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Dwie odpowiedzi 2 ZA KORDONÓW ECHA STOLICY Mow 
Przeszło miesiąc temu, 24 listopa* 

da w artykule „Prosimy o wyjašnie- 

nia* drukowaliśmy odpowiedź p. Brian- 

da, irancuskiego ministra spraw za- 
granicznych na zadane mu wyraźne 

pytanie, co będzie robić Francja w 

razie agresji Niemiec na Polskę. 
Wolimy raz jeszcze podać odnośną. 

iepeszę Pata: 

Paryż. 23 listopada, PAT. Po skoficzo- 
mem posiedzeniu wczorajszej komisji spraw 
zagranicznych lzby Deputowanych jeden z 
członków komisji oświadczył przedstawi 
ciełowi Ajencji Havasa, że w toku obrad 
deputowany Scapini zapytał Brianda, jakie 
stanowisko zajęłaby Francja w razie najaz- 
du niemieckiego na Polskę. Briand miał 
odpowiedzieć na pytanie, co następuje: 
„Uczynione zostały wszystkie wysiłki w 
celu zapobi żenia takiemu - konfliktowi« 
Zresztą naprężenie polsko-niemieckie się 
zmniejszyło od czasu zawarcia układu pol- 
sko-niemieckiego, pozątem wszystkie trak- 
taty i konwenty podpisane od czasu Locar- 
mo noszą podpisy Polski i Niemiec”. Briand 
miał dodać, iż Nieincy zobowiązały się 
uroczyście do poszanowania granic Polski. 

W artykule naszym wypowiedzie- 

lišmy zdanie, że odpowiedź ta byla 

niewystarczająca, ale szanując atmo- 

sierę pacyfistyczną, która panuje we 
Francji i u nas, zaznaczaliśmy, że nie 

„spodziewaliśmy się i nawet nie jest 

= koniecznie potrzeba, aby P. Briand 
sx powiedział:” 
dv 
<— 

^^ 

„ tych dwuch odpowiedzi 

„W razie najazdu Niemiec na Pol- 

„Skę, Francja będzie wierna układowi, 

„który z Polską zawarła”. 

Pisaliśmy wtedy: 

„rozumiemy, żeP. Briand nie chce 

„wspominać o układach mówiących o 

„niebezpieczeństwie wojny”. 

Jednak uważaliśmy, że nie chcą 

używać słów, tających w sobie „chrzęst 

oręża” |”. Briand na pytanie „co Fran- 

cja zrobi na wypadek agresji Niemiec 

na Polskę“ powinien znaleźć szczęśliw- 

sze sformułowanie, niż to, które wypo- 
wiedział, 

Wypadek zdąrzył, że prawie iden- * 

ycznie sformułowane pytanie zadane 

ostało p. Briandowi prawie w mie- 
iąc później. Zapytany został p. Briand 
ie o agresję Niemiec na Polskę, lecz 
- agresję Niemiec na Francję. 

Mianowicie dniu 27 listopada, 
poseł Dignac zapytał p. Brianda co 
zrobi Anglja w razie, gdyby Niemcy 
nagle zaatakowały Francję. 

1 otóż odpowiedź p. Brianda za- 
"brzmiała wyraziście; 

„Anglja stanie przy naszym boku”. 
W tej odpowiedzi p. Briand nie - 

owstydził się tego,„chrzęstu oręża”, 
<aórego nam poskąpił. Ale nie o 
chr ęst oręża tu chodzi. Porównanie 

jest bardzo 
»4 wymowne. A przecież gwarancje, któ- 

   

re Anglja dała Francji nie mają innej 
mocy, niż te zobowiązania, które 
Francja i Polska dały sobie wzajem- 
'nie. Chyba jednak nie my jedni mamy 
wrażenie, że charakter tych dwuch 

' odpowiedzi na tak bardzo do siebie 
zbliżone pytanie jest bardzo różny. Cat, 

  

NA ZAMKU KRÓLEWSKIM 
Zgodnie z przyjętym zwyczajem, P. 

Prezydent Rzeczypospolitej przyjmował 
w dniu l stycznia na Zamku Królew= 
skim życzenia noworoczne. 

O godz. 10. rano składali p. Prezy- 
dentowi życzenia członkowie domu cy” 
wilnego i wojskowego oraz protokułu 
dyplomatycznego. : ; 

O tej samej godzinie pluton kompa- 
nji zamkowej zaciągnął waitę fonoro- 
wą_w sali Mirowskiej. 

O godz. 10.30 prezes rady ministrów 
„prof. dr. Kazimierz Bartel w otoczeniu 
„członków rządu udał się na Zamek, 
-<gdzie został przyjęty w apartamentach 
prywatnych P. Prezydenta, składając 
Głowie Państwa życzenia noworoczne. 
+ Po wysłuchaniu nabożeństwa w ka- 
plicy zamkowej, P. Prezydent przyjął w 
sali marmurowej kardynała Kakowskie- 
go, arcybiskupa warszawskiego. Zaraz 
otem w tej samej sali złożyli życzenia 
Głowie Państwa marszałek sejmu Da- 
szyński oraz marszałek senatu prof. Szy 
mański, 

O godz. 11.30 Pan Prezydent Rze- 
czypospolitej poprzedzany przez dyrek- 
tera protokułu dyplomatycznego p. Ro- 
mera w towarzystwie prezesa rady mi- 
nistrów prof. Bartla, ministra spraw za- 
granicznych Augusta Zaleskiego i pod- 
sekretarza stanu Wysockiego, otoczony 
przez ciłonków domu cywilnego i woj- 

  

Kolej Telsze—Rretynga 
Kowieńskie! Ministerstwo Komuni- 

kacji podaje, iż w wyniku przetargów 
17 grudnia oferta firmy duńskiej „Hoj- 
gaard i Schuliz* w sprawie budowy 
kolei Telsze—Kretynga została uzna- 
na za najdogodniejszą. Gabinet mini- 
strów na posiedzeniu 23 grudnia za- 
twierdził tę decyzję i upoważnił Mini- 
sterstwo Komunikacji do prowadzenia 
z pomienioną flrmą rokowań. 

Oferta przedsiębiorców  miejsco- 
wych, aczkolwiek podawała niższą ce- 
nę budowy, została uchylona, ponie 
waż wpłynęła po terminie ustalonym 
dla przetargów. 

Noworóczny artykoł „Lietavos Žinios“ 
2 Kowna donoszą: „Lietuvos Żi- 

nios* zamieścił w noworocznym nt- 
merze wielki artykuł, w którym oma- 
wiając między innemi ogólną sytuację 
polityczną Litwy zarówno wewnątrz 
jak i na zewnątrz, zaznacza, że sytu- 
acja Litwy w sprawie Wileńskiej zna- 
cznie się pogorszyła. Wiadomem jest, 
że obce mocarstwa wywierają znów, 
w ostatnich czasach, większy nacisk 
na Litwę w kierunku pogodzenia jei 
z Polską. Ciągle i wszędzie się mówi 
o otwarciu komunikacji kolejowej po 
przez linję administracyjną. 

Rok 1930—ukiem W. As. L Witolda 
Jak podaje „Ełta* z Kowna gabinet mi- 

nistrów uchwalił maz:vzć r. 1930 rokiem W. 
Ks. L. Witoida, co się będzie zaznaczało na 
wszystkich aktach stenu cywilnego sporzą- 
dzonych w: tym roku. 

Gabinet( ministrów przyjął statut komite- 
tu W. Ks, L. Witoida. Stosownid do statutu 
prezesem komitetu zie, minister oświaty, 
w skład zaś komitetu wejdzie 10 osób, w 
tem 5 mianowanych przeż gabinet ministrów 
Pozostałych-5 obierza obecny komitet, W, Ks. 
L. Witolda, który uzyska odtąd nezwę Rady 
Komitetu W. Ks. L. Witolda. Pozatem statut 
przewiduje instytucjj komisji rewizyjnej ko- 
mitetu, złożonej z 3 osób naczele z kontrole- 
rem piss 

lowy komitet odtad będzie kierował 
urzędowo wszelkiemi sprawami związanemi 
jubileuszem W. Ks, L. Witolda. Statut wej. 
dzie w moc z dn. 1 stycznia 1930 roku. 

Lirowie prof. Herhaczewskiego 
Według wiadomości  oirzymanych z 

Kowna, stan zdrowią profesora Herbaczew- 
skiego. który jak wiadomo skutkiem nie- 
fortunnego upadku złamał nogę, znacznie 
się polepszył. Chorego profesora odwie- 
dza codziennie spora liczba przyjaciół je- 
go. W najbliższej przyszłości proi. Herba- 
czewski opuści łóżko i powróci do czyn- 
nej pracy, 

Minister Spraw zagr. Łotwy  Balodis 
o stosunkach z Polską 

RYGA, 2 I. PAT. Minister Balodis 
z racji zakończenia się roku udzielił 
prasie wywiadu, w którym zobrazował 
rezultaty polityki łotewskiej. Między 
innemi minister wspomniał, iż w sto- 
Sunkach z Polską rok ubiegły dał re- 
zultaty pozytywne w postaci traktatu 
handlowego i konwencji handlowej. 
W sprawie Stosunków litewsko-łotew- 
skich minister wyraził nadzieje, iż w 
roku przyszłym prawdopodobnie moż- 
na będzie doprowadzić. do skutku za- 
warcie umowy handlowej. Minister 
przypuszcza, iż stosunki pomiędzy 
temi dwoma bratniemi narodami, t. j. 
Litwą a Łotwą, ;w przyszłości ułożą 
się jak najlepiej. 

Nowe prawo małżeńskie w Fitandj 
Parlament finlandzki przyjął sensa- 

cyiną ustawę о małżeństwie, która 
wchodzi w. życie z dniem 1 stycznie 
1930 rokn. Według wzorów skandynaw- 
skich Finlandja zaprowadza zupełne 
równouprawnienia niewiast, mąż i żona 
oi © wszystkich sprawach na 
równi, 

skowego, wszedł do sali rycerskiej, 
gdzie był już zgromadzony cały korpus 
dyplomatyczny. 

Jako dziekan korpusu dyplomatycz- 
nego nuncjusz papieski Marmaggi wy" 
głosił po francusku przemówienie z ży- 
czeniami noworocznemi w imieniu kor- 
pusu, poczem p. Prezydent odpowied- 
dział mu przemówieniem. 

„P. Prezydent Rzplitej przeszedł do 
sali tronowej, a stamtąd do dalszych sal 
zamkowych, w których zgromadzeni 
byli przedstawiciele duchowieństwa 
wszystkich wyznań, sądownictwa, kapi- 
tuły orderów, rektorowie i senaty wyż- 
szych uczelni, podsekretarze stanu, ge- 
neralicja i wyżsi wojskowi, : posłowie, 
senatorowie, przedstawiciele władz mu- 
nicypalnych, wyżsi urzędnicy państwo- 
wi, przedstawiciele policji, wreszcie 
delegacje instytucyj i zrzeszeń oraz 
osoby prywatne, pragnące złożyć ży- 
czenia noworocz „i о,     

  

   
    
   

Dzień P. Prezesa Rady Minisfrów 
WARSZAWA, [2 I. PAT. Dziś o 

godzinie 12 p. prezes Rady Ministrów 
prof. dr. Kazimierz Bartel przyjął p. 
ministra komunikacji. O godzinie 13 
rewizytował w Prezydjum Rady Mini 
strów pana premjera marszałka Sej- 
mu Ignacy Daszyński. 

Okólnik premjera Bartla 
WARSZAWA 2. (tel. wł. „Słowa'), 

Premier. Bartel wydał dziś okólnik do wszyste 

kich ministrów, w którym poleca urzędnikom 

ścisłe przestrzeganie przepisanych godzin pra. 

cy a jednoczešnių zakazuje wszystkim urzęd- 

nikom zarówno w stolicy: jak i na prowincji 
przebywania podczas godzin, urzędowych w 
restauracjach lub  kawiarniach.Pozatem p. 

Barteł przypomina, że każdy urzędnik row. 

nież i poza służbą winien strzec powagi swe- 

go stanowiska i unikać wszystkiego coby 

mogło powagę tę obniżyć. 

Wyjazd delegacji polskiej 
do Genewy 

WARSZAWA 21! (tel. wł. „Słowa”). 

Delegacja polska na 58 sesję Ligi Narodów 

wyjeżdża we śródę 8 b. m. Przewodniczący 

delegacji, minister August Zaleski, w skład 

zaś jej wchodzą Roman Knoll, poseł w Ber. 
linie, dyrektor gabinetu ministra p. Szumla> 
kowski, maczelnik Tarnowski i p. *Chrząnow- 

ski. Delegacja udaje się do Genewy przez 
Paryż gdzie zabawi przez jeden dzień. 

Dodatkowe wybory w okręgu Nr 22 
WARSZAWA 21 (tel. wł. „Slowa“). 

Dodatkowe wybory do Sejmu w okręgu San- 

domierskim, wyznaczone zostały na dzień 23 

lutego. Okręgowy komisarzem wyborczym 

mianowany został dziś przez generainego ko. 
misarza wyborczego wiceprezes okręgowego 

Sądu w, Radomiu p. Wikera a jego zastępcą 
sędzia grodzki w Sandomierzu p. Jesman. 

Akademja sjonistyczna 
WARSZAWĄ  2.] (tel. wł. „Słowa”). 

Dziś w wielkiej sali Fiiharmonji odbyła się 

akademja ku czci prezydenta egzekutywy sjo- 
mistycznej p. Sokołowa. Na akademję przy. 
byli p. premjer Bartel i iminister Zaleski. 

Marszałek Piłsudski w Krynicy 

KRYNICA, 2 I. PAT. Wczoraj ra- 
no o godz. 9 min. 40. przybył do 
Krynicy Marszałek Piłsudski, powita: 
ny na dwortu przez wojewodę kra- 
kowskiego, dr. Kwaśniewskiego, sta- 
rostę nowożądeckiego, dr. Łacha, płk. 
Belinę Prazmowskiego, prezesa kra- 
kowskiego okręgu zarządu Zw. legjo- 
nistów, płk. Ulrycha, inż. Nowotar- 
skiego i burmistrza dr. Górskiego. 

Marszałek po przywitaniu się z 
obecnymi udał się do apartamentów 
w Domu Zdrojowym. 

Nominacja w Min. . В. 1 0. Р. 

WARSZAWA, 2 I. PAT. Pan mi- 
nister W. R.1O.P. mianował p. Kon: 
stantego Tchórznickiego naczelnikiem 
wydziału wyznań niechrześcijańskich 
w Ministerstwie W. R. i O. P., od 1 
stycznia 1930 roku. 

Odznaczenie w Min. Przemysłu 

WARSZAWA, 2 1. PAT. W 
dniu 1 b. m. p. minister przemysłu 
i handłu Eugenjusz Kwiatkowski w 
otoczeniu p. wicemin. Doleżala oraz 
wyższych urzędników Ministerstwa 
dokonał po przemówieniu uroczystej 
dekoracji odznaką krzyża komandor- 
skiego orderu Odrodzenia Polski p.p. 
inż, Teodozego Nosowicza, dyrektora 
„departamentu mo1skiego w Minister: 
słwie Przem. i Handlu, Mieczysława 
Sokołowskiego, dyrektora departa: 
mentu handlowego w Min. Przemyśle 
i Handlu, Wintentego : Jastrzębskiego, 
sekretarza komitetu ekonomicznego 
ministrów, kierownika sekcji badania 
konjunktur gospodarczych i cen przy 
Min. Przem. i Handlu, oraz odznaką 
krzyża oficerskiego p. Władysława 
Giejsztora, _ dziennikarza- ekonomisty, 
redaktora tygodnika „Przemysł i 
Handel“, 

Unieważnienie wyboru prezydanfa 
„ „Piūska 

BRZEŚĆ, n Bugiem, 1 1. PAT. 
Wojewoda polski unieważnił ze wzglę- 
dów formalnych wybory prezydenta 
m. Pińska i  naznaczył tymczasowo 
na stanowisko prezydenta p. Stefana 
Jordana, emerytowanego pułkownika 

Kfo jest posiadaczem 
szczęśliwych numerów dolarówek 

WARSZAWA. 2.1. Pat. Dnia 2 bm. od- 
było się ciągnienie 5-ej premjowej pożycz= 
ki dolarowej serji drugiej  Główniejsze 
wygrane padły na NrNr.: 8 tysięcy dola- 
rów—Nr, 465.259, 3 tysiące—61.687, tysiąc 
dolarów — 769.547, 441.074, 750.375. 141.      

nie. zwraca... Administra- 
rozmieszczeńia ogłozzeń. 
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RARANOWICZE — ul. Szeptyckjego — 
BIENIAKONIE, — Bufet Kolejowy, я 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 

DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ 

KLECK — sklep „Jednošė“. 
LIDA — ui. Suwalska 13, S. Mateski. 

CENY OGŁOS: 
nadesłane gr. 

50 drożej. Ogłoszenie cyfr: Zagraniczne proc. 2 e 

a min.Matuszewskiego Msrrrur 
w sejmowej komisji budżetowej 

WARSZAWA, 2-1 (tel. wł. „Słowa*). Na 
dzisiejszem /posiedzeniu sejmowej komisji bud 
żetowej kierownik ministerstwa skarbu Matu- 
szewski wygłosił obszernie przemówienie, któ 
fe: . ze względu na brak miejsca podajemy 
w streszczeniu. 

Pierwszą sprawą natury ogólnej, na któ- 
та należy mieć pogląd zasadniczy, gdy się 
przystępuje do oceny preliminarza budżeto- 
wego — zaznaczył na wstępie p. minister — 
jest wysokość budżetu, tego poglądu bowiem 
nie. można zmieniać z miesiąca na miesiąc, 
ani nawet z roku na rok. Pragnąłbym, aby 
każdy z członków komisji budżetowej, każde 
ze stronnictw, ba, bodaj każdy poseł i każdy 
obywatel, potrafił sobie wyrobić, stormułować 
i sprawdzić swój sąd na tę kwestję, budżet 
bowiem nie może i nie powinien powstawać 
jako mechaniczne sumowanie potrzeb, zgło- 
szonych przez poszczególne agendy. Mozaika 
takich żądań nie ułoży się nigdy w jako tako 
kompletny obraz, jeśli brak będzie wyczucia 
wymiaru ram, w których należy poszczególne 
kamyczki ułożyć i zmieścić. 

ZESTAWIENIE WYSOKOŚCI DOTYCH.- 
CZASOWYCH BUDŻETÓW. 

