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"Par Kozicki domaga się Generalna d 

  

rewizji granie polsko-niemieckich 

Niedawno p. Stanisław Kozicki w 

„Myśli Narodowej'* wystąpił z artyku- 

łem: „Przyłączenie czy podział Austrji:* 

Artykuł ów jest skierowany przeciwko 

Anschlussowi. Pierwszym argumentem 

p. Kozickiego jest to, że przyłączenie 

Austrji do, Niemiec zwiększyłoby lud- 

ność Niemiec o 7,5 milj. obszar o 83,8 

km. kw. stąd zmieniłby się stosunek na 

korzyść Niemiec. Otóż przy obecnym de 
cydującym stosunku sił zmiana ta nie 

może wpłynąć na los Polski, a nawet 

na los Francji. Francja też odczuwa, że 

współczesne Niemcy jakkolwiek posia- 

, dają armię kilkakrotnie mniej liczną od 
Francji, dzięki swej przewadze liczeb- 

nej oraz w środkach komunikacji, prze- 

myśle żelaznym i chemicznym są. od 

niej silniejsze, stąd owa chęć ze strony 

Francji zbliżenia się z Niemcami i owe 

odruchy niechęci względem Polski. 

P. Kozicki twierdzi, że przyłączenie 

Austrji da Niemiec wytworzyłoby wa- 
runki dla zagadnienia rewizji granic pol 
sko niemieckich. Zapomina o tem, że 

dzisiaj to zagadnienie występuje w 

Niemczech z siłą niebywałą i że jedyną 

przeciwwagą jego mogą być te zagad- 

nienia, które wynikną po Anschlussie. 

Po Anschlussie wysunie się kwestja 

północnych Czech z 2 i pół miljonami 

niemieckiej ludności. O sprawie tej mó 
> wiono. podczas Konstytuanty austrjac- 

kiej. Występowała ona w Konstytuna- 

cie w formie protestu Niemców północ 

nych Czech przeciwko przyłączeniu ich 

do Czechosłowacji. Dziś jest to sprawa 

nieaktualna wobec słabości Austrji. Wy 
stąpi ona na jaw z dużą mocą po An= 

schlussie. KOT 
Triest dziś zamiera nie posiadając 

Hintrlandu. Triest jest związany ze. 

Środkową Europą i przy jej terytorjal- 
nej organizacji stanie się kwestją bar 
dziej interesującą Niemcy niż sprawa 
Gdańska i tak zwanego Korytarza. 

Przy zmianie terytorjalnej Środko= 
wej Europy Polska może uzyskać daw 

ną historyczną wspólną granicę z Wę- 
grami, co ułatwi jej korzystanie z por 

tów Dunajskich i wyjście na Adrjatyk. 

P. Kozicki jest tego zdania, że można 
przeszkodzić połączeniu Austrji z Niem 

cami, lub w razie przyłączenia, obciąć 
ją na rzecz Włoch, Jugostowian, Wg- 

4 gier i Czech. Polska żaś ma uzyskać 
jako rekompensatę oderwanie od Rze- 

szy Prus Wschodnich. jest to program 

wprost prowokacyjny, dolewający Oli> 
wy do ognia w stosunkach polsko nie- 
mieckich. Któż może przeszkodzić « w 

( połączeniu Austrji z Niemcami? P. Ko 
zicki rachuje na Małą Ententę, Francję, 
Włochy. 

Mała Ententa jest spółką podziało- 

wą, opartą na wielkiej krzywdzie wę- 

gierskiej, mającej jedynie na celu utrzy 

manie zabranych węgierskich prowin- 
cyj. Żadne z tych państw nie ošmieli 
się wystąpić orężnie przeciwko Niem= 

com, nie ośmieli się Rumunja, obawia- 

jąca się utraty Besarabji na rzecz Rosji, 
nie ośmieli się Czechosłowacja, licząca 

30 kilka procent niemieckiej ludności, 
— nie ośmieli się Jugosławja, rozdzie 
rana antagonizmem, kroacko - słowac= 

sko - serbskim, nie wystąpi przedewszy 
„stkiem Francja. Jeszcze w 1920 roku, 
gdy 26 maja tegoż roku prowadzoną 
była dyskusja we francuskim parlamen 
cie w sprawie ratyfikacji traktatu w 

Saint German referent tej sprawy p. 

Margain mówił: „jeżeli prowincje au- 

strjackie, które obecnie w rzeczy samej 

przeżywają olbrzymie trudności, połą- 
+ czą się z Niemcami, zniszczą barjerę 

celną i oświadczą, że łączą się dobro- 

wolnie £ Niemcami, co uczynicie aby y. 

przeszkodzić? Czy myślicie, że żołnierz 

francuski, zgodzi się być zmobilizowa- 

nym, żeby przeszkodzić ruchowi spon- 

tanicznemu narodu? 

‚ — — Nigdy, przenigdy, — zawołał je 
" den z, posłów. Sprawozdawca p. Mar- 

gain odpowiedział mu: —+ Zapewne 

nie... — ale wyrażał nadzieję, że uda 
się Austrję postawie w tak korzystne 

warunki materjąlne, że nie zapragnie 

(dałszy ciąg na szpałcie 6-ej) i 

do domu lub Z 

  

WARSZAWA, 3—II. PAT. Na dzisiej- 
szem raanem posfedzeniu Sejmu przystą- 
piono do generalnej dyskusji budże owej.. 

Referent generalny pos. Krzyżanow= 
ski (B. B.) podkreślił, że jesteśmy w tem 
szczęśliwem położeniu, że dyskusia budże- 
towa przestała być u nas dyskusją waluto- 
wą. Budżet nasz jest równocześnie zaniski 
i zzgwysoki. Za niski dlatego, żeg komisja 
budżetowa musiała przeciwstawić się wielu 
uzasadnionym żądaniom, jak np. w zakre- 
sie płac urzędniczych, budżetu  szkol- 
nictwa; za wysoki, bo majątek państwa 
wzrósł wprawdzie poważnie w porównaniu 
do tego, co było przed wojną, ale równo- 
cześnie obniżyły się dochody państwa. Mó- 
wiąc o planie finansowym, referent pod- 
kreśla, że przesłanką tego planu musi być 
to, że nie można równocześnie obniżać 
dochodów i podnosić wydatków. Musimy 
zmierzać do tego, ażeby utrzymać wydatki 
w umiarkowaaych granicach i podnieść 
sprawność gospodarstwa Społecznego, 
przynajmniej zaś musimy dbać, ażeby wy- 
datki rosły wolniej, niż dochudy. Tymcza- 
sem w okresie obecnym jest odwrotnie — 
wydatki rosną szybciej, niź .dochody Po- 
prawa stosunków zależy Od tego, czy uda 
się nam przywrócić stan rzeczy, który był 
w roku 1927—28, 

Po omówieniu poszczególnych punktów 
mówca kończy oświadczeniem: 

Należymy do szczęśliwego pokolenia, 
które przeżyło urzeczywistaienie wielkich 
ide:łów mocars'wowych i demokratycz- 
nych. Nie zrażamy się tem, že koszt urze- 
czywistnienia tych ideałów jest większy, 
gdyż lekceważymy wartośc materjalną w 
stosunku do wartości idealnej. „Położenie 
jest chwilowo trudne, ale zaradzenie temu 
leży w naszem ręku. jeżeli będziemy sto 
sować trafaą politykę ekonomiczną i finan- 
sową, to poprawa niewątpliwie nastąpi. 
Mówca wnosi o przyjęcie bez zmian wnio- 
sku komisji budżetowej. 

