w miejscowej kolonji nie- 
mieckiej i zebranie centralnego komi- 
tetu estońskich socjalistów, na któ- 
rem prez. Loebe wygłosi odczyt o 
zadaniach socjalizmu w Europie. Po 
odczycie odbędzie się obiad u mi- 
nistra spraw zagranicznych A. Lattika.. 
Z pewnością Loebe zostanie w Rewlu 
i na trzeci dzień, który poświęci za- 
znajomieniu się z polityką osadniczą. 

WIELKA SPRAWA KOMUNISTÓW 
W KOWNIE. 

Z Kowna donoszą: W dn. Ti 8 
lutego kowieński sąd okręgowy bę- 
dzie rozważał sprawę kowieńskiego 
związku młodzieży komunistycznej. 
Na ławie oskarżonych zasiądzie 13 
osób. Część ich stanowią ucznie, robot- 
nicy i urzędnicy. Wszyscy są oskarże- 
ni o należenie do związku litewskiej 
młodzieży komunistycznej, rozpow- 
szechnianie proklamacyj i prowadze- 

| nie wśród młodzieży agitacji, skiero- 
| wanej przeciw obecnemu rządowi. 

6 oskarżonych znajduje się w kowień- 
skiem więzieniu, reszta na wolności 
za kaucją. Na rozprawę wzywa się 
50 świadków. Oskarżonym grozi cięż- 
kie więzienie do 6 lat. 

ARESZTOWANIA W KOWIEŃ- 
SKICH ZAKŁADACH WOJSKO- 

WYCH. 

Według wiadomości otrzymanych z 

Kowna, dokonano tam licznych aresztów 

wśród pracowników niektórych zakładów 
wojskowych, zwłaszcza zaś w pracowniach 
mechanicznych. . Aresztowania te stoją w 

związku z wykryciem poważnych nadużyć. 

Jednocześnie krążą pogłoski, że areszto- 
Polityczny. 

Śledztwo w tej sprawie prowadzi sędzia 
śledczy wojskowy do spraw szczególnej 

wagi. 

UJĘCIE NIEBEZPIECZNEGO 
ZBRODNIARZA NA LITWIE. 

Z Kowna donoszą: Wpobliżu Kowna 
| policja aresztowała zbiegłego w 1923 r. z 

więzienia kowieńskiego  Kuliszewskiege, 
który w swoim czasie dokonał wielu kra- 
dzieży i rabunków. Na wolności Kuliszew- 
Ski zorganizował bandę z 10 osób, która 
dokonała szeregu rabunków w rejonie ko- 
wieńskim. Wszyscy członkowie bandy zo- 
stali aresztowani i osadzeni w więzieniu. 

PRZYMUSOWA FILANTROPJA 

Z Mińska donoszą: z powocu obchodu 
10-cio lecia istnienia B. S. S. R. Centralny 
komitet wykonawczy uchwalił zwolnić od 
zaległych podatków 313 tys. drobnych go- 
spodarstw chłopskich. Anulowanie tych po- 
datków stało się koniecznością wobec nie- 
is wyegzekuowania ich od plat- 

niKÓW. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jažwiūskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch'*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Poi. Macierzy Szkołrej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Koł. „Ruch*. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

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

TRIZCZETAREWWAPCZOCE 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na str. 2-ej i 3-ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 
oraz nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dro- 

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

łeczeństwo przekonania, że w naszej 

polityce zagranicznej mamy tylko jed- 

no wyjście, jest działaniem niezgoć- 

nem z interesami państwa polskiego. 

Wpajanie tego przekonania w społe 

czeństwa cudzoziemskie jest jeszcze 

Lisf do b. ministra Sprawiedliwości p. Aleksandra 
Meysztowicza. A 

WARSZAWA, 5-I. PAT. PAN PREZES RADY MINISTRÓW PROF. $9'5Z4 usługą, oddaną sprawie ojczy- 
BARTEL WYSTOSOWAŁ W DNIU DZISIEJSZYM DO B. MINISTRA SPRA- Stej. Mieć jedno wyjście w polityce— 
WIEDLIWOŚCI P. MEYSZTOWICZA LIST NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI: _ to stanowi dla każdego bezwzględnie 

WIELCE SZANOWNY PANIE! PO USTĄPIENIU WIELCE SZANOW- państwa położenie tragiczne. Rozpow - 
NEGO PANA ZE STANOWISKA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI POJA- szechnianie takiego przekonania na- 
WIŁY SIĘ W NIEKTÓRYCH ORGANACH PRASY, ZARÓWNO STOŁECZ- Sh 
NEJ, JAK I PROWINCJONALNEJ, ARTYKUŁY UWŁACZAJĄCEPAŃSKIEJ 7wam deletyzmem. || 
DZIAŁALNOŚCI NA STANOWISKU CZŁONKA RZĄDU. UWAŻAM ZA Pan Smogorzewski jako dowód 
SWój OBOWIĄZEK MORALNY, JAKO TEGO, KTÓRY WSPÓŁPRACO- realny pomocy Francji i korzyści, któ- 
WAŁ Z PANEM W OKRESIE PRZESZŁO DWULETNIM, ZAPEWNIĆ GO re nam Francja daje przytoczył tekst 
O OBURZENIU Z POWODU TYCH KRZYWDZĄCYCH ATAKÓW I WY- gępeszy, którą p. Briand wysłał do 
RAZIĆ SWE UBOLEWANIE. CZYNIĘ TO DOPIERO W DNIU DZISIEJ- GP E-z% *tOrą p. E c 
SZYM, W KTÓRYM OBJALEM URZĘDOWANIE PO POWROCIE DO WAR- Polski z życzeniami z okazji dziesię- 
SZAWY. PROSZĘ PRZYJĄĆ WYRAZY MEGO WYSOKIEGO SZACUNKU ciolecia. Nie wydaje mi się, aby ten 
I POWAŻANIA. argument był bardzo fortunny. W 

WDS ZY EOYOTZETOTZZCTWOZROZOOORCASROWEE6 Polityce rozróżniamy depesze, wysy- 
łane na jubileusze, pogrzeby, uroczy- 

Rumunia nie ofrzymała żadnej propozycji cd SSSR, stości narodowei chrzciny synów kró- 
lewskich, od ięć litycznych. BUKARESZT. 5 1. PAT. Agencja Rador upoważniona zostala Nie znaczy to, abym nie chciał wy. 

ce oświadczenia, iż Rumunja nie otrzymała od Rosji, ani po- IA d 
średnio, ani bezpośrednio, żadnej propezycji. syłać depeszy na Święto narodowe 

i s > t kie, zy to jednak, że za 
bitwa w rali pośrednika propozycyj Sowietów rancuskie, znaczy to jedna 

depeszę chciałbym kwitować, jako za 

KOWNO, 5 1. (Tel. własny). Litewska agencja telegraficzna ogłasza Roz ZE zwi ZA Pu 
dziś komunikat, w którym ponownie stwierdza, że rząd litewski postano- PO fYCZNe. iRozumiem, że w depeszy, 

wił przyłączyć się do zaproponowanego Polsce przez ZSSR. protokułu w wysłanej z jakiejkolwiek, okazji może 

sprawie paktu Kelloga, na podstawie art. 4 tego protokułu, zawierającego być coś nowego, ale р Smogorzew- 

postanowienie, že do protokulu przylączyč się mogą i inne rządy. Poz2- skiemu jego wybór się nie udał: za- 
tem rząd litewski—wedle doniesienia Elty—zaproponował wczoraj rządom cytował tekst depeszy o „wspólnem 

łotewskiemu i esiońskiemu omówienie sprawy ich przyłączenia się do рго- dążeniu do utrzymaniu pokoju" czyli 
tokułu. tekst tak samo dla nas miły, jak 

czesto spotykany. Powołanie się na 
taki argument, jak ta depesza,-ogrom- 

nie osłabia tezę p. Smogorzewskiego, 

a nawet jego artykuł. 

Mój młody przyjaciel 

ARIA 

Węgiersko-furecki frakfat o neufralności 
, BUDAPESZT. 5.1. PAT. W gmachu ministerstwa spraw za Adolf 

granicznych podpisany został dziś przez węgierskiego ministra : Aż p: © 
spraw zagranicznych Vaiko i posła tureckiego w Budapeszcie Bocheński całą książkę napisał o 
traktat turecko-węgierski o neutralności, postępowaniu pojed- szkodliwości uzałeżniania polityki za: 

aitos, glostace, 14 aria Okladające lo kina apra ano V аеа с оЦ, ра R czne, , ące się strony zobowiązują s Gda z r : 
nie przystępowač co žadnego porozumienia © Eharakierėo Pe lų sr sapnų balas 
litycznym lub ekonomicznym, ani do žadneį kombinacii, skiero- PTŽEKOnYWUJ4Ce Gia зме} = ЕНЕ 
wanej przeciwko jednemu z kontrahentów. Obie strony zobo- Smogorzewski chciałby naszą politykę 
wiązują się również zachować stanowisko neutralne podczas zagraniczną uzależnić od opinji pub- 
NA ZO: Do Ponia pokojowego stanowiska jedna licznej i to nie od opinji publicznej zn akowana będzie przez trzecie mocarstwo. własnej, lecz cudzej. Na to bowiem 

SOTYGZWRRISA wskazuje bieg jego myśli, gdy się 
2 я przedewszystkiem boi, czy do wiado- 

Konyresy partyjne w Kownie mości prasy francuskiej nie dotrze 

BERŁIN, 5.1. PAT. Korespondent kowieński „Berliner Tageblatt" do- ka > Aż „Polsce ktoś zie 
nosi, że w ciągu b. m. stronnictwa chrzeŚcijańsko-demokratyczne i socja- Sani A 2215BDR Н listów-ludowców odbędą w Kownie kongresy, które sprecyzować mają sta. Brianda w Lugano było  nielo- 
nowisko obu stronnictw wobec rządu Woldemarasa i sformułować przy- jalne. Caż, 

szły program akcji politycznej. Kongresy te — według rozpowszechnionej 22077 025:2051779094 KE SSRS 
opinji -mają mieč doniosłe znaczenie polityczne dla ułożenia się przyszłej 

Doskała propozycji s0- 
sytuacji wewnętrzno-politycznej na Litwie. W szeregach chrześcijańskich 
demokratów i socjal-ludowców zarysowują się w ostatnim czasie silne dą- 

wieckiej. 
Głosy prasy berlińskiej. 

  

żenia, występujące przeciwko dotychczasowemu stanowisku obu stronnictw 

ożywionych debat na kongresach, * których wynik doprowadzić może nawet 
do zupełnej zmiany sytuacji wewnętrzno-politycznej, 

BERLIN, 5-1. PAT. Prasa dzisiej- 

depeszach z Bukaresztu w artykułach : = AE . Z 
Г LONDYN. 5.1. Pat. Biuletyn ogłoszony o godzinie 11-ej min. 15 ao a WZM stwierdza, że król spał dobrze ubiegłej nocy i że w ogólnym stanie zdro- sea Ž depeszy swego „korespon- 

„LONDYN, 5 I. Pat. Biuletyn popołudniowy o stanie zdrowia króla osa kN RAR potwierdza, podaną rano wiadomość o dalszej poprawie i zwiększeniu się wieć jakoby Rumunja 
Я miała otrz 5 j czynie prawego płuca. Poprawa ogólna jest już o tyle pomyślna i stała, "ania m Go 

doktór, który od czasu operacji, dokonanej dnia 12 grudnia spędzał pra- cja wymiany poglądów między Buka- 
u łoża chorego monarchy. muńskie odsłaniać ma — zdaniem ko- 

respondenta — tylko zakłopotanie rzą- 

Przesilenie gabingiowe W Jugosławii Francji wobec propozycji sowieckiej— 
jak twierdzi korespondent — cechuje 

neutralnego. W d i S ° alszym ciągu oświadcza ko- 
BIAŁOGRÓD. 5.1. Pat. Grupa demokratyczna parlamentu na respondent Berliner Tageblatt“: Fakt, 

partji Dawidowicza o sytuacji politycznej, poczem jecnomyślnie ich przedstawicieli dypłomatycznych 
odrzucono propozycje Maczka, dotyczące reorganizacji państwa w Paryżu, Londynie i Rzymie dowodzi 

wyszukania nowych podstaw układu. Grupa radykalna parla- kładnie poinformowana 0 stanowisku mentu na dzisiejszem rannem posiedzeniu również odrzuciła odnośnych mocarstw wobec projektu 

był przyjęty dziś ponownie przez króla, Po tej drugiej audjencj rozstrzygnięcie sprawy projektu Litwi- 
pos. Jelasicz, osobisty przyjaciel Maczka, oświadczył przedsta. nowa zapadnie na Zachodzie. 

zaproponował utworzenie rządu neutralnego, który cieszyłby się że w obecnym momencie, zasada tery- 
zaufaniem króla i swoim składem dawałby gwarancje przepro- torjalna wysuwa się coraz bardziej na 

miarodajne żądają uznania przez So- = wiety terytorjalnego stanu status quo. 

podpisania protokółu sowieckiego, ta 
BERLIN, 5 I. PAT. Na przewodniczącego niemieckiego towarzystwa antropolo- Rumunja prawdopodobnie za pošred- 

giczrego dr. Karola Ungera ze Stutgarciu dokonano w piątek wieczorem, w jednej z 
sal wykładowych, zamachu rewolwerowego. W chwil gdy dr. Unger zjawił się na sali, zaproszona do współpracy. W tym mo- 
zatajony u wejścia osobnik strzelił do niego trzy razy, trafiając go w głowę i piersi. mencie dopiero Rumunia będzie mu- 

ię okazuje, jest nim nejaki Krueger, z zawodu mechanik, który od dłuższego eb sę : ВНО RO; 

dana A mazję pześlkdowCtA. 3 ; 5:'818] Įediak udział к………]'. jest 382 rdzo prawdopodobny, chociażby z 

wypadku sojusz polsko-rumuński, od - 
BERLIN, 5 I. PAT. W mieście szerzy się w sposób niepokojący epidemia grypy. 5 JWalcy główną rołę w rumuńskiej 