Pierwszy budżet — nie prowizorjum, lecz 
budżet — uchwaiono w Rzeczypospolitej Pol 
skiej na rok 1924, w lipcu tegoż roku. Wy- 
niósł on w zł. dzisiejszych 2./38.768.543. W 
roku 1925 budżet skacze na 3.322.626.245 zł. 
dzisiejszych W roku 1926—27 spadł na 
1.966.232.568' zł. W. roku 1927—28 podnosi 
się nieco'do 1.991.268.410 zł. Lata 1928—29 
1929—30 i preliminarz 1930—31 r. wykazują 
względną stabilizację budżetu. Rok 1928—29 
przewidywał w wydatkach 2.673.247.509 zł. 
1929—30 — przewiduje 2.935.787.731 zł., któ 
ra to suma mimo kredytów dodatkowych nie 
będzie według wszelkiego  prawdopodobień- 
stwa przekroczona, być może nawet nie zo- 
stanie osiągnięta. Rok przyszły przewiduje 
2.934.741, 480 zł. 

Jak panowie widzą, wahania były bardzo 
znaczne. Od 3.322.626.245 w roku 1925 do 
1.966.232.568 zł. w roku 1926 — 27 — od 
skrajnego optymizmu do skrajnego pesymiz- 
mu, aby potem poszukiwać normy. 

Charakterystycznem jest, że wydatki rze 
czywiste wykazują znacznie mniejsze waha- 
nia, niż projekty budżetowe. Najniższy budżet 
w roku 1926—27 przewidywał wydatki w 
kwocie 1.066.232.568 zł., podczas gdy wynio- 
sły one w rzeczywistości 1.975.300.512 zł. 
Najwyższy budżet 1925 roku dysponował wy 
dane w sumie 3.322.626.245 zł. Wydano real- 
+że-tylko 2.983.308.421 zł. 

Szukając tej przeciętnej wysokości, jaka 
odpowiada naszemu stanowi gospodarczemu, 
należy się zastanowić, jakie dane z lat ubieg 
łych można wziąć na punkt wyjścia. 

Jeśli zważymy, że budżet na 1927—28 r. 
był już i tak nieco — o 25 miljonów wyższy 
niż wyjściowy budżet 1926—27, widzimy, że 
powoływanie się na budżet roku 1926—27 
jako na miarę porównawczą jest zawodne. 
Trudno bowiem przypuścić, aby zagraniczni 
wierzyciele żądali ustawowego zapewnienia 
sobie tego, że budżet Rzeczypospolitej Pol- 
skiej będzie większy, niż w roku 1926—27 i 
1927—28, gdyby nie widzieli konieczności te- 
go dla zagwarantowania sobie swychi włas- 
nych interesów. 

Jak zdołałem zbadać ( a obecny tu p. 
prof. Krzyżanowski będzie mógł mnie spro- 
stować, jeśli się mylę), wymagania p. Stron- 
ga, reprezentującego wówczas amerykań- 
skich wierzycieli szły dalej, żądały „zwyżki 
znaczniejszej, niż wymieniona w planie stabi- 
lizacyjnym. Po bardzo namętnych, chwilami 
dramatycznych dyskusjach udało się przedsta 
wicielom naszym ograniczyć ustawowy przy- 
mus zwyżki budżętu do granic najniższych. 
Kiedy wierzyciel żądać może od dłużnika 
podniesienia wydatków? Wtedy, kiedy sądzi, 
że bez podniesienia swych wydatków  war- 
sztat dłużnika, to właśnie co ma zapracować 
na spłatę zobowiązań, zatrzyma się, nie bę- 
dzie pracować. Zatem przykład ten dość do- 
bitnie, dość gospodarczemi i całkowicie, bez- 
stronnemi słowami wierzyciela wskazuje na 
to, że budżety lat 1926—27 i 1927 — 28 
stały poniżej normy kosztow  eksploatacyj- 
nych, jakich wymaga każde państwo, aby żyć 
aby rozwijać się i bogacić. 

WYMOWA CYFR. 

Jeżeli budżety na lata 1926—27 i 1927— 
28 były za. niskie, warto się przyjrzeć nieco 
bliżej, co mianowicie wywołało wzrost wy» 
datków, jakie cele wymagały środków i po- 
chłonęły wzmożone dotacje. Przeprowadźmy 
pokrótce porównanie budżetu na rok 1926— 
27 owego niskiego budżetu z preliminarzem, 
zgłoszonym obecnie. 

Rok 1926—27 niestety do porównania 
szczegółów nie nadaje się, gdy nie istniał 
wówczas roczny plan gospodarki. Z kątastro- 
fy 1925—26 wydobywano się zwolna prowi- 
zorjami budžetowemi. Pozycja długów na rok 
1927—28 opiewała na sumę 145,/ miljonów 
zi. Obecnie, ta długów wynosi 286.84 mi. 
ljony zł. Różnica 151,77 miljonów. CISY, 
i renty inwalidzkie w budżecie 1927—28 wyr 
nosiły 183,40 miljonów, dzisiaj — 287,77, mi. 
ijonów. zł. Uposażenia funkcjonarjuszów pań- 
stwowych w budżecie netto wówczas — 
822,26 milj., obecnie 1.111.240 tys. Różnica 
— 288,98 milj. Gdyby uwzględnić budżet 
brutto, różnica ta wzrosłaby do 470,6_ mili. 
Ponieważ jednak ani budżet roku 1927—28, 
ani budżet roku 1930 — 31 nie przewiduje 
dopłat ze skarbu państwa ra wydatki osobo- 
we państwowych: przedsiębiorstw  komunal- 
nych i monopoli, zatem słusznem jest przy 
badaniu różnic ograniczyć się do budżetu net. 
to. Ogółem te trzy pozycje, t. j. spłata dłu- 
gów, zaopatrzenie emerytów oraz inwalidów 
i podniesienie uposażeń funkcjonarjuszów pań 
stwowych, dają razem zwyżkę w wysokości 
545,4 miljona zł. Idźmy dalej: ma reformę 
rolną projektowane wówczas 30,33 miljona 
dzisiaj — 46,97 miljonów, na budowę Gdynt 
wówczas 12.63 miljona, dzisiaj — 23.63 milj. 
na polską flotę handlową wówczas nic, dzi- 
siaj — 3,8 miljonów, na budowę szkół pow- 
szechnych wówczas — 2 miljony, dzisiaj — 
7.5 miljona, na lotnictwo cywilne wówczas — 
6,6 miljona, dzisiaj — 13,42 miljona, na lot. 
nictwo wojskowe wówczas — 13,63 miljona 
dziś — 21,85 mlj. na opiekę nad emigrantami 
wówczas — 1,33, milj. dzisiaj 4,26 milj. na 
budowę grmachów szkół wyższych i średnich 
wówczas — 2,67 milj., dzisiaj 8 miljonów, na 
departament kultury i sztuki wówczas 1,7 mili 
dzisiaj — 3,85 milj.. na zaopatrzenie mobili- 
zącyjie wówczas 52,1 milj. dzisiaj — 100,2 
milj. oświata pozaszkolna wówczas — 316 
tys., dzisiaj — półtora milj. i t d. 

„TO, CO BYŁO SKUTKIEM KATASTROFY 
NIE MOŻE BYĆ REGUŁĄ. 

  

   

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 

— Dworzec Kolejowy — K. Smarzynski, i 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzynski. Й 

MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

: wieraz milimetrowy jednoszpaltowy ma seronie 2-eį i 3-6j 40 gr. Za tekstem 15 
5е Kronika ktioke milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowinc 

owe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
ję zmiertzne dowołnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

    

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jažwinskiego. 
NOWOGRODEK — Kiosk St. ś 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

|  GSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz, 
!_ PIŃSK — Księgarnia Polska — SŁ Bednarski. 
| POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. 
STOŁPCE — Księgdrnia T-wa „Ruch*. 
SF. ŚWIĘCIANY — ul. 
WILEIXA POWIATOWA.  — ul. Mickiewicza 24, F. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 

A. Łaszuk. 
į 

WOLKOWYSK — 

twierdzenie, jakoby budžet dwumiljardowy, 
budżet roku 1926—27 był wogóle w Polsce 
możliwy. Jest on poniżej naszego minimum 
egzystencji. Ograniczyć działalność państwa 
do tej sumy — to znaczyłoby dezorganizo- 
wać, rozprzęgać maszynę państwową. To, co 
było skutkiem katastrofy, nie może być re- 
gułą. Powtóre, należy stwierdzić, że wzrost 
budżetu od dwóch miljardów do prawie 
trzecn miljardów był bez porównania, w więk 
szym stopniu wywołany koniecznościami ży- 
cia, niż rozmachem twórczym rządu czy Sej- 
mu. Bo i to chcę podkreślić z całym naci 
skiem: o ile odpowiedzialność za wydatki rze 
czywiste obciąża tylko władzę wykonawczą, 
o tyle odpowiedzialność za wzrost budżetu 
jest podzielona między rządem i sejmem. Są- 
dzę nawet, że udział ciał  ustawodawczych 
jest tu raczej większy, niż mniejszy, konsty- 
tucja bowiem nasza nie przewiduje żadnych 
ograniczeń tych ciał, jeśli chodzi o podnosze- 
nie wydatków, inaczej niż to ma miejsce np. 
w Anglji, budżety zaś coraz wyższe i coraz 
bliższe wymagań życiowych wynikły z ciał 
ustawodawczych. Jeśli zaś ktoś chce poczy- 
tywać za grzech rządom pomajowym, że od 
roku 1926 do 1930 budżet wzrósł o 1/3, po- 
zostając także o 380 miljonów poniżej ostat- 
niego budżetu przedmajowego, to winien 
zgodnie z sumieniem stwierdzić, że to 
wspólny rządu i sejmu, że jest to ładne czy 
szpetne, ale wspólnie spłodzone dziecko. 

Punkt trzeci. Przeszłość za: 
uczy nas bardzo wymownemi @ , że i 
dziś iw latąch najbliższych, wydatki państwo 
we muszą pozostać poniżej trzech miljardów. 
Mamy na to dwa dość poważne wskazania. 
Rzeczywiste dochody państwa dotychczas raz 
jeszcze w roku 1928—29 przekroczyły tę wy- 
sokość 3.008 miljonów. Zatem wpływy poni- 
żej 3 miljardów nie są i nie mogą być jeszcze 
uważane za regułę, są raczej wyjątkiem. Rok 
bieżący wedle proporcji 8 miesięcy zapowia- 
da wpływ w sumie 2.995.245 tys. zł. | »*na 

PRZYPOMNIENIE TRIUMFU LEKKOMYŚL- 
NOŚCI SEJMU. 

Czcigodny i rzetelnie zasłużony dla skar- 
bu polskiego p. premjer Grabski stwierdza 
(cytuje dosłownie): „Uchwalenie przez sejm 
w roku 1925 * zwiększonego budżetu miało 
zgubny wpływ na od.dzielne ministerstwa. 
Dwa z nich zaraz w czerwcu i lipcu zaczęły 
znacznie przekraczać sumy budżetów mie- 
„sięcznych. Wytworzyła się opinja, że ja nie- 
potrzebnie skąpię, podczas gdy sejm ma sze- 
roką rękę. To przekroczenie budżetów mie- 
sięcznych w czerwcu i lipcu zwiększyło nad- 
miernie ilość biletów zdawkowych w obiegu. 
Dzień 15 maja 1925 roku należy uznać za 
żałobny dzień w dziejach naszej sanacji skar- 
bowej. Był triumf lekkomyślności sejmu*. 

Sądzę, że nie wezmą mi panowie za złe 
przytoczenie tej krótkiej cytaty gdy wedle te- 
go, co widzę, oświadczenia p. premjera Grab- 
skiego są drukowane dziś na czołowych miej- 
scach prasy zarówno prawicowej, jak i lewi- 
cowej. Może zatem i to oświadczenie  znaj- 
dzie sobie właściwe miejsce. Pragnąłbym, aby 
się tak stało z tego względu, że świadomość 
konieczności utrzymania dziś i prawdopodob- 
nie w latach najbliższych budżetu państwa 
poniżej 3 miljardów jest przykazaniem, które 
wniknąć winno w umysł każdego obywatela. 

ODPOWIEDŹ NA PALĄCE PYTANIE. 

Wydaje mi się, że analiza, przeprowadzo 
na poprzednio, daje nam odpowiedź dość jas- 
ną na postawione na wstępie pytanie: w ja- 
kich granicach wahać się winna wysokość 
budżetu Rzeczypospolitej w czasie najbliž- 
szym? Granicę minimalną, granicę wegetacyj 
ną egzystencji stanowi suma 2.700 miljonów, 
granicę maksymalną, której przekroczyć bez 
niebezpieczeństwa nie wolno, stanowi suma 3 
miiljardów. Między jedną a drugą mieścić się 
muszą nasze wydatki i nasze dochody, Łatwo 
jest tu powiedzieć, że między kwotą 2.700 mi- 
ljonów, czyli kwotą minimalną, a kwotą 2.935 
miljonów, zgłoszoną w wydatkach na rok 
przyszły jest jednak zgórą 200 miljonów róż- 
nicy, skąd możnaby poczerpnąć na palące 
potrzeby, choćby na podwyżkę poborów 
urzędniczych. Jeśli uwzględnić wzrost kosz- 
tów szeregu wydatków administracyjnych, to 
napewno owe 200 miljonów zł. skurczy się 
do bardzo nikłej sumy, co zresztą sprawdzą 
panowie sami przy swej pracy. 5 

Mówiąc o konieczności zorjentowania się 
w wewnętrznej konstytucji budżetu p. mini- 
ster podkreśla: Są przedewszystkiem dwa 
budżety, w których wszelkie oszczędności, 
gdyby były znalezione, powinny zostać obró- 
cone na zwyżkę innych wydatków w tychże 
budżetach. Są to budżety wojska i oświaty. 
Nie będę panom uzasadniał, dlaczego tak my- 
ślę, gdyż sadzę, że wszyscy panowie. bez róż- 
nicy przekonań politycznych podzielają w głę 
bi sumienia to AE: Wykazałem pa- 
nom zresztą, jak wielkiemu ograniczeniu w 
porównaniu do stosunków  przedmajowych 
uległ budżet Ministerstwa spraw wojskowych 
bez szkody dla obrony państwa. Wydatki za- 
tem na wojsko i na oświatę uważać należy 
za wydatki erzone, których zmniejszać 
po to, osiągnąć kwoty na dowolne cele, 
w niepodległej Polsce nie wolno. 

NIEMA W BUDŻECIE ŻADNEJ ROZRZUT- 
NOŚCI, KTÓRĄ MOŻNA POWŚCIĄGNĄĆ. 

Kontynuowanie zaczętych inw estycyj, 
które jest jedną z form upłynnienia naszego 
majątku państwowego, wymaga, przy racho- 
waniu w bardzo skromnym rozmiarze 67,6 
miljonów. Nowe inwestycje przewidziane w 
budżecie roku 1930 — 31 w skromniutkiej 
sumie 13 miljonów. Wszelkie zatem inne, a 
więc nieustawowe i nie te skromne inwesty 
cyjne wydatki wynoszą w budżecie admini- 
stracji kwotę zaledwie 241,4 miljonów zł. 
— Cyfry powyższe obliczone są globalnie dla 
wszystkich resortów, wyjąwszy -wojsko i 
oświatę. 2 

W tych 240 miljonach mieszczą się te sa- 
me wydatki wszystkich ministerstw, prócz 
wojska i oświaty, które stanowią zazwyczaj 
KAWA ze póle do narzekań i sarkań, prze- 
dewszystkiem fundusze dyspozycyjne w ogól 
nej kwocie 13,475 tys., dalei podróże służbo- 
we, przesiedlenia, wydatki biurowe, wydaw- 
nictwa ect. Wątpię, by którykolwiek z panów 
zechciał przypuścić, by analizując już nie 
przez lupę, lecz przez mikroskop, tę kwotę 
można było tam znaleźć wystarczające pokry 
cie naprzykł. na zwyżkę uposażeń  urzędni. 
czych lub na przyśpieszenie wykonywania 
reformy rolnej. : - 

Niema dziś. w budżecie: żadnej rozrzutno- 
ści, która można powciągnąć. 

'_ Budżet na rok nastepny jest tylko irag- 
mentem, jednym z rozdziałów księgi rozwoju 
gospodarczego Polski. : 
* «W dalszym ciągu swego nrzemówienia 
p._ minister Matuszewski omawia Sz: 6) 

     

    

Michaiskiego. 

Mickiewicza 12. 

9. N. Tarasiejski. 3 
Juczewska. 

Księgarnia T-wa „Ruch*. , 

groszy. Komunikaty oraz 
fo 25 proc. drożej. 

BAŁTYGKI 
Paryż, 29 grudnia. 

Niema sprawy Pomorza na tere- 
nie polityki zagranicznej Polski, ale 
nie bawmy się tu w grę słów. Niem- 
cy obecnego stanu rzeczy nie uznali 
jeszcze za ostateczny i rozwinęli cl- 
brzymią propagandę wewnętrzną i zew- 
nętrzną mającą na celu wykazanie 
„niedorzecznošci“ istnienia;,korytarza“, 
udowodnienie rzekomych praw nie- 
mieckich do polskiego Pomorza i przy- 
gotowanie gruntu do „pokojowej“ lub 
innej rewizji naszych granic. Szkol- 
nictwo Średnie i uniwersytsty, histo- 
rycy i publicyści, orgaalzacje patrjo- 
tyczne i partje polityczne — słowem 
wszyscy i wszystko zostało zaprząg- 
nięte do tej propagandy, której baga- 
telizować nie wolno. =. 

"Zagranicą główne wysiłki niemiec- 
kie zostały skierowane na Francję 
i na Anglję, jako na kraje reprezen- 
tujące główne siły polityczne na sza- 
chownicy europejskiej czy też w ra- 
mach Rady Ligi Narodów. Z jednej 
strony zgodne i wytrwałe powtarzanie 
wciąż tej samej tezy przez niemieckich 
mężów stanu i niemieckich polityków 
nie pozostaje beż wpływu na opinię 
francuską i anglelską. Zjawiają się 
więc artykuły i Książki w mniejszym 
lub większym stopniu krytykujące stan 
obecny lub podsuwające takie czy in- 
ne „rozwiązanja”. Z drugiej strony 
Niemcy pozyskali sobie zarówno w 
Paryżu jak i w Londynie publicystów 
drugo i trzeciorzędnych, a skrupułów 
pozbawionych, którzy piszą pod dyk- 
tando rzeczy przeciw Polsce skiero- 
wane. 