Pos. Czapiński (PPS) mówiąc o stro- 
nie rozchodowej, podreśla nadmierne obcią- 
żenie budżetu wydatkami wojskowemi Da- 
lej określa bucżet jąko antyinwestycyjny 
i o'wiadcza, że temu charakterowi budżetu 
klub jego przeciwstawia program budżetu 
inwestycyjnego, socjalnego i kulturalaegc, 
zazoacza, że klub mówcy gotów jest współ- 
pracować z każdym rządem, który stojąc 
ną gruncie demokracji, rozumie potrzebę 
takiej reformy budżetu. 

Pos Rybarski (KI, Nar.) oświadcza, że 
klub jego nie. może. przyjąć  odpowiedzial- 
ności:za realny ' charakter tego budżetu 
i za jego rzeczywiste wykonanie. Na tem 
przerwano obrady do godz. 16,15. 

Po przerwie pos. Dąbski (Stron. Chł.) 
omawiając w dłuższych wywodach przeży- 
wany przez roloictwo kryzys oświadcza, iż 
stosunek klubu jego do budżetu będzie za- 
leżał od tego, jak się rząd zachowa wobec 
potrzeb ludności wiejskie, t. zn., czy przej: 
dą proponowane redukcje i czy przejdzie 
omoc dla rolnictwa w tej formie, w jakiej 

lą pragnie widzieć klub mówcy. 
"Pos Chądzyński (N-R) oświądcza, iż 

wobec dotychczasowych metod rządzenia 
NPR, zajmuje nadal stanowisko opozycyjne 
lecz nie będzie utrudniać rządowi sytuacji 
tam, gdzie rząd ten działać będzie w ra' 
msch prawa i konstytucji i gdzie zmierzać 
będzie do łagodzenia ciężkiego położenia. 

Pos. Lewicki w imieniu klubu Uxraiń- 
skiego, sekcji Selrobu, ukrainskich radykal- 
nych socjalistów i klubu Białoruskiego o- 
świadcza, iż stronnictwa te stoją na stąno- 
wisku, zajętem w pierwszej dyskusji budże- 
towej tegó Sejmu oraz stawiają wniosek o 
odrzucenie całości budżetu. į 

Pos. Utta (Kl. Niem.) oświadczą, iż 
klub jego stoi wobec rządu na stanowisku 
wyczekującem. Budżet mówca uważą zą 
zbyt wielki. Doprowadzić ten budżet musi 
—zdaniem pos. Utty—do zupełnego wycień- 
czenia i w następstwie do katastrofy go- 
spodszciał. r 

Pos. Kuśnierz (Ch. D.) wskazuje, iš w 
ciągu lat dwóch ponad budżet ściągnięto 
przeszło miljard złotych, Ściąganie tak wiel- 
kich podatków z ludności ogołaciło kraj 
z kapitału, 

Post Griobaum (Koło Żyd.) zauważa, 
iż opozycja znalazła się wobec budżetu w 
tragicznem położeniu. Utyskiwała ną roz- 
dęcie budżetu, a mimo to w końcu nastą- 
piło powiększenie i dochodów i wydatków. 

Pos. Wołyniec (Biał. Kl. Cht.-Rab.) 
oświadcza, iż klub jegó głosować będzie 
przeciwko budżetowi w całości: Podobno 
oświadczenie złożył również pos. Żarski w 
imieniu frakcji komunistycznej Przemawia- 
li jeszcze posłowie Zahidnyj (Ukr.), Kryf- 
czuk (Białorusin)oraz Seniuk (Ukr.), wszyscy 
trzej w duchu gntypaństwowyin. Na tem 
dyskusję generalną wyczerpano, poczem 
Izba przystąpiła do dyskusji szczegółowej. 

_ Najpierw pos. Wyrzykowski (Wyzw.) 
referował budżet Prezydeat: Rzeczypospo- 
litej, przyczem zaproponował w imieniu ko 
misji rezolucję, wzywającą rząd, aby jak 
najprędzej przyszedł do Sejmu z projektem 
ustawy o uposażeniu Prezydenta. 

lzba przystąpiła z kolei do budżetu 
Sejmu i Senatu. Referent pos. Dabski (S:r. 
Chł.) zwrócił między innemi uwagę, że 
bugżet ten, w porównaniu z zagranicznemi, 
jest jednym z najniższych w Europie. w 
wydatkach nadzwyczajnych skreślono kre- 
dyt 100 tys. zł. na wykonanie malowideł 
ściennych w sali sejmowej, gdyż wydatęk 
ten uznano ze względów oszczędnościo- 
wych za niekonieczny. 2 

" Na tem obrady przerwano. Nestępnie 
posiedzenie we wtorek o godz. 10 rano. 

a porządku dziennym budżety Najwyższej 
lzby Kontroli, Prezydjum Rady Ministrów, 
Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, 
emerytury, rent, inwalidzkie i pensje oraz 
długi państwowe. 
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we wszystkich najmodaiejszych ko- 
lorach, bardzo mocne, OGR dzie- 
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biENIAKONIE, — Bufet Kolejowy. 
BRASLAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 

DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

  

KLECK — sklep „Jednošė“, 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 
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Ohrady Szjmu 
WARSZAWA. 3.II (tel. wł. Słowa). Sejm zainaugurował dziś caloty- 

godniową dyskusję rad budżetem. Znowu jak przy pierwszem czytaniu 
przez trybunę mówców przedefllowali kolejno przedstawiciele wszystkich 
klubów sejmowych dając w najróżnorodniejszy sposób wyraz swym prag- 
nieniom, żalom i nadziejom na przyszłość względnie o braku takich na- 
dzieji. Jeżeliby wziąć zeszłoroczną dyskusję budżetową i każdemu z mów- 
ców doręczyć stenogram w zeszłym roku wypowiedzianego przemówienia. 
a każdy z nich stenogram ten odczytałby dziś—rezultat byłby zupełnie ten 
sam. Przemówienia były bliźniaczo do siebie podobne tak, jakby w ciągu 
tego roku nic się nie stało i nic nowego nie było. 

Taka młócka budżetowej słomy trwać będzie cały tydzień i to po 9 
godzin dziennie. 

Gabinet Rzeszy naradza się w sprawie umów 
nolsko-niemieckich 

BERLIN, 3. II. PAT. Gabinet (Rzeszy na  dzisiejszem posiedzeniu 
przedpołudniowem rozważał wynik ro mów, jakie z końcem ubiegłego 
tygodnia przedstawiciele rządu pruskiego przeprowadzili z rządem Rzeszy 
w sprawie umowy warszawskiej. 

Bszpośrednio po tem zebrali się u kanclerza Rzeszy przedstawiciele 
stronnictw koalicji rządowej celem uzgodnienia swego stanowiska co do 
wszystkich aktualnych spraw politycznych, pozostających w związku z no- 
wym planem reparacyjnym. 

W konferencji tej uczestniczyli prawie wszyscy członkowie gabinetu. 
Narady dotyczyły rokowań o zwrot zagłębia Saary oraz umów polsko- 
niemieckich, t. za. umowy likwidacyjnej i umowy įmaiejszošclowej i miały 
na celu poinformowanie przedstawiceli stronnictw o stanowisku rządu w 
tych dwóch sprawach. Uchwał żadnych nie powzięto. W tutejszych kołach 
politycznych uważają, iż.w Sprawie umów z Polską przedstawiciele stron- 
nmictw koalicji rządowej mimo wątpliwości co do pewnych szczegółów w 
zasadzie jednak przyłączyli się do stanowiska rządu, zastrzegając dla 
swych funkcyj parlamentarnych ostateczną decyzję 

Zebranie kawalerów orderu Złofego Runa 
MADRYT. 3. 2. (PAT). Dziennik „TI Sol“ donosi, iż niebawem od- 

będzie się w Barcelonie pod przewodnictwem króla hiszpańskiego zebranie ka- 
walerów orderu Złotego Runa, wśród których znajdują się królowie Anglji, 
Szwecji. Italji i Danji, cesarz Japonji, książę Walji, b. cesarz Wilhelm, Poinca+ 
re, prezydent Doumergue, b. kronprinz. Z ogólnej liczby 51 istniejących orde 
rów brakuje tylko orderu, który należał dó cara Mikołaja. a który został skonfi | 
skowany -przez Sowiety pod pretekstem; iż klejnot ten stanowi własność pań- 
stwa. Możliwe jest, iż kilku kawalerów orderu nie weźmie udziału w zebraniu 
lecz wydaje się pewne, że Poincare i b. kronprinz, którym przypadną miejsca 
obok siebie, wezmą udział w tej uroczystości, która urządzona będzie po raz 
pierwszy od czasów Karola V. 