Liczba zachorowań wynosi około 100 tysięcy osób. W Poczdanie panuje epidemia łoś 
na wartości. 

wobec rządu i domagające się zastosowanie akcji opozycyjnej. Oczekują 

. sza w dalszym ciągu żywo omawia w 
król Jerzy ma się lepiej 

przez Rumunję i Polskę. „Berliner Ta- 

wia daje się zauważyć pewna poprawa. 

ogłoszone przez agencję urzędową ru- 

apetytu. Wyraźna poprawa lokalna nastąpiła również w chorej dolnej koń- 
że strony sowieckiej nie wyklucza podję- 

wie każdą noc w pałacu królewskim, nocy wczorajczej nie był obecny resztem a Warszawą. Zaprzeczenie ru- 

du rumuńskiego. Również stanowisko 

Niepowodzenie misji Maczka. — Projekt utworzeni P ‹ j czka. —Projek enia rządu zna rezerwa. 

dzisiejszem rannem posiedzieniu wysłuchało expose leadera że rząd rumuński zwrocił się do swa- 

domagając się jednak utrzymania kontaktu z Zagrzebiem oraz nietylko, iż Rumunja pragnie być do- 

propozycje leadera koalicji chłopsko-demokratycznej. Maczek sowieckiego, lecz również, że Samo 

wicielom prasy, iż w rozmowie króla z Maczkiem, ten ostatni „, Korespondent podkreśla następnie, 

wadzenia reorganizacji państwa. pierwsze miejsce i że rumuńskie koła 

Gdyby mimo tych trudności doszło do 
Zamach rewoiwerowy podczas wykładu 

nictwem Warszawy zostałaby również 

Dr. Unger, nie odzyskawszy przytomności, w kofcu zmarł. Sprawcę zamachu ujęto. sjąłą otwarcie wyrazić swe słanowisko. 

Ž 5 tego powodu, ponieważ w przeciwnym Epidemia (grypy w Berlinie 
polityce zażranicznej musiałby stracić 

dyfterytu, na który zmarło już kilnana ście osób.
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Agifacja baptystów wśród prawosławnych 
Z powiatu mołodeczańskiego donoszą o rozwijającej się tam intensywnie 

agitacji baptystów. We wsi Usza niemal cała ludność prawosławna przeszła do 
sekty baptystów, urządzając zebrania w mieszkaniu Sylwestra Matelicy. Cały 
szereg mieszkańców ,powy:zucało ‘а następnie 'spaliło obrazy święte <prawo" 

- "sławne. * 
Zaniepokojone temi objawami prawosławne władze duchowne 'wydelego- 

wały do Uszy trzech duchownych, dla rozpatrzenia sprawy na miejscu i ewen- 

tualnego nawrócenia odszczepieńców na łono cerkwi. 
  

DZISNA. 

— w obliczu palacej sprawy.  Palącą 

sprawą na progu każdego roku jest myśl 

o jutrze i związane z tą myślą plany gospo- 
darcze na przyszłość. Jeżeli skrzętny gospo- 

darz rolnik zaraz po Nowym Roku. powinien 

się rozejrzeć w swojej „Chudobie“ i dobrze 

obmyśleć jak końce z końcami związać, to 

tembardziej sprawą tą bardzo skrzętnie za- 

jać się musi samorząd, który w styczniu na 

progu roku ułożyć musi swój budżet. Jeżeli 

Sprawa budżetu samorządowego co roku 

jest bardzo aktualną — to w roku bieżącym 

wymaga szczególnej piecz ołowitości i ostro- 

žnošci ze względu na rok klęskowy który 

przeżywamy. Czeka nas bardzo ciężki prze- 

dn ówek wskutek braku żyta i karmu, wyz- 

byliśmy się bydła zmniejszając je do mini- 

mum — nie wykarmiamy tuczników, które 

nam zwykie coś w lutym lub marcu dawa- 

ły. Chwilami, aż skóra na człowieku cier- 

pnie gdy pomyśli jak i co będzie z własną 

gospodarką — gdy się jednak , pomyśli o 

tem, że jeszcze nad nim wisi miecz w po- 

staci gospodarki powiatowej — sytuacja 

staje się wprost nie do zniesienia. Może mój 

głos będzie głosem  wołającego na pusz- 

czy jednak nie tracąc nadziei, wołam do 

naszych radnych, do naszych władz powia- 

towych i samorządowych: — miejcie wzgląd 

ma krytyczny stan kraju równo drobnego jak 

większego rolnika przy uchwałaniu budże- 

tów. Wszelkie prześcigania się i popisywa- 

nia się samorządów dla jakich bądź celów 

osobistych lub ambicyj lokalnych nie powin 

ny mieć miejsca. Najbardziej pałące spra- 

wy w roku bieżącym muszą uledz opóźnie- 

niu i odłożeniu do lepszych czasów. Dziś 

jedyny i cały wysiłek włożony w zagojenie 

ran, które nam rok klęskowy przyniósł. I 

jeszcze jedno co się samo pod pióro nasu- 

wa, — zająć się poważnie sprawą budżetów 

miusi nasza inteligencja, która w „sejmikach 

pracuje, gdyż chłop często jeżeli nie jest 

figurantem, nie dość się orjentuje w nader 

skomplikowanych pozycjach budżetu. Są- 

dzę, że władza administracyjna w tym roku 

dokładnie zaznaiomiona ze stanem kraju bę- 

dzie czynnikiem wyrozumiałym i nie przyczy- 

ni się do utrudnienia i komplikowania nader 

ciężkiej sytuacji budżetowej, a gdy zapa- 

nuje atmosfera wzajemnego zaufania i życio- 

we ujęcie, kraj i państwo na tem wygrają. 
Jan Sz. 

N. POHOST (p. Brasiawski). 

— 0 lokal pocztowy. W miasteczku na- 

szem poczta ma tak fatalny łokal, że warto 

na to zwrócić uwagę. Chodzi tu o pomiesz- 

czenie dla publiczności, które jest ciemne i 

chłodne. Chcąc wysłać depeszę i napisać 

wprost nie można tego zrobić, bo są takie 

egipskie ciemności tem bardziej gdy. czło- 
wiek przyjdzie zmarznięty i oślepiony bia- 

łością śniegu — to jakiś czas nie orjentuje 

się i nic nie widzi. Panuje u nas patryarchal- 

ny sposób wpraszania się za okienko do p. 
naczelnika, ale nie każdy jest ustosunkowa- 

ny i bezceremonjalny. m sam, gdzie się 

mieści poczta robi wrażenie dostatecznego, 

  

      

ale „sioneczka* bez okien, którą wydzielo- 

no dla publiczności jest stanowczo za mała. 
Žyczliwy. 

DOŁHINÓW pow. Wilejski. 

— W trosce o ludność prawosławną. Po- 
wiat Wilejski jest bardzo różnolity pod wzglę 

dem ludności. Mamy wioski katolickie lub z 

przewigą katolicką — mamy dużo wiosek 

o ludności prawosławnej. Korespondencja 

moja ma na celu zwrócenie uwagi na wioski 

o ludności prawosławnej — które są bardziej 

upośledzone od wiosek katolickich. Sądzę 

że działa w tym kiedunku pewna tradycja 

z czasów zaborczych, gdy dwór interesował 

się oświatą ludności katolickiej, pozostawia- 

jąc opiekę nad | prawosławnemi „rządowi 

rosyjskiemu. Dziś warunki się zmieniły — 

opieka nad całą ludnością bez różnicy wyz- 

nań spadła na państwo i społeczeństwo pol- 

skie i wioska prawostawna nie może byč obo 

jętną dla instytucyj, które się pracą społe- 

czną, kulturalną lub gospodarczą zajmują. 

Tymczasem przeważnie inaczej się dzieje. 

Punkty katolic_ kie posiadające kościół zosta- 

ły zorganizowane lub też będą zorganizo- 

wane — natomiast w osiedlach „prawosław- 

nych nawet posiadających cerkwie poczynan 

społecznych niema i leżą one odłogiem, sta- 

nowiąc dotychczas grunt bardzo podatny na 

bolszewicki posiew. Jeszcze pół biedy gdy 

chodzi o pracę gospodarczą t.j. o kółka rol- 

nicze lub kasy spółdzielcze — Pozory mówią 

iż instytucje te znalazły się i w wioskach 

prawosławnych — ale należy podkreślić, że 

są to jeno pozory etatystyczne gdyż pra- 

wdziwego i głębszego fundamentu w tych 

poczynaniach niema. Są ludzie którzy po- 

trzeby ludności prawosławnej bardzo łatwo 

załatwiają, wysuwając kulturalną propagan- 

dę białoruską. Nie są jednak w stanie wytłó- 

maczyć skąd wziąść te Siły białoruskie, któ- 

reby kulturę posiadały. Sprawa jest zanadto 

palącą byśmy się zastanawiać mogli nad czy- 

sto teoretycznemi rozumowaniami. Stan tym 

czasem jest taki, iż chłop z okolicy prawosła- 

wnej z zazdrością, a nieraz z nienawiścią 

patrzy na dom ludowy, teatr amatorski, za- 

bawę taneczną, która się odbywa w wiosce 

katolickiej. Wyobraża sobie, że jest upośle- 

dzony przez rząd polski, gdyż w poczyna- 

niach społecznych zupełnie się nie orjen- 

tuje. 
R zwalądzjac się organizacjom, które na 

terenie Wileńszczyzny pracują przychodzą 

przekonania, iż ani Polska Macierz Szkolna, 

ani Stowarzyszenie Młodzieży” Polskiej, ani 

wiejskiej wiosek prawosławnych nie zdo- 

będą. Macierz bowiem i SMP wiążą swą 

pracę stale z Kościołem Katolickim, zaś Sto- 

warzyszenie Mł. Wiejskiej, ma u nas opinię 

organizacji osadniczej, — a osadnika spe- 

cjalnie w duszy chłop prawosławny nie zno- 

si. Ta sytuacja, którą przedstawiam wyma- 

ga głębszego zbadania przez czynnki inte- 

resujące się pracą społeczną na wsi. Pamię- 

tać trzeba, aby robota posuwała się jedno- 

licie — gdyż taka szachownica społeczno - 

kulturalna do niczego dobrego nie dopro- 

wadzi. R. S. 
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Muzeum zoologiczne im. księcia Orleańskiego 
Prawnuk Ludwika-Filipa ostatnie- 

go króla Francji — książę Orleański 
był zamiłowanym podróżnikiem i my- 

śliwym. 
Myśliwym, nie w rodzaju tych bez- 

myślnych Anglików, którzy zabijają 

dla przyjemności, stwierdzenia celno- 

ści oka i pewności ręki, nie, — myśli- 

wym o wielkiem zacięciu naukowem. 
Książę Orleański wszystkie okazy 

upolowane przechowywał starannie i 

zapisał je w swym testamencie muze- 

um narodowemu w Paryżu. Są to ol- 

brzymie kolekcje liczące około 10 ty- 

sięcy okazów. Zarząd muzeum przyjął 

wspaniały dar i postarał się o należy- 

te a zarazei, wychodzące poza ramy 
szablonu, przedstawienie ich publicz- 

ności. Udało się to znakomicie. 

Wszystko podzielono na cztery gru 

py reprezentujące cztery miejscowości 
w których książę Orleański najczęściej 

polował. A więc: Afryka Centralna, 
okolica Wielkich Jezior, Afryka Wscho 

dnia i kraje arktyczne. Nie ustawiono 

jednak prozaicznie zwierząt jedno obok 

drugiego ale dano im należyte dekora- 

cje. Widać tedy pagórkowatą pustynię 

kamienną z rzadko rozsianymi krzaka- 

mi.a pośrodku olbrzymie lwy. Nieco 

dalej wśród niskiej, gęstej brussy spa-     

ceruje wielka, rozglądająca się chytre- 

mi oczkami żyrafa. Na brzegu trzęsa- 

wiska wylęguje się potworny kroko- 

dyl, pomiędzy suchemi haszczami wiją 
się długie, obrzydliwe węże. 

Okazy polarne znajdują się między 

lodami świetnie udanemi. Wielkie bia- 

łe niedźwiedzie bawią się kawałami lo- 

du, grube foki lękliwie wyglądają po- 

nad przerębe!, zębate morsy, leżą leni- 

wie na brzegu. Umiejętne oświetlenie 

— takie białawe, mdłe, nudne światło, 

zwiększa wrażenie, które jest popro- 
stu fascynujące. 

Zwiedzający muzeum przyglądają 
się długie godziny dziwacznym zwie- 
rzętom, idą przez niekończące się sze- 

regi. sal i obserwują wciąż nowe i nowe 

okazy z coraz wzrastającym  podzi- 

wem. Wierzyć się wprost nie chce, że 

jeden człowiek mógł zwyciężyć tyle 

najprzeróżniejszych i _ najstraszniej- 
szych bestyj. 

Oprócz inowacji odtwarzania od- 
powiedniego tła dla zwierząt muzeum 
zastosowało również po raz pierwszy 
system niewypychania okazów. Zro- 

biono z gipsu dokładne wizerunki zwie 

rząt i nawleczona na nie, jak rękawicz- 
kę, wspaniałe skóry. Potęguje to ogro- 
mnie wrażenie realności. ol. 
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Ciornista droga rokowań handlowych polsko-piemieckich 
Min. Hermes przybywa do Warszawy 

BERLIN. 51. Pat. Jak donosi prasa, przewodniczący delegacji nie- 
mieckiej do rokowań handlowych z Polską dr. Hermes wyjeżdża w ponie- 
działek do Warszawy celem odbycia konferencji z ministrem Twardow- 
skim i ustalenia platiormy, na której podjete być mają rokowania handlo- 
we polsko-niemieckie. 