Niema powodów do alarmów. Jeśli 
się dobrze zorganizujemy i jeśli dob- 
rze będziemy pracowali— cały wysiłek 
niemiecki pójdzie na marne. Albowiem 
mamy w Sprawie Pomorza argumen- 
tów sca argumenty to wymow* 
niejsze, Ale trzeba je znać, trzeba 
umieć niemi operować, trzeba się zor- 
ganizować, trzeba przedewszystkiem 
mądrej propagandy wewnętrznej, Tę 
organizację i tę propagandę ma nace- 
lu Instytut Bałtycki w Toruniu, na 
którego czele stoi dr. Józef Borowik. 
Oczywićcie, są jeszcze inne w Połsce 
organizacje skutecznie i z pożytkiem 
dla sprawy morza i Pomorza pracu- 
jące. O żadnej konkurencji niema tu 
mowy: potrzebny jest tylko dobry po- 
dział pracy. : , 

Otóż Instytut Bałtycki organizuje 
w Toruniu, od 1 do 11 stycznia, aka- 
demicki kurs dla publicystów i dzien- 
nikarzy o Pomorzu. Wykład inaugu- 
racyjny wygłosi “p. Eugenjusz Kwiat- 
kowski, minister przemysłu i handlu. 
Innymi mówcami będą pp.: T. Noso- 
wicz, F, Hilchen, Cz. Klarner, A. Sie- 
beneichen, J. Rummel, M. Turski, S. 
Wartalski, H. Bagiński, M. Siedlecki, 
A. Fischer, M; Rudnicki, J. Kostrzew- 
ski, K. Tymieniecki, ks. A. Marikow- 
ski, Z. Mocarski, ks. T. Glemma, T. 
Bierowski, J. Borowik i in. Usłyszy- 
my zatem w Toruniu wykłady najwy- 
bitniejszych polskich ekonomistów, ję- 
zykoznawców, przyrodników i histo- 
ryków w sprawach morza i Pomorza 
wyspecjalizowanych. Niżej podpisany 
będzie mówił o propagandzie niemiec- 
kiej, o jej działalności we Francji i w 
Anglji, oraz o naszem przeciwdziała- 
łaniu, jego metodach i potrzebach. 

. Przebywając zagranicą i służąc 
ojczyźnie na paryskim posterunku pu- 
blicystycznym nieraz miałem sposob- 
ność stwierdzić jak bardzo jest "nam 
potrzebna dobra propaganda wewnęt- 
rzna Q Pomorzu, a następnie , zgrana 
i energiczna akcja zewnętrzna. Popro- 
stu każdy inteligentny Polak mający 
sposobność stykania się z cudzozieme= 
cami w kraju czy zagranicą powinien 
umieć obronić w dyskusji sprawę t. 
zw. „korytarza”, powinien znać do- 
niosłość Pomerza dla wielkomocar- 
stwowego stanowiska Polski, bo tylko 
wówczas może z wiarątej najsłuszniej- 
Szej w Świecie sprawy bronić, A tylko 
obrona argumentami rzeczowemi z 
wewnętrznem przekonaniem o słusz- 
ności bronionej sprawy może dać 
trwałe i wielkie owoce.i; 

Oto dlaczego uważałem sobie za 
obowiązek napisanie tego artykułu 
propagandowego na rzecz lastytutu 
Bałtyckiego i jego kursu, Mam nadzie- 
ję, że licznych bardzo kolegów z ca- 
łej Polski spotkam w Toruniu. 

Kazimierz Smogorzewski. 

P. S$.— Otwarcie kursu nastąpi we 
wtorek 7 stycznia, 0 godz. S:ej po 
poł., w Sali rady miejskiej m. Toru- 
nia. Bliższych informacyj udziela In- 
stytut Bałtycki, Franciszkańska 14, 
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| E c zj A K R A j O w E Dziś otwarcie 2-ej Konferencji Haskiej Jak twory się pierwszą sztuczną wyspę na Oceanie 

Co będzie treścią obrad konferencji Głośny krezus amerykański Pier- spy, to wykonane one zostaną według 
: - ; : pont Morgan finansuje budowę pierw- projektów jednego z architektów fran- 

й l bk aaa 2 a risk = za Ž sau > о: aus 5 szej wyspy na Atlantyku, która ma słu- cuskich. Dokładne plany tych budowli 

126% та SZYDAĘ po południu zostanie otwerta w Hadze na zamku › ® życ jako przystań dla samolotów, odby- są już przygotowane 

+ = : „sali posiedzef holenderskiej izbyd eputowanych, konferencja repa: wających kursy nad Oceanem. Roboty, Cała wyspa będzie я 

26-go grudnia, na drugi dzień świąt nie, jako główny cel życia zastępowało racyjna celem której będzie ostateczne ustalenie sposobu prze- rozpoczęte w listopadzie br. mają być pływającym hotelem, na którego BĘ 

jak również z racji św. Szczepana —— pustkę strzechy wiejskiej. Tym sposo prowadzenia planu Younga. Konferencja ta, na wzór sierpniowej, zakończone do stycznia roku przyszłe- nowym dachu, będą nio | dada 

patrona mego zięcia, zebrała się u nas bem wieś pustoszała, fortuny topniały rozpoczyna się plenarnem posiedzeniem. Komitety organizacyjne, go. ty i GOCCZNIOZE amokas 5 © w ko Ą 

rodzina, jakoteż liczni sąsiedzi. Kiedyś- jak śnieg na wiosnę, a inteligencja miej” powołane do życia przez sierpniową konferencję haską, opraco- Kosztorys tego gigantycznego przed statki powietrzne. Hotel R, Pusz 

my popijając, smakowicie przez gospo- ska wyrastała z wykolejonych, bez cha- wały szereg projektów, w:g iinij wytycznych, zakreślonych przez  sjęwzięcia wynosi czternaście miljonów dzony z przepychem i niezwykle luksu- 

dynię przyrządzony krupniczek, zasiedli rakteru pustodomków szlacheckich. plan rzeczoznawców. Projekty te dotyczą reorganizacji Banku dolarów. Jak twierdzą inżynierowie, bu- sowo. Obok botelu będą znajdowały się 

w bawialni, wokół kominka, na którym Zdawałoby się, że w przeciągu 146 Rzeszy oraż niemieckich kolei państwowych, przeprowadzenia  dowa następnej sztucznej wyspy, dzię- różnorodne warsztaty przystosowane 

wesoło trzaskał ogień, zwróciła się mło |, wowoli wysiłek narodu, dążącego Zmłan w systemie zastawu dochodów skarbu niemieckiego, wre- ki doświadczeniu, jakie zostanie uzyska do naprawiania wszelakich uszkodzeń 

dzież do mnie mniej więcej av BROS niepodległości państwowej powinien SZcie opracowanego statutu Banku dla Wypłat Międzynarodo- ne, będzie się kalkulowała znacznie ta- samolotów i sterowców. 

sób: | K „ani, był kroczyć po drodze wyrabiania ty- wych, dla którego siedziba przewidziana jest w Bazylel. niej. i Według opracowanych projektów, 

— Niech nam dziaduńko wyjaśni, pu obywatela prygotowanego do zago- ь Sztuczną wyspę wznosi znana Sto- samoloty, które będą utrzymywały ko- 

„A a —< spodarowania się nanowo we własnym Przybycie delegacji polskiej | 'eznia „Pensylwania Shipbuilding Come munikację transoceaniczną, zatrzymy- | 

którym tak szczodrze SRR o domi, jakim miało się stać własne pań- HAGA, Ż I. PAT. Dzisiaj przybyła do Hagi na konferencję delegacja pany”, która budowała wielkie pancer wać się mają na wyspach zaledwie pięt- ja 

la panujące obecnie porządki. stwo. "polska z p. Mrozowskim na czele. niki dla floty wojennej St. Zjednoczo- naście minut. Pasażerowie będą mogli * 

go 

ją orację, 
wskazać wam nić która 

ścią z rzadko już dziś spotykaną m 

łączy. W czasie powstania 63 r., ma 

dat dziesięć, straciłem ojca, który, bĘ- 

jas aa Jako) dro zwiększają szanse naszego wskrzesze- w 
de a doo 1 czternastu me Kii radjawa i stacja meteoro- 

zaopiekowała się mną ciotka Syruciów- Na. au Lb wzllicław й (Statek pozostaje uwięziony a. wzburzonych fal SEO Daly E ias Między KmA Bb. nga 

AŻ das + t sfer gor R A. : i ery ropą m 

/ ;:’‚‘…5;ЗЮЗЩ?ЁЗ‚П&ЁСШЁЁ:;Ё… ЗПЁЁ. spodarczych, nie dla Polski zdziałać Mo ; ЗЁ_{З{‘]”?Ё ;]‘(22‘;‘1‘: AS wstać sześć takich os va 

į — Kobieta wielki i jį ai fił. 2 „2. PAT. e i ierzehni i wykazała сай - Pozwoli "45 Ride 
ki — kobieta wielkiego hartu i energji "ie potrafi BREST, 2 I. PAT. Dowódca statku „Pomorze“ kapitan Maciejewski nie 'genjalnej idei inż. Armstronga, Nd sa Ra pry PA, 

pomimo swoich 65 lat. Ciotka moja by- , 

m tradycji swojej mat- 

ian ks. Strukczaszanki 

wychowanej w domu 
Panie 

"ła dalszym ciągie 
ki z domu Tryzn 

nowogródzkiej, 
wojewody wileńskiego, Karola 

Aby wam dosadnie znaczenie te 

wyrazu wytłomaczyć, zacząłem mo- 

muszę się cofnąć wstecz i 
mnie z przeszło- 

ocą 
jąc 

Kochanku, na którego też pamiątkę i 

Karola. 
'Nieświeża z kultem 

Barskich i Tadeusz. a 

ja noszę imię 
"_ Tradycja 

" konfederatów 
— у!апа, 

dla 
Re- 

tradycja Sejmu Czteroletniego, z 

jego ożywczemi prądami, a ponad tem 

- wielka gospodarność, pracowitość i 

trwałość w pracy, — nadawały domowi 

mojej ciotki od zarania charakter, któ- 

ałe życie stawał się drogo- ry przez © 
wskazem jakiej się drogi trzymać 

już to w życiu codziennem, gospodar 

czem, jużto politycznem. 

wy 

- Ciotkę Syruciównę w mojej dzisiej- 

szej wyobraźni widzę jakby opiekunkę, 

która, trzymając za rękę matkę 5 

pamiętającą 
- 146 lat niewo! 

      
cia. Błędy naszej przeszłości i teraź 

wą, 
czasy rozbiorowe, poprzez 

i wprowadza mnie drugą 

e, zrozumiałe, i łatwe do poję- 
niej 

Jakąż zaś drogą potoczyły się na- 

sze dzieje? 
Sztuka gospodarowania ustępuje 

miejsce sztuce rozbijania. Wszystkie 

poczynania socjalistyczne, czy to w por 

staci strajków, czy też bojówek, dwiała- 

jące na szkodę państwa zaborczego, 

ko sztandar destrukcji państwa zabor- 

czego — staje się wodzem i wskrzesi- 
cielem Polski. : 

Aureola świetności otacza w owe 

czasy grupy socjalistyczne i radykalne, 

grupy zaś gospodarcze usu nięte zosta- 
ją w cień jako drugorzędne. 

Jednak we własnem odrodzonem pań 

stwie życie samo przez się powoli, krok 

za krokiem zaćmiewa aureolę przodu- 

jących grup, ukazując ogółowi ich pra 

wdziwe oblicze, jako pustodomków wła 

snego państwa — ludzi bez żadnych 
kwalifikacyj gospodarczych. 

Obecnie do rządzenia państwem 
potrzebny jest typ wykwalifikowanego 

gospodarza — a dostarczyć go mogą 
tylko klasy zaprawione w posiadaniu. 

Typ zacnego pustodomka, dzielące- 

go się z kolegą uniwersyteckim parą 

spodni — nie nadaje się do zarządu 

wielką gospodarką państwową.  Zac- 

świadczenia nabytego w praktyce za- 

na drugą konierencję haską, 
widziane komplikacje, konferencja 

która w ciągu 48 godzin, 
wysiłki przyjścia z pomocą zagr 

w dalszym ciągu zakotwiczony. 

Optymizm prasy francuskiej 

PARYŻ, 2 1. PAT. Pisma zapatrują się naogół z dużym optymizmem 

wyrażaj 

Morze 

_Straszliwa tragedja 
—а 

WŚRÓD POŻARU ZGINĘŁO 70 DZICI. 

pożarti, ZE 
. Katastrofa w Paisley, 

LONDYN, 2.1 PAT. W  katastrofię 
O zginęło 69 dzieci, a 37: odniosło 
w jem w' historji kkrematografji: + 

raj OE. obrazy! sylwestrowe 
nieznanych jeszcze 

ugasić, zerwał z rolki'i rzucił na korytarz, 

dostały się, na widownię spowodowały 
panika, aj częściowo tylko zaczadzenie. Z 37 

troje dE się| w stanie krytycznym.| Jedno 

tych do 70. Przyczyną katastrofy za, 
cięcego dr. Gray' odrzuca pi 

la, pochodzącyj 
Icznego wyp 
lu ognia wyrzucono na 

е 

wę. 
ną 
wy! м 

dla dzieci, zgroma 
wodów' zapaliła się taśma. filmowa, którąj operator, chcąc 

Н tarz, biegnąc po 
fem schwycił płonącął taśmę i' wyrzuci ją na, podwórzd, ОО 

jęła| się specjalna! 
ji fakoby, Większość ofiar| spowodował jednotlenek 

j taśmy. Pozostaje zatem niszczenie, Ż z й rzypi że 

a był tumult, tembardziej, że płonącą| taśmę W 
órze., Służba. kinematografu utrzymuje, 

ąc zdanie, że, o ile nie zajdą nieprze- 

ta może się zakończyć 15 stycznia. 

Urafowanie załogi „Pomorza 

Piłsudski, jako wódz robotniczy, ja-"wraz z małżonką oraz cała załoga uratowani zostali przez łódź ratunkową, 
wśród niesłychanie wzburzonego morza, czyniła 

ożonemu statkowi. Statek „Pomorze* jest 
trochę się uspokoiło. 

w kinematografia | 
| 
pó 

w as B : tt 
jest naj zniejszym 

W kinematograiie, wióry wyświetlał wczo- 

dziło: sięj 700: dzieci od: lat 2 

loci Zarządzający kinematogra. 
mczasem kłęby dymu, które prze 

4 Większość ofiar | spowodowałaj 
rannych, przewiezionych do szpitala 

aj dzieci zmarło, powiększając liczbę zabi 
komisja, śledcza. Lekarz szpitala, dzie 

ną przyczy. 
ka sekund po 
ŻĘ panika pow 

stała z urojonego niebezpieczeństwa, i żą spowodowały ją, okrzyki: „palł się”, rzucone 

przez osoby, d 
z. Niektóre z dzieci skakały; z 

łach. 

Mać Donald skomunikował się z merem Paisley 
ubolewanie. Premjer| po i szczegóły, katastrofy i wyrażając swoje 

i Ww 

które pierwsze! spotrzegły: dym. Większość 
balkonów, na; publicz! 

dzieci zginęła. w tłoku u 66 2а- 
п‹'ЁсВ' znajdującą A krze- 

1 y 

rzyczyny 
eślił szczególnie smut 

nych, oraz największe kołosy oceanicz- 
ne dla amerykańskiej marynarki handlo- 
wej. Wyspa nazwana zostanie „wyspą 

Morgana“, od nazwiska swego funda- 

tora. : 

Zanim rozpoczęto właściwe roboty, 

sporządzono wielki model sztucznej wy 

który jeden 7 pierwszych wystąpił z pro 
jektem pobudowania szeregu sztucz 

nych wysp na szlaku lotniczym poprzez 
Atlantyk. 

Pierwsza sztuczna wyspa zostanie 
zakotwiczona na oceanie w odległości 

około 600 kim. od wschodniego wy- 
brzeża Ameryki Północnej. O wielkości 

tej pływającej wyspy świadczyć mogą 

następujące liczby: wyspa Morgana bę 

dzie miała 360 metrów długości, szero- 

kości zaś akurat połowę tego, t,zn. 180 

m. Kształt wyspy przypominać będzie 

elipsę. Wyspa będzie wzniesiona o 40 

metrów ponad powierzchnię oceanu. W 

czasie najsilniejszych burz na Atlantyku 

rozkołysane fale tworzą góry wodne o 

wysokości 15 — 20 mtr. Jak z tego wy- 
nika, wysokość wzniesienia sztucznej 

wyspy ochroni jej powierzchnię od zale- 

wania falami. Nigdy nie sięgną one tak 

wysoko. 

Ponieważ w czasie najsilniejszych 

dy, na głębokości zaś 40 m. panuje już 

w tym czasie posilić się w restauracji 
hotelowej, podczas: gdy mechanicy bę- 
dą sprawdzali stan samolotu. Po do- 
kładnem zbadaniu aeroplan będzie od- 
latywał w dalszą drogę. 

Wielką rolę odegra na wyspie oczy- 

bezpieczeństwa. Wszystkie wyspy będą 
wyposażone w aparaty ratownicze. Sa* 
molot który w drodze zmuszony będzie 
opuścić się na powierzchnię oceanu, bę 
dzie mógł wezwać pomocy przez radjo. 

Po ukończeniu budowy wyspy Mor- 
gana natychmiast podjęte zostaną pra- 
ce przy budowie wyspy następnej. 

Hotele na wyspach pływających prze 
znaczone będą dla podróżnych, pragną- 
cych uczynić na noc przerwę w podróży 
Pozatem przyszłe administracje tych ho 
telów liczą na frekwencję turystów, ła- 
knących odpoczynku w zupełnem odcię- 
ciu od świata, przemęczonych busines- 
smanów amerykańskich i p otentatów z 
Wall - Street. 

Tak więc olbrzymi postęp techniki, 
jaki przynosi każdy rok naszego stule- 
cia, pozwoli na wcielenie w życie cze- 
goś, co wygląda raczej na fantazję z 
Juljusza Verna niż na rzeczywistość. 

ręką do niepodległej i wskrzeszonej POl ność oparta nawet na najwznioslejszych Król i królowa po otrzymaniu) wiadomości a katastrofie przesłali natychmiast ma  orkanów, j aż 

żę х : + i : т : : i 4 , jak wykazały badania, rozko ROA RSE ( SNS UNO NSI KUSS 

ski. Wszystko w tej tradycji dla mnie hasłach teoretycznych, nie zastąpi do- Tęce mera miasta o i ofiarom katastrofy, bel „dęboego (gc aga Premjer łysane są tylko wierzchnie warstwy wo m Dr. med. 