Turyn rezydencją następcy fronu ks. Humberfa 
TURYN. 3.ll. Pat. Wczoraj po poł. do Tyrynu przybył następca tronu 

książe Humbert z małżonką ks. Marją, którzy postanowili obrać Turyn za 
swą rezydencję. 

Echa onozycyjnego stanowiska sejmu pruskiego 
BERLIN. 3. 2. (PAT). W związku z naradą, jaka się odbyła dziś u kan 

clerza prasa donosi że dziś po raz pierwszy przedstawiciele stronnictw koal. 
rządowej otrzymali pełny, tekst umowy warszawskiej, Na wspomnianej konfe- 
rencji kanclerz Rzeszy miał oświadczyć przywódcom stronnictw, że sprawa u- 
mowy likwidacyjnej musi być niezależnie od nowego planu reparacyjnego za* 
łatwiona przez Reischstag, o ile gabinet obecny ponosić ma w dalszym ciągu 
odpowiedzialność za ogólną politykę Rzeszy. Wszystkie stronnictwa koalicyj- 
ne z wyjątkiem katolickiego centrum — jak podkreśla prasa — zgadzają się 
w tej sprawie ze stanowiskiem kanclerza. Kwestję pretensyj odszkodowaw- 

czych Prus wobec Polski, wynikłą z powodu stanowiska opozycyjnego sejmu 
pruskiego w stosunku do umowy warszawskiej, rząd Rzeszy uważa — zda- 
niem dziennika — za sprawę wewnętrzną między Niemcami a rządem pruskim. 

Kanclerz Schober wyjechał do Rzymu 
WIEDEŃ, 3. II. PAT. Kanclerz austrjacki Schober wyjechał w dniu 

dzisiejszym do Rzymu. 

Areszty komunistów w Berlinie 
BERLIN. 3.11. Pat. W: związku z subotniemi demonstracjami komuni* 

stycznemi o. aresztowano w ciągu nocy z soboty na niedzinlę ogó: 
łem 26 osób. : 

„Dentsche Allgemeine Zfg.” o akcji komunistycznej 
> BERLIN. 3.2. (PAT). W tutejszych kołachi politycznych wielkie zainteresowanie obite 
dził artykuł dzisiejszego wydaria prawicowej „Deutsche Allgemeine Ztg.“ O sytuacjį 
powstałej wskutek wzmożonej ostatnio akcji komunistycznej w Niemczech, dziennik pod 
kreśla że w pewnych określonych ramach komuniści niemieccy spełniają w Niemczech fun 
kcje państwowo - twórcze. Zadanie komunistów 'polega — pisze dziennik — przedewszyj 
stkiem 'na niedopuszczaniu tego ażeby socjal demokżacja niemiecka stała się zbyt potężną 
w państwie. W tym sensie właśnie są Omi dla kapitalistycznego państwa niemieckiego o] 

tyle cennem narzędziem, że odegrywają rolę żądła, 4apuszczonego w partję socjal demo 

kratyczną. Będąc zaś przeciwnikami pacyfizmu, komuniści niemieccy prowadzą na swójj 

sposób propagandę na rzecz idei zmilitaryzowania społeczeństwa niemieckiego w sferach 

robotniczych, które skądinąd trudno byłoby pozyskać dla tej idei. Pozptem, w przeciwień 

stwie do małomieszczańskiej bierności socjal demokratów przeciwko zewnętrzńo polity-| 

cznemu krępowaniu Niemiec prżez traktat wersalski akcja komunistów przeciwko temu 

traktatowi stanowi w pewnej mierze czynniki wartościowe pod względem wewnętrzno - 

politycznym. i 2 "L 

Traktaf arbifrażowy francusko-furecki 
PARYŻ. 3.11. Pat. Briand i Fethi-Bey podpisali w dniu dzisiejszym 

traktat arbitrażowy francusko-turecki, który jest nowem ogniwem w łańcu- 
chu układów, powstałych w wyniku paktu locarneńskiego. Akt ten, po- 
twierdzający stosunki przyjazne francusko-tureckie, jest zarazem ukorono- 
waniem układów, dotyczących wytyczenia granic Syrji. 

AN ACT TTNOAO! 

Proces b. podprokuraiora Dembeckiego 
POZNAŃ, 3-11. PAT. Dziś przed południem įrozpocząl się przed trybunałem 

sądu apelacyjnego proces przeciwko byłemu podprokuratorowi „Mieczysławowi ;Dem- 
beckiemu, oskarżonemu o dokonanie szeregu sprzeniewierzeń i zasądzonemu przez 
sąd okręgowy na dwa lata więzienia. Prowadzi - rozprawę sędzia apelacyjny Langer, 
oskarżeją prokuratorzy dr. Bieniecki i Gzrdulski, bronią adwokaci Afenda i pos. dr. 
Lieberman. Rozprawa potrwa od 6 do 7 dni. 
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BARANOWICZE — uL Szeptyckiego — A. Laszuk, 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIE] — Dworzec Kolejowy -— K. Śmarzyński. 

i 
i 

| 
} 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 

IWIENIEC — skiep tytoniowy S. Zwierzyński. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

yskusja budżetowa 
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  cytrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej, 

  

2 ZA KORDONÓW 
dymisja min. Bzlodisa 

RYGA. 3. 2. (PAT). Ze źródeł 
poinformowanych donoszą, że minister 
spraw zagranicznych Bałodis zgłosił 
prośbę o dymisję. Dymisja została przy 
jęta. Prawdopodobnie już na jutrzej- 
szem posiedzeniu sejm zostanie o dy- 
misji min. Balodisa . poinformowany. 
Do czasu mianowania nowego ministra 
kierownictwo ministerstwa objął prem= 
jer Celminsz. Kwestja stałego obsadze 
nia tego ministerstwa jest uzależniona 
od sprawy rozszerzenia koalicji rządo 
wej do której rząd zamierza przyciąg= 
nąć grupę Skujenieka. Balodis — we- 
dług krążących pogłosek — zostanie 
mianowany na stanowisko posła w Cze 
chosłowacji, które to poselstwo będzie 
specjalnie dla niego utworzone. 

Opozycja podaoti głowę 
KOWNO. 3. 2, (PAT). W dniu dzisiej- 

szym odbyło się zebrarie partji Darbo fede- 
racja, na którem jeden z leaderów partji Am 
brożajtis poddał ostrej krytyce działalność 
rządu. Wobec użycia przez referenta wyra- 
zów obraźliwych w stosunku do rządu, 

przedstawiciel policji zamknął zebranie. In- 
terwencja u rządu nie doprowadziła do po- 
żądanego skutku, 

W Abelach 20, Т 
Mimo, iż w całym kraju notowana 

jest temperatura nader umiarkowana, 
donoszą z północnych powiatów Wileń- 
szezyzny, że zapanowały tam nicspodzie- 
wanie surowe inrozy. S:czególnie dają 
się one odczuwać w blizkości granicy 
litewskiej. Po stronie litewskiej koło 
miasteczka Abele notowane onegdaj 20 
stopni poniżej żera. 