Święto 3-go pułku lofniczego 
POZNAŃ, 5 I. Pat. Trzeci pułk lotniczy w Ławicy pod Poznaniem 

święcił uroczyście dziesięciolecie swego powstania w dniu odzyskania lotni- 
ska z rąk niemieckich. Uroczystości 
poległych. Dziś po mszy polowej 
"1 oficerów i 6 podoficerów pułku. 

poprzedził wczoraj capstrzyk i apel 
nastąpiła dekoracja krzyżem zasługi 
Po defiladzie cdbył się obiad żołnier- 

ski, w którym wzięli udział między innymi wojewoda poznański Dunin-Bor 
kowski, dowódca OK. gen. Dzierżanowski w towarzystwie wyższych ofice- 
rów oraz licznego grona delegatów poszczególnych pułków poznańskich. 

Wybory do sowierów w Bolszewji 
LENINGRAD, 5 I. Pat. Pozpoczęły się tu wybory do sowietów. 

Udział wyborców sięga 90 proc. uprawnionych. 

Sprawa posła Tuki 
PRAGA, 5. I. PAT. Według informacyj „Prager Presse", badanie ideputowanego 

Tuki toczyć się będzie w-Bratislawie w ciągu trzech -czterech dni. Wczoraj 'areszto 

wana została sekretarka osobista Tuki, pani Teresa Helenti, podejrzewana o współ- 
działanie przy zdradzaniu tajemnic z zakresu obrany narodowej. Rzeczona sekretarka 

odbyła kilka podróży zagranicę, odwiedzała kilkakrotnie Paryż i nawiązała łączność 
pomiędzy Bratislawą a Budapesztem. 

Lafynizacia 
MOSKWA, 5. 1. PAT. W Azerbejdżanie wprowadzono nowy alfabet 

Wszystkie dzienniki w Baku, drukowane dotychczas w alfabecie arabskim, 

Rzerkejdżanu 
łaciński" 
wydały 

dziś pierwsze swe numery w alfabecie łacińskim. 

Walka z kandyfami w Meksyku 
Stracenie 11 bandytów. 

MEKSYK, 5.1. PAT. Jedenastu bandytów, oskarżonych 0 udziął w napadach na 

pociągi, poniosło wczoraj śmierć przez rozstrzelanie na zasadzie wyroku sądu wojen- 
nego. Ciała ich zostąły następnie zawieszone na słupach telegraficznych wzdłuż linji 

kolejowej. 

Dzwonek telefoniczny zamiast budzika 
PARYŻ, 5 1. PAT. W telefonach paryskich wprowadzono nowość, polegającą 

na tem, że abonenci mogą otrzymywać u żądanej porze sygnał telefoniczny, 
zastąpić budzik. 

mający 

Rozgrywki hockeyowe w Krynicy 
KRYNICA, 5. 1. PAT. W trzecim dniu turnieju międzynarodowego o mistrzostwo 

Krynicy rozegrywano spotkanie drugie i trzecie miejsce w poszczególnych grupach. 
W grupie A. drużyna wiedeńska pokonała polską drużynę fkombinowaną w stosunku 
4:0. Kolejność w grupie A jest następująca: 1) Akademicki Związek Sportowy, 2) Dru- 
żyna wiedeńska, 3) Lwowskie Towarzystwo Łyżwiarży — drużyna kombinowana. W 
grupie B Pogoń lwowska pokonała Legję warszawską w stosunku 1:0. — Kolejność 
grupy B: 1) B. K. E. Budapeszt, 2) Pogoń, 3) Legja. 

ZEGAREK 

  

TO SZCZYT PRECYZJA 
PAŁKA 4534, 

PIERWSZĄ POMOC 
możemy okazać choremu po dokładnem zba- 
daniu jego temperatury. Jakże często wsku- 
tek użycia lichego termometru mylimy się 
w rozpoznaniu choroby i bądź przesadzamy 
w objawach zaniepokojenia, bądź lekceważy- 
my niedomaganie, co pocąga za sobą nieobli- 
czalne następstwa. A nic przecież tak wymo- 
wnie nie Świadczy o stanie chorego, jak do- 
kładnie zbadana jego ciepłota. Nie powin- 
niśmy przeto szczędzić na kupno prawdzi- 
wie dobrego, precyzyjnego ciepłomierza, ja- 
kim wedle opinij lekarskich jest termometr : 
Kramera, owoc badań naukowych i długo- @ 
letnich doświadczeń praktycznych. 

Dr. L. K. 
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Gimnazjum G. Kluczowej 
ul. Biskupia 12 m. 5, 

poszukuje nauczyciela 
języka Polskiego. 
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A. Piźggcki w tamie | 
Same się reklamują. 

Żądać wszędzie. 

  

W KINIE, w TEATRZE 
i wszędzie najlepszym posiłkiem 

jest czekolada 

POUR DĄMES 

  

s Wytw. pudełko zaw. 12 rozm. 
czek. 

Cena zł. 2.25 
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Nowe sensacje afery „Gazette da Franc“. 
B. wiceminister 1 dziennik o 
miljonowym nakładzie oskarżeni 

o łapownictwo. 

Krach „Gazette du Franc“, o któ- 
rym juž parokrotnie wspominališmy 
dostarcza coraz nowych sensacyj. 

Ostatnio wyszła na jaw nowa oko- 
liczność, kompromitująca w najwyž- 
szym stopniu b. podsekretarza stanu 
Gastona Vidal'a i jedno z najpoczyt- 
NDEYSA pism paryskich „Le Jour- 
па!“. > 

Niejaki Amard, osobistość zupeł- 
nie nieznana, aresztowany jako współ- 
pracownik Marty Hanau zeznał, iż 
miał polecenie przekupić redakcję 
„Journala”, który zamierzał rozpoczać 
kampanję demaskującą Gazette du 
Franc. Istotnie w ostatnich dniach 
listopada ub. r. Journal wydrukował 
artykuł, atakujący dość ostro przed- 
siębiorstwo Hanauowej, jednocześnie 
zapowiadano cały szereg dalszych re- 
welacyj. 

Te rewelacje nie nastąpiły. Dlacze- 
go? Amard dowodzi, że wręczył pa- 
nu Mouthonowi, generalnemu dyrekto- 
rowi „„Journala” zktórym go zapoznał 
sam Vidal ni mniej ni więcej jak 
miljon franków i to zatkało usta 
redaktorom. Hanauowa potwierdziła, 
iż dała Amardowi miljon fr. „dla za- 
łatwienia sprawy z „Journalem“, nato- 
miast Mouthon zaprzecza kategorycz- 
nie pobrania jakiejkolwiek sumy. B. 
podsekretarz stanu Vidal, blisko zwią: 
zany z redakcją ,„„Journala*, nie może 
zaprzeczyć, iż znał Amarda i ułatwił 
mu kontakt z Mouthonem, ale neguje 
by o pieniądzach była mowa i wo*: 
góle stara się przedstawić swą rolę 
jako nic nieznaczącą. Zagadka nie 
jest jeszcze wyjaśniona, ale faktem 
jest, że: 

„Journal* zaprzestał nagle i bez wi- 
docznego powodu rozpoczętą kam- 
panję przeciw  machinacjom Gazette 
du Franc; 

Hanauowa wręczyła Amardowi 
miljon franków i nie otrzymała ich z 
powrotem; > 

Amard robił Widalowi i Moutha- 
nowi propozycje przekupstwa. 

Są tedy następujące możliwości 
co do losów owego miljona fr.: 
Amard schował pieniądze do kiesze- 
ni, podzielił się niemi z redaktorami, 
oddał im cały miljon. Vidal i Mou- 
thon popierają pierwszą hipotezę, 
Amard wysuwa  trzecią—postronni 
ludzie skłonni są wierzyć, że prawda 
leży pośrodku. 

A tymczasem już 5 osób popełni- 
ło samobójstwo wskutek krachu Ga: 
zette du Franc—5 starych, skromnych 
rentjerów, którzy umieściwszy wszyst- 
kie swe oszczędności w akcje Hanau- 
owej zostali doszczętnie zrujnowani i 
nie mieli tormalnie k czege żyć. Z. 

PARYŻ. 5.1. Afera oszukańcza 
„Gazette du Franc“ zatacza coraz 
szersze kręgi. Prokurator wytoczył 
oskarżenie kupcowi Long konsulowi 
honorowemu  LŁaurent'owi i redakto- 
rowi „Petit Journal“ Bourgeois. Są 
oni oskaržėni o współudział, ponie- 
waż brali udział w różnych przedsię- 
biorstwach pani Hanau, jako figuran- 
ci celem wzbudzenia zaufania wśród 
publiczności do tych przedsiębiorstw. 

PARYŻ. 5.1. „Liberte“ ogłasza 
sensacyjne szczegóły, dotyczące nadu- 
żyć, dokonywanych przez wydawnic- 
two „Gazette du Franc". Pani Ha- 
nau prowadziła dokładny spis prze- 
kupionych polityków. W książce, któ- 
rą znaleziono u p. Hanau, znajduje 
się 61 rachunków na nazwiska wy- 
bitnych parlamentarzystów.  Przeku- 
pieni otrzyrzywali rocznie od 200.000 
do półtora miljona franków. „Liberte” 
twierdzi, iż między  przekupionymi 
znajduje się były poseł komunistycz- 
ny Cuturier, który obecnie występuje 
na łamach „Humanite* przeciwko 
skanaalowi „Gazette du Franc", „Li- 
berte“ wyraža przypuszczenie, że no: 
tatnik p. Hanau przyniesie niewątpli- 
wie dalszę sensacyjne wiadomości. 

PARYŻ. 5.1, Pat. Sędzia śledczy, 
prowadzący dochodzenie w sprawie 
Hanau postawił w stan oskarżenia o 
oszustwo i nadużycie zaułania byłego 
deputowanego Karola Bertranda, jed- 
nego z założycieli „Gazette du Franc". 

Dnia 19 sfycznia 1928 roku w salonach kasyna garnizonowego (Miekiewicza 13) odhędzie SiĘ 

DOROCZNY BAL ROLNIKÓW 
pod profekforafem Pana Ministra Rolnictwa KAROLA NIEZABYTOWSKIEGO 

organizowany przez Koło Rolników studentów U. 5. B. w Wilnie, Bilety można zawczasu nabywać u pań (iospodyń oraz w lokalu „łKoła”* (Zakretowa 1) codziennie od 6—7-ej, 

Zawieje i zaspy śnieżne 
tamują komunikację 

Śniegi, jakie opadły w dniach ostatnich, 

zatamowały w wielu miejscach normalny” 

ruch kolejowy i drogowy. Pociągi wobec 

tego przychodzą ze znacznem opóźnieniem. 

Telefony i telegraf z powodu opadów, 

mając obciążone druty śniegiem,  funkcjo- 

nowały nieregularnie, w niektórych miej- 

scach były przerwy komunikacyjne. Koło 

Zdołbunowa, wskutek nawału śniegu, omal 

nie było katastrofy kolejowej. 

W Warszawie z powodu opadów šniež- 
nych produkty wiejskie dostarczono z du- 

żem opóźnieniem gdyż śnieg zawalił szosy i 

drogi. 

Ciekawa jest rzeczą, że zagranicą nie- 

ma tak wielkich zasp śnieżnych, a temperatu- 

ra w Europie waha się w Szwajcarji od 2 do 

6 st. mrozu, w Niemczech od 5 — 10 st., w 

Danji od 0 — 8 st., w Anglji — w samym 

Londynie jest 9 st. mrozu, w Rosji jest dą 

1 st. ciepła w Odesłe do 17 st. mrozu w 

Jatce, w Moskwie 10 st. mrozu, w Lenin- 

gradzie 8 st, w Rzymie jest 8 st. ciepła, w 

Paryżu tylko 1 st. ciepła. 

ЗВВ ЕСЛБ Е ( % GOZEW BD 8 SEZEO | 

Sensacje wzbudzi film 

„kobieta fo grzech” 
place pigalle o północy 

z MIKOLAJEM RIMSKIM 
jutro w kinie „HELIOS 

uaBaozzewamKUBSzzzwa nam 2 

  

m Е : 
Dnia 4, 5, 12 i 13-go stycznia w sali w 

Gimnazjum Lelewela odegrane będą 

Jasełka 
Początek o godzinie 5 p. p. 
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CENNIK NASION na rok 1929 fir- 
my „S. Wilpiszewski, Hodowla i 
Sktad Nasion“ (Wielka 15) wyszedt Z 
druku i wysyła się na żądanie bez- 
płatnie. Osobiście prosimy żądać w 
„Sklepie Rolniczym* Wielka 15 

(Szwarcowy 1). 6709-Z 

  

Iginęla ska wyilita 
a 
в 

bronzowa z białą łatą na piersi. L 
Uprasza się o odprowadzenie E 
lub wiadomość: Bakszta 8 m. 4-a. 

Brzostowski. E 

na 
a 

Dezrzenie prof. Stanisława KOTA 
W niedzielę dn. 6 b. m. o godz. 7 
wiecz. odbędzie się zebranie T-wa 
Miłośników historji reformacji pol- 
skiej im. Jana Łaskiego (w lokalu 
T-wa — Zawalna 1 — front 1 p.), 
w celu uczczenia i usłyszenią przy- 
byłego do Wilna profesora Stan. 
Kota, jeduego z największych znaw- 

ców historji reformacji polskiej." 
Goście mile widziani — wstęp wolny. 