Benedykt DYLEWSKI 

      

szości wypływające z wrodzonych wad 

naszego narodowego charakteru — jar 

snemi są im nie z książkowychfrazesów 

lub studjów, ale z żywej nauki, którą ty 

mi nieboszczka ciotka żywem słowem 

i przykładem wyłożyła. Bojąc się, jak 

_ djabeł wody święconej, wszelkich tar- 

mazoneryj i, grasujących w owe czasy, 

teoryj wolnomyślicielskich, zcałą świa- 

- domością przyjęła guwernera .do domu 

- 1 zaledwie 18 letniego oddała mnie do 

      

   
  

szkoły rolniczej w Hory - Horkach. 

Mając 24 lata wprządz się musiałem 

do pracy, obejmując zarząd majątku w 

warunkach bardzo ciężkich, wywoła- 

nych uwłaszczeniem włościan i niskie- 

rządzania własnym majątkiem. ną okoliczność, że tak tragiczny zdarzył się w dzień Sylwestra, w _ skupieniu 
najmłodszego pokolenia, które spodziewało: się, radości, Premjer dodał, że smu tny ten 

wypadek poruszył do głębi całe społeczeństwo. 

Rada miasta Paisley odbyła d 

fundusz tysiąca inei na koszty ;pogrz оНац 

katastrofy odi ie się w piątek. 

(SIS A S R A I AST O T IT KD T EDC EITI) 

Krytyczna sytuacja w Niemczech 
ustaw z zakresu ustawołlawstwa celne- 

go (cła ochronne w przęmyśle) i rozpa 

trzyć kilka innych e projektów i 

wniosków. Wszystko to nie znaczy jed- 

nak bynajmniej, że niebezpieczeństwo, 
w obliczu którego przed kilku dniami 

W gronie najbliższej mojej rodziny, 

ciągnąłem dalej moją orację, tu, przed dziś pa. żenie nadzwyczajne, na którem utworzono 

tym oto kominkiem, znajduje się mój 
katastrofy. Pogrzeb wszystkich 70 ofiar 

zięć, który najlepiej prawdę mych wy- 
wodów potwierdzi. 

— Czyż, kochany nasz dzisiejszy 

solenizant obywatel - kapitan z legjo- 

nów, 'a dzisiejszy osadnik - Steiek, nie 

jest tym zacnym pustodomkiem, z któ- 

rego życie na roli w ciężkich naszych 

warunkach wileńskich, starło naleciało- 

ści frazesów, zastępując je rzeczywistoś 
cią życiową? 

Czy życie na roli w ciężkich warun 
kach kresowych, nie przekonało go, iż 

Rząd niemiecki ma za sobą dni cię: 

żkich zmagań. W kasie państwowej 

stwierdzono pod koniec roku deficyt w 

wysokości 400.000.000 marek, trzeba 

więc było naprędce uchwalić w parla- 

mencie t.zw. prowizoryczny program fi 

St. asystent Kliniki Uszno-Gard- 
lanej U. S. B. 
powrócił. 

Choroby uszu, nosa i gardła 
wady mowy i głosu. Ordynuje 
od 5—6 p.p. Św. Jańska 11 m.2. 
RED GA i NEI BSS 

cał kowity spokój, przeto pływaki sztu 
cznej wyspy będą opuszczone o 80 m. 
pod powierzchnię oceanu. Wskutek te- 
go wyspa nie będzie zbytnio poddawała 

się zaburzeniom atmosferycznym i bę- 

dzie zachowywała stale całkowitą ró- 
wnowagę. Do zachowania tej równo- 

wagi służyć będzie także wielka sieć z 
grubego drutu którą wyspa bę 
dzie obciążona i która będzie leżała na 

dnie oceanu. Waga tej sieci wyniesie 
10.000 kilogramów. 

Sama wyspa będzie wsparta na ażu 

rowych, stalowych kolumnach, zakoń- 

czonych pływakami. W czasie burż i 

orkanów fale oceanu będą się przelewa- 

ły pod powierzchnią wyspy, nie napoty- 

  

  

  

|MA/SQUE 
ROUGE 

* najmodniejsze perfumy 

- mi na onczas cenami na zboże. ' 
° — Potepiającym, 
Polsce wyrazem 

- pustodomek. 
  

stanowi 
| na 

| raz nazywają demokracji intelig 
zaopatrzonej w modne hasła, 
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“nie związane z žyciem — była przeja ny nie jest najw.łaściwszą nazwą dla: dzy powaśnionemi obozami osiągnięte stąpić rzekomo mającej w związku z dobne uwagi reagują w dość ostry spo- | nieszkodliwa» 

° wem gospodarczego pustodomkostwa, politykujących partyj w Warszawie? zostało porozumenie, dzięki czemu gło tem dymisji ministra skaibu Hilferdin- sób, dając swym przeciwnikom do: zro Dž 

które zagrażało Polsce. : A chociaż orację moją, ja ziemia- sowanie nad votum zaufania dla gabi- ga, a więc o nowem — wprawdzie na- zumienia, że stanowią oni w Niemczech LITE 

Taki młody człowiek, syn tęgiego pin miński, dziś tylko teść osadnika na netu koalicyjnego wypadło dla rządu razie tylko częściowem — przesileniu siłę, z którą należy się poważnie liczyć jo ) 

rolnika, wracał do domu z wyższych 3Q hektarach, wygłaszałem w gronie lu pomyślnie. Stwierdzić jednak wypada, gabinetowem. —, j Leaderzy socjal - demokratów powiada- CZA Gue ATM. ł 

studjów ze znacznym zapasem wiado” qz; nie z obszarnikami wspólnego nie ŻE wniosek o votum zaufania przeszedł _ Czy i kiedy dojdzie do ponownego ją, że wpływy socjalistów w rządzie ko- ; ^ 

mości teoretycznych=wnosił jednak Pod mających, jednak ani Stefek, ani ksiądz większością bardzo nieznaczną, głoso- wybuchu otwartego kryzysu rządowego alicyjnym pod żadnym warunkiem nie TARIT 

trzechę rodzicielską taką pustkę, taką proboszcz, ani wójt gminy, ani prezes wało za nim bowiem zaledwie 222 pos- narazie jeszcze powiędzieć nie można. mogą ulec redukcji, a najwyżej mogą 
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kim sąsiadom i zn 

li swój zawód w 

nowożytne prądy w 

nieboszczki ciotki był 

Odchodząca szlachet- 

- czyzna z jej przodującem gospodarczem 

skiem w kraju i wysuwająca SIĘ 

powierzchnię życia warstwa, jak te- 
enckiej, 
niczem 

gospodarczą—iż chwianie 

lacheckich wskutek nowi- 

| nek nowomodnych stawało się rzeczą 

wszechną. Z tradycji ciotczynej ety- 

| kietę pustodomka nalepiałem wszyst- 

; ajomym moim, kt6- 

rzy po kilku latach prób na roli, kończy”, 
mieście dokąd dla 

"pogląd na ziemianina jako na trutnia 

społecznego wtłaczany mu przez oto- 

czenie radykalno - socjalistyczne, z ko- 

rzeniami wywrócony został? 
Odpowiedź, Stefku, szczerze, 

dziś w twojem przekonaniu jest 
trutniem państwowym? 

Czyż pustodomek, jako tradycyjne 
określenie nieboszczki ciotki Syruciów- 

kto 

kasy spółdziefczej, ani też żaden z 
trzech osadników - sąsiadów, goszczą- 
cych u nas, ani jednem słowem zaprze- 
czyć mi nie mogli. 

W ten sposób dziejowe określenie 

pustodomka z czasów babki Strukcza- 

szanki i ciotki starościanki — równie 

nansowy i podwyższyć niektóre stawki 

podatkowe i taryfowe. Do najostrzejsze 

go konfliktu doszło w związku z trud- 
nościami rządu między socjal - demokra 

tami a stronnictwem ludowem.  Kon- 

» flikt ten w pewnej chwili doszedł do ta 

kich rozmiarów, że w kołach politycz 

nych mówiono już o upadku rządu koa- 

licyjnego. W ostatniej atoli chwili mię 

łów, podczas gdy reszta bądź to głoso 

wała przeciwko wnioskowi, bądź też 

wstrzymywała się od głosowania. Na 

szczególną uwagę zasługuje  przytem 

fakt, że od głosowania wstrzymali się i 

tacy posłowie, którzy należą do więk- 

szości rządowej, jak to: socjal demokra 
ci, ludowcy, katolicy bawarscy. Fakt 

znalazł się rząd pana Mullera definity- 
wnie zostało już zażegnane. Głośny me 
morjał Schachta wywołał dość poważne 
obawy nietylko w kraju, lecz i zagrani- 
cą, co przez wzgląd na pożyczkowe u- 
siłowania obecnego rządu berlińskiego 
kryje w sobie dla rządu bardzo powa” 
żne niebezpieczeństwo. Już dzisiaj za- 
czyna się mówić coraz głośniej o na- 

W niektórych kołach berlińskich panuje 

przekonanie, że — jeżeli nie wcześniej, 

— to w każdym razie po konferencji 
haskiej kryzys gabinetowy w Niem- 
czech ponowi się. Klęcz sytuacji znajdu 
je się obecnie w rękach ludowców i So- 
cjalistów. W stronnictwie ludowem jest 
dzisiaj już 17 opozycjonistów którzy 

kając prawie na opór, głęboko zaś, pod 

powierzchnią wody, w sierze „absolut- 

nej ciszy”, leżące pływaki zapewniają 

wyspie całkowitą równowagę. 

Co do budowli na powierzchni wy- 

ską bez socjalistów. Socjaliści na po- 

się jeszcze spotęgować. O ile by jednak 

chciano wpływy socjalistyczne w rzą- 

dzie w ten, czy inny sposób ograniczyć, 

to partja socjał - demokratyczna nie 

zawaha się przejść do ostrej i bezwzglęki 

nej opozycji. W każdym bądź razie, — 

zdaniem polityków socjalistycznych — 

odpowiedź na pytanie, co będzie z S0- 

  
   
        

     

    

pomadka do ust, 

gwarantowanie       
  

  

Dohra Wielkie Soleczniki 
i przyjmą na praktykę 1 1-2 mies. do 

swej chlewni (ca 700 szt.) prowa- 
dzonej w-g najnowsz. metod nie- 

i mieckich, rolników z wyższem 

| „wychowania dzieci'* wyjechać musieli. aktualne dziś jak wtedy — wśród no jednak, że parlament rządowi wyraził zupełnie otwarcie mówią a koniecznoś- cjalistami, zależeć będzie w pierwszym ji 'redniem wykształceniem za opłata ̀ 

| Koncentrowanie się kapitałów, wpro woczesnych ludzi obecnej wsi kreso- swe zaufanie przyczynił się da częścio- ci wystąpienia раг ludowej z koali- rzędzie od decyzji stronictw mieszczań za utrzymanie ca 120 zł. mies. 

wadzające zbytek ze wszystkiemi jego we zaszczepione zostało. wego odprężenia sytuacji. Dzięki od- cji rządowej. Uważają oni, że po zgonie skich i od ich ustosunkowania się do $ Informacji udziela Zarząd. B 

ponętami ściągał do miasta tych wła- / Strukczaszy. _prężeniu temu Reichstag mógł uchwa- Stresemanna można było bez żadnych postulatów klubu socjal - demokratycz- m. a 

   

  

   

      

   

  

   

šcicieli ziemskich, dla któryc 

_ słowie) stanowiska. 
— Takiemu to dobrze, 

mjerę. 

' zapłacą. 

rzut oka. 

h užywa- 

LASKIiNĘDZE 
RECENZENTA TEATRALNEGO 

| życie recenzenta teatralnego" w Wil- 

nie jest naogół dość szare, chociaż są. 

| może ludzie naiwni a gołębiego serca, 

którzy zazdroszczą mu tego (w cudzy” 

— pomyśli 

ten i ów teatroman: może, szczęśliwiec, 

chodzić zadarmo do teatru na każdą pre 

Siedzi sobie gdzieś w pierw- 

- szych rzędach krzeseł. iNapisze potem 

- artykulik, o tem co widział i jeszcze mu 

Tak to wygląda uroczo na pierwszy 

Ale kto zechce się wgłębić we wszy” 

  

   

przedstawienia teatralnego składają się, 
jak wiadomo, takie elementy jak: tekst 
sztuki czyli praca pisarza, wykonanie 
sztuki czyli gra aktorów, dekoracje czy- 

li praca artysty malarza i inscenizatora, 
a często też ilustracja muzyczna, czyli 

praca kompozytora. Poza tem w kaž- 

dem przedstawieniu moralnie lub mater- 
jalnie zainteresowany jest dyrektor te- 
atru, reżyser i administrator. O tem 
wszystkiem powinien dobrze pamiętać 
recenzent zasiadając do. pisania t.zw. 
krytyki. Musi pamiętać również o publi- 
czności, która tę sztukę widziała i przy 
padkowo może recenzję jego przęczy- 
tać i porównać z własnemi wrażeniami. 

I otóż przypuśćmy, że tecenzent po” 
chwali sztukę, która większości widzów 
się nie podobała. Wtedy czytelnik wzru 

liė w całym spokoju szereg doniosłych 
       

  

— Rżnij sobie zdrów, 
nicznie ci panowie, — a my 
kasę. Ё 

Słowem 'autorytet krytyka za kaž- 
dym razem, to znaczy przy każdej u- 
kazującej się recenzji jest poważnie za 
grożony. SĄ więc recenzenci, którzy sta 
rają się lawirować pomiędzy Scyllą a 
Charybdą. Rozmaite bywają na to spo- 
soby. Można, naprzykład, pochwalić 
wartość literacką sztuki, wypisać auto- 
rowi jej furę komplementów, a zganić 
ostro jej wykonawców, albo naodwrót: 
zerżnąć sztukę, a pochwalić aktorów. 
Wtedy — jeżeli utwór zrobił klapę, kry 
tyk jest, jak to mówiąc, kryty, bo coś w 
niej zganił, jeżeli zaś sztuka ma powo- 
dzenie — również jest wszystko w po- 
rządku, bo coś w niej pochwalił. Tak 

— mówią iro 

trudności utworzyć koalicję mieszczań- 

   
zupełnie naturalne w jego sytuacji wat- 

tu robimy pliwości: oto jako pisarz nie może zdo- się z komp 

być się na przeświadczenie, że jego 

sztuka będzie takiem arcydziełem, že 

przewyższy te wszystkie utwóry, które 

on jako recenzent pochłastał na strzępy. 
Noblesse oblige — taka surowa kryty- 
ka obowiązuje, Oto jeszcze jeden cierń 
na cierniowej ścieżce sprawozdawcy te- 
atralnego. 

Trzeba przecież stwierdzić, że naj- 
więcej cierniów leży na drodze sprawo- 
zdawcy w jakiemś mniejszem mieście, 

naprzykład w Wilnie albo w Krak*wvie. 
Częste premjery to częste dla biedaka 
pułapki. A to przecież nie wszystko, W 

mniejszem mieście światek artystyczay 
jest do pewnego stopnia ściśle ograci 
czonem kołem, gdzie wszyscy mniej lub 

     

nego. 

Ta sama sytuacja może powtórzyć 
ozytorem twórcą ilustracji 

muzycznej, która ci się na nieszczęście 

nie podobała i z reżyserem i z dyrskto- 

rem. 

Najtrudniejszy orzech do zgryzi 

— to krytyka gry. W sztuce zwykle gr 

kilku lub kilkunastu artystów. Scenicz- 

ny recenzent powinien w swym teljeto- 

nie uwzględnić, to znaczy wymienić 

wszystkie nazwiska, a do każdego dopi 
sać od siebie jakieś, przyjemne słówko, 

a zwłaszcza jeżeli chodzi o panie. Słu- 

ża do tego gotowe już, powszechnie 

przyjęte tormułki, jak np. „Pani A ode- 

grała swoją rolę z ujmującym wdzię- 

kiem“, albo — „Pani B. wyglądała 

uroczo w stylowym kostjumie z czasów 

Dyrektorjatu“ albo: „uroda i naturalny 

enią 
ora 

  

(S ARTIST IRIOS : 

jęcia niema o teatrze i bałamuci publi 
„cznošė. gó 

Taka oto jest doła t. zw. krytyka 
teatralnego. Nie należy mu więc zazdro 
ścić tego prz ywileju, że ma bezpłatny 
bilet do teatru i może być na każdej 
premjerze. Ale nietyłko może, ale prze- 
dewszystkiem musi. .Czy mu się chce, 
czy nie chce, gdy nadchodzi wieczór 
premjery —— musi rzucić. wszystko i 
rwać do teatru. A po powrocie stamtąd | 

  

  

е
 

  
— pisać swój kawałek, czyli recenzję, |. 
"bo z tem nie wolno się spóźnić. 

Są wprawdzie na świecie, zwłaszcza 
w wielkich miastach recenzenci, którzy 
piszą „sprawozdanie nie chódząc do te- 
atru. Jako materjał do artykułu kryty- 
cznego wystarcza im atisz teatralny. 
Bardziej rzetelni posiłkują się jeszęzę 

sza ramionami, mówiąc: 
— Ależ ten krytyk X. to kompletny 

bałwan. On się wcałe nie zna na rzeczy. 
| l raz na zawsze autorytet krytyka 
jest w oczach tego grona czytelników 
pogrzebany. O autorytet zaś krytykówi 
przedewszystkiem chodzi. © zachowa: 
nie pozorów choćby znawstwa, rzeczo nimskiego. On zawsze i Wszystko. rżnie 
wości i nieomyślności. i nikt już niema do niego pretensyj o to, 

„Albo też może zdarzyć się nąod-< bo wie, że inaczej nie bywa, że ten 
wrót: sprawozdawca zerżnął sztukę, człowiek inaczej nie może. Jest to zna- 
którą publiczność ną premierze przy” komite uproszczenie sobie skompliko- 
jęła chłodno, na następnych jednak wanej pracy recenzenckiej, ale i to się 

— Trzeba pisać to, co się czdje.. a gorąco oklaskiwała. mści. Podobno p. Słonimski, autor zna- 

Nie į ю ё i Vtedy znowu jest skompromitowany nego w Wilnie „Murzyna warszawskie- 
ie jest to jednak takie łatwe, a dla nietylko w oczach czytelników, ale i go” zaczął pisać jakąś nową sztukę i 

czego — to się zaraz okaże. Na całość aktorów, i dyrektora, i reżysera + utknął na tej robocie, bo osaczyły go 

_stkie „tajniki* zawodu recenzenta, ten 

z pewnością wzruszy się i użali nad je- 

go opłakaną dolą. Oczywiście: to że 

teatr zadarmo — to nie jest przykre. 

Ale na tem właśnie kończą się wszyst- 

kie dodatnie strony jego pracy. Zaraz 

- bowiem po wyjściu z teatru osaczają je- 

go umysł wątpliwości. A najważniejsza 

da się streścić w trzech słowach: „co 

o, tem napisać?" Profesor Mieczysław 

- Limanowski, zainterpełowany raz w tej 

sprawie, jako wybitny znawca teatru, 

odpowiedział krótko i węzłowato: 

też postępują przeważnie  wytrawni 
sprawozdawcy: nie udzielają nigdy po- 
chwał bez zastrzeżeń, ale też nigdy nie 
potępiają w czambuł. 