Dicer bandyta | Warjat 
Z Kowna donoszą, że śledztwo pro- 

wadzone w sprawie niesłychanie Dez: 
czelnego - napadu  rabunkowego ną 
Bank, dokonanego przez oficera gospo 
daiczego bataljodu łączności Sutkajtisa, 
doprowadziło do wyk'ycia okoijiczności 
całego napadu. Sutkajtis przed niccaw- 
nym cząsem dopiero został zwoln ony ze 
szpiiala wojskowego, gdzie od dłuższe- 
go czasu przebywał. Według ws elsiego 
prawdopodobieństwa jest on nienormai- 
nym. Mimo wszakże tego zostanie odda- 
ny pod wojenno polowy sąd, którcge 
bie 2 orzekną stopień jego niepoczytai- 
ności. 8 

  

  

L prasy kowieńskiej 
„Liet. Aidas“ o zjezdzie „Ukinin- 

ku Sajungi“. 

„Liet. Aidas“ charakteryzuje w dluž- 
szym artykule zjazd Ukininku Sajungi, ja- 
ko „zatwardziałego grzesznika** Tymczasem, 
zdaniem pisma, gdyby zjazd postąpił według 
etyki katolickiej i wykazał skruchę, wów” 
czas zmazałby” w ten sposób część swej 
winy. Zazaaczając, iż centralną figurą zjaz- 
du był b. prezydent państwa Stulginskis, 
pismo poświęca dłuższy ustęp jego wy” 
wodom. # 

Zdaniem pisma, p. Stulgiaskis popełnił 
błąd, przedstawiając obecną politykę za- 
graniczną Litwy jako zwrot ku Warszawie, 
podczas, gdy właśnie za urzędowania p. 
Stulginskisa zaczęto się całkiem wyraźnie 
orjentow»ć na Warszawę. Świądczy: o tem 
najlepiej fakt, iż rozmaite delegacje je ź- 
dziły wówczas do Wilna, Brukseli, Was- 
szawy i t. d. 

Dalej pismo zaznacza, iż w sprawach 
polityki wewnętrznej p. Stulginskis popełnił 
podwójny błąd. Po pierwsze z tej racji, iż 
zbawienie niepodległej Litwy widział w 
sejmie Po drugie, iż twierdzi, że obecny 
rząd jest największem nieszczęściem dla 
'rolników. Otóż zdaniem pisma, właśnie w 
ciągu całego okresu urzędowania p. Stul- 

ginskisa trwał proces rozkładu gospodarki 
i rujnowania dobrobytu kraju. i 

W tych oświądczeniach p. Stulginski:a 
pismo widzi niesłuszne zarzuty, nielicujące 
kierownikowi organizacji katolickiej. Praw- 
dopodobnie spodziewając się tego; żaden z 
biskupów litewskich nie pozdrowił zjazd, 

Niemcy piszą dysertacje o Litwie 

Kowieński „Rytas* podaje, iż Niemcy 
córaz bardziej się zajmują studjami nad 
Litwą. Tak np. dr. ki. Martersen wydał w 
r. 1926 wielkie dzieło geograficzne „Das 
Litauen": 

W r. ub. jeden z absolwentów Instytu- 
tu agronomicznego w Królewcu uzyskał 
doktorat za pracę naukową 0 glebie litew- 
skiej. Obecnie kandydat filozofji, Uniwersy- 
tetu królewieckiego Otto Losch szykuje 

dysertację z dziedziny geograiji politycznej 
itwy. 

Žukas redaktorem „Lietuvos Aidas“ 
- KOWNO, 3.ll. Pat. Wobec wy- 

jazdu zagranicę dotychczasowego re- 

daktora „Lietuvos Aidas'* Gustajnisa, 

redaktorem naczelnym tej gazety zo* 

stał Żukas. 

  

kaszel i bronchit uleczysz/ systema 
aa szczawniickich wód kruszco+ 
wych „Stefana” i „jJózefiny*. Choroby żołąd- 

ka i przemiany materji usunie Ci szczawnicka 
„Magdalena“ i „Wanda*, Do nabycia w apte 
kach i składach aptecznych. 

  

WIEŚWIEŻ — al. Ratu 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michals 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia 1-wa 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz, 
PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 

Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasi 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. |uczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 

DSTAWICIELSTWA 

  

wa, Ksiegarmia łaźwinskiego. 
Э, 

„Ruch“, 

  

  

Db. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 

    Li Ki 

Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

L kai 

CENY OGLOSZEN: wiersz milimetrowy įednoszpaltowy na » ronie 2=ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa mimetr 60 gr. Wnunierach świątecznych oraz, z prowiicji 

aniczne 50 proc. drożej. Ogłorzenie b 
0 25 proc. drożej. 

Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
jsca. Termuny druku mogą być przez Adnunistracje znuenzne dowolnie. Za aostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

przyłączenia. Jakkolwiek sytuacja gor 
spodarczą Austrji znacznie się popra- 
wiła, jednak nie przeciwdziałało to prą 
dom, dążącym do zjednoczenia z Niem 
cami... Dla nas jest ważnem to, że 
nawet w 1920 r., gdy Niemcy były 
znacznie słabsze od dzisiejszych, przed 
stawicieł nawet umiarkowanej grupy 
francuskiej stwierdził w parlamencie | 
francuskim, że Francja nie użyje oręża 
na przeciwdziałanie  Anschlussowi. 
Trzeba pamiętać, że protest przeciwko 
traktatowi w Saint Germain złożyły pe- - 
wne grupy francuskiego parlamentu, u- 
patrując w nim zaprzeczenie zasady 
„samostanowienia o sobie narodów, zz- 
sady tak uroczyście proklamowanej. 

Memorjał Dmowskiego w 1918 ro- 
ku o oddzieleniu Prus Wschodnich od 
Rzeszy był i.dla owych czasów nie do 
przyjęcia. Przypominanie o nim dziś i 
uznawanie, że idea w nim, zawarta mo- 
że mieć pewien walor, jest dziś oczy- 
wistym kbsurdem. Nie można nie liczyć 
się z psychologją wielkiego narodu, z 
jego sentymentami dla prowincji która: 
była podstawą potęgi Prus, głównego _ 
czynnika zjednoczenia Niemiec, która 
była ojczyzną Niemiec oraz wielu nie= 
mieckich mężów stanu. 

Wobec tego, że sprawa Anschlussii 
wywołuje szereg spraw ważnych dla 
Niemiec, odciąża ona sprawę Koryta- 
rza, jest koniecznością historyczną i 
nasze jej przeciwdziałanie tylko nam 
zaszkodzić może. . A 

Władysław Studnicki. 

Uchwały Rady Naczelnej P. P. S. : 

: 

WARSZAWA, 3—1. (tel. wł. Słowa). | 
Rada Naczelna P. P. S. po dwudniowych | 
obradach ogłosiła dzisiaj przyjęte rezo- | 
lucję, naj początku 'których wedle już 
ustalonego szablonu jstwierdza P. P. 5. 
że dąży do „likwidacji ukrytej dyktatury 
na rzecz demokracji” a do gabinetu Dr 
Bartla pozostaje tak samo w opozycji 
jak do poprzedniego gabinetu Dr Świ- 

talskiego. : 
W jednej z rezolucyj Rada Naczeli 

P. P.'S. daje wyraz przekonaniu, [że 
przyjście do rządu Dr Bartla jest cof- 
nięciem się ;kierowników pomajowego 
systemu rządzenia 'od polityki Świado- 
mego zaostrzania stanu i prowadzenia 
do zamachu stanu. W dalszych uchwa- 

   ъ 
  

Zach P. P. S. daje wyraz awej radošci £ — 
różnych powodów, cieszy się więc mią- 
newicie,j 46 Międzynarodówka socjali- © 
styczna jest z nią solidarna, że w Sej- 
mie współpracuje z nią centrolew i że 
przez to „odradza się parlamentaryżm*. 