Kasa ASA] 

Ketinimai cy 

wypadanie, lupiež, 
B Wh D 5 ń W sio usuwa 8 

„Esencja Chinowo - Chńielowa* i 
@ mydło Chinowo - Chmielowe* (z B. 
a Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy 
8 apteczne, Główny skład Apteka Gą- 

seckiego, ul. Freta Nr 16. 
1—L6SS Wydz. Zdr. Publ. Nr 154. 8 

CR TUE GI OWA EGZ TRG SEZ GUT Ы "73 SEA GRE ZY 

WITOLD JUREWIEZ EA 
były majster firmy 

Pawet Bure 
Wilne, Mickiewicza 4. = 

Poleca najlepsze i najrozmaitsze 
В zegarki oraz sumienną naprawę po « 
BB cenach przystępnych. Filji pracowni S 

nie posiada. Ža podszywających się 
B pod firmę nie odpowiada. 28 

BAAARAAAAAAAAA4 

OFIARY. 
Zamiast kwiatów na  trumienkę Ś. p. 

Tereni Cywińskiej na Dom Dzieciątka Jezus 
zł. 10 — składają Wacławostwo Cywińscy. 
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Z TEATRÓW. 
Redute: „Trójka hultojski“ czyłi 

„Gałgan - du'h'* Nestroy'a w przekta- 
dzie Wł, S bowskiego; inscenizacja 
Teofila Trzcińskiego. — Teatr Polski 
„Lutnia”: wieczór Sylwestro wy—po й- 
tórzenie. 

Oba Teatry nasze gonią jeszcze 
resztkami sylwestrowych nastrojów. 
Reduta, setką lat liczącą krotochwilą 
Nestroy'a, Lutnia — składanym wieczo- 
rem sylwestrowym. 

Wdzieczne, zaiste, miasto to Wil- 
no: Teatry mogą humor sylwestrowy 
rozkładać na tydzień - bez wyczerpa- 
nia i bawić wdzięcznych słuchaczy, 
opóźnionych w nastroju, lub niewy- 
czerpanych... : 

Ale jeśli należą się publiczności 
słowa najwyższego uznania, to cóż 

dopiero mówić o wykonawcach. Tak, 
artyści obu naszych teatrow należą 
do tych, u których piękny talent cho- 
dzi w parze z dobrą wolą i usposo: 
bieniem. Ale abstrahując od tych 
cnót wyjątkowych, mam i tak ogrom- 
ną pretensję do zecera, lub korekto- 
ra (bo nie wiem, który z nich zawi- 
nił): w artykuliku moim noworocz- 
nym nie z mojej winy zostali pomi- 
nięci w szeregu tych, którym składa- 
łem swoje najserdeczniejsze życzenia 
noworoczne — artyści obu naszych 
teatrów, to znaczy ci, bez których 
inscenizator, reżyser, malarz - dekora- 
tor, dyrektor. teatru i cała calutka 
publiczność nic począćby nie mogła. 
Nie wiem, jakie animozje kierowały p. 
zecerem, czy p. korektorem — ale ja, 
jako autor recenzji, zostałem najwię- 
cej poszkodowany: w chórze najlep- 
szych życzeń skierowanych pod adre- 

sem  przemiłych artystów haszych 
teatrów, zabrakło mego najszczersze- 
go życzenia—sukcesów artystycznych 
i materjalnych, bo te, jak twierdzę, w 
połączeniu dają satystakcję kompletną. 

Nastrój Świąteczny odbił się na 
repertuarze, nie tylko Lutni, ale i Re- 
duty. I tu i tam na scenie zapanował 
niefrasobliwy nastrój, regulowany--w 
Reducie: niezawodnym poczuciem arty- 
stycznem, w Lutni: swobodą dowcipu 
i gestu. 

O łączącej w sobie muzykę, Śpiew 
i tańce krotochwili p. t. „Hultajska 
Trójka" tyle się da powiedzieć, że 
tylko świetna gra zespołu z Jaraczem 
na czele, żywość tej gry i artystycz- 
ne obramowanie całości może tę sztu- 
kę utrzymać przy życiu, bo jej ru- 
mieńce przybladły, krew zastygła. 

Stefan Jaracz mocą swego niezrów-. 
nanego talentu, wspomagany przez 

zespół Reduty z p. Karbowskim i p. 
Białkowskim na czele, zastrzykiwał 
żywotne soki utworowi, który wów- 
czas dopiero zyskuje, gdy inteligentny 
inscenizator niemiłosiernie skraca 
tekst, widowisko zaś urozmaica całą 
inwencją możliwie „grających* rzeczy, 
jak dekoracje, kostjumy, aktualizacja 
typów, swojskość atmosiery. 

Dyr. Teofil Trzciński dał dowód 
niezliczony już swego niezawodnego 
artyzmu i subtelnego smaku  literac- 
kiego. Ta groteska, miejscami prze- 
jaskrawiona, była majstersztykiem ży- 
cia na kanwie nudy, fabuły i mizerji 
walorów literackich. Jaracz i Trzciński 
—oto dwa filary, dźwigające tę bzdu- 
rę sceniczną. 

W Lutni obliczano wyłącznie na 
świąteczne nastroje. Zarówno „Hisz- 
pańska mucha", której dowcip cały 
polega na sztuczkach komicznej inter- 

pretacji p, Wyrwicza, jak i program 
kabaretowy, w miarę nudny, uspra- 
wiedliwiały swój żywot. na scenie, 
zawdzięczając wszystkie wrażenia te- 
mu niewzruszonemu podkładowi, któ- 
ry daje wystały miód i nieskwaśniałe 
wino. Bawiono się dobrze, zacierając 
wrażenia sceny i wrażenia musujących 
nastrojów. Jedne uzupełniały drugie. 
Dział kabaretowy, pomimo uprzedze- 
nia p. Wyrwicza, że towar, wbrew 
modzie, będzie importowany z poza 
granic województwa wileńskiego, był 
zanadto wypożyczany z... Jarossy'ego 
i jego repertuaru w „Qui pro quo". 
Ale to nic nie szkodzi, byle dowcipnie 
przystosować cudze pomysły. 

A kiedyśmy się szczerze ubawili 
na premjerach świątecznych, a zwłasz- 
cza sylwestrowej, spytajmy, czem nas 
uraczą teatry nasze w karnawale? 
Przestraszyłem się szczerze pogłoski, 

że Reduta szykuje dla nas w okresie 
najweselszych  zabaw „Hamleta“ х 
Osterwą, Lutnia zaś... również „Ham- 
leta“ z Adwentowiczem. Co, dopraw- 
dy, powie Ofelja tych dwuch Hamle- 
tów? Którego wybierze? Myzo Szekspi- 
ra—trwóż się zawczasu!,.. . 

Jakkolwiek będzie w karnawale, 
ja zawsze wybiorę teatr kosztem za- 
bawy balowej. | zalecać to będę sza- 
nownej publiczności, Przeto odkładą- 
jąc wszelkie niepokoje, zapytajmy Re. 
dutę i Lutaię—jakie szykują nam 
niespodzianki? 

Na miejscu tem niech mi wolną 
będzie wyrazić jedno Życzenie: byt. 
Stefan Jaracz najdlużej wśród nas 
gościł, a dyr. Trzciński najczęściej 
inscenizował sztuki w Reducie. 

W. Pioźrowicz. 
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"ważny porzuciłam „męża*. Mówi dałej 

5 

Superintendent Jastrzebski przed sqdem 
7 

Sprawa superintendenta ewang. - browski, Dachowski i Wi. Miłaszewski 
reform. w Wilnie ks. Michała Jastrzęb- (dziekan ze Stołpców), którym udzie- 

skiego wyznaczona na dzień wczoraj- lono ślubu. : 

szy odbyła się mimo tego, że niesta- W pojęciu Kościoła ewang. ksiądz 

wiennictwo dwóch najważniejszych przestaje być księdzem kiedy nim nie 

świadków ks. Jana Choroszucha i An- chce być. 

toniego Derewińskiego dało obronie _ Prok. Rauze rozpoczynając przemó 

asumpt do złożenia wniosku domaga- wienie zaznaczył, że fakt udzielenia ślu 

/jącego się odroczenia sprawy. bu ks. Choroszuchowi wywołał liczne 

1 Sąd w składzie: przewodniczące- komentarze, które dotarły aż do Rzy- 

go —prezesa Sądu Okręgowego p. mu. Wszczęto dochodzenie w wyniku 

Bzowskiego oraz sędziów Jodzewicza i czego jest sprawa obecna. 

Brzozowskiego uznał za możliwe roz- W listopadzie 1918 r. Synod ew.- 

poznać ją uważając zeznania wspo- ref. powziął rewolucyjną uchwałę i od- 

mnianych świadków dane w czasie tąd rządzi się prawami Wielkiej Agen- 
śledztwa za podlegające ogłoszeniu. dy. 

Po odczytaniu aktu oskarżenia, któ С 

rego trešci, znanej juž naszym czytel- wateli, mówi p. prokurator, nie obala 

nikom, nie podajemy, przewodniczący praw istniejących i prawo cywilne о- 

zapytał oskarżonego czy przyznaje bowiązuje nadal. Agenda, zawierająca 

się do winy, — nie — było lakonicz- wskazówki ceremonialne i pieśni chwa 
ną odpowiedizą ks. Jastrzębskiego. | lebne to nie codeks juris.. Czas wró- 

Następuje zaprzysiężenie i badanie cić do norm prawnych i nie traktować 

świadków oraz biegłych. Na wniosek rytuałów jako jus canonicum. 

stron biegli: ks. prof. B. Żongołłowicz, Czynem swoim naraził ks. Jastrzęb- 

ks. kan. L. Chałecki, prof. S. Kot, ks. ski ks. Choroszuch'a, na ciężką karę 

prof. Bursche, prezes kolegjum ewang. ekskomuniki a żonę na ciężką, nieja- 

p. Herman Iżycki oraz świadek — po- sną sytuację. At: -636 027 K. K. ma 

szkodowana Adela Derewińska zezna- tu zastosowanie. 

wali bez przysięgi. żre a punktu ma inte- 
: SĘ ‚ , resów Kościoła ewang.-reform. jest 

z poet PA (że e nieprzyjemną. Kościołowi wyrządzono 
WDC 4 sę _ szkodę i kara w tym procesie ma dużą 
uczycielka w Dziejkowszczyźnie prze ról Siek лан лоа 3 

śladowana była przez ks. Choroszucha d GANE MAPASACNJSZ ZEWZEIE: 
fektem do niej. Początko- TU na osobę oskarżonego, ale potępia- 

O da © jt cy, zagwarantuje szanowanie prawa 
wo nie myślała O małżeństwie. Ks. ja A GRE sn p 

Choroszuch, twierdzi świadek, zepsuł a a i „kw że Wilno = „ta 

mi opinję więc ostatecznie zgodziłam ekka, dla tych co szczęścia w mał- 

się na ślub. W krótkim czasie po šlu- = 

bie dowiedziawszy się, że ślub jest nie- 

  

    

Nowa emigra 
Wysiedlanie Rosjan 

na zapytanie sędziego Brzozowskiego, 

że ks. Jastrzębski w trakcie sporządza- 

nia aktu ślubu zapytał ją czy jest pan- 

ną, narzeczonego zaś o nic nie pytał. 

Świadek ks. ]. Choroszucha, któ- 

rego zeznanie zostało odczytane mówi: 

będąc księdzem katolickim otrzymałem 

od ks. Jastrzębskiego ślub, wiedział on 

o tem, że jestem księdzem. Świadko- 

wie stwierdzili, że jeste.m nieżonaty. 

Za ślub zapłaciłem. Starania moje u 

ks. Biskupa Matulewicza o wystąpie- 

nie z szeregów kleru katolickiego da- 

ły wynik negatywny. ‚ 

Po odczytaniu tego zeznania oskar- 

żony wyjaśnia, że ks. Choroszuch za- 

pewniał go iż nie jest księdzem i b 

gał jak o największą łaskę o udzie 

"nie mu ślubu, gdyż jak twierdził w rz 

zie odmowy nie odpowiada za siebie. 

pracownika rosyjskiej gazety tamtejszej 

stycznia r. b. 

Uchwała kilkunastu zacnych oby- -- 

cja L Kowna w Wilnie 

Wyrok nastąpi w poniedziałek. 

żeństwie nie zaznali przestanie kusić 
zawiedzionych. A tego potrzeba, bo 
idąc konsekwentnie po tej linji dojdzie- 
my do tego, że mułła mahometański, 
którego koran nie zabrania wielożeń- 
stwa, będzie dawać śluby katolikom, 
narażając ich na odpowiedzialność za 
bigamję. 

Mec. Kulikowski obrońca oskarżo- 
nego tłomacząc swego mocodawcę u- 
dowadniał niekaralność jego czynu, 
który nie można traktować jako prze- 
stępstwo urzędnicze. Mówiąc o tole- 
rancji religijnej, jaka powinna mieć jak 
najszersze zastosowanie w ideologii 
państwowo-twórczej dał się porywczy 

mówca unieść temperamentowi i 
powiedział zdanie: „nie może Kościół 
katolicki podnosić rękę nad ks. Ja- 
st zębskim*. Przewodniczący zwraca 
uwagę mówcy na niewłaściwość. tego 
powiedzenia. 

Mec. Szyszkowski. rozprawia się z 
art. 425 K. K. zastosowanym do ks. 
Jastrzębskiego oraz wnosi obronę 
Agendy, jako kodeksu kanonicznego. 

- Po wysłuchaniu przemówień stron 
przewodniczący udziela głosu  oskar- 
żanemu, który jednak zrzeka się przy- 
sługującego mu prawa ostatniego sło- 
wa. 