Jeden tylko istnieje wyjątek, są to 
recenzje teatralne w „Wiadomościach 
literackich* pisane przez Antoniego Sło 

wdzięk pani C€. pobbiły wszystkie ser- : et- przytem egzemplarzem sztuki, który za. 

ca publiczności”. W najgorszym razie, wsze ich zorjentuje o co w tej sztuce 
chodzi. Czasami wynikają drobne gie 
porozumienia z powodu takiego A 
wienia sprawy, Zdarzyć się może, iż w 
ostatniej chwiłi artystka, grająca rolę 
tytułową zostanie zastąpiona przez ko- 
leżankę. Tymczasem na drugi dzień 
zdumiony widz czyta traktat krytyczny 

= 
й 

    

   

      

więcej dobrze się znają. Spróbuj w ta- 
kich warunkach, sprawozdawco, napi- с / na A 

sać, że dekoracje p. X. Y. w takiej to- gdy pani D. zupełnie się na scenie nie 

sztuce bvły nedzne. ieżeli z p. X. Y. powiędło, można wyrazić ubolewanie, 
przynajmniej raz dziennie spotykasz się że obsadzono ją w nieodpowiedniej dla 

na ulicy Mickiewicza, albo w jakimś jej temperamentu roli, i przypomnieć 

jokalu publicznym, czy prywaiaym. z uznaniem 0 jej dawniejszych, świet- 

Wszelkie stosunki z nim muszą ulec nych kreacjach. Dak samo mniej więcej 

zerwaniu! Nie poroże to, gdy zaczniesz należy pisać o panach. Ale grubo 'my- 

mu osobiście klarować, że jako człowie- liłby się ten ten, ktoby sądził, że grze- o finezjach gry nieobecnej. Albo jeszcte 

ka cenisz go ogromnie, że wogóle, jego czny recenzent zasłuży sobie na sympa* gorzej — przedstawienie wogóle nie о 

wszystkie dekoracje są bajeczne i ty!ko tję wśród: aktorów. Aktor na każdym chodzi do skutku, ale recenzja * 

co do tej jednej, jedynej ośmieliłeś się kroku manifestuje swą pogardę dla kry jutrz jest — jakgdyby nigdy nic. Dzie- 

wyrazić, jako recenzent pewne zastrze- tyka: „Ja recenzji z zasady nie czytu” je się to wszakże tylko w wielkich mia 

żenia. Nic to nie pomoże, — i oto przy- ję* — stwierdza niedbale. I pomimo to, stach.  Prowincjonalni sprawozdawcy 

byt ci /w życiu jeszcze jeden człowiek nie czytając nawet recenzji, uważa re- są pod tym względem znacznie sumien- 

nieprzyjazny. “4 cenzenta za idjotę, który zielonego pó niejsi no i bstrožniejsi. ge 

  

    
     



Życzenia noworoczne 

| W dniu Nowego Roku, o godz. 
13-ej zebrali się w Pałacu Reprezen- 
tacyjnym przedstawiciele wyznań, sze- 
fowie władz cywilnych i sądowych, 

dowódcy wojskowych jednostek Sa- 
modzielnych, przedstawiciele ciał usta- 
wodawczych, reprezentanci m. Wilna, 
Uniwersytetu Stefana Batorego, Świata 
dziennikarskiego i literackiego, licz- 

nych organizacyj i s owarzyszeń spo- 
łecznych, naukowych, artystycznych, 
przedstawiciele Związku Organizacyj 
Wojskowych i w in. Zebrani w licz- 
bie kilkuset osób złożyli na ręce wo- 

ody Raczkiewicza życzenia Nowo- 

„„Toczne dla Pana Prezydenta Rzeczy- 
ospolitej, Marsz, Józefa Piłsudskiego 

i Rządu. Po wysłuchaniu życzeń p. wo- 
jewoda wygłosił przemówienie, w któ- 
tem wskazał na konieczność konsolida- 

cji społeczeństwa na gruncie jaknajbar- 
dziej harmonijnej i Ścisłej współpracy 
z Rządem. P. wojewoda podkreślił, 

że ludność naszego województwa, tak 
Tozmaita pod względem .narodowo- 

| 
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NABOŻEŃSTWA 

     abożeństwo solenne na pożeg- 

lie 1929 roku. W dniu 31 grudnia Q godz. 
24 odprawione zostało w Bazylice solenne 
nabożeństwo w. obecności p, wojewody Racz 
Kiewicza, reprezentantów władz cywilnych i 
wojskowych oraz tłumów ludności. 

URZĘDOWA 

| — (y) Audjencje u p. wojewody: W dniu 
wczorajszym p. wojewoda przyjął m. in. p. 

:0dosjewą, prezeskę stow. Domu Rosyjskie- 
, następnie w sprawach służbowych dyrek- 
e wego zakiadu ubezp. wzajemnych p. 

Goei IR z p. Grabowskim wreszcie dyrektora 
Studnickiego w sprawach archiwum. 

3 A> “ P. wojewoda w 3 D.A.K. Po 
ie przyjęcia życzeń noworocznych w pała- 
P. wojewoda Raczkiewicz udał się do swe- 

go macierzystego oddziału wojskowego, któ- 
tym jest 3 dywizjon artylerji konnej, witany 
tam przez pułk Filipowicza i oficerów i zło- 
żył na ręce dowódty pułku najlepsze życze- 
nia noworoczne dla oficerów, podoficerów i 

- szeregowych. 
— (y) Inspekcja policji w noc sylwestro- 

vą. W dniu Nowego Roku p. wojewoda Racz 
kiewicz R: SI inspekcję szeregu 

terunków policyjnych filna, stwierdzając 
wzorowe pełnienie służby. 

| Jak wiadomo ze względów na 
<zeństwo publiczne w noc na 1 
zwiększono ilość patroli. policyjnych. 

0, = (9) Zmiany działania niektórych wy- 

„ aziałów urz, wojewódzkiego. Zarządzeniem. p. 
wojewody wprowadzone zostały pewne zmia- 
w, w zakresie działania niektórych wydzia- 
łów urzędu wojewódzkiego, a mianowicie: 
27 podziału administracyjnego przeszły 

0 Wydziału samorządowego, sprawy wido- 
wiskową koncesyjne, dowodów osobistych i 
meldunków do wydz. bezpieczeństwa publicz- 
€50, Sprawy aprowizacyjne do wydz. admi- 

(y) Nabi 

K. 

| 

bezpie- 
stycznia   

L 

cyjnego. У 
— (y) Nowe uprawnienia staróstów woj. 

1 skiego. Pan wojewoda przelał na staro- 
woj. wileńskiego prawo-_ regulowania 

przetworów zbóż, mięsa i jego przetwo- 

    

| Piłsudskiego 

SŁOW © 

NARA SE Sjsylwester 
Cały szeroki chodnik jest zatarasowany 

przejście chodnikiem staje się wprost niemoż 
liwe. dla Pana Marszałka 
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MORDERCA RECYDYWISTA SKAZANY 

NA KARĘ ŚMIERCI. 

  

   
     

  

    
  

przeważnie żołnierzami, którzy nie uważają Minęła już długo oczekiwana noc 
za potrzebne usuwać się z drogi, iecz prze- Sylwestrowa, ucichły odgłosy muzyki w 

ściowym i wyznaniowym daje dowo: Rie OZ 2 sa towarzy- is A on ząchrypły 
i V i S К ‚ į - ., gramofony i* harmonijki uprzyjemniające dy harmonji i owianej wspólną ideą Władze wojskowe powinny. zarządzić r pir Al pali „p sepzdeaniaejące 

pracy państwowej. Kończąc przemó- wysyłanie tam częstszych patrol, - któreby skich. 
wienie wniósł toasty na cześć Pana zmuszały żołnierzy do poszanowania obowią- Przedźmy do porządku nad codzien- 

Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Zviacych przepisów. ae razy gy sa i en a = 

Mościckiego, Pierwszego Marszałka posty dob adj ay dad kia bida ло 
i TEATR I MUZYKA. omijać nie będą -a wróćmy uarązie do je- 

Polski Józefa Piłsudskiego oraz Rzą- go przełomu— Nocy Sylwestrowej. 
du Rzeczypospolitej. — Teatr Miejski na Pohulance. Wystę. _, Mimo ciężkich czasów wilnianie mieli 

Następnie p. wojewoda złożył ży- py Wandy Siemaszkowej. Dziś po raz 19-ty niemało kłopotu z wybraniem lokalu, w 
czenia noworoczne zebranym  przed- ty SiE Ai a w Bob ODM ae ga A ZAC CA za 

sztuka Gordina „Mirla Efros* w polskiej wą. A w e nęciły zapowiedzią. Rewja 
stawicielom władz i społeczeństwa, a zgaptacji Andrzeja Marka. Rolę tytułową kre w teatrze na Pohulance, zabawy w Kasynie 
za ich pośrednictwem całej ludności uje Wanda Siemaszkowa.. ||| Garnizonowem, u Georg'a, w Polonii, Euro- 

województwa wileńskiego, życząc, aby . — Teatr Miejski w Lutni, Dziś grana bę- pie, wszystkich kasynach poszczególnych 

najbliższy rok ziścił pragnienie wszy: zie w, GRĄ A O Ryży a: Stow, Techników i wiele, wicie 

stkich jaknajpomyślniejszego TOZWOJU kościelnej” należy do najświetniejszych w bo- Wszędzie było pełno. Wszędzie moc 
naszego kraju. gatym repertuarze dyr. Zelwerowicza. W pięknych strojnych pań, ochoczych do tań- 

Prezydent Folejewski w imieniu ja idp a zaa ca panów, pełne kielichy wina, Wszędzie 
zebranych złożył najgorętsze życzenia kęępo "5% * ЗЦ ^` CERRO BE jalnešany ARS 
osobiście p. wojewodzie Raczkiewi- — Rewja świąteczna. W sobotę nadcho- Baśdię ależ sa Žpo a PRE 
czowi. dzącą o godz. 11 45 w nocy Aa Z0- no, pijsno, buńczucznie. Śmigały taksów- 

Następnie wielu osób udało się Stanie w Seas S oaucucė NE ki. To rozbawieni goście pragnąc coraz 
do prywatnych apartamentów państwa >+ystycz: OE: Saiego zespolu nowych wrażeń podążali do następnego 
Raczkiewiczów celem złożenia życzeń ok * 5;‘“’"."3 Sapa wesołość i Įokalu aby sprawdziė, gdzie weselej — gdzie 

a " wodzie i y Ja- BROS PIEN SOWICJARE CT * radośniej żegnano stary, nie warty wspom- 
noworocznyc p. wojewodzie I p. Ja оан Saksas nień rok 1929, : 

dwidze Raczklewiczowej. || dzielę najbliższą o godz 3.30 p. p. odbędą Się „p; Szary e 2 Aa niechętnem 

ss |“ ODu teatrach miejskich przedstawienia po- 9kiem się ZE Rzy. J9RRCZE W, 
południowe po cenach zniżonych. W Teatrze poprzednim roku zabawę rozpoczęli, a oto 
na Pohulance w niedzielę 5 b. m. po raz ostat teraz dopijają kielichy, ciągną bez końca i 
ni w sezonie „Sen nocy letniej”. W  Lutni wytchnienia te „pożegnalne* mazury i ostat- 
„Fotel 47* Verneuilla z J. Werniczówną i A. nie mewprawne już toasty na cześć zbli- 
argi 46 rolach głównych. m as NA atplieie, 

— olewicZz rak“ bašn ludowo-fanta- | . on wesoOły lew: Lwie. 
styczna pióra W. Stanisławskiej ukaże się na Mimo kryzysu jaki przeżywa nasze miasto 
scenie teatru miejskiego w Lutni w sobotę 4 Ke, Roz oi = Pn 

LĄ . sani b. m. o godz. 3.30 oraz w niedzielę 5 i po- wciśnięte w sztuczne granice—szykujemy 

Pyza cia dead, Gals, niedziałek 6 o godz. 12 w południe. się wszyscy i. zaskrzypią pióra, podpisu” 
si а: ‹ у jące weksie i wekselki, rozpoczną się de- 
IO ERA au adis — III Niedziela Kameraina. Zgodnie z baty jakiej długości ma być tren sukni, ja- 
dliwioneh > Ay ! * zakreślonym planem związek literatów w po- kiego koloru przybranie stariczka i gdzie 

Jak Arado e až leis rio rozumieniu ż 'Polskiem Radjo zaprasza na najlepsza muzyka. 
Žin nie Tylko wd wo dA trzecią Niedzielę Kameralną, która odbędzie Wieczorami pociągną się korowody do- 

POZYSREN OE się w jego siedzibie (Ostrobramska 9) w nie rożek, wiozące balowców do Kasyna lub 
— (y) Awansy i przeniesienia noworocz dzielę 5 b. m. o godz. 20.15. Program wy- George'a. 3 Ę 

ne. Z dniem 1 Ac LA t pa awan- pelnią utwory współczesnych kompozytorów nów będzie hucznie, wesoło, rojno, 
sowani w urzędzie wojewódzkim: Stanisława polskich: Statkowskiego (kwartet), Szyma. na balach i... w lombardach. Znów minie 
Zawadzka do VII st. sł, Ryszard Huszcza do nowskiego (sonata na skrzypce i fortepian op. karnawał aby ustąpić miejsce wielkiemu 
VII st. sł, Zygmunt ORA i st. sł, 9) i Różyckiego (kwintet fortepianowy), — pokutnikowi, któremu na imię post. 
Antoni Wendorf do IX st. sł, Felicjan Rze- w wykonaniu stałego zespołu kameralnego z A za rok znów huczny, beztroski kar- 
czycki do X st. sł., о J= prof. M. Kimontt.jacynową na czele. Partję nawał. T. 

w starostwach: Mirosław „Nowicki w wiolenczelową po p. Katzu, który opuszcza 
w Starostwie Grodzkiem w Wilnie do VIII st. Wilno, objął prof. F. Tchorz. 
sł, Norbert Pokrzywiński, w starostwie wil- Wstęp dla abonentów; pozatem wyda- 
trockiem do VIII st. sł, Leonard Rzeczycki, wane będą przy wejściu w ograniczonej iło- 

SĄ ra OB Piana A AS aka 60 SZ 2 у a> Li ów ysługuje zniżka 5 
W Adel w SRR pacatowe Po rozpoczęciu nie wpuszcza się 
s „Si , salę nikogo. 
norat Koryzno do X st. sł, Arkadjusz Cywiń- AA 
ski w starostwie grodzkiem w Wilnie do X CO GRAJĄ W KINACH? 
st. sł,p. Antoni Rudziński w starostwie wi- 
leńsko-trockiem do X st. sł., Andrzej Niemczy Heljos — Dama w szkarłatach. Sąd Okręgowy w Wilnie będąc na sesji 
nowicz, w starostwie postawskiem do X, Gur Hollywood — Grzechy ojców. — wyjazdowej w Wilejce pow. skazał na karę 
jusz PARE į Kas tas dziśnień- P Miejskie ze SA łabadzi e” śmierci przez powieszenie Jana  Dziadonia, 
ski di itold Abakanowicz w star SER laharadż * Žbi: , wlašciciėla у 

stwie, wilejskiem do XT st. sł. +- © świałowid — 24 godziny z życia kobiety "GQ hektarowego w pobłżu Molodeczna: © 
Przeniesieni zostali służbowo: Jerzy Su- Lux — Pat i Patachon jako strażnicy Karę tę pociągnęła za sobą zabójstwo 

chorski, referendarz VII st. sl. w urzędzie Cnoty. | ; ż . dokonane przez Dziadonia na osobie wuja 
wojewódzkim w Wilnie w obręb wojewódz- Słońce — Kiedy kobieta zdradza męża. swego Franciszka Mierzyńskiego rolnika z 
twa robo Adam a: po as as Necamigo ojca Małopolski. : 
starosty święciańskiego na stanowisko staro- 5 to przebieg sprawy. 
sty w Nisku województwa lwowskiego, Fe- " W listopadzie 1925 roku Dziadoń będąc 

liks Szwarc asesor VIII st. sł, w starostwie WYPADKI I KRADZIEŻE w Małopolsce u swoich krewnych, namówił 
WE ARE w obręb województwa po- wuja SEC Mierzyńskiego by AA sprzedał 
morskiego. — (c) Wypadki w cyfrach. Za czas od gospodarstwo i przeniósł się do ileńszczyz- 

kom TY 31 stycznia do 2-0. m. asbłoks sę w Wilnie ny, KE ARD Dziądonia można było ko- 
UNIKATY. różnych wypadków ogółem 90. W tem było rzystniej kupić ziemię, 

* > „ „kradziežy 11, zaklėcen spokoju i ad śl ‚ ‚ Łatwowierny wuj sprzedał gospodarkę 
— Kursy iotograficzne dla «amatorów. alkoholu 31 (żegnano stary rok) przekroczeń niejakiemu iKarczowi, wziął część należności 

iRozpoczęcie kursów fotograficznych Tow. admin cyjnych 30. Reszta wypadków po- jako a conto, wystawiając plenipotencję na 
ORA BĘ nastąpi w A RENE dajemy w skróceniu w tej samej rubryce. KA dla RA 

o godz. ‹ 1 pół wieczorem w K alu wydziatu ierzynski wyjechai na resy. 

Sztuk Pięknych U.S.B. (ul. Św. Anny 4). .  — (c) Postrzelił się wartownik. W ub. Po pewnym czasie na drodze między 

Kursy a następnie pokazy plastyczne będą środę potrzelił się w ramię wartownik mostu Mołodecznem, a Wilejką znaleziono trupa 

trwały około 3 tygodni. Prelegenci „p. p. inż. wojskowej Zakret-Zwierzyniec Piotr Wró. mężczyzny starszych lat. Policja biedzila się 
Włodzimierz Krukowski, p. P. Kamieniecki p. bel zamieszkały przy uł. Ponarskiej 43. Ran- nad ustaleniem tożsamości zamordowanego, 
J. Kurusza-Worobjew, p. K. Lelewicz, p. S. nego odwieziono do szpitala wojskowego na lecz nikt nie mógł przyjść jej z pomocą. 
Turski ks. AP; „Sledziewski i p. Jan Bułhak. Antokolu. : tym czasie na imię Dziadonia nadeszła pocz- 
Zapisy w firmie Polfot (ul. Mickiewicza 23) Wróbeł twi „że strzał został spowo- tówka od żony Mierzyńskiego co u niego sły- 
i na miejscu przy rozpoczęciu kursów. dowany nieostrożnem obchodzeniem się z chać. Pocztówka ta naprowadziła na ślad. 