Końcowe ;„rezolucje "poświęcone 84 
omówieniu działalności ministra Prysto- 
ra i zapowiedziom walki z ministrem. | 

Wyrok Sądu Obywatelskiego 
w sprawie min, Miedzińskiego 

WARSZAWA, 3—Il. S(tel. wł. Słowa). 
W najbliższych dniach będzie ogłoszony 
wyrok sądu obywatelskiego w sprawie 
zarzutów czynionych w prasie opozycyj- 
nej „b. ministrowi Miedzińskiemu. 

X 

į 
Ą 
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Prafest Młodzieży Polskiej || 
KATOWICE. 3.2. (PAT). Żwiązek | 

Polskiej Młodzieży Katolickiej na Śląs- 
ku Opolskim przesłał pod 'adresem ks. 

filmu „Land unter Kreuz“. Protest uza= 
sadniony jest opinją, że film może się | 
przyczynić do.podjudzenia niemieckiej 
młodzieży przeciw polskiej, co nie jest 
pożądane na Šląsku, posiadającym lud 
ność mieszaną, zarówno pod względem 
językowym, jak i narodowoaściowym 
Pismo kończy się prośbą, by ks. kardy 
nał wpłynął na kierownictwo niemiec= 
kiego związku młodzieży, aby nie wy 
świetlano na jej zjezdzie wspomniane | 
go filmu. 

prof. BenedyktaiDybowskiego odbedzie 
się we wtorek 4 bm. o godzinie 11 
przed południem. Na pogrzeb zapo- 
wiedzieli swe przybycie delegaci Pr 
skiej Akademji Umiejętności, Uniwer 
sytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu 
Poznańskiego, Uniwersytetu Warszaw- 
skiego i Wileńskiego oraz „innych 
instyłucyj _ naukowych i kultural: 
nych z całej Polski. ! 

  

   

   
kard. dr. Bertrama pismo, zawierające 4 
protest przeciwko zamierzonemu wyś- | 
wietlaniu na zjeżdzie związku młodzie | 
ży katolickiej Verbrand der Katolischen | 
Jugend und Jungenmanner Verein, zwo 
łanym do Nissy od'2 do 9 lutego rb. | & 

   
: 

  

   

  

^ 

Pogrzeb Ś. p. prof. Dybowskiego 

LWÓW. 3.ll. Pat. Pogrzeb ś. p. | 

  

    



  

ECHA KRAJOWE. 

  

PRZECHĄDZKI PO PROWINCJA 

RESZTKI 

Inny urząd powiatowy nie prenumeruje 
dosłownie żadnych gazet. Gdym spytał na- 
czelnika owego urzędu (dość ruchliwego i 
zamożnego) 0 przyczynę — rzekł mi pod se- 
kretęm: „panie, z chwilą, gdy zlikwidowałem 

" prenumeratę gazet, ( a mieliśmy aż 3) wy- 
Cooo? — rzesztki? Jakie resztki? O ja- 

kich resztkach tu mowa? — spyta zaraz na 
wstępie niejeden czytelnik. Wszak to nie 

*anons magazynu bławatnego? 
Słusznie, ale i dziennikarz może mieć 

resztki, Proszę tylko cierpliwie posłuchać. 
Gdy się tak łazi, przez rok cały po 

różnych urzędach į do różnych niższych i 
wyższych naczelników — zbiera się wów- 
czas sporo materjału... Tu następuje segre- 
gacja: nagłe, piłne, terminowe,* przy okazji, 
między wierszami, petitem, garmontem i t. d. 
it. d. Są jednak rzeczy, które mimo wszyst 
ko pozostają w notatniku dziennikarza i ani 
rusz z miejsca! Po każdym nowym roku na- 
stępuje przegląd notatników i... złość ogarnia 
człeka na widok tuzinów resztek. A przecież 
szkoda 2 kawaika! Co do mnie posta 
nowiłem tytułem próby opublikować tu gar- 
steczkę resztek z roku ugiegłego. Tylko ma- 
ła uwaga: ponieważ siedziba mej osoby jest 
„dla wielu znana, przeto nie należy resztek 
tych dyskontować koniecznie na rachunek 
pow. Wiłeńsko-Trockiego. Więc zaczynam: 

$ % * 

Фо реупе] gminy przyby ł wysoki urzęd 
nik i po dokonanej lustracji ksiąg ruszył da- 
tej. Po wyjeździe urzędnika wójt gminy zam 
uważył na stole pozostawioną obsadkę, t. 
zw, wieczną, ze szczerozłotem piórem. Nie 
wiele też myśląc, pokój ten zamknął natych= 
miast na klucz i opieczętował. Ponadto: po- 
łecił on stróżowi, by pełnił nocną wartę. Sam 
zaś zaglądał kilkakrotnie przez dziurkę od 
klucza, by przekonać się o całości pozosta- 
wionega fanta. Nazajutrz tełefon: „proszę 
przysłać pozostawioną przez... obsadkę”*! Na 
stąpiło „uroczyste” otwarcie drzwi, opako- 

wanie obsadki i spisanie odpowiedniego pro« 
tokułu, poczem stróż ruszył z nadzwyczaj- 
nym pakunkiem w drogę. Wrócił z pokwito- 
waniem i pewnem wynagrodzeniem. Piękny 
ta przykład o szacunku nietylko w stosunku 
do władzy, lecz także i do ich przedmiotów. 

* * * 

A teraz proszę państwa o tem, jak to 
szefer pewnego starosty, w pewnym powie- 
cie  mauczył ludność '" prawidłowej i 
uważnej jazdy po szosach i innych drogach 
publicznych. 

„ Mówiąc krótko — uzbroit się w przedługi 
Mat i jeśli na dany sygnał furman (często 
pijany i śpiący) nie stosował się do przepi- 
sów o ruchu kołowym, wówczas podjeżdżał 
jak tylko można cicho (by konia nie spło- 
szyć) do furmana i... „aj, panok, dosyć!!!" 

MW ten praktyczny sposób  odzwyczait 
łekceważących i pijanych furmanów od złej 
jazdy. Dzisiaj jeżdżą już wszyscy prawidło=- 
'wo. Jest to podobno najlepszy „mandat* do- 
ražny. 

ж * + 

Często się zdarza, że ludność podczas 
budowy szos, żąda nieraz wygórowanych 
zbyt cen za zwózkę kamieni i często też — 
strejkuje, Wiadomo jednak, że ci sam; zale» 
a w podatkach i innych świadczeniach. 

"Wówczas odnośne władze posyłają do nich 
— sekwestratorów. Nazajutrz mikt już 
strejkuje, a  sekwestratorzy wracają 
swych urzędów. 

nie 
do 

* * * 

W pewnym wydziale powiatowym, na 
biurku w sali posiedzeń leży pewien kapitał 
„nietykalny*, Historja owego „kapitału” jest 
arcyciekawa. Otóż starostowie, (mówię w 
ficzbie mnogiej dłatego, panieważ często się 
©n; zmieniali) przybywający na posiedzenia 
wydziału i sejmiku posyłaią woźnego po za- 
pałki lub papierosy, Ci zaś przynoszą resztę, 
Zwykle dwa, trzy, pięć, niekiedy i dziesięć 
SPI i kładą je na marmurową podstawkę 

lo kałamarza. Oczywiście storosta nie zwra= 
са na to uwagi (gdyż zajęty jest mową) i 
pieniądze te pozostają. A któżby śmiał ru- 
szyć chociaż grosz z owej kupki! Wożny 
ściera kurze ostrożnie, urzędnicy zaś nazy= 
wwają to kapitałem nietykalnym i żałują iż nie 
jest on oprocentowany :, a nikt przecież nie 
śmie powiedzieć o tem panu staroście. Kup- 
ka zaś wciąż roŚnie i przyjdzie pora, że nie 
> miejsca na urzędowanie. Co wów= 

czas 
* * * 

  

NOWE KSIĄŻKI 
' Jarosław Iwaszkiewicz. „Zmowa 

mężczyzn", powieść; Irena Krzywicka: 
„Pierwsza krew", powieść, Zofja 

- Starowieyska:Morstinowa: „Róże pod 
śniegiem”, Warszawa, 1930. Nakła- 
dem księgarni F. Hoesicka, 

Zojja Nałkowska: „Książę”*, po- 
wieść, wydanie trzecie, Włodzimierz 
Perzyński: „Złoty interes", powieść. 
wydanie drugie, nakład Gebethnera 
i Wolffa, Warszawa. 