Sąd zatwiedza pytania i ogłasza 
przerwę do poniedziałku. Wyrok ogło- 
szony zostanie o godz. 2 po poł. 

Rozprawom przysłuchiwał się Mufti 
mahometanski dr. Szynkiewicz. 

Protokułowała przebieg sprawy p. 
H. Czechowiczówna. W. T. 

  
  

    

z Litwy do Polski. 

Swojego czasu zamieściliśmy wiadomość o wysiedleniu z Kowna współ- 
„Echo*, niejakiego Krasnopolskiego. 

Krasnopolski przybył do Wilna. Otrzymał obecnie zawiadomienie, że wysiedle- 
niu podlega również żona jego, która pozostawać w! Kownie mogła do dnia 1 

Obecnie przybył do Wilna z Kowna b. pułkownik armji carskiej Czer- 
niewiecki, wysiedlony przymusowo z granic republiki litewskiej wraz z i żoną. 
Jak się dowiadujemy, Czerniewiecki wysiedlony został na mocy bezpośredniego 
rozkazu ministra spraw wewnętrznych Mustejkisa, bez podania przyczyn. 

Według słów wysiedlonego, w Kownie oczekują całego szeregu nowych 
represyj w stosunku do tamtejszych Rosjan. Charakterystycznem jest, że po- 
między kandydatami na wysiedlenie wymieniane jest nazwisko współredaktora 
kowieńskiego „Echa” Szulgina, znanego nam z "pobytu w Wilnie podczas uro- 

а- czystości legjionowych. Szulgin wraz Gz finnemi dziennikarzami kowieńskimi 
le- przybył do Wilna na odczyt marszałka Piłsudskiego. W Kownie znany był 

ił w ra- pozatem jako wybitny dziennikarz i sportsmen. Brak konkretnych wiadomości 
z Kowna drogą bezpośrednią uniemożliwia nam dokładną ocenę tych repre- 
Syj. Jak wiadomo gazeta ta często usiłowała stać się plus lithuanien, que les 

Był w sutanie, rzekomo jeszcze nie ithuanien. Ostatnio notowany był ciekawy objaw: w dniu 9 października z 
kupił ubrania, mówi oskarżony, A NIe okazji rocznicy zajęcia Wilna przez wojska gen. Żeligowskiego, wszystkie pisma 
mógł kłamać — kto słowo Boże głosił. wychodziły w Kownie w znak żałoby w czarnej obwódce. W tym jednak roku 
Ślub uważa nasz kościół nie jako SA- wyszły bez obwódek czarnych z wyjątkiem.. rosyjskiego „Echa*. Takich fak- 

krament, a błogosławieństwo „kościel- gw prześcignięcia w patrjotyzmie samych Litwinów mamy w historji „Echa“ 
ne ra pożycie małżeńskie. Lepiej to NIŻ węję, Było to zazwyczaj płaskie i przykre fakty przypodchlebiania. Nagłe sto- 
dzikie pożycie. Po pewnym czasie ks. sowanie represyj względem „wiernego sługi* wydają nieco tajemniczo... Wogóle 
Choroszuch przyszedł i dziękował ZA- zag tepresje wobec Rosjan wywołały wielką konsternację w tamtejszem społe- 
znaczając: „ja teraz jestem SZCZĘŚIIWY gzęństwie rosyjskiem 
— doszedłem do równowagi". Na łono 

Kościoła ewang.-reform, nie przeszedł 

jednak. 9 

Św. Al. Derewiński był świadkiem 

ślubu choć nie wie z której strony. 

Wiedział, że narzeczony był księdzem. 

3 samo i św. Aleksandrowicz. Na- 
tępuje badanie kilku św., których ze- 

zaania nie mają dla sprawy większe- |NIEDZIELA 
go znaczenia, poczem zeznają biegli. Dziś Wschód sł. g. 7 m. 43 

Ks. prof. B. Żongołłowicz na zapy- Irrzech Kr. й 

tanie prok. Rauze, czem jest Wielka duo Zach. sł. 0 £. 15 m. 
Agenda, na którą powołuje się oskar- Lucjana 

  żony wyjaśnia, że jest to księga litur- 
giczna, w której omówione są rytuały Spostrzeżenia meteorologiczne 

nie mające znaczenia prawnego. Wiel- Zakładu Meteorologii Ц. 5. В. 

ka Agenda, jaką posługują się w Wil- z dnia 5 — |. 1929 «. 
i też znaczenie tylko liturgiczne. nie ma też zna y g Ss 

Mogą tu być brane pod uwagę normy 765 
prawa formałnego, a nie materjalnego. średnie « m. | 
Powoływanie się na Agendę w wypad- Temperaturs } — 
ku podobnym jak obecny, spotyka do- grednia 
stojny ks. profesor pierwszy raz w 
swojej praktyce. Opad za do- ) 

bę w mm 
Ks. Jan Chalecki wyjaśnia Sądowi 

w jakich warunkach możliwy byłby Wiatr ! 
ślub kapłana Eo de z ae grzewaźający | 
oraz że ślub kościoła ewangielickiego в eg. 
udzielony katolikom nie może być Haka Nie ronis ses 
uważany jako ważny. 

Prezes kolegium p. Iżycki zaznacz. 
że Wielka Agenda jest jedyną podsta- 

Północno: wschodni. 

Minimum za dobę —-180C. 
ą Maximum na dobę -1- 5?C. 

Tendencja bzrometrycznaa: Wzrost 
ciśnienia. 

wą prawa kanonicznego Kościoła ew.- GE 
reform. Kościół nasz, — mówi p. pre- JĄ 
zes, brzydzi się konkubinatem, jako S Nakai sto as a 

największem złem ludzkości. Z tego czystosė Trzech Króli we wszystkich kościo-    

powodu obowiązany jest duchowny łąch wileńskich po nieszporach zostanie od- 
ew.ref. udzielić ślubu każdemu, kto o prawione nabożeństwo misyjne z rozporzą” 

to prosi, nawet nie chrześcijanom. Ks, dzenia |. E. ks. Arcybiskupa Metropolity R 
. ‚р jJałbrzykowskiego. Na całość nabożeństwa 

obowiązany był udzielić ZY Kię? Wystawienie Najśw. Sakramentu, astrzębski 
- ubu ks. Choroszuchowi. Celibat nas Litanja do N. Maryi Panny i aktualne kaza- 

| 

nie obowiązuje, choćby  nowożeniec nie. 
był księdzem, ks. Jastrzębski nie miał „Bazylice W Az Ё 

A > „Obowiązki misyjne świeckich" wygłosi ks. 
powodu. liczyć SR > OCZ wrót. Józel Mascinówaki znawca z Poezji 
wypadki miały miejsce kilka razy. misyjnej. 

URZĘDOWA. 
Prof. Kot. Nie wiem, jak jest w Hi- — Przeniesienia służbowe w Urzędzie 

ślubów z punktu widzenia ideologji Wojewódzkim. P. Wojewoda przydzielił z 
Kość. ewang--reform. dn. 10 b. m. do służby w Wydziale Prezy- 

i jewódzkiego p. Wacława 
Mec. Szyszkowski, Czy Kościół mo- asie asia : Starostwa 

że zmusić księdza do nieopuszczania Grodzkiego, zaś z dn. 4 stycznia do służby 
szeregów duchowieństwa? w Starostwie Grodzkiem w Wilnie, p. Józe- 

Prat. Kot. Nie wiem, jak jest w Hi- 72 Bolesława Robakowskiego w celu pełnie- 
A В Jak į nia obowiązków referenta do spraw stowa- 

szpanji. W Europie całej nie karzą Za- rzy szeń, związków i prasy, 
to odkąd ustawodawstwo cywilne nie MIEJSKA. 
pokrywa się z kanonami ewangeliczne- — (0) Wyjazd prezydenta miasta. Wczo 

mi. raz, w sprawach miejskich wyjechał do War- 
4 Prof. ks. Bursche mówi Sądowi, że szawy prezydent miasta p. Folejewski. 
żestja ważności ślubów nie jest u — (0) Dziwne ściąganie podatków miej- 

Sai . : skich. W ostatnich czasach wydział podat- 
ewangielików uważana jako sakrament kowy Magistratu wprowadzał dziwne pra- 
lecz jako instytucja społeczna raczej. ktyki ściągania podatków miejskich. Bez 
Religja opiera się na dobrowolności. wszelkiego uprzedzenia, nadesłania nakazów 
Zapytywany przez obronę, czy nie zna płatniczych czy innego zawiadomienia, zgła- 

5 : В A зга się miejski sekwestrator iżąda zapłace- 
wypadków udzielenia ślubu b. księżom nę zaległości za rok 1926. Płatnik, będąc 
katolickim wymienia nazwiska: M. Dą- przekonany, że swego czasu podatek uiścił, 

W Bazylice wileńskiej kazanie na temat: 

  

NIKA 
przypadkowo nie zachował starych kwitów, 
a wtenczas sekwestrator sporządza akt zaję- 
cia nieruchomości. Sprawdzenie konta w 
biurach Magistratu jest mało dostępne, po- 
zatem mogło się zdarzyć, że podatnik zapła- 
cił podatek, a w Magistracie w wielkim cha- 
osie, jaki panuje w wydziałe podatkowym, 
nie odnotowano wpłaty we właściwem kon- 
cie. 

Jak się dowiadujemy w związku z tem 
postępowaniem grupa radnych na najbliż- 
szem posiedzenie Rady miejskiej ma zażą- 
dać wyjaśnienia w sprawie powyższych 
praktyk wydziału podatkowego. 

— (0) Z posiedzenia miejskiego Kotmi- 
tetu W. F. i P. W. W dniu 4 stycznia odby- 
ło się posiedzenie miejskiego Komitetu 
КР, 

W sprawie udzielenia subsydjum — &а 
T-w sportowych, Komitet postanowił wy- 
asygnować Wileńskiemu okręgowemu związ- 
kowi Hockey na łodzie 500 zł. na nabycie 
dwóch kompłetów do Hockey'a z tem że 
te komplety będą. przekazane zarządowi 
parku im. Żeligowskiego dla korzystania 
młodzieży szkolnej. 

sprawie poradni lekarsko-sportowej, 
zostało przyjęto do wiadomości oświadcze- 
nie d-ra Gołyńskiego, że poradnia jest już 
uruchomiona. Co zaś uroczystego otwarcia 
tej poradni, to termin został wyznaczony na 
dzień 27 stycznia, przyczem odbędzie się 
w sali miejskiej akademia, „program której 
obejmie wstępne przemówienie prezydenta 
miasta p. Folejewskiego, odczyt d-ra Bro- 
kowskiego o poradniach  lekarsko-sporto- 
wych i wyświetlenia filmu o treści sporto- 
wej. 
Е. w sprawie obchodu ł0-lecia sportu na 

Wileńszczyźnie kpt. Kawalec złożył obszer- 
ny referat i na jego wniosek powołano ko- 
misję z 3-ch osób w składzie kpt. Kawalec, 
mec. Z. Jasińskiego i inż. Zalisza dla opra- 
cowania odnośnych materjałów oraz zbiera- 
nia materjałów dla wydania specjalnej mo- 
nografji o 10-ieciu sportu na Wileńszczyźnie. 
Projektuje się również i urządzenie wysta- 
wy sportowej w Wilnie. 

Po wysłuchaniu referatu kpt. Kawalca 
w sprawie pływalni, Komitet uchwalił wy-. 
stąpić przez Komitet wojewódzki z prośbą 
do rządu o udzielenie subwencji na ten ceł. 
Jednocześnie przyjęto wniosek inż. Zalisza, 
aby pływałnię urządzono w ten sposób, że- 
by tam było miejsce dla ćwiczeń wioślar- 
skich. 

W końcu przyjęto wniosek p. Downara 
© zwrócenie się do Kuratorjum szkolnego w 
sprawie zorganizowania odczytów p. Praż- 
mowskiej o organizacji wychowania fizycz- 
nego na terenie Stanów Zjednoczonych A. P. 

(o) Skocznia narciarska. Jak się do- 
wiadujemy urządzenie skoczni narciarskiej 
ul gło zwłoce z powodu mrozów. Obecnie 
Magistrat obiecał przyjść z pomocą w po- 
staci udzielenia środków do _ prowadzenia 
robót ziemnych. 

KOMUNIKATY. 
— Bal kostjamowy. Podajemy do wiado- 

mości, iż towarzyskie sfery Wilna organizują 
na tłusty czwartek Świetną zabawę Bal ko- 
stjumowy, który odbędzie się w lokalu ho- 

Ł6G wo 

telu George'a w dniu T-go lutego na rzecz 
Stow. „Opieka Polska nad Rodakami na ob- 
czyżnie”, 

Sądzimy, że ten rodzaj urozmaiconej za- 
bawy, jak również i cel przyciągną jaknajlicz 
niejsze grono gości. 

— Komunikat. Komitet Organizacyjny 
Stowarzyszenia Przedstawicieli Handlowych 
w. Wilnie komunikuje, iż w dniu dzisiejszym 
tj. 6-go stycznia rb. odbędzie się w lokalu 
Szrajbmana przy ul. Wileńskiej Nr. 20 Wal- 
ne Zgromadzenie w udziałem delegatów Cen- 
trali Stowarzyszenia Przedstawicieli Handlo- 
wych w Warszawie, w celu zorganizowania 
Oddziału Wileńskiego. Wszystkich zaintere- 
sowanych pp. prezdstawicieli handlowych u- 
przejmie zaprasza na powyższe zebranie, któ 
re rozpocznie się punktualnie o godz. 6-ej w. 

Komitet Organizacyjny. 
— Bai Rodziny Wojskowej. Dnia 10 bm. 

odbędzie się doroczny bal „Rodziny Wojsko- 
wej” w salach Kasyna Garnizonowego Mi- 
ckiewicza 13. 