Zrzeszenie Komitetów  Rodzicielskich bronią. Zwrócono się do Dziadonia i tu okazało się, 

  

Szkół Powszechnych m. Wilna organizuje — (c) Nagł ezgony. W noc noworoczną że pojechał on do Małopolski po odbiór na- 
Wielką Loterję Fantową, Koło Szczęścia i t. zmarli nagle: Stanisław Grymowicz łat 60 łeżności, za sprzedaną przez Mierzyńskiego 
p. w dniach od 4 do 10 stycznia 1930 roku (gm. Podbrzeska) i Józet Iwanowicz lat 70 gospodarkę. 
w lokalu Kina Miejskiego przy ul. Ostrobram- (Żwirowa Góra 6). ) To wzmocniło poszlaki i policja zwróciła 
skiej 5. Ё — (c) Trup noworodka, W ogródku się natychmiast do policji powiatu, w którym 

Dochód z tej imprezy przeznacza się na ną Placu Katedralnym znaleziono trupa no- była ziemia Mierzyńskiego. 
zakup ciepłego ubrania dla biednej dziatwy worodka płci męskiej w wieku około:4 ty- Cóż robi w międzyczasie Dziadoń. Przy- 
szkół powszechnych. godni. : był on do Karcza (nabywca gospodarki) i 

8 — (с) Skradziona leroba i lity. Win- nie otrzymawszy. pieniędzy dla braku ich, 

centemu Turmickiemu (Równe Pole 6) nie. obiecał mu pomóc sprzedać krowy. W tym 
. žnani sprawcy po uprzedniem wyjęciu okną C€lU zwróci się do miejscowych kupców i 

— (y) Dar biednego szewca wileńskie- wynieśli z mieszkania garderobę wartości 400 ostatecznie namówił jednego z nich Hersza 
go Marszałkowi (Piłsudskiemu. W dniu wczo- złotych. : >Zelingera. Po drodze do Karcza, Dziadoń za- 

rajszym został przyjęty przez p. wojewodę Również okradziono mieszkanie Aiberty- 
Raczkiewicza, rzemieślnik wileński p. jan Ko- ny Wilczyńskiej (Cedrowa  9).Zabrano jej 
złowski, z zawodu szewc, który w dowód miianowicie palto i 100 łitów w gotówce. 
swych uczuć patrjotycznych prosił o przyję- Ogólne straty wynoszą przeszło 400 zł. 
cie sporządzonego przez siebie daru dla Pana S 
Marszałka Piłsudskiego w postaci artystycz- — (c) Ujęcie złodzieja. Policja zatrzy. 
nie wykonanego ze skóry portretu Pana Mar. mała Jana Malko (Św. Mikołaja 3), który 
szałka. P. wojewoda podziękował ofiarodaw- okazał się sprawcą kradzieży 59 egzemplarzy 
cy i przyrzekł doręczyć jego pracę Panu tygodnika „Światowid* na szkodę Muckiewi- 
Marszałkowi Piłsudskiemu w czasie najbliż. cza (Benedyktyńska 6). 
szego wyjazdu do Warszawy. S 

RÓŻNE. 

bił Zelingera, zrabował pieniądze i zbiegł. 

Na szczęście policja ujęła: go szybko. 
Aresztowany symulował obłęd lecz wybieg 
ten nie udał się, gdyż lekarze orzekli zgodnie: 
symułacja. io 

Trybunał przysięgłych w Krakowie po 
rozpoznaniu sprawy skazał Dziadonia na ka- 
rę Śmierci za zamordowanie Zelingera. Wy- 
rok ten został zaskarżony i Sąd Apelacyjny 
złagodził karę skazując go na bezterminowe 
ciężkie więzienie. 

Obecnie Dziadoń przekazany został wła- 
dzom w Wilejce pow. t jak już zaznaczyliśmy 
skazany został ponownie na karę Śmierci. 

Na ten raz za zamordowanie wuja swe- 

— (c) W sezonie karnawału. Rok rocz- 
‚ — (а) Tamowane ruchu koło kina miej- nie w sezonie bałów karnawałowych dają się 

skiego. Koło sali miejskiej w dnie świąteczne zanotować liczne kradzieże okryć w szatniach 
^ Pierwszą tego rodzaju kradzież, zanoto- 
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JAKOŚĆ GWARANTOWANA. 

Wielki wyhór gatunków LUKSUSOWYCH 
ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE. 

Przedstawicielstwo i skład fabryczny 

В-с!а PROGEY "© 

wano już i w tym roku. Mianowicie podczas 
zabawy noworocznej w sali (Miejskiej z 
szatni zginęto palto jednego z gości. Spraw- jowskiego, który będzie miał okazję przybyć 
cę naturalnie nie ujęto. na jego pogrzeb. ' (y) й 

Sądzimy, że policja nauczona  przykła 

EKRANAS ROTHA ГЧр dem łat ubiegłych poweźmie odpowiednie 
kroki by zapobiedz tego rodzaju kradzieżom. 

wożoną przez Józefa Giedrysa zamieszkałe. 
go przy ul. Chocimskiej 55. 

Podc 
w autobusie, 
Komas 

8 rugi wypadek zdarzył się przy zbiegu 
ulic Wileńskiej i Milis aatóbua Nr. 
14420 potrącił auto szkolne inż. Froma wsku 
tek czego auto wpadło na drzewo i uległo 
uszkodzeniu. Kierowca autobusu chcąc unik- 
nąć katastrofy dopiero w ostatniej chwili za- 
hamował nagle maszynę co spowodowało 
gwałtowny wstrząs, tak że jadące w autobu- 
sie dziecko doznało potłuczenia głowy. 

(La (c) Bezprzykiadna awantura. W dniu 

go Mierzyńskiego. 
Na ten raz nie ujdzie on rąk p. Macie- 

— (c) Wypadek podczas ćwiczeń. We 
wsi Sworotowo, gminy mołczadzkiej, podczas 
świczeń przysposobienia wojskowego został 

strzelony ciężko w ramię instruktor kapral 
Władysław Piotrowski. Sprawcą nieostrożne- 
go strzału był mieszkaniec tej wsi Michał 
Ostapko. 

— (c) Pożar. W Raduniu nieujawnio- 
ny sprawca usiował podpalić zabudowania 
Antoniego Karpowicza. Pożar w czas zaliwa- 
żono i bez trudu zlikwidowano. 

—e) Do kradzieży na ul. W. Pohulanka. Po 
licja nie zdołała jeszcze wpaść na ślad wiel- 
kiej kradzieży 'dokonanej onegdaj u kupca 
leśnego Szewkowicza przy ul. W. Pohulanka na ul. Subocz róg Bakszty pomiędzy 
18. Zachodzi przypuszczenie, że całej „ro- i ilnymi a wojskowymi wynikła awan- 
boty” dokonał któś znający dobrze zwyczaje tura, w trakcie której żołnierze pozwolili so- 

  

odłamki której pokaleczyły 

    

   

  

Przed wojną był on skazany na katorgę 
za jakieś włamanie w okolicy Wilna. B. ka- 
torżnika osadzono w więzieniu. skłądach aptecznych zńanego 

środka od odcisków 
— (c) Wypadki samochod. AB) y sa. lowe. rzy en Prow, A, PARKA. 

we wszystkich aptekach i 

ul. Niemiecka 26 Tel. 625. zbiegu ulic Końskiej i Wielkiej autobus Nr. 
38154 w skutek nieostrożnego i raptownego 
skrętu wpadł na przejeżdżającą dorożkę po- 

       

wypadku została wybita szyba 

: 

*а 
7 taneczna z   

RZKMOESKONNELIDCACWOE CANEDRZDANCZCCA 
S. P. 

Jeneratowa | 

Bronistawa MOKRZECKA 
po ciężkich cierpieniach zmarła w dniu 1 stycznia 1930 roku 

w wieku lat 59, 
Eksportacja zwłok z domu żatoby przy ul. Bonifraterskiej 2 m. 2 

do kościoła po Bernardyńskiego odbędzie się w piątek dnia 3-go stycznia 
o godz. 5 po południu. 

Nabożeństwo żałobne w sobotę o godz. 10 rano, po którem pogrzeb 
na cmentarzu Bernardyńskim, 

Na te smutne obrzędy zapraszają krewnych, przyjaciół i znajomych 
stroskani 

Mąż, Dzieci i Rodzina 
`     

GIEŁDA WARSZAWSKA 
2 stycznia 1929 r. 

a srebrnym ekranie 
  

Dewizy { waluty: 

„DAMA W SZKARŁACIE* W HELJOSIE. a Tranz, Sprz. Kupno 
olary 2,88, 8,90, 5,86, 

‚ Kto pamięta kij o AA Belgja "124,51, 124,82, 124,20 
z _Janningsem w roli głównej, ten łatwo w 5 
„Damie w szkarłacie dopatrzy się podobień- Kopenhaga 23855; 23915, 237,93 
2 z tamtym filmem, jeśli o fabułę Ra ką ki 155,64 
chodzi. oiandja L й 358,06 

Wniosek stąd oczywisty, że najnowszy 4 4 
obraz w Heljosie oryginalnym nie jest, a s > k g żę ga 
tomiast stanowi powiązanie fragmentów 7 NOWY-10F 8,81, » 8,85, 
różnych filmów, w różnych czasach nakręca- Oslo 238,65 239,25 238,05 
nych, ale za tło WA i to samo, Paryż 35,05, 35,14, 34,96 
mianowicie: rewolucję rosyjską. 8 26,33. 26,39, 26,37 

Dzieje przewrotu w Rosji ciągle jeszcze 2 i e 
obrabiane są na wszystkie strony w wytwór- SžWajcarja 172,78, 173,21, 172,38 
niach filmowych. Aż dziwnem się wydaje to Bukareszt 5.3125 5,3137 53138 
wd się ludzi do tematów z przed Stokholm 239,75, 240,35 _ 239,15 

at, w każdym razie dwunastu. ь 2 < 
Osobliwie Ameryka, ta widocznie traktu- Wiedeń 125,27 125,58 124,96 

je Rosję tak samo, jak my, powiedzmy, ste- Węgi r 155,57 155,74 15517 
PY LODOWA Laimos A niej pe- Włochy 46,59 46,71 46,47. 
wien egzotyzm, widzi w niej ciągle sensację. 120 
a ZA BY AE K ŠrO- > az 
lowisko rosyjskie za szlagier dla swych ekra- ° 

nów uważała! Ę Papiery procentowa 
Gdzie tam" A produkcja filmowa euro- Pożyczka inwestycyjna 119.—. Prem- 

pejska? Czy mało to mamy filmów np. nie- jowadolarowa 67.00 5 proc. konwersyjca 
mieckich na ten sam temat nastawionych? 49,75 6 proc.dolarowa 80.— 10 proc. kołe 
. l nie wiem już, czem to tłumaczyć, ale jowa 102,50, 5 proc. kolejowa 47,00.8 proc 
jednak filmy europejskie są, jeśli o prawdę i. Z. B. Gosz Kraj. i Banku Roln. obli- 
życia rosyjskiego chodzi znacznie lepsze, gącje B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 
znacznie umiarkowańsza od amerykańsk. 00- 33,25, 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 48— 
prostu mniej od tamtejszych to życie rosyj- g proc. warszawskie 67,75.5 proc.warszaw 

skie karykaturyzujący | Ład ._ skie52.— 8 proc. Łodzi 61,25. 10 proc. 
< Może wynika ten objaw dodatni stąd, że Siediec 69.50 8 proc. obligacje P. B. 

Niemcy to jednak kraj nieco bliższy od Rosji Komunalnego 93, Stabilizacyjna 10proc 

autentycznej niż Ameryka z jej Hollywoo- Radomia 69,75. 8 proc. ziemskie 79, 4 proc 
odai! Los AnBelosaimi, „|| „1 _ ziemskie 72,— 6 proc. poż. konw. Warsz. 

„Reżyser niemiecki przygotowując film 0 5025 4 i pół proc. warsz. 47.25 Kalisz 57 
Rosji musi się liczyć „z minimalną choćby 8 proc R K. Przem. Polskiego 79,— 
znajomością jej u swej publiczności, gdy je- g Proc Piotrkowa 58.75 
go kolega amerykański brać tego pod uwagę г 
nie potrzebuje. Akcje. 

1 dopiero, gdy praca takiego pana trafi Bank Polski 176,50— Powszechry 
nam przed oczy w Wilnie, dopiero wtedy Kredyt 110. Zwi: ek Spółek Zarobkowych 
oceniamy i krytykujemy to — co tam, za oce- 78 50, Puis 8.50. kttownia w S5Dąbrowi: 
anem z entuzjazmem i zaciekawieniem przyj- 60. Cukier 27.00 Cegielski 49—, Mo 
mowano. ; 4 i тес -Й 

„Dama w szkarlacie“ jest obrazem ame- Ša k08 RA USE (0 
rykańskiej produkcji, jest obrazem o tle го- ® 80. Parowozy 20. węgiel 71,25 P. s 
syjskiem, rozporządza tedy wszystkiemi temi (oŁy 20, OPK ski 8.50 Si 16 
brakami, których aż roi w przeciętnym obra- Lil y 37-— B. za Rad i 80. ak ь 
zie rosyjskim” nakręcanym za oceanem. Klucze 850 Nie! с ‘7’330 Ёх‘!’.'э"‚'& 

Pani Lya de Putti zdaje sie posiadač d0- g6.“birley 30, B= K Dysk. 125% Ę 10 
skonałe aa i t a Rola, Rudzki 28,50 Haberbusch 104.50 Busk `@ — 

która jej w udziale przypadła, jest znów te- y ši Hand- н AEA an iowy—129. Wysoka 145 Majewski 60 go rodzaju; że wymaga silnego podkreślenia 

GIEŁDA WILEŃSKA 
charakteru bohaterki, jako człowieka, w każ- 

dnia 2 stycznia 1929 r. 

  

dym razie, mocnego. у ' 
Wyobraźmy sobie teraz „naiwną* w roli 

„bohaterki*! 

  

Amant Žau „Alvarado — dość blady, - Banknoty. 
natomiast czekista (Orłow (nazwiska aktora i 
nie pamiętam) dobry, może najlepszy z całe- Dolary St Zjedn, "e 
go zespołu. ? ‚ Czeki i wpłaty. 

„Tricki” reżyserskie obliczone na bardzo Berlin 212,40 
początkującą publiczność kinową. Całość 
dość nużąca i banalna. 

Nad program dwa obrazy: komedyjka CENY W WILNIE. 
dwuaktowa i zdjęcia z Ziemi Świętej. 

Komedyjka wyjątkowo zabawna (akt Z dnia 27 grudnia r. b. 
drugi) i jak na nadprogramówkę dość solid- Ziemiopłody: pszenica 38-40, tyto 24 

na i dorzeczna. 3 a --25, jęczmied 23—24 owies 23—24 y- 
Zdjęcia z Palestyny bardzo ciekawe, tem ką 28—30 otręby pszenne 20—21, # 

bardziej, że ilustrują współczesne życie tego 17-118, ziemniaki 7-8, siano 10—12 
kraju. : I ao Cha Už ana k 

Mamy więc na ekranie oryginalną policję > a es r oni a e |. 
żydowska, čwiczącą się niczem najbardziej zapoirzebowanie małe. 
zdyscyplinowana armja, mamy nowiutki Tel NY» 
Awiw z jego zakładaniem właśnie asfaltami, Mąka pszenna 80-90, żytnia razowa 
wykanczanemi pałacykami, mamy wreszcie 30—83, pytlowa 36—40 za klg. 
Jerozolimę z nieodzowną „Ścianą płaczu” i Kasza jęczmienna 60—70, jaglana 80-— 
wiele, wiele ciekawych rzeczy. 100, gryczana 80-90, owsiana 80-140 

Wogóle „nadprogramówki" ratują honor perłowa 60 — 80, 
programu. Omega. į kg. manna 100—130. 

Mięso wołowe 200—240, ciel 250— 
280, baranie 180—200, wieprzowe 280—320, 

„ Słonina świeża 380—400, solona 380—420, 
Od Redakcji Słówka zadło 380—400, smalec wieprzowy 420— 

”” 440, Zając ze skėrą 5—6 zi. za sztukę. 
Е Nabiał: Mieko 45—50 gr. za litr, śmie- Podajemy do władomości na. 200-250, twaróg 1207140 za” | kg. 

szych małych czytelników, że zet twarogowy 160-180, 1 masło niesolone 
„ 650 — solone 560— termin nadsyłania rozwiązań za jaja: 220-230 za 1 dziesiątek. 

gadek z Konkursu Gwiazdko- Warzywa: asola biała 140 —160, 
wego upływa z dniem 8 stycz- kartofle 9 — 10, kapusta świeża © — 

— 
  

„ k 25—30 marchew  15—20 nia 1930 r. We czwartek, dnia 9 22 ką). buraki 10-15" (za. kilogram) 
stycznia odbędzie się rozloso- brukiew 15—20, ogórki 10-12 zł, za l 

p Sztuk, cebula 40—50, pomidory 180—220 za 
kg. kalatiory 80—120 za główkę. 3 

Owoce: Jabłka stołowe 100—180 za 1 
kg, kompotowe 50—80, gruszki I gat, 150— 
200, 11 gat.100—20,śliwki węgierki 170—180- | 

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

wanie książek przeznaczonyc. 
na nagrody. Wynik Konkursu 
zostanie ogłoszony w numerze 
5 „Słówka”, ktory się ukaże w 

niedzielę 12 stycznia. Madre ta a głowę? 3 u" Eg 
5 —20, bite 15 - 18, indyki 20—: 

Glowki, spleszcie się! $łe 18-20 2. 754 
Redakcja „Slowka“. by: lin e 650—600, śnięte 500— 

SAGAN BAD AR sy SGI ża 580—600“ śnięte 450- 
Da wynajęcia : + 500, leszcze żywe 600—620, śnięte 500— 550, 

| karpie żywe 600—700, śnięte 570—550, ka- 
lokal z dużą m" i estadą, e rasie. żywe (brak), śnięte (brak), oko- 
powiedni dla zabaw tanecznych, | nie żywe 560—580, śnię —480, wąsa- 

odczytów pogadanek, koncertów j <ze żywe 550 -580, śnięte 400-450, siela- 
й wa 400-420, sumy 450-480,,węgorze 700—800 

it. p. przy ul. Ostrobramskiej miętusy żywe 400—450,  śnięte . 350—380, 
Nr 8 m. 1, o warunkach dowie- | stynka 280—300, sandacze mrożone 500 — 
dzieć się tamże w godz. 11—13 | 600, płocie 220—250, drobne 80—150. 

codziennie oprócz niedziel i Świąt. Len: Len surowiec 1 gat. 2.30 — 2.40 

PD a EZ: TUE W za posz = e 
3.30 — . za pud. 