Pisanie recenzyj z przeczytanych 
książek, to zadanie trudne i nie- 
wdzięczne. Usiłowanie wniknięcia w 
myśl autora bywa często  opaczne, 

" subjektywizm wrażenia nadaje odbiciu 
książki, w ramach sprawozdania, spe- 

“ cyflczną barwę. Jedynem wyjściem dla 

A
b
 

czytelnika recenzneta jest znalezienie 
jakiegoś punktu oparcia w przeczyta- 
nem dziele, na którym można 
deprzeć rusztowanie impresyj. Indy- 
widualny nastrój stanowi dla takiego 
punktu oparcia jedyną podstawę. Jed- 
ne książki wprawiają nas w podnios- 
ły stan ducha,— inne dziąłają przygnę-. 
biająco.: 

Działanie . „Zmowy mężczyzn” 
można zaliczyć do tej drugiej katego: 
rj. Źródłem przygnębienia jest. fakt, 

‚ й nie możemy znaleźć punktu opar: 
ca w 
wieści. 

Pojęcie życia jest zaprzeczeniem 
sensu istnienia, celowości, jest ne- 
gacją. Е is: 

Życie posiada jakiś sens tylko dla 
tych, którzy wierzą w Boga. W wy- 
raźnem bowiem nawiązaniu do  filo- 
zofji Schopenhauera utożsamia autor 
wszechświat z cierpieniem. Ogrom 
cierpienia, jakiem jest wszechświat, 
ma: swoje uzasadnienie wówczas o ile 
zostanie złożony na szalę sprawiedli- 
wości Boskiej. Powieść kończy się 
jednak znakiem zapytania: „Ale jeżeli 
niema Boga?"..  llustracją pesymis- 
tycznego założenia książki, wyrażają: 
cego się w zwątpieniu w celowość 
świata—jest przebieg życia główniej. 

ideologicznem obliczu po. 

dajność pracy mych urzędników zwiększyła 
się o całe 25 proc. '*'. — Sapienti sat. 

wow ® 

Jeszcze inny urząd, znacznie tylko 
wyższy nie miał żadnej lokomocji, to też szef 
owego urzędu kołatał często do swego mini- 
sterstwa o auto. W rezultacie owo minister- 
stwo wytargowało w ministerstwie skarbu 
cztery auta, lecz podobnych urzędów miało 
znacznie więcej. Jakże tu począć? Losowa= 
nie? źle — może ktoś potrzebuje znacznie 
więcej, niż ten ktoś drugi, Nasz uparty kie- 
rownik sypał argumentami, udowadniał i t.d. 
A koledzy jego z zachodu huknęli żartem: 
„gdzie ty tam pojedziesz po tych rojstach, 
zresztą wilki cię zjedzą; tam w  saniach 
okrągły rok jeżdżą” i t. d. Innego jednak 
zdania był p. minister: Kresowicz auto otrzy 
mał, bo mu się słusznie należało, 

* $ * 

Pewien kierownik robót publicznych 
dróg narzekał wciąż na ciągłą i męczącą 
jazdę autem. Wiadomo bowiem, iż auto, nie 
mając obciążenia, podrzuca zbyt w górę, 
(oczywiście na naszych drogach) to znów 
kołysze i t.d. Długo też zastanawiał się nad 
sposobem łagodniejszej jazdy. A że był inžy= 
nierem, więc ż o wynalazek łatwiej. Polecił 
wówczas swemu szoferowi, by do auta wkła 
dał zawsze duży kamień. Jeżdżono więc ku 
zdziwięniu wszystkich z dużym kamieniem. 
Pewnego razu zginął on z garażu. Cóż robi 
wówczas stroskany nasz p. kierownik, I 
znów „wynalazek*. Oto zaproponował swej 
teściowej przejażdżkę za miasto. Ta zaś, nie 
wiedząc o tak zagadkowem. . „zastępstwie”, 
na propozycję zięcia zgodziła się Odrazu i 
bardzo chętnie. Nic też dziwnego, że p. kie- 
rownik czuł się w czasie jazdy wesół, jak mi- 
gdy. Kawał się udał doskonale, 

* * 

Inna wiadomość. Pewien urzędnik, ma- 
jący do nadzoru kilkaset instytucyj w powie= 
cie, zwierzyb mi się o następującym sekrecie: 
Częste imspekcje zmuszają go do  kilkudnio- 
wego nieraz pobytu na wsi, gdzie trudno jest 
z noclegiem i t. d. W ciężkiej tej sytuacji 
przyszedł mu na myśl wóz Grzymały. Posta» 
nowił przeto nabyć oczywiście kryte auto, w 
którem będzie jeździł i... nocował, Trudność 
przedstawia tylko sprawa ogrzewania auta 
w. zimie, lecz to się. da pokonać. Obecnie 
ogląda on wszystkie wystawy samochodowe 
wypisuje cenniki, był też w swoim czasie na 
p. W K. i t. d. Martwi się jedynie tem, jak 
uchronić się w czasie noclegu od... złodziei. 

Hopko. 

* 

BARANOWICZE. 

— 0 przejście na stacji towarowej. Bara- 
nowicze są rozrzucone tak, iż odległość od 
st. Centralnej do osobowej wynosi 6 klm. 
to też dla dowożenia jak procowników do 
parowozowni i biur tak i dzieci pracowników 
do szkół istnieje pocąg lokalny, z którego fak 
tycznie dzieci pracowników zamieszkałych 
na stacji towarowej nie mogą korzystać, albo 
wiem skądinąd słusznie zabroniono chodzić 
po torach. 

Najlepszym rozwiązaniem: sprawy byłoby 
zbudowanie wiaduktu, ale ta budowa jest 
dość kosztowna i wobec zamierzonej w przy 
szłości budowy dworca na towarowej kwe- 
stja ta odpada do rozpoczęcia budowy dwor 
ca. Ale i obecny stan nie może pozostać, 
gdyż pomijając kwestję uniemożliwienia do= 
jazdu dzeci do szkoły, tory rozdzieliły dwie 
dzielnice miasta i aby dostać się na ulicą Ko 
lejową trzeba nakładać 2, — 3 kilometry: dro 
gi. 

Złemu można zaradzić przez zbudowanie 
przejścia za magazynem towarowym lub win 
nem miejscu według uznania władz kolejo- 
wych. Ё 

Przeįšce takie istniało przed paru laty 
około ambulatorjum i później została ska- 
sowane, przejście takie istnieje na st. osobo 
we a więc sądzić trzeba, iż Dyrekcja wejrzy 
w powyższą kwestję j ureguluje ją, gdyż dzi 
siejsze wyłapywanie dzieci i starszych cho- 
dzących po torach jest nieraz przykre. S.G. 

— Ofiarność. Szeroka ofiarność pp. Gór 
skich na naszym terenie jest ogólnie znaną. 

Plac na którym obecnie znajduje się szko 

szych postaci w powieści, —życia któ- 
re uznać można za zmarnowane. 