Wstęp za zaproszeniami które od dnia 
7. l. otrzymać można w sekretarjacie ,,Ro- 
dziny Wojskowej“. od g. 17 — 19-ej. 

Zarząd. 

RÓŻNE 
— Zarząd schroniska dła sierot im. Mar- 

Szałka Piłsudskiego składa gorące podzięko- 
wanie za dary świąteczne: j. E. ks. buskupo 
wi Bandurskiemu za ofiarowane jabłka, Ko- 
mitetowi „Daru Choinkowego* z p. wojewo- 
dziną na czele, za słodycze, zabawki i ubran- 
ka, Zw. Legjonistów za sute uzupełnienie 
wieczerzy wigilijnej, Magistratowi za doda- 
tek świąteczny, p. Anieli Sztrallowej za pier- 
niki, czekoladki i karmelki, p. dyr. Siemiradz- 
kiej za 38 bil. loterji Polic. Domu Zdrowia, 
p. Elżbiecie Żukowskiej na artystyczne upię- 
kszenia choinkowe oraz wszystkim ofiaro- 
dawcom składającym na schronisko zamiast 
powinszowań i wizyt. 

-—- Nowa cena na wódkę monopo- 
iową. Ustalona zostałą cena na nowy ga- 
tunek t. zw. „luksusowej* wódki wyrobu 
Państw Monopolu Spirytusowego. Cena ta 
wynosi zą flaszkę 0,75 litra 6 zł. 50 gr. — 
mocy 400 i 7 zł. 450. 

‚ — Nagroda literacka m. Wilna. Jak 
się dowiadujemy na jednem z najbliższych 
posiedzeń Magistratu ma zapaść uchwała 
dotycząca ustanowionej przez m. Wilno 
nagrody literackiej w sumie 5000 złotych. 
nas ta ma być przyznawana co dwa 
ata. | 

— Termin płatności podatków w 
styczniu. Niżej podajemy wykaz podatków 
które muszą być wpłacone w styczniu. 

Do 15-g0 przemysłowy od obrotu w 
handlu I i ll kategorji oraz w przemyśle 
I — V kat. oraz wpłata zaliczki przemysło- 
wego za ostatni kwartał 1928 r. przez 
handel i przemysł nieprowadzący ksiąg i 
w siecem dni od wypłaty — dochodowy od 
uposażeń. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia”*). Dziś, 

"Teatr Polski daje trzy widowiska: o godz. 
3-ej p. p. dla najszerszych warstw publicz- 
ności, oraz młodzieży szkolnej — siedem 
obrazów dramatycznych, według powieści 
Henryka Sienkiewicza „Potop“. Ceny miejsc 
od 20 groszy; o godz. 5 m. 30 p. p. po raz 
ostatni widowisko jasełkowe L. Rydla „Be- 
tleem Polskie". Ceny od 20 groszy. O godz. 
8 m. 30 wiecz. jedna z najlepszych i najza- 
bawniejszych komedyj Stefana  Kiedrzyń- 
skiego: „Powrót do grzechu”. Ceny od 50 
groszy. 

— |Jutrzejsze przedstawienie dla inteli- 
gencji pracującej. jutro wraca na repertuar 
na jeden tylko wieczór przezabawna i nie- 
zmiernie aktualna komedja-satyra „Mamusia“ 
OQeny od 20 groszy. 

— Dzisiejszy koncert-poranek M. Fiałko 
w Teatrze Polskim. Dziś wystąpi w Teatrze 
Polskim o godz. 12 m. 30 p. p. z koncertem 
pożegnalnym utalentowana śpiewaczka Ma- 
rja Fialko. 
„ Program niezwykle barwny i urozmai- 
icony zawiera arje z oper:  „Gioconda“, 
„Lohengrin“, „Cavalerja Rusticana“, oraz 
szereg pieśni Szuberta, Szumana,  Niewia- 
domskiego, Marczewskiego, Czerepnina i inn. 
Bilety w kasie Teatru Polskiego od g. 11-ej 
rano. 

— Reduta na Pohułance, Dziś, 
łudniu po raz ostatni komedja WI. Perzyń- 
skiego „Uśmiech losu* ze Stefanem  Jara- 
czem. Wieczorem o godz. 20-ej „Trójka 
Hultajska'* Nestroy'a. 

— Występy słynnego baletu Anny Kiere. 
Dnia 10 i 11 b. m. w gmachu Reduty na 
Pohulance wystąpi słynny balet Anny Kiere, 
nagrodzony na ostatniej olimpjadzie chore- 
ograficznej nagrodą Grand Prix. 

Bilety już są do nabycia w „Orbisie*. 
— Teatr „Rewja* Dąbrowskiego 5 (Klub 

kolejowców). Niedziela 6, poniedziałek 7 i 
wtorek 8 stycznia 1929 r. trzy gościnne wy- 
stępy „Teatru Wielkiej Rewji* i Psoty Stoli- 
cy“. Wielka rewja karnawałowa w 2 aktach 
16 odsłonach. Udział biorą wybitni artyści 
stolicy. Helena Kamińska, Czesław Koniecz- 
ny (artysta Teatru Qui-pro quo) C. Popie- 
lewska Anna Zabojkina (prima balerina) Je- 
rzy Boroński (artysta Teatru Qui-pro-quo) 
H. Narkiewiczówna i inn. Balet 12 osób z 
uroczą Haliną Zabojkiną na czele. Własne 
dekoracje, kostjumy. Jazz-band. Confansier 

  

  

o po- 

*° Jerzy Boroński. Początetk o godz. 8 wiecz. 
Bilety wcześniej nabywać można w biurze 
„Orbis” a w dniu przedstawienia w kasie 
Teatru od godz. 6 wieczorem. 

— Jasełka dla dzieci. Staraniem Przed- 
szkola Pol. Mac. Szkolnej im. Sienkiewicza 
odbędą się dn. 7 stycznia (poniedziałek) o 
g. 5 i pół w sali gimn. im. Lelewela Jasel- 
ka i zabawa dla dzieci w wieku przedszkol- 
nym. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Znów autobus. Dn. 5 b. m. przy zbie- 

gu ulic Zamkowej i Wielkiej autobus naje- 
chat na 20-letnia Raję Doktorowicz (Kalwa- 
ryjska 30), której rozbito nogę oraz głowę. 

Poszkodowaną po udzieleniu pomocy 
PR RDE dostawilo do żydowskiego szpi- 
tala. 

Autobus nie zatrzymał się i nazwiska 
szofera nie ustalono. 

— Śliczna gospodarka. Doniesiono 
władzom bezpieczeństwa o dokonanej rze- 
komo w nocy z dnia 3 na 4b.m. kradzie- 
ży 16 sztuk normalno-torowych szyn, dłu- 
gości 10 i pół metra każda, ogólnej war- 
tości 1020 złotych. Szyny te były złożone 
przy ul. Legionów, a przeznaczone dla no- 
wo-budującej się linji kolejowej. Szyny te 
leżały w rzeczywistości od wiosny i oglę- 
dziny miejsca kradzieży nasunęły wątpli- 
wości, czy kradzież nie była popełniona 
juź dawniej. Dochodzenie w toku. 

Dwie nowe ofiary ciężkich wa- 
runków życiowych. Dozorczyni domu przy 
ul. Wiłkomierskiei Nr. 3 przyniosła do ko- 
misarjatu P. P. podrzutką 6-cio tygodnio- 
wego chłopaczka, którego znalazła w bra- 
mie domu. Przy podrzutku była następu- 
jąca kartka: „Nieszczęśliwa matka kilkorga 
dzieci rozstaje się z bólem serca z braku 
środków do życia—z swym najmłodszym 
synkiem. Porzuconą przez męża i nie ma* 
jąca bliskich krewnych. Chłopak niechrzczo- 
ny. „Proszę o opiekę nad niemowlęciem”. 
Dziecka oddano do przytułka Dzieciątka 
Jezus. 

W dniu 4 b. m. przyniesiono do komi- 
sarjatu III P. P. podrzutka płci żeńskiej w 
wieku około 3 tygodni. Znaleziono go przy 
wejściu do biblioteki Towarzystwa Lekar- 
skiego, przy ul. Zamkowej Nr. 24. Dziecko 
ubrane było w kolorową sukienkę. Przy 
podrzutku była kartka: „Wiktorja Nanie- 
wicz, ur, 12 XII, 1928 roku“. Dziecię umie- 
szczono w żłobku im. Marji przy ul. Sie- 
rakowskiego Nr. 4. 

s Te. 

Terenia CYWINSKA 
po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach zmarła dnia 28 grudnia 

1928 roku w maj. Szwinta, w wieku I ruk i 2 miesiące. 

° Pochowana na cmentarzu w Święcianach. 
O czem zawiadamiają krewnych i znajomych 

Stroskani RODZICE. 

s Te. 

2 Bohdmnooiczėo Marja Ordzina 
Obywatelka ziemi Poleskiej 

Opatrzona Św. Sakramentami; po długich cierpieniach zmarła 
szawie dnia l-go stycznia 1929 roku mając I-t 58. 

Została pochowana 4-stycznia w Warszawie na cmentarzu Powązkowskim. 

O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

RODZINA MĄŻ, CÓRKA i 

w War- 

  

Profesor Romer z Kowna bawił w Wilnie 
Na święta przybył do Wilna prof. Michał Birżyszka „z Kowna, o czem donoszą 

już w prasie. Obecnie dowiadujemy się, że w Wilnie bawił również profesor Romer« 

Przyjazd obydwuch profesorów miał charakter wyłącznie prywatny, rodzinny, 
przytem zachowane było z bliżej nieznanych nam względów kompletne incognito. 

Obadwaj przybyli do Wilna bezpośrednio przez granicę koło jewja. Tąż samą drogą 
prof. Romer powrócił już do Kowna. — Jak się dowiadujemy prof. Birżyszka w tych 
dniach również opuszczą Wilno. 

Dziesięciolecie Śmierci Ś. p. Antoniego Wiwulskiego 
„Sztuka: rzecz to wielka 

Narodów całych często zbawicielka, 
Przechowująca na dnie duszę duszy''.. 

Słowacki gdy pis ał słowa, użyte 
przez nas jako motto, rozumiał dosko- 
nale, czem jest dla każdego narodu je- 
go rodzima sztuka. Wszak dziś już nikt 
nie zaprzeczy, że w sztuce streszcza się 
narodowa dusza, cała jej przeszłość i 
cała też przyszłość. 

W takim oświetleniu dopiero na- 
biera szczególnej wagi śmierć wielkie- 
go 'artysty, któremu życie upływało w 
służbie sztuce narodowej, w służbie 
rzetelnej z myślą o Bogu i Ojczyźnie. 

Takim był Antoni Wiwulski znany 
zarówno artystycznemu światu Francji 
czy Niemiec, jak i wysoce ceniony w 
Wilnie i Polsce całej. 

Upływa dziesięć lat ad owej chwi- 
li, gdy w krytycznym dniu 10 stycznia 
rozjęczały się dzwony kościołów wi- 
leńskich, a w rytm żałobnych tych zwia 
stunów zawtórzyła żalem głębokim my- 
śląca Polska,-że traci jednego z naj- 
większych synów. Boleść potęgowała 
świadomość, że przecięte zostało to 
wielkie, kochane życie, szarpnięte do- 
tkliwie w bojach śmiertelnych o Wilno 
przez hordy wraże napastowane. 

Umierał — z myślą o Polsce Nie- 
podległej i z gorącą wiarą w Jej niepo- 
dzielność, umierał z taką zadumą, jaką 
wyryć potrafił na czole Witolda, któ- 
rego podziwiamy w pomniku Grunwal- 
dzkim w Krakowie, umierał z gorącą 
modlitwą, by wróciła Wilno do Polski, 
to On wtedy odejdzie spokojnie, ufny 
Bogu, któremu za życia ziemskiego 
wiernie służył i talent swój w Wilnie 
poświęcił w planach i pracy dla koś- 
cioła —pomnika ku czci Serca Pana 
Jezusa wznoszonego. 

Żyje pamięć Wiwulskiego wśród 
nas — obywateli Polaków - katoli- 
ków. 

Władze wojskowe  ozdobiły grób 
Artysty odznaką honorową „Obrońcy 
Wilna”, Rada Miejska nazwała Jego 
nazwiskiem ulicę. Ale i każdy z nas 0- 
bywatele — winien spłacić dług wdzię 
czności dla zmarłego przed laty dzie- 

Sprawa kanty Rysiu 
Il dzień rozpraw. 

Trzeci dzień rozpraw procesu ban- 
dy Rysia i Szałkowskiego przechodzi. 
na badaniu świadków. Przed Sądem 
przewinęło się szereg Świadków 
oświetlających sprawę napadu rabun- 
kowego i mordu rodziny Sanków, 
we wsi Sierodach pow. Postawskieho. 
Z szeregu Świadków, najjaskrawiej 
wypada zeznanie Anny Sankówny, 
która w chwili napadu miała 19 lat, 
lecz mizerna i niewielkiego wzrostu 
udała dziewczynkę, mówiąc, że ma 
jedenaście. Ten Śmiały krok wyrato- 
wał życie, gdyż bandyci powiedzieli 
jej „maładziec, dobrze odpowiadasz. 
Wiaž na piec“. Z pieca widziała, co 
działo się w izbie, i teraz stwierdza, 
że zabójcą był Szałkowski. Mała, mi- 
zerna blondynka mówi Śmiało i pe- 
wnie. lnni Świadkowie potwierdzają 
jej zeznania. Z kolei zeznaje b. nad- 
kom. p. Janczewski, w którego rę- 
kach spoczywały nici dochodzenia. 
Jako osoba, niestykająca się bezpo- 
Średnio z akcią, operuje superlatywa- 
mi. Z zeznań jego opartych na ra- 
portach podwładnych, wyrastają po- 
Staci hersztów Rysia i Szałkowskie- 
go, co do winy których nie może już 
być wątpliwości. 