RADJO ławie o czystości 87 i pół proc. 1.20 dol. 
Piątek, dnia 2 stycznia 1930 r. za pud. (n). 

Szewkowicza i wtajemniczony w miejsce bie hy A „Strzały z rewólwe. 11.55—12,05: Transmisja = Warszawy:Sy- Е 
Grand Prix ukrycia cennej biżuterji i zastawy. ru. Ci, do których strzały były wymierzone gnął cząsu. 13,05 — 13,10: Muzyka z płyt AGA TS ONTO A 

nie zwrócili na to zbytniej uwagi i w dalszym gramofonowych. 13,10 —13,20: Ria, z 
Paris 1927 . — (6) Po raz 18-ty aresztowany. Wczo- ciągu wodzili się za łby. Awantura i wrzaski Warszawy, Komunikat meteorologiczny. OFIARY 

Gołd medal raj w dzień na ulicy Rudnickiej został ujęty postawiły na nogi lokatorów pobliskiego do- 16,10 16.15: Program dzienny, 16.15 — ° 
Paris 1927“ Franciszek Maksymowicz mieszkaniec wsi mu Nr. 14, tembardziej, że jedna z kul trafila 17,00: Koncert popularny w wykoneniu я 
а ?‚'щапёё gminy Rzeszańskiej, który uciekał z w okno mieszkania p. Fajmuszewiczowej i zespołu muzycznego Polskiego Radja. Mu- Zamiast powinszowań noworocznych skła- 

Grand Prix parą kaloszy damskich, jakie skradł przed wybiwszy szybę utkwiła w suficie. zyka taneczna. 17.00 1715: Komunikat Salą; 
Libau 1926, 1927 eZ sklepie Eljasza Towłowicza (Kwia- Sprawcy strzałów uważali za stosowne i. Q, p, P, 17,15- 17,40: Audycja dla dzię- s ž R: Kornelowie Micheįdowie na 

ow В uciec. Sadach LE +..; Polską Macierz Szkolną — zł 10. 
Grand Prix Gdy sprowadzono go do policji w skrom Spodziewać się należy, że władze woj. ©® Mata nabzynecana busi ui ae Bio o na. inwalidów wojen- + 

Mitau 1927 nie ubranym, uczciwie wyglądającym starusz skowe odnajdą winnych i przykładnie ukarzą omówi. Ciocia Hala. 17,45-18,48: Transmi“ „ych 2 
Gold medal ku. (Maksimowicz liczy lat 60) poznano zna- , ZOK ч ZE * 5а & Warszawy. Koncert. 1845 19.5: ©". 7, wiak szk jemni 

Riga 1921 rego | niepoprawnego o a io ię KINWNIINKENONINKNNONNNNONUNNG OE oc Teo, Nysts sega Mani jok Ska eis 
al Z loty W bowiem, że Maksymowicz byl już 17 raz W dy Siemaszkowej, 19.15—19.40: Skrzynka 'Vch a. 10. SATA Sa 

В przyłapany i już ma za sobą cztery E Ė E pocztowa Nr. 96* odpowiedzi na listy słu- M Mari i 
1928 pozbawiające go praw stanu, RAA ĄBAJCIE chaczy wygł. Witold Hulewicz, dyrektor "85%: . : 

programowy Polskiego Radja. 19.40 --20.05: Złożone przez urzędników  T-wa Ubez. 

rogram na sobotę, sygnał czasu i roz- pojonja* w pożegnalnym upominku do roz- 
20,95- 22,25: Transmisja z War* porządzenia Aleksandra Luboińskiego na 

szawy — Pogadanka muzyczna, koncert schronisko im. Zubowicza zł. 60. 
symfoniczny i komunikaty, 22,25—22,55: 
Muzyka lekka. 22.35—2300: Komunikaty Bezimiennie: na Żłobek im. Marji zł. 5, 
P.A.T. z Warszawy. 23.00—24.90: Muzyka Chleb Dzieciom zł. 5, Walkę z żebractwem 

płyt gramcfonosych, zł. 5, dla najbiedniejszych zł. 5. 

maitości. 
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tą Era odmai 50 nionów traków 
(ZK), Fakultet medyczny w Pary- 

żu, jeden z najlepiej postawionych 
pod względem  profesorskim z aka- 
demij medycznych w całym Świecie, 
dusi się od szeregu lat w zbyt ma: 
łym i ciasnym lokalu, nie mogącym 
pomieścić tysięcy słuchaczy napływa- 
jących ze wszystkich stron Świata aby 
czerpać wiedzę u najznakomitszych 
profesorów. Niestety ciasnota labora- 
torjów, brak wszystkich potrzebnych 
pracowni, utrudnia niezmiernie zarów- 
no pracę profesorów, jak też i słu- 
chaczy, którzy niejednokrotnie znie- 
chęceni temi trudnościami wolą się 
przenosić na uniwersytety nie mające 
tak dobrych i sławnych sił profesor- 
skich, ale za to z obszernymi i dob- 
rze zaopatrzonymi laboratorjami. 

Smutaą tą rzeczywistość poruszał 
już niejednokrotnie w prasie, ogół 
znakomitych profesorów z ich senio- 
rem prof. Roger na czele. 

A jednak w ostatnich czasach, za- 
błysła dla Świata uczonych, nadzieja 
stworzenia w Paryżu fakultetu me- 
dycznego, będącego na takim pozio- 
mie doskonałości, jakiej nie ma żaden 
dotychczas w Świecie. Możliwość ta jest 
wynikiem oferty złożonej Paryżowi 
przez fundację Rockfellera, asygnu- 
jącej na Fakultet medyczny w Pary: 
żu 6 miljonów dolarów, czyli 150 
miljonów franków. 

Ale komitet Rockfellera ma nie 
wzruszoną zasadę, od której nie od- 
stępuje nigdy, hojne swoje dary ofia- 
rowuje tylko tym, którzy ze swej stro- 
ny ponoszą ofiary na ten sam cel, i 
to w wysokości zgóry określonej 
przez fundację Rockfellera. 

Niedawno Fundacja ta; wyasygno- 
wała miastu Lyon 40 miljonów, pod 
warunkiem, że przemysłowcy liońscy 
złożą na ten sam cel 15 milionów, 
Suma ta dosyć szybko została ze: 
braną. 

Tym razem. fundacja Rockiellera 
wymaga, by rząd francuski wyasygno- 
wał z funduszów państwowych sumę 
równej wysokości jak ta, jaką ofiaro- 
wuje Fundacja. Miasto Paryż ze swej 
strony musi się przyczynić, odstępu- 
jąc tereny pod budowę Akademji me- 
dycznej. Jedynym, odpowiednim tere- 
nem na pomieszczenie tak olbrzymie- 
go kompleksu gmachów, jest plac na 
którem stoją obecnie hale win, o po- 
wierzchni 14 hektarów. 

Według wiadomości nadchodzą 
cych z ministerstwa oświaty, miasto 
Paryż nie sprzeciwia się w zasadzie 
oddania terenów z pod hal win, ale 
dopiero wtedy, gdy znajdzie odpowie: 
dnie pomieszczenie dla tych hal. W 
magistracie przewidywane są pewne 
tarcia ze strony kilku radnych, którzy 
na tym placu chcieliby postawić hale 
centralne. i 

Stosunkowo najniepewniej się 

przedstawia możność wydobycia od 
państwa tak poważnej sumy, gdyż 
minister ilnansów, jest w tym wzglę- 
dzie bezradnym, twierdząc, że nie ma 
skąd wydobyć 150 miljonów franków 
nie przewidzianych w bud:żecie. 

Pomimo tego Świat uczonych za: 
równo jak całe społeczeństwo fran- 
cuskłe, nie tracą nadziei, że trudności 
te jakoś się wyrównają, że państwo 
znajdzie odpowiednie fundusze, aby 
postawić fakultet medycyny w Paryżu, 
na właściwym mu poziomie, będącym 
ogniskiem tej wiedzy dla całego Świa- 
ta. Gdyż pod żadnym preteksem nie 
wolno jest Francji odrzucać 150 mil- 
jonów franków ofiarowanych jej wspa: 
niałomyślnie przez hojnych ofiarodaw* 
ców. 

NAJLEPSZY 

WĘGIEL 
górnośląski koncernu „Progress“ 
oraz KOKS wagonowo i od jednef 
tonny w zaplombowanych wozach 

dostarczą 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Prze- 
mysłowe 

egzystuje od 
M. DEULL roku 1890 
Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, tel. 811. 
Składy węglowe: Słowackiego 27, 

tel. 14-46 -0 

  

Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO Ww 

WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

w dniu 30. 9. 1929r. 
10841. A. I. „Gorkier Sonia“ w Dziśnie ul. Mickiewicza 9, 

sklep materjałów jpiśmiennych. Firma istnieje od 1913 roku. Wła 
ściciel Gorkier Sonia, zam. w Dziśnie ul. Kościuszki 51. 

2365 — VI. 

. "10842. A. L "„Gilewicz Rocha“ w Lužkach, pow. Dzišnien- 
skiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. Właści- 
cieł Gilewicz Rocha zam. tamże. 2366 — VI. 

"10843. A. L. „Gitlic Hoda* w Hołubiczach, pow. Dziśnieńskie 
go, sklep różnych drobnych towarów i wyrobów tytoniowych. 
Firma istnieje od 1927 roku. Właciciel Gitlic Hoda, zam. tamże. 

2367 — VI. 

BR wednie 1 10.1920. 5 60 dł; © 
10844. A. Il. „Gierszman Perec* w Łużkach, pow. Dzisnień- 

skiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1924 roku. Właściciel 
Gierszman Perec zam. tamże. 2368 — VI. 

"10845. A. I. „Gindzin Juda“ w Plisie, pow. Dziśnieńskiego 
skłep skór. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Gindzin Juda 
zam. tamże. 2369 — VI. 

й 1846. A. I. „Gindzin Mejer“ w Plisie, sklep żelaza i drob- 
DES towarów. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Gindzin 
Mejer zam. tamże. r 2370 — VI. 

# "10841. A. I. „Gildzin Josiel“ w Hermanowiczach, pow. Dzi- 
śnieńskiego, sklep artykułów spożywczych i innych. Właściciel 
Gildzin Josiel zam. tamże. 2371 — VI. 

10848. A. I. „Głezer Leja* w Swięcianach, ul. Łyntupska 8 
herbaciarnia. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Glezer Leja 
zam. tamże. 2372 — VI. 

10849. A. I. „Hochsztejn Mira“ przy st. Olechnowicze, gm. 
Kraśnieńskiej pow. Mołodeczańskiego, sklep bakalejno - spożyw- 
czy. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel Hochsztejn Mira, 
zam. tamże. 2373 : 

10850. A. I. „Hotoburdo Konstanty“ we wsi Chožow, gm. 
i pow. Molodeczanskiego, Isklep spožywczy, bakalejny i galan- 
teryjny. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Hołoburdo Kon 
stanty zam. tamże. 374 — VI. 

10851. A. I. „Ignatowicz Wiładysław* w Hermanowiczach, 
pow. Dziśnieńskiego sklep spożywczo - galanteryjny. Firma ist- 
nieje od 1929 roku. Właściciel Ignatowicz ZOE zam. tamże 

375 — VI. 

"10852. A. I. „Joffe Boruch* w Łużkach, pow. Dziśnieńskie- 
go, sklep mięsny. Firma istnieje od 1923 roku. Właściciel Joffe 
Boruch, zam. tamże. у 2376 — VI. 

10853. A. I. „Iwanowski Aleksander“ przy st. Parafjanow, 
pow. Dziśnieńskiego, herbaciarnia. Firma istnieje od 1929 roku. 
Właściciel Iwanowski Aleksander zam. tamże. 2377 — VI. 

10854. A. 1. „Jurszan Wincenty* w Swięcianach, ul. Łyntup- 
ska 2, sklep spożywczo - bakalejny. Firma istnieje od 1929 roku. 
Właściciel Jurszan Wincenty zam. w Swięcianach, ul. Polska 43. 

2378 — VI. 

10859. A. I. „Kugiel Gierszon* przy st, Parafjanów, pow. Dzi 
śnieńskiego, skup materjałów leśnych i sklep spożywczy. Firma 
istnieje od 1924 roku. Właściciel Kugiel ZR RES 

5 — VI. 
= н == === == == == == « о == — — — — 

w dniu 28. 9. 1929 r. 
10828. A. I. „Cymer Berko“ w Łużkach, pow. Dziśnieńskiego 

sklep spożywczy. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel Cymer 
Berko zam. tamże. 2379 — VI. 

10829. A. I. „Cymkin Berka" w Plisie, pow. Dziśnieńskiego, 
sklep artykułów spożywczych i innych. Firma istnieje od 1808 
roku, Właściciel Cymkin Berka, zam. tamże. 2380 — VI. 

10830. A. I. „Cymkin Małka* w Plisie, pow Dziśnieńskiego, 
sklep spożywczy i innych drobnych towarów. Firma istnieje od 
1927 roku. Właściciel min 'MMałka zam. tamże. 2381 — VI. 
Ь нн т m... === == === === === == — — - 

10831. A. I. „Cyrkli1 Szmujło* w Dziśnie, ul. Piramowicza 
10, sklep spożywczy i zboża. Firma istnieje od 1929 roku. Wła- 
ściciel Cyrklin Szmujło, zam. w Dziśnie ul. Piłsudskiego. 

2382 — VI. 

10832. A. II „Czerewin Aleksy“ we wsi Gniezdzitowo, gm. 
Parafjanowskiej, pow. Dziśnieńskiego, sklep tytoniowy i drob- 
nych towarów. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Czerwin 
Aleksy, zam. tamże. 2383 — VI. 

10833. A. I. „Czertakowski Oszer* w Dziśnie, ul. Handlo- 
wa7, sklep spożywczy i innych towarów. Firma istnieje od 1912 
roku. Właściciel Czertakowski Oszer, zam. w Dziśnie, przy ul. 
Szkolnym Dworze 5. 2384 К 

w dniu 28. 9. 1929 r. 
10834 A. 1. „Dobrowolska Aniela" przy st. Parafjanów, pow. 

Dziśnieńskiego sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 roku. 
Właściciel Dobrowolska Aniela zam. tamże. 2385 — VI. 

sm. Mikołajewskiej, pow. Dziśnieńskiego, sklep spożywczo 
tytoniowy. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Dziemieszko 
Włodzimierz, zam. tamże. 2380 — VI. 

10836, A. |. „Drujan Rafał" w Plisie, pow. Dziśnieńskiego, 
sklep Spożywczy i innych drobnych towarów. Firma istnieje od 
1925 roku. Właściciel Drujan Rafał zam. tamże. 2387 — VI. 

__ 10837. A. I. „Fejgielman Faja - Doba" w Hołubiczach, pow. 
Dziśnieńskiego, piwiarnia ze sprzedażą zakąsek. Firma istnieje 
od 1927 roku. aściciel Fejgielman Faja - Doba, e tamże. 

2388 — VI. 

  >owiedzialny Witołd Woydytta 

10838. A. I. „Garkaj Tekla" w Duksztach, pow. Święciań- 
skiego, jadłodajnia ze sprzedażą piwa. Firma istnieje od 1929 r. 
Właściciel Garkaj Tekla zam. tamże. 2389 — VI. 

10839. A. I. „Geniechowicz Jewiel'* w Plisie, pow. Dziśnień- 
skiego, skup materjałów leśnych. Firma istnieje od 1929 roku. 
Właściciel Geniechowicz Jewiel, zam tamże. 2390 — VI. 

w dniu 30. 9. 1929 r. 
10840. A. I. „Gołubcow Gierszon* w Miorach, pow. Brasła 

wskiego, sprzedaż towarów ZE i resztek włóknianych 
Firma istnieje od 1923 roku. Właściciel Gołubcow Gerszon zam. 
tamże. 2391 — VI. 

ж — m m m m mm m -— — — — — — — 4 

w dniu 28. 9. 1929 r. 
10822. A. I. „Balanter fzrael'* w Plisie, pow. Dziśnieńskiego, 

sklep spożywczy i innych drobnych towarów. Firma istnieje od 
1924 roku. Włościciel Balanter Izrael zam. tamże. 2392 — VI. 

. „Borysewicz Józef* w Kraśnym n. — Uszą, pow 
0 sklep win ; wódek. Właściciel 0 SE: 

  

zef zam. tamże. 

R 710824. A. I. „Brewdo Lejba“ w Plisie, pow. Dziśnieńskiego 
sprzedaż towarów spożywczych, tytoniowych i innych. Firma 
istnieje od 1919 roku. Właściciel Brewdo Lejba 2 us 

10825. A. L. „Brewdo Szołom* w Plisie, pow. Dziśnieńskiego 
sklep spożywczo - tytoniowy i innych towarów. Firma istnieje 
od 1886 roku. Właściciel Brewdo Szołom, zam. tamże. 

2395 — VI. 

10826. A. 1. „Cepelewicz Jantfiel* w Łużkach, pow. Dziśnień- 
skiego, sklep mięsa. Firma istnieje od 1910 roku. Właściciel Ce- 
pelewicz Jankiel, zam. tamże. 2396 — VI. 

10827. A. I. „Cepelewicz Pesia* w Łużkach, pow. Dziśnień- 
skiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1920 roku. Właściciel 
Cepelewicz Pesia, zam. tamże. 2397 — VI. 

w dniu 24. 9. 1929 r. Р 
10807. A. I. „Wiskind Chaim Szmuel“ w Wilnie, ul. Niemie- 

cka 22, sklep bławatny. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel 
Wiskind Chaim Szmuel, zam. przy ul. Piłsudskiego 26. 

S 2398 — VI. 

10808. A. I. „Waksmacher Tysia“ w Giebokiem, pow. Dzi- 
śnieńskiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1925 roku. Wła- 
ściciel Waksmacher Tysia, zam. tamże. 2399 — VI. 

10809. A. I. „Waksmacher Mendel* w Dziśnie, ul. Želigow- 
skiego, sklep bławatny. Firma istnieje od 1875 roku. Właściciel 
Waksmacher Mendel zam. w Dźiśnie ul. Kościuszki 24. 

  

10810. A. I. „Wigderhauz Bencjon* w Głębokiem, pow. Dzi- 
śnieńskiego, sklep spożywczy. Właściciel Wigderhauz Bencjon, 
zam. tamże. 2401 — VI. 

-_ 10811. A. |. „Want Rocha" w Głębokiem, pow. Dziśnień. 
skiego, sklep żelaza. Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel 
Want Rocha, zam. tamże. * 2402 — VI. 