W zasadniczem  wątpieniu kryje 
się stara i nierozwiązalna zagadka 
bytu, tajemniczość problemów, któ- 
rych drogą rozumową niepodobna 
wyjaśnić. Stosunek mężczyzn do Świa- 
ta jest stosunkiem rozumowym. Uosa- 
bia go wieczny niepokój, wieczne 
Szukanie, przetwarzanie siebie. To 
jest jednak droga fałszywa, jak wska- 
zuje doświadczenie, —owych. kilka wy- 
kolejonych istnień ludzkich. Świado- 
mość wiecznego niepokoju zatraca w 
człowieku poczucie samego siebie i 
swojej roli w życiu. Owo tak niebez- 
pieczne zakłamanie siebie jest podług 
autora tragedją codziennego miljono- 
wego istnienia. Stosunek kobiety do 
Świata jest raczej intuicyjny. 1 może 
jest bardziej racjonalny. Cierpienie ko- 
biety ma charakter bierny, wolny od 
niepokoju wiecznego szukania, bar- 

po- „dziej stoicki. Żałośne i krótkie życie 
biednej Alinki, ograniczonej i potul- 
nej gąski prowincjonalnej, której czas 
upływa na apatycznej drzemce i tę- 
sknocie za mężem, który ją opuścił— 
przewyższa, w podsumowaniu ogól: 
nem, wartoŚć takich istnień, jak Wład- 
ka Sawickiego i ks. Kurka, których 
zatracił rozumowy niepokój. 

Przeciwstawienie filozotji życiowej: 
rozumowej i intuicyjnej nie wyszło 
jednak w książce przekonywująco. Bo 
właściwie życie Alinki jest też zmar- 
nowane. Bierność cierpienia _ dopro- 
wądza tylko do zatarcia się granicy 
między życiem i śmiercią, do pogo- 
dzenia się ze wszystkiem co istnieje. 
1 trochę może dziwić, iż senny umysł 
Alinki, który nie dorósł do odczuwa- 
nia żadnych mistycznych niepokojów, 
zdobywa się w chwili przedśmiertnej 
agonji na takie wyżyny filozoficzne. 

Ideologja książki 
materjałem ciekawym, ale niedosta- 
tecznie przemyślanym. Bardziej udatny 
jest kontrast, który może podświado- 
mie narzucił się autorowi w rózszcze- 
pieniu zmowy mężczyzn na dwie -ga- 
łęzie: tych, którzy szukają i znajdują 
się w obliczu pustki u kresu fałszy- 

„autorka jaknajwięcej postaci, 

jest właściwie - 

LONDYN, 3 II. Pat. Z powodu nieobe: 

Przymusówe ferje konferencji morskiej 
cności Brianda i Tardieu w dniu dzisieį- 

szym ne są spodziewane żądne powaźniejsze postępy w pracach konferencji morskiej. 
Jutro propozycje angielskie i francuskie będą ponownie dyskutowane na plenarnem 
posiedzeniu. Przypuszczają, że Briand zdoła 
radach. 

lzba bordów wobec 
LONDYN. 3.lt. Pat. Po dyskusji 

wać przy swej poprawce, utrudniającej 

przybyć na cząs, aby wziąć udział w ob 

kryzysu bezrobocia 
Izba Lordów postanowiła „nie obsta- 

warunki, na których bezrobotni 
otrzymywali podwyżki zarobków za okres bezrobocia. Natomiast 156 gło- 
sami przeciwko 42 l:ba Lordów postanowiła domsgać się przeprowadze- 
nia poprawki, organiczającej na rok czas trwania bi lu. 
zostały odrzucone przez lrbę Gmin w 

Wobec tego odoowiedni projekt ustawy raz jeszcze będzie 
wany przez Izbę Gmin.. 

Obie te poprawki 
zeszłym tygodniu. 

rozpatry- 

  

- Nowa pożyfeczna placówka na ohczyźnie 
PARYŻ. 3 Il. Pat. Odbyło się tu wczoraj uroczyste poświęcenie lokalu nowej 

instytucji polskiej, która od dnia dzisiejszego rozpoczyne swą działalność. Jest nią pol- 
ską kasa Opieki, założona nrzy udziale 3 największych polskich instytucyj finansowych 
a mianowicie: Państwowej Kasy Oszczędności, Banku Gosnodarstwa Krajowego i Ban- 
ku Rolnego. Nowa placówka ma za zadanie 
cji dokonywanie rozmaitych operacyį finans 

ułatwiać wychodźtwu polskiemu do Fran= 
owych, związanych ze składaniem i prze- 

syłaniem do kraju oszczędności Uroczystości poświęcenia kasy dokonał ks. Łuczak, 
sekretarz polskiej misji katolickiej we Francji, który wvgłosił przemówienie, życząc 
aby nowa placówka spełnia/a swe zadanie. 
obecni byli między innemi ambasador i pani 
nersonelu ambasady, sekretarz Motz, konsuł generalny dr. 

wiernie służąc krajowi. Na poświęceniu 
 ambasadorowa Chłapowscy, w otoczeniu 

Karol Poznański, konsul 
Borkowski i szereg wybitnych przedstawicieli kolonji polskiej w Paryżu. 

Kafasirofa aufobusowa 
LOS ANGELOS, 3. II. PAT. Autobus pasażerski, którego szofer nie 

mógł powstrzymać, stoczył się do kan, jonu. 5 pasażerów poniosło Śmierć 
na miejscu. 2 pozostali są bardzo ciężko ranni. 
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składach aptecznych zńanego 

środka od odcisków . 
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TYLKO BATERJE 

„ENERGOS' 
ANODOWE i DO LATAREK KIESZONKOWYCH 

gwarantują najwyższą jakość. 
20 lat doświadczeń dają pełną gwarancję wysokiego gatunku 
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Inana wróżka Chitomantka 
Przepowiada przyszłość, sprawy są. 
dowe, 0 miłości i t. d. przyjmuje od 
10-ej do 7-mej wieczór. Adres; ul. 

i Młynowa Nr 9 m. 6, naprzeciw 
Н Krzyža, w bramie na prawo schody. 
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ła handtowa został ofiarowany przez 
Górskich. 

Jak się dowiadujemy, Polska, Macierz , 
Szkolna ma. zamiar przystąpić do budo 
drugiej szkoły zawodowej Ei technicznej, 
jeden z członków zarządu PMS zwrócił się 
z prośbą do p. Górskiej o zaofiarowanie pla= 
cu pod powyższą budowę i o ile dowiedzie- 
liśmy się p. Górska bardza przychylnie usto 
sunkowała się do tej prośby. 

Pow. WL. _ TROCKI. 

— (0) Budżety gminne, W tych dniach 
wydział powiatowy sejmiku wileńsko-trockie 

0 zatwierdził budżety gminne na rok 1930— 
# : 

wej drogi i tych, którzy kontentują 
się tem co jest, którzy nie wychodzą 
poza przeciętne potrzeby praw natury 
i są zadowoleni. Takie kontrastowe 
typy łatwo jest znaleźć w jednej ro- 
dzinie: dwuch braci Sznitów: Tadzio, 
szukający rozwiązania życia w sztu: 
ce—w rezultacie zmechanizowany pia- 
nista, którego talent obrócił się w 
bezduszne rzemiosło—i Staś, zdrowy 
kielecki przedsiębiorca _ budowlany, 
który poza wapnem i cegłą, sportem 
i kobietą, z byle jakiej stery, nie ma 
innych potrzeb życiowych. | 

Analogiczny jest kontrast między 
Heniem Kurkiem, nieudanym księ: 
dzem a jego bratem policjantem. 

Cała*książka jest nużąco rozwlek- 
ła. Wstawka z Paryżem i aferą kry- 
minalistyczną: „Gazette du Sahara" 
popsuła linję kompozycyjną, zarów- 
no ideologiczną, jak i obyczajową. 