Wobec choroby prok. Kałapskie- 
go oskarżenie popiera prok. Rutkie- 
wicz. 

Jutro dalszy ciąg. 

Zatwierdzenie wyroku p. Pinesa. 
W dniu wczorajszym sąd apelacyjny w 

Wilnie po rozpoznaniu sprawy b. sędziego 
śledczego Juljusza Pinesa skazanego w pier- 
wszej instacji na trzy miesiące twierdzy za 
mimowolne zabójstwo ś. p. Korzeniowskiej 
uznał wyrok ten za słuszny zatwierdzając 
go. 

  

sięciu gorącego Miłośnika Wilna i twór 
cy wiekopomnej świątyni, której prze- 
znaczeniem, w myśl artysty jest, by gó- 
rowała miastu i Krajowi, a potężna po- 
stać Chrystusa, by błogosławiła z na- 
szego grodu tak do niedawna męczeń- 
skiego całej Ojczyźnie miłej. Do stóp 
Ostrej Bramy z pokłonem do Panny 
Świętej śpieszyły i coraz więcej garnąć 
się będą tłumy naszej braci ze wszyst- 
kich stron Polski — niechże tym rze- 
szom już z oddali błogosławi Syn Jej, 
a Pan nasz Jezus Chrystus z Kopuły 
świątyni ku czci Serca Przenajświętsze 
go zbudowanej. 

Komitet Budowy Kościoła w celu u- 
czczenia tyle bolesnej rocznicy arty- 
sty rzeźbiarza i architekta Wiwulskie- 
go postanowił w dniu 10 stycznia a 
więc niezadługo już: 1) urządzić uro- 
czyste nabożeństwo żałobne za duszę 
genialnego Syna Polski, 2) zorganizo- 
wać akademię  żałobną dla godnego 
wspomnienia zasług zmarłego, 3) ufun 
dować płaskorzeźbę w ścianie budu- 
jącego się kościoła przy grobie Wiwul- 
skiego i tablicę w „Betanji* gdzie mie- 
szkał i umarł Wiwulski, 4) założyć mu- 
zeum im. artysty przy kościele Serca 
Jezusowego i w gmachu Wydziału 
Sztuk Pięknych USB. 

Festyny, akademie, obchody — rze 
czy to znane ogólnie i nieraz lekcewa- 
żone, jeśli noszą na sobie cechy pow- 
szechności, albo czczą bardzo nieraz 
sporne wielkości i zasługi. 

Ufamy jednak nie bez słuszności, 
że pod hasłem uczczenia Wiwulskiego 
Komitet pozyska wszystkich ludzi do- 
brej woli bez różnicy przekonań. I dla- 
tego odzywamy się do Was — Obywa- 
tele — z apelem gorącym. 

Stańcie — wszyscy — dla którego 
imię Wiwulskiego nie jest dźwiękiem 
głuchym, śpieszcie z radą i pomocą, 
nadsytając do dnia 1 stycznia 1929 r. 
swoje uwagi i projekty pod adresem 
Prezesa Komitetu księdza kanonika Lu 
biańca, Wilno, Seminarjum Duchowne 
nieście grosz wasz ofiarny na cel zbo- 
żny na konto czekowe w PKO Nr 81138 
by powstał ze zbiorowej woli naszej, 
zbiorowy czyn nasz, god.ny pamięci 
nieśmiertelnego twórcy „Grunwaldu“ i 
kościoła - Bazyliki w Wilnie. 

Komitet. 
Žž 

RADJO. 
Niedziela dn. 6 stycznia 1929 r. 

10,15—11,45: Tr. nabożeństwa z Kate- 
dry Poznańskiej. 11.56—12,10: Tr. z W-wy: 
Svgnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie, oraz komunikat meteorologicz- 
ny. 12.10—14,00: Tr. poranku symfoniczne 
go z Filharmonji Warszawskiej. 14,00 — 
15,00 Tr. odczytów rolniczych z Warszawy. 
15,15 1730 Tr. koncertu symfonicznego z 
Filnarmonji Warszawskiej, Odczytanie pro- 
gramu dziennego. 17,35 — 18,20: Odczyt w 
języku litewskim. 18,00—18,20: Muzyka z 
płyt gramofonowych. 18,20—18,45: Audycja 
dla dzieci „Król Migdałowy*. 18,45—19,00: 
Kwadrans cytry. 19,00—19,25: „Co się dzie- 
je w Wilnie* odczyt. 19,25 — 19,55: Kwa= 
drans cytry. 19,45—20,00: Odczytanie pro- 
gramu na poniedziałek. komunikaty i sy- 
gna: czasu z Warszawy. 20,00 — 20,30: 
Audycja wesoła: „Samobójca”. 20,30 22,00: 
Tr. z Warsz: Koncert wieczorny. 22,00 
23.00: Tr. z Warszawy: P.A.T., policyjny, 
sportowy i inne, oraz muzyka taneczna. 

Poniedziałek, dn. 7 stycznia 1929 r. 
11.56 12.10: Transmisja z Warszawy: 

Sygnał czasu, hejnał z Wieży Mariackiej 
w Krakowie, oraz komunikat meteorolog. 
15,10 - 16,10. Muzyka z płyt gramofono- 

wych. 16,10—16,30: Odczytanie programu - 
dziennego i chwilka litewska. 16,20—16,30: 
Chwilka strzelecka. 16,30 — 16,45: Komunikat 
L. O.P.P. 16,45- 17,10: Audycja dla dzieci. 
17,10 17,35: Koncert Orkiestry Rozgłośni 
Wileńskiej. 17,35 - 18,00: „Historja Ora- 
torjum" odczyt. 18,00—18,30: Koncert roz- 
głośni Wileńskiej. 18,30 - 18.50: Audycja re- 
cytacyjna. 18,50 19.00: Odczytanie progra 
mu na wtorek i komunikaty. 19.00— 19.15: 
Muzyka z płyt gramofonowych. 19,15 19,40: 
Audycja wesoła. 19,40 - 19,56: Muzyka z 
płyt gramofonowych. 19,56—20.00: Sygnał 
czasu z Warszawy. 20,00 - 20,25: „Samoo- 
brona. Wilna i Oddział Dąbrowskiego* po- 
gadanka 20,30—22,00: Transmisja koacer- 
tu z Poznania. 22,00— 23,30: Transmisja z 
z Warszawy: P.A.T. policyjny, sportowy 
i inne, oraz muzyka taneczna.
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welny pochodzenia krajowego, niech żąda próbek i cenników. 
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Dobór znakomitych maszyn 

e 
MŁOGARNIE 

BUKOWNIKI 

TRESZCZOTKI 

gospodarskie „BRUNNER” z sitem 
podsiewającem lub pytlem 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna Nr. 11-a. 

ZN ZERZRZEWRN 

TRAKTORY „MUNKTELLS“ 
do ropy naftowej 

amerykańskie naftowe 

„MASSEY HARRIS"_ 
o sile lij, 3, 41/2 i 6 koni mech. 

czyszczące motorowe 
WICHTERLE i KOVARZIK 

tarki do koniczyny 
patent ROHOWSKIEGO 

Obuwia, śniegowców i wszelkiej galanterji. 

ЗАНОН W. JANKOWSKI i S-ka 
Wilno ul. Wielka 42, tel. 1200. 

SŁOWO 

KORZYSTAJCIE [Z OKAZJU | 
od 8-go stycznia r: b. 

Wielka W YPRZEDA 

z rabatem do 30 0lą 

Bisukien balowych, konfekcji męskiej i damskiej, bielizny, 

a-- 

Ż poinwen- 
tarzowa 

do zbóż ozimych i jarych 
MAROTTA 

i trieury. do siemienia 
Inianego 

SZULTEGO 

£-£LSS 
poleca 

\ 

NIE-ZNA — JESZCZE p 

pledy. B 

Zarząd Dóbr i Zakł. Przemysłowych 

FROMARA ŻUROWSKIEGO B ki 
Lesżczków, p. Waręż (MałopolekajB 
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cery. Elektryczność. 
mm. 1. tel. 657. W. Z. P. 57. 

w Wiins, Niemiecka 28, fet. 18-21. 8 
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WĘGIEE | KOKS 

M. DEULL, w Vilnie 
Jagiellońska 3/6 tel. 811 

Skład: Polski Lioyd, Słowa 
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į E środka od odcisków . s 

s Prow A. PARKA. 
21, tel. 2-79. į E 
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Korespondencię Handlową 
polsko niemi-cką, przepisywanie na 
maszynach polsko-rosyjskich, odbija- 

nie w setkach egzemplarzy okólni- 

ków, skryptów, kosztorysów i t. p. 

Wykonywuje fachowo i akuratnie 

Biuro A. Fajnsztejna. 
Wilno, Zawalna 15, tel. 12 73.   
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   ŚNIE 
iKALOSZĖ 
TPWALE' ELEGANCKIE 

Gr. n = Prix 
Paris 1927 

Gold medal 
Paris 1927 

Grand Prix 
Libau 1926, 1927 

Grand Prix 
Mitau 1927 

Gold medal 
Riga 1921 

"no 

Wielki medal złoty ros 
— _ ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE. 
Przedstawicielstwo i skład fabryczny 

Bela TROGBY ***° ul. Niemiecka 26. 
Tel. 625. 

Ofręby pszenne grube (Wołyńskie) 

Makuchy w tailach lub mielone. 

oraz tak niezbędnie potrzebne do- 

datki do paszy jak: 

mączkę mięsną, mączkę ko- 

stną, kredę szlamowaną i sól 

bydlęcą poleca 

Lysmut Nagrodzki 
Wilno, Zawalna Nr. 11-a, tel. 6-87 

SKŁAD MASZYN i NARZĘDZI 

ROLNICZYCH. -5 

DY 

   
Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny witojd Woydyłło. 

   

  

  

Kulturalno-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 
hipopotamy, nosorożce, 

©d dnia 5 dó 10 stycznia 1929 r. włącznie będzie wyświeilany 
NAJWIĘKSZY fiłm a życia dżungli afrykańskich 

r 

„Król 
krokodyle, 

Następny program: „BEZIMIENNI BOHATEROWIE". 

dżungli” 
Najpotężniejszy dramat sensacyjny w 12 aktach. Lwy, tygrysy, lamparty, jaguary, Słonie, jelenie, 

małpy — przeszło 500 gatunków drapieżnych zwierząt. 
W roli głównej słynny TARZAN ELMO LINCOLN najodważniejszy i najsilniejszy człowiek świata. 

Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek seansów od godz 4-ej. 

+: 

  

królów Śmiechu i humoru prod. 1929 r. 

  

Dziś! Najbardziej atrakcyjny program Wilna. Rekordowy sukces! Najaowszy film genjalnych 

  

  

Kico- e. i Kes „elios PAT i PATACHION jato Sfrażnicy cnoty 
Wileńska 38. —po raz pierwszy—wytworni dżentelmeni we frakach. Deszcz ienomenalnych pomysłów. Niezwy- 

kłe sceny, podbudz. widzów do paroksyzmów Śmiechu. Rewja gwiazd filmowych. Wspaniała wy- . 
stawa. Dla młodzieży dozwolone. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. W sobotę i niedzielę od g. 2-ej. > 

KINO Dziś! Rewelacyjny tilm Polski, według 

, POLONIA” 
Mickiewicza 22. 

natchnionego arcydzieła Stefana Żeromskiego „PRZEDWIOŚNIE 
Realizacja H. Szary. W rolach głównych najznakomitsze siły ekranu,i sceny Zbyszko Sawan, Stefan Jaracz, 
Marja Gorczyńska, Marja Modzelewska, Ninka Wilińska iin. Początek seansów o godz. 4. 6, 8, 15 i 10.28 
Dyrekcja uprasza Sz. Publiczność o przybycie na_j5 min. przed rozpoczęciem seansów. 

  

Kino „Piccadilly 
WIELKA 42. 

Dzis! Najnowszy i najatrakcyjniei- 
szy 12 1929 E „Ufa* 
agentów sowieckich zagranica w 12 wielkich aktach. W rolach głównych: czarująco-urocza SUZY W RNON, 
oraz wybitny tragik MICHAŁ BOHNEN. Rzecz się dzieje w wirze życia Wielkomicjskiego! 
życia rozbitków rewolucji rosyjskiej na emigracji. Piękna księżniczka w łapach rozbestwionego marynarza — 
czekisty. Przekupstwo i łapownictwo sowieckich misyj handlowych. Początek o godz. 1-ej. 

Czerwony b'es (TAJEMNA NOC). 
gracji rosyjskiej 

ds Dramat z życia emi 
i szpiegowskiej akcji 

Film z obecnego 

  

Ks „Banda“ 
Wielka 30. MOZŻUCHIN, LIL DAGOVER i urocza 

Tylko dziś i jutro! Najnowsza epopea ludzkich namiętności! 

Jubileuszowy utwór Iwana Mezžuchina TAGRY KURIER 

Wstrząsający dramat miłości i pożądania w 12 aktach z krwawych dni rewolucji W rolach tytułowych IWAN 
AGNES PETERSEN 

nego z „Kurjerem Carskim* 
Uw aga: Film „Tajny Kurier" jest jubileuszowe dzieło najnowszego wydania 1929 r. i nie ma nic wsp6!- 

  

Kino - Teatr 

„Światowid * 
ul. Mickiewicza 9. 

cuanej plaże ame- 
rykańskiej p. t.   