10812. A. I. „Waksmacher Rocha“ w Džišnie, ul. Wileńska 
2, sklep A Firma istnieje od 1920 roku. Właściciel — 
Waksmacher Rocha, zam. tamże. 2403 — VI. 

_ 10813. A. I. „Wejnberg Miron” w Łużkach, pow. Dziśnień. 
skiego, apteka. Firma istnieje od 1911 roku. Właściciel Wejn- 
berg Miron, zam. tamże. 404 — VI. 

10814. A. I. „Zienkiewicz Florjan“ we wsi Usowo Zadorože, 
gm. Pliskiej pow. Dziśnieńskiego, sklep galanteryjno - speżywczy 
i wyrobów tytoniowych. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel 
Zienkiewicz Florjan zam. tamże. 405 — VI. 

10815. A. I. „Zeldin Berko" w Głębokiem, pow. Dzišnienskie 
go, sklep spożywczy. Właściciel Zeldin Berko, zam. tamże. 

2406 — VI. 

10816. A. 1. „Żukowska Stanistawa“ we wsi: Czarkowszczy- 
zna, gm. Łuczajskiej, pow. IPostawskięgo, sklep spożywczy i ty- 
toniowy. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel Żukowska Stani 
sława, zam. tamże. 2407 —VI. 

„10817. A. I. „Ajzenberg Chaim" w Bobrowszczyźnie, gm. 
Pliskiej, pow. Dziśnieńskiego, sklep towatów tytoniowych i in- 
nych drobnych. Firma istnieje od 1889 roku. Właściciel Ajzen- 
berg Chaim zam. tamże. 2408 — VI. 

w dniu 28. 9. 1929 roku. | | | | 
10818. A. I. „Abramson Ajzik* w Dziśnie ul. Srodkowa 20, 

sklep mąki i towarów spożywczych, Firma ist nieje od 1909 r. 
Właściciel Abramson Ajzik, zam. tamże. 2409 — VI. 

10819. A. I. „Altman Brocha" w Łużkach, pow. Dziśnieńskie 
go, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1913 roku. Właściciel 
Altman Brocha zam. tamże, 2410 Vi. 

10820. A. I. „Bejlinson Abram" w Plisie, pow. Dziśnieńskie- 
go, sklep mięsa. Firma istnieje od 1924 roku. Właściciel Bejlin- 
son Abram, zam. tamże. 2411 — VI. 

10821. A. I. „Bejlinson Pesia* w Plisie, pow. Dziśnieńskie- 
go, sklep spożywczy i innych drobnych towarów. Właściciel 

Bejlinson Pesia, zam. tamże, 2412 — VI. 

w dniu 24. 0,1929r. 
„„ 10792. A. I. „Szlejfer Rachmiel* w Dokszycach, pow. Dzi. 
śnieński ego, sklep tytoniowy. Firma istnieje od 1926 roku. Wła- 
ściciel Szlejfer Rachmiel zam. tamże. 2413 — VI. 

  

р Rok A. I. Ea ać st. kol. Królewszczyzna, pow. 
ziśnieńskiego, sprzedaż artykułów spożywczych. Fi istniej od 1928; roku. Właściciel GAR Chieną, zabi łamże, ES 

2414 — VI. 

„ 10794. A. I. „Szejndlin Hirsz* w Głębokiem, pow. Dziśnień- 
skiego, sklep mięsa. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel Szejndlin Hirsz, zam. tamże. 2415 — VI. 

10795. A. I. „Szenkman Masza* w Dźiśnie, ul. Więzienna, 
sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 1923 roku. Wła- 
ściciel Szenkman Masza, zam. tamże. 2416 — VI. 
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оК 

мкк | Dziśl Grzechy 01с0\т‘ zruszający dramat iowy w 10 aktacn, 
W roli głównej najwić 

Mickiewicza 22. ilustrujący tragedję człowieka, 
zy tragik świata EMIL JANNINGNS. Początek seansów o g. 4,6, Si у 

  

DZIŚ! Poderas seansów od g. 6eį OFKIESITa balalajek i mandolin. ; 
Kino-Teatr 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. swój obrażony honor kobiety, i 

SUPERSENSAC JA EROTYCZNA! Porywający dramat miłości, silniejszej niżli nienawiść i śmierć 

DAMA .SZKARŁACI.- 
W rolach głównych: czarodziejsko piękna LYA ce PUTTI jako przywodczyni czrezwyczajki, 

DON ALVARADO jako oficer gwardji 
miłosne, — Wstrząsające sceny rewolucyjne. Rekordowy sukces! 2 orkiestry: 

la 

która się m4 _„.., 
cesarskiej, Natchnione mon zaa 
Seansy o godz 4 6. 8 i 10, kt: 

  

вю 1 do 6 stycznia 1930 r. włącznie będzie wyświetlany monumentalny film z życią Ind 0 

Kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

ul. Qstrobramska 5. 

„SerceMaharadży:o 
Dramat serc w krainie Brahmy, fakirów i bajader. Pierwsze dzieło Polaka Jana Kucharskiego 
Anglji. Aktów 10. W rolach głównych: JAN KUCHARSKI, KENETH RIVE, GILLAN DEAN i MAR JĘ( 

= 
FORESCU. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od @. 4-ei. 

  

  

  

Od ‹ 
ho Gr Dziś premjera! # lasnej 

mo.“ * „| „KIEDY KOBIETA ZDRADZA MEŽA: 
„Sionee“ Wielki film polski według scenarjusza Konrada Toma. W rolach gtėwnych: tragicznie zmarta w Wilnie Pžna Z 

MIERA NIEWIAROWSKA, M. MODZELEWSKA i JÓZEF WENGRZYN.Wielki dramat osnuty na tle stosuqwjsko 
uł. Dąbrowskiego 5 | rodzinnych. Nad program: „TYGODNIK WIADOMOSCI FILMOWYCH". Uwaga: W daiu premiery | .., 

honorowe nie ważne. PSię z! 

swój 
Dziś i dni następnych 'wielki film produkcji krajowej i grze 

OGNISKO" S э 

Ul. Kolejowa Nr 19 
(obok dworca 

MOGIŁA NIEZNANEGO ŻOŁNIERZ”: 
Dramat w 10 aktach monumentalny film polski w|4 głosnej powiesci Andrzeja STRUGA. W rolach głóvzały, | 1 , 

  

    

xolejowego). najwybitniejsi artysci scen Warszawskich: jerzy LESZCZYŃSKI, Marja MALICKA, Jerzy MARR, Marja ! 
CŽYNSKA, Kazimierz JUSTJAN i inni. Początek seansów o godz. 5, w niedziele i Święta o g. 4 p. p. _ tUacja 

` В /turalnz 

PZA Ž ———— 2 MB Z А у WEDNETE Iš WRŻOW TRS M o С 
10796. A. I. „Sragowicz Rasia* w Głębokiem, pow. Dziśnień el. 697. Tel. 6! : 

skiego, sprzedaž ap gazowej, cukrów i owoców. Firma istnie- i LEKARZE 8 pok 
je od 1929 roku. Właściciel Sragowicz Rasia, MOE G 8 is 8 d 20 Ie l. Ka h 11 jedn 

esej as pami a A Pierwszorzędnych kopalń Górnoś. IStotr 3 19797. Ak „Szulgiejier Chaim* w Giębokiem, „Pow, „Dzi: UKTOÓR = z grac das domu p polit) 
śnieńskiego, skład apteczny. Firma istnieje o roku. aści aborem konnym lub samochodow, 
ciel Szulgiejter Chaim zam. tamże. ; 2418 — VI. 0. ZBKDOWICZ i od 500 klg. a. 
———--——————————————— - chor. weneryczas, 4 zostaje 

10798. A. |. „Sznejder Sosia* w Głębokiem, pow. Dziśnień- syliiis,  marządów D. H.-P. „MERKANT : ca 
skiego, herbaciarnia. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel moczowych, od 9 Sp. z ogr. odp. 7 
Sznejder Sosia, zam. tamże. 2419 — VI. --i, od 5—8 wiecz. Właść. b i z Dobużyńscy”** pi 
S L —— A 0 2 E terapia i “poli 

10799. A. I. „Szenikman Chaja“ w Giębokiem, pow. Dzišnien in i Wilno, Zawalna Nr 20. polity 
skiego, sprzedaż skór. Właściciel Szejnkman Chaja, zam. tamże. on | p 697. Tel. 6 W Stal 
Punk ŁÓWIBG c. a a Kobieta-Lekarz 77777 E GS GEA EE KOL 

10800. A. I. „Biuro п 1 przepisywań Izrael Szulewicz* w у 6 ь czątku 
Giębokiem, pow. Dziśnieńskiego, przepisywanie podań i „ttoma- M lliowicowi Letznita Litewskiego SIOWANJSZIAcowi. 
czenie. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel SOMA So RY4ZNE, NARZĄ- POMOCY SANITARNEJ koś: 
zam. tamże. — VI. SOKOS( DOW MOCZOW. ———————————————————— od 12--21 od 4—6,| Wilno, Wileńska 28, tel. Swa zos 

10801. A. |. „Szapiro Kejla* w Głębokiem, pow. Dziśnień- 
skiego, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel 
Szapiro Kejla, zam. tamże. 2422 — VI. 

10802. A. I. „Sznejder Nechma* w Duniłowiczach, pow. Po- 
stawskiego, herbaciarnia ze sprzedażą zakąsek. Firma istnieje od 
1926 roku. Właściciel Sznejder Nechma zam. tamże. 2423 —VI, 

10803. A. |. „Tumarkin Josiel* w Dźiśnie, ul. Handlowa 3 
sklep spożywczy i innych towarów. Firma istnieje od 1905 roku 
Właściciel Tumarkin Josiel zam. tamże. 424 — VI. 

10804. A. I. „Tejtelbaum Mera“ w Gtebokiem, pow. Dzi- 
śnieńskiego, B naczyń i spożywczy. Firma istnieje od 1928 
roku. Włąściciel Tejtelbaum eMra, zam. tamże. 2425 — VI. 

„ 10805. A. I. „Umbros Dawid* w Głębokiem,«pow. Dziśnień- 
skiego, piwiarnia. Firma jstnieje od 1928 roku. Właściciel — 
Umbros Dawid zam. tamże. 2426 — VI. 

10806. A. I. „Waksmacher Chaja“ w Giebokiem, pow. Dzi 
śnieńskiego, sklep bławatny. Właściciel Waksmacher Chaja, 
zam. tamże. 2427 — VI. 

Ww dniu 23. 9. 1920 r. 
107. A. I. „Sienkiewiczowa Anna“ w Motodecznie, ul. Pil- 

sudskiego 23, sktad apteczny. Wlašciciel Sienkiewiczowa Anna 
zam. tamže. 2428 — VI. 

10779. A. I. „Swierdlin Gita“ w Plisie, pow. Dziśnieńskie- 
go, sklep spożywczy i Uaz drobnych towarów. Firma istnieje 
od 1926 roku. Waścicieł Świerdlin Kita, zam. tamże. 

2429 — VI. 

10780. A. I. „Sawicka Anna" w Ignalinie, gm. Daugieliskiej 
pow. Święciańskiego, piwiarnia. Właściciel Sawicka Anna, zam. 
tamże. 2430 — VI. 

*_ w dniu 24. 9. 1929 r. 
„ , 10781. A. I. „Skrodzki Zygmunt" w Giebokiem, pow. Dzi- 
Śnieńskiego, sklep skór i obuwia. Firma istnieje od 1928 roku. 
Właściciel $krodzki Zygmunt zam. tamże. 2431 — VI. 

„10782, A. |. „Sragowicz Sora* w Głębokiem, pow. Dziśnień- 
skiego, sklep spożywczy, Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel 
Sragowicz Sora, zam. tamże 2432 — VI. 

_ 10788. A. I. „Szapiro Chewel* w Glębokiem, pow. Dziśnień. 
skiego, jatka mięsna. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel 
Szapiro Chewel zam. tamże 2433 — VI. 

10784. A. |. „Szutan Pesia" w Ignalinie, gm. Daugieliskiej 
pow. Święciańskiego, herbaciarnia. Właściciel Szutan Pesia zam. 
tamże, 2434 — VI 

  

PIANINA I FORTEPIANY ® 
światowej sławy „ARNOLD FIBIGER* (nie ma 

PESVĖL, GRS ЕННЕ оара ; EIN, BLūTHNER, DRYGAS, ! SOMMERFELD etc. sg 
K. Dąbrowska Gi. Niemattoka © m. 68 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE Ė 

= SHP z 
Antoni$kūurjaf 

ARTYSTA FOTOGRAF : 
uli KRÓLEWSKA 3. 

PRZESTUDJOWANE ZDJĘCIA: NA POCZTÓW. 
KACH, PASZPORTÓWKACH, PORTRETY, PRZE. 
ŹROCZA, REPRODUKCJE, ZDJĘCIA DZIECI 

td 
GRUPY DO. STU OSÓB. 
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D. H. „BŁAWĄT WILEŃSKI" WILNO, WILEŃSKA 31. 3—82. 
Wielka wyprzedaż 

półnwentarzowa 
resztek i towarów wysortowanych 

po bardzo niskich cenach. E 
V mmnnana sm anas manau m—uuzna mus? 

m2 pokoje 

э1, Mickiewicza 24, 
tal. 271. 

DOKTOR 

Choroby weneryczne, 
skórne, i syfilis. Przy” 
jęcie: Od 9—1 13—7 

W przychodni przyjmują lekarze specj adwyż 
W szpitalu oddziały: wewnętrzny, lzielanić 
nerwowy, chirurgiczny, ginekologiczna, 

dla stałych chorych moczopiciowyprawę 

Gab 'nef Roenfgena aa: 
i Elektro-leeznczy Dudov 

Leczenie promieniami Roentgena ; tralny. 
rycznością, fotografowanie, przeświównie. ] 

  

ul. wielka 21 elektryczne wanny, elektryczny m. niezn 
Przyjęcia — E A 

{ в' 321). с ога 9а ю 3, "ności. 
z stwa 

zum a Grand hotel T Man e iją 
B przy N. Swiecie. Tel. 7-96, 406-:7' 

BB Rosmtetyka da į PR 75 PES z pol = Od н 
ortem urządzonych Od zł. nadini pan 

н Wraz z pościelą,bielizną,i oświetleni |< iai 

Gabinet lina szk 
Keno me aa aa a OI kiesz: 

NIE NAZWĄ lecz JAKOŚCIĄ zde, 
moj napoj KOLOSALNV SUKC/f) mar 

PREGZ z FALSYFIKATAMII Litwa, 

Racjonalnej Kosme- 
tyki Leczniczej. 

Wilno, 
Mickiewicza 31 m. 4. 
Dodą kobiecą kon 

serwuje, dosko- W celu ochrony przed falsyfikatith bog: 
nali, odświeża, usuwa mego słynnego orzeźwiającego |! nich | 
jej skazy i braki. poju znanego dotychczas pod nai. 
Sztuczne opalenie ce- „SINALCO* ten sam napój ukaże!” 74 le 
ry. Wypadanie wło- pod obecnieddłem < 
sów i łupież.  Naj- 
nowsze zdobycze ko- 
smetyki racjonalnej. 

   

  

nazwą 3 
Żądajcje 
tylko 

FRUID" op tentowi ca, w | 

„ERUID* Borg sie eż 
  

WZ. 8 Wlmusówawai dowy ność 
49 KOBIECĄ spadars 

UFOdĘkorserwuje,  GHGRERWD S EISS 
doskonali, odświeża. dykalne 
usuwą braki i skazy, 
Regulacje i trwałe 
przyciemnianie brwi. 
Gabinet _ Kosmetyki 
Leczniczej „CEDIB* 
J. _ Hryniewiczowej. 

że  najsolidniej i najtaniej 
można najelegactsze 

koje di 4 9. Przyj. FUTRA M Ę SKIE ) okres 

w. z.P.26 J PŁASZCZE futrzane DAMSU*" **' 
LT tylko w firmie jsztacie 
MKM = k 

m lai p LAŃ (MA. kiwa wrkatniłewia | Po Ao 
oraz Gabinet Kosme- ВАа 
tyczny usuwa zimąr- Wilno, Wielka 5) zniko! 

  
  

szczki, piegi, » „iert zapież, prodawki, kir: Tamże najbogatszy wybór ubioj? i 
rzajki, wypadanie wło- męskich i smokingów.  ? Często 
tów. Miekiewicz: 4 B Gofowe I na obsfalunki. *Podaro ‚ ocy pi GE ЕЛ СЕЛ ООО › 
' LOKALE a V InNwen 

BK а эна Pokój KAMIENICE, post 
chodów 

dobrym punk P DR 
4 zna «wyma 

sklepach, zżywiści gier paka WiŚCie 

sprzedamy za !!StWO O 
"_ dolarówin, pieni 

DEK Zaej Pieni 
Mickiewicza | Ogólną 

do wynajęcia z wygo” 
dami dla uczni, moż- 
na z utrzymaciem i 
korepetycją.  Konar- 
skiego 13|2-a m. 9. 

RÓŻNE 
lub 1 umeblowzne, 
do wynajęcia. Jasna 
47 m. 1. 

Pokój 
  

    

  

     
  

NIE ter os.” os ry 
do wynajęcia, Mickie- T 

НЕНА I maca | „Galiu a COWNIA ; ж 
P kć 4 damskich  stiojów j lokujemy © 5 to | 

O Oj Suknie balowe, wie- | POd za, “lego 
d „a ЗЙ czorowe, oraz płasz-; "ie weks « В 5 

lo wynajęcia, może cze po cenach przy-j „., KipOtEczu šovNa g 
być z utrzymaniem. stępnych, Wykonaniej Wilmo, Mickly osadn 
Mickiewicza 46—14. eleganckie. Pzyjmuję | Cza 27. Biuro | 8 1 

—I tež uczenice do nauki ! Derskiego: przed 
————— kroju i SZYCIA. Wy я li cierpi 

Mieszkanie 
3 pokojowe z wygo- 

uczenie się zapewnio- 
ne. Skopowka 7 m 8, G 

WŁADYSŁAWA Z U 
dami do wynajęcia. — иааваснния © mowy. Antokolska fl "-1 _ Pianina gubioną ki Nie lep aq BUTY Przemy Pokój kraju, sprzedaję na ps imię Nikolaj?“ 0" e dogodnych WATUN= kurowa,  uniew OWCÓW, do wynajęcia z wygo- kach, Kii —10. 
dami. Objazdowa 7 A 1 

  

się. ych kapi 
—ejscowa 

Drukarnia „Wydawaietwe Wileńskie", Kwaszelna 23. dukcji 
l oblicza