Sąd Okręgowy w Wilnie, I Wydział 
Cywilny, obwieszcza, że na żądanie Libaw- 
skiego Komitetu Giełdowego decyzją Sądu 
Apelacyjnego z dnia 19 grudnia 1925 roku 
postanowiono: Wzbronič dokonywania 
wszelkich tranzakcyj i wypłat z 4 i pół %% 
listów zastawnych Wileńskiego Banku Ziem 
skiego na nominalną sumę 21,400 r.b., a 
mianowicie po 1000 rb. nominalnie każdy 
następujących seryj i Nr. Nr.: Serja II Nr. 
3012, serja IV Nr. 12535, V Nr. 20745, VII 
Nr. 35115 i Nr. 35146, VIII Nr. Nr. 47004, 
47005, 47006, 47007, 47009 i 47023 XIV Nr. 
143126, XVII Nr. Nr. 152958 i 152959; po 
500 rb. nominalnie każdy: serja IV Nr. 
2963, VII Nr. Nr. 7778 i 7820, VIII Nr. Nr. 
8827, 10852, 20249, 20250, 20251, XIX Nr. 
37541, po 100 rb. nominalnie każdy: serja 
VIII Nr. Nr. 20353, 20354, 20355, 20390, 
20391, 20392, 20393, 20394 20395, 20396, i 
22898, IX Nr. 33520 X Nr. 36487, 36488, i 
36489, XI Nr. 39820, XII Nr. 41611 i 41613, 
XV Nr. 45494 i 46523, XVII Nr. 48911, 
XXI -Nr. Nr. 50416, 50493, 53393, 53 394, 
53395, 53454 i 53455 i XXIII Nr. 56705. 
Wzywa się przeto wszystkich  roszczących 
prawa do wyżej wymienionych tytułów aby 
w ciągu lat dwóch od daty pierwszego 
ogłoszenia w Monitorze Polskim złożyli je 
w Sądzie Okręgowym w Wilnie lub zgło- 
sili swe sprzeciwy. Spr. Nr. Z. 603—25 r. 
5149—2 

OGŁOSZENIE. 
Komendant Wojewódzki P.P. w Wilnie 

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 
14 stycznia 1929 roku o godzinie oe 10- 
kalu Komendanta Wojewódzkiego P.P. w 
Wilnie przy ul. św. Jańskiej 3 pokój 3 od- 
będzie się sprzedaż w drodze przetargu pu- 

bliczmego, wybrakowanych przedmiotów i 

narzędzi lekarskich, łomu żełaznego, guzo- 

wego, gumowego, odpadków futrzanych, skó 

rzanych i brezentowych oraz części samo- 

chodowych o ogólnej wadze 400 kilogramów 

Rzeczy przeznaczone na licytację oglą- 

dać można w dniach 11, 12 i 13 stycznia 
1929 roku w godzinach od 1l-ej do 13-ej 

  

   
   

Komendant Wojewódzki 
— Podpis. 

m 

frakowe po ZŁ 11,12 i 18. 

NOSTUIE zorrowe |, 10, 14.50 i iz. 

Kołdrywafowe, , 25,35, i 45. 

Kapy pikowe „ „ 10,14, i 18. 

Ręczniki kąpiel. „ „ 4.50 i 5.50. 

Zeiiry > „ „3 13.40 metr. | 

Madapolamy „ „2 230 i 250. 
iw dużym wyborze 

POLECA 

istniejąca od 15: lat firma | 

©. Агп@! 
vis a vis Wilno, Wielka G, (22,15 

m od 7 stycznia do 1go lutego- 

| 

na towary zimowe oraz da 

UECEMSNZZAEBZEM 

Letnica Litewskiego Stowarzyszenia 
POMOCY SANITARNEJ 

Wilno, Wileńska 28, tel. 846. 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści. 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, Oczny» 

nerwowy, chirurgiczny, ginekologiczny oraz 

dla stałych chorych moczopłciowych. 

Makinet Roenfgena 
i Elekfre-leczniczy. 

Leczenie promieniami Roentgena i elekt- 

rycznością, fotugrafowanie, prześwietlanie, 

elektryczne wanny, elektryczny masaż, 

Przyjęcia od 10 — 3, 

zakupie ponad.50 zł. udzielam 
10 proc rabatu. 

   

    

ж 

w każdej ilości sprzedaje „Rolnik 

Wileński* Kalwaryjska 11 m. 3 tel. 

147, w składach: Paciiic Rossa i Sklep 

Kalwaryjska 6. 

t 2h 

Ameryka się bawi 

i ciekawa treść zachwycają wi 

CHOR 
    

OBY PŁUC 

  

Stosowany przez p: p. Doktorów 
„Balsam Thiocolan Age" 

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

chorego, powiększa wagę ciała. 

„Balsam ihiocolan Age“ 
sprzedają apteki i składy apteczne. 
ądać tylko w oryginalnem opako- 

apteki A. GĄSECKIEGO w 
0-ił9g Warszawie, ul, Leszno 41. 
waniu 

dzów. 

Obwieszczenie Nr 2603/25 pęsemazamamawaznazzazej WWAWAW 

  

Dzis! Po raz pierwszy w Wilnie! Wielki film, rozgrywający się w sferach amerykańskich miljaraerów i na 
dramat w 8 wielkich aktach z udziałem słynnych gwiazd 

A ekranu OLIVE BORDEN i NEIL HAMILTON. Przepięk- 
ne pejzaży, plaże, bogata wystawa, olśniewający przepych palaców miljarderów amerykańskich, miłość ubogiej 
dziewczyny... do dolarów, a fatalny koniec spiolu rzeczy. Każóy powinien zobaczyć, bo bogactwo dla Oka 

zza 

оРО | о) & БОКВЬЕ „g 
ЧАЕ и 

WAWAWAW SKLEP - 
M. Wilenkin i $-ka| wynajęcia: Mickiewi- 
Spółka z ogr. odp. SZARO RZ 

dom własny.| Umeblowauy 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skłąd 

mebli: | 
jadalnie, sypialnie, 
salony, gabinety, 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy 
biurka, krzesła 
dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

ną raty. 

  

RESET НОНЕ TAR UDE EEE EEA prząć 
wyjazdowa, now 

DEAD TOON OO OSC (SzOrY)  OKazyj 
sprzedania. M 

i robota 
rzędne, 

Skład w Wilnie, ui. Zarzecze 30 m. „| 

3     
Czopki he- « (z kogutkiem) Ė IM ma 0] 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, $ 

zmniejszają guzy (żylaki). 

  

  

  

я “ Fortepisn 

Vilefsk 

PŁAG 
sprzedaję pod zabu- belski, 

Ś dowę. Róg Moniuszki 
i Miłej Nr 2. 0 

POKÓJ z odziełnem: 
wejściem, oknem i 
balkorem DO WY- 
NAJĘCia, ul. Gim- 
nazjalna 6 m. 15. +0 

sm 9. 

RÓŻNE 
ае BEGA W CRT 
KRYNICA. Na se- 

M żon zimowy pensionat 
parokonna, »Stella* D-rowej Gnia- 

azdowskiej otwarty Od; 
nie do 1-80 grudnia. Ogrzanyę 

aterjał znakomicie. Wytworna 

pierwszo- kuchnia. Ceny konku- 

Dowiedzieć rencyjne._ 2—+09 

ов Каа aka KRYNICA. 
Nr 25. 

а „Polska 
Korona“ pensjonat. Na 
zimowy sezon prowa- 
dzi dyrektorowa Ko- 
chańska do 15 XII-- 
Wiadomość: Chełm Lu 

Bank Łódzkie 
=e 

  

— LEKCJE ŚPIEWU 

  

YEAR e 

solowego i dykcji.. 

  

  

i ii ® $ą i wszelkie 
Sprzedają apteki i ROEE im ai reikia da Jąkanie AE 

Apeeeusais, Zarzeczna mowy Rask žu- 

MWAWAWE DoktórMedycyny ini 
* LEKARZE Ph, MSBER lafja Kozubowska © 
a p choroby skórne, we- Kredens ul. Sierakowskiego 

BAWAWAC cowe ciekirotera- Rana ka płciowe. Elektrotera- t „z wyjątkiem niedziel 

- is, słońce górskie sprzedaje się, Orzeci świąt. CE 
dia ermja. ollux. ; TL m. 15% zp m 

DOKTOR Mickiewicza 12, ZA Nr 11 m оь Gszezędności 

B.ZEkŁDOWIEŹ | Tatarskiej gc 22 a AU se 

` dm | a nA ach i Złotych Alos 

spis, w arządów Nieruchomości kujemy najpewniej 

moczowych, od 9 H R SE bez szy dobrze 

sm; —8 wi skie, majątki, fol- zabezpieczone 1, od 5—Ś wiecz. > Pi warki, ośrodki, Wil. Biuro Komi- 
i rdynator zpitala | domy, wille Ku- || sowo - Handlowe 

Kobieta-Lekarz Sawicz, choroby skór- | pujemy i_ sprze- || Mickiewicza 21, 

Dr. Zeldowiczowa ae, weneryczne, „go. | dajemy, „Kosztów || tel. 152. - 
„ |dziny przyjęć 5—7 pp.| wstępnych nie po” 

KOI "NARZĄŻ Zamkowa 7—1 Le- bieramy | —5ezuczkį 

DOW Moczow. | czenie šwiatiem: Sol-| Wil. Biuro Komi- Požyczki 

о4 12--2 1 od 4-6, įlux, lampa  Bacha| sowo - Handlowe, || w każdej kwocie i 
ul. Mickiewicza 24, | (sztuczne słońce gėr- 

  

Ё a skie)i elektrycznością 

ю 27.._‘._.__.__ (djatermia). — 0815 — 
W. Zdr. Nr. 152 

DOKTÓR REB 
BLUMOGICZ ie neis E 

syfilis i skórne. EEEE ARNE 

Wielka 21. Lekarz-Dentysta 
d9 113—8. MARYA o 

в (Telet. 921). — GżyńskaŚmolska 
Choroby jamy ustnej. 

DOKTOR Plombowanie i usuwa 
L. GINSBERG 

choroby weneryczne 
syfilis i skórne. Wil- 
no, uł. Wileńska 3,1 €- 
leton 567. Przyjmuje 
od 8 do 1 i ad4 do8. LL -— 

by. Wojskowym, u- 

się zniżka. Ofiarna 
m. 5. Przyjmuje: od 
8—1i od 4 - 1. 

Wydz. Zdr. Nr. 3 

ŚĆ mmm 9 
=== 

Doktór. Medycyny 

LUKIEWIGZ 
choroby weneryczne, 
skórne i płciowe, ul 

papi i 9, wejście 
z ul. Śniadeckich 1, 
przyjmuje od 1 2 
i od 5—7 р.р. — 1815 
  

Dr. POPILSKI Akuszerkašmialowska 
choroby skórne i we- а 
пегуш{е. Przyjmuj oraz Gabinet Kosme- 

od godz. 10 do 1i odtyczny usuwa zmar- 
5—7 p.p. W.Pohulan- szczki, piegi, wągry, 
ka 2, róg Zawalnej łupież, brodawki, ku-. 
BLIS— w.Z.P. 1 OWE a 

GO BEGG SÓW. Mickiewicza 
fr. 6. WÓLESON m. 6. 
weneryczne,  Imoczo- 
pass i skórne, ul. 

ileńska 7, tel. 1067. EE" 

—LLIS 

Mickiewicza 21, 
tel. 152, -z 
  

a — 
{ 7а 2500 dolarów 

  

walucie udzielamy 
dogoanie 

Wil. Biuro Komi- L 
sowo - Handlowe; 

  

  
i Mickiewiczą 21, 

sprzedamy dom . = 

drzewniADY. o 6 |! tel. A 
mieszkaniach. Zie- j—— ы 

mi okcio 380 5ą2. gszezędności 

kw. z ogrodem |! = oli, 

warzywny lokujemy najso id- 

! D.NSK) "Zacheta“ || niej u osėb odpo- 

| Mickiewicza 1, tj wiedzialnych || 
| tel. 9-05 o majętnych „| 

. > D. H.-K. „Zac ęta 
    

  

nie zębów bez bólu. (yoga) okazyjnie sprze- 
Porcelanowe i złote gam. Oglądać można w dzierżawę majątek 
korony. Sztuczne zę- w [Domu Handlowym w pow. Postawskim; 

2 c Szumańskich, obszaru 
rzędnikom i uczącym uj, Mickiewicza 1. -Z posiadającemu Odpo- 

4 „ —wiednią gotówkę @19 

p. P. 

  

DOM mu: 
cem. 

cyj udziela J. 
dowski, Magdaleny 
Kasa Chorych, od 
5 do 6 wiecz., tel. 

L 
Ё 

GR; BEJY SEA 
POSADY į 

Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. | —° 

Oddaje 516 

    
155 hekt., 

zrobienia potrzebnegi 

sprzedania wkłądu, jak również ” 
murowany Z pla” ggpowiedni inwentarz. 

Pośrednictwo Bliższe szczegóły u 
wykluczone, informa gyrektora Państw». 

Gra- Szkoły Rzemiesiniczo- 

sk. 
оЗщ 

Pensjonat Cywlūs bj 

4, prze mysłowej w 
8: dzie, tel. 112. 

  

poleca pokoje, obiady 
dla przychodzących. 
Benedyktyńska 2 m. 5, 

telefon 8-34. 1 

Ochmistrzyni 
i służąca potrzebne 

—- na wieś. Zgłaszać się: 
Benedyktyńska 2 pen- 

świadectwa 
-0 12), № 

цпіем się. 

sjonat, 
wymagane. 

——   

ZGUBY 
сНар И EWIE ZOO 

gubiono Ls S 
bardow iskużą 

ą 12), | eryk 
A 

rukarnia _ „Wydawni ctwo Wilefiskie“ ul. Kwaszelna 23.