Jako prozaik Iwaszkiewicz przed- 
stawiał się bardziej obiecująco w „Le- 
gendach i Demeter", (gdzie soczysty 
sposób obrazowania zapowiadał nie- 
powszedniego stylistę. Posmak tej so- 
czystości zachowała jeszcze powieść 
„Księżyc wschodzi”. Tutaj rysy indy- 
widualne jakoś się zatarly. Poza wer- 
wą i rutyną literacką— talentu nie wi- 
dać. 

< * 

Powiešč Krzywickiej jest skompo- 
nowana bardzo, zręcznie. Pokazano 
nam życie w jednorazowym przekro- 
ju, jak w teatrze, lub na filmie. Wszyst- 
ko trwa krótko i odbywa się szybko. 
Tłem jest Grudów, typowa podmiej- 
ska okolica Warszawy. gdzie odpły- 
wają fale wielkomiejskiego życia. W 
owym przekroju starała się umieścić 

z róż. 
nych sfer, aby usymbolizować cało» 
kształt nowoczesnego życia w Polsce, 
w jednym z podstawowych ośrodków, 
iakiem jest stolica. Mamy więc świat 
naukowy (profesor 1 Potoczkiewicz), 
literacko-artystyczny  (Marjan, Anna 
Listen), wreszcie środowisko półlnte- 
ligentów (dom kolejarza Kulwiecia). 
Nie zapomniano też i o wojskowych 
(Rodzinowski). 

PP... Ogólne sumy budżetów poszczególnych 
gmin przedstawiają się następująco: 

‚ 1). gm. Mejszagolska 75939 zł. 2) gm. 
Podbrzeska 62987, 3) Rzeszańska 71859, 4) 
Niemenczyńska 76486, 5) Mickuńska 72506, 
6) Szumska 63939, 7) Worniańska 68229, 
8) Gierwiacka 63812, 9) Rudomińska 68897, 
10) Turgielska 71250, 11) Trocka 73527, 12) 
Olkienicka 50319, razem 819750 zł. 

Budżety gmin Koniawskiej i Oranskiej 
nie zóstały na tem posiedzeniu zatwierdzone 
w związku z projektowaną zmianą ich granic 

Wydział powiatowy przy zatwierdzeniu 
budżetów poczynił pewne zmiany na minus 
obciążenia z powodu stosowania jaknajdalej 
idących oszczędności, a następnie z powodu 

- ciężkiej sytuacji rolnika na wsi. 

Tendencyjaem podłożem tej książ- 
ki są względy pedagogiczne. Autorka 
przedstawia dwa dzisiejsze pokolenia: 
To dorosłe, już skrystalizowane i wy- 
raźne, Oraz młodzież w wieku szkol- 
nym, pokolenie dojrzewające, nadzieja 
przyszłości. Podłożem ideowem jest 
konflikt obu generacyj. 

Problem bardzo bolesny, tak jak 
go autorka przedstawia. 

Pokolenie starsze jest, krótko 
mówiąc, par excellence „misćrable”. 
Profesor reprezentuje krańcowy Sno- 
bizm życia i nauki, jego żona szczyt 
tępoty i ograniczoności, Potoczkie- 
wicz — karjerowiczostwo, major — 
smutny poziom kultury oraz. inteli- 
gencji w wojskowości polskiej, Listen 
„— ubóstwo i deklamacyjność poezji 
w stosunku do życia, Marjan — mier- 
nota współczesnej sceny polskiej; 
wreszcie Kulwirćć — typ przeciętnego 
uczciwego urzędnika, którego namięt- 
ność popycha do defraudacji, 
* Wszystko to typy niewątpliwie re- 
alne i w życiu ;prawdopodobne. Ze: 
branie ich razem, wystawienie na po- 
kaz wszystkich "ich cech ujemnych, 
niemal karykaturalnych, było celowe. 

Autorka “przeciwstawla tę nędzę 
duchowo - moralną owym młodym, 
którzy są w okresie dojrzewania, 
kiedy pierwsza krew zaczyna się bu- 
rzyć i dopominać o swoje prawa. 

Stosunek rodziców do dzieci jest 
kwestją bardzo paląca, zwłaszcza 
dzisiaj i mało stosunkowo poru- 
szaną. 

Autorka ujęła ten problem od 
strony najgorszej. Takie pokolenie 
starsze, jakie widzimy w powieści, — 
nie daje żadnych gwarancyj wycho- 
wawczych naszej młodzieży. 

Zamiast życzliwości i sercą wy- 
czuwają dzieci u rodziców obcość i 
wrogów. Dla Krzysia, syna kolejarza, 
zarówno ojciec i matka, to ludzie ob: 
cy. Tak samo ustosunkowuje się 
Adaś do swoich rodziców, których 
chwilami uważa za wrogów. Wyjątek 
stanowi Jasia ze swą  egzaltowaną 
„miłością do nieżyjącego ojca (mimo: 
woli przychodzi na myśl: „Mogiła 

PORWANIĆ GEN. KUTIEPOWA 
TAJEMNICA ZNIKNIĘCIA WYJAŚNIONA. — CO WIDZIAŁ SŁUŻĄCY KLI 
NIśI?. — CZERWONA TAKSÓWKA I SZARY SAMOCHÓD. — PODSŁU- 

CHANA ROZMOWA CZEKISTÓW. 

Zagadka tajemniczego zniknięcia 
gen. Kutiepowa zdaje się zbliżać ku 
rozwiązaniu. Nie ulega już teraz naj- 
mniejszej wątpliwości, że generał z0- 
stał porwany przez przebranych agen- 
tów bolszewickich którzy od dłuższego 
czasu systematycznie inwigilowali gen. 
Kutiepowa i plan jego porwania, precy 
zyjnie, do najdrobniejszych szczegółów 
opracowali. 

Śledztwo ustaliiło już dokładnie 
miejsce i godzinę porwania: 10.30 na 
rogu ulic Udino i Rousselet. Vis a 
vis zbiegu tych ulic mieści się klinika 
im. św. Jana. Jeden właśnie ze służa- 
cych tej kliniki był przypadkowym 
świadkiem porwania generała. Zezna- 
nia owego przypadkowego świadka 
potwierdzone: zostały przez policję i to 
jest właśnie tą nicią, która: ma dopro 
wadzić do kłębka — całkawitego roz- 
wiązania zagadki. 

CO OPOWIADA SŁUŻĄCY? 

W niedzielę rano—opowiada służą- 
cy — sprzątałem w pokoju, którego o- 
kna wychodzą na ul. Rousselet. Sprzą- 
tając spojrzałem przez okno i zauważy- 
łem stojące pod Ścianą naszego budyn 
ku czerwoną taksówkę dalej zaś na je- 
zdni szaro zielony prywatny samochód. 
Na rogu stał policjant. W momencie 
gdym wyjrzał z zarogu ulicy Udino od 
strony bulwaru Inwalidów wyszedł ja- 
kiś pan w czarnym  palcie i miękkim 
czarnym kapeluszu. Był to średniego 
wzrostu mężczyzna. Doskonale zauwa 
żyłem jego czarne wąsy i niedużą czar 
ną bródkę. Ё 

W chwili gdy przechodził obok, 
czerwonej taksówki do przechodnia 
podeszło dwóch ludzi. Zawiązała 
się krótka rozmowa, jakby sprzeczka 
poczem ludzie stojący około taksome- 
tra chwycili owega pana w czarnym 
palcie i siłą wciągnęli do samochodu. 

Widziałem wyraźnie — opowiada 
dalej służący — jak w trakcie kilkumi- 
nutowej walki ów pan w czarnem pal 
cie silnie trącił jednego z napastników. 
Stojący na rogu policjant podszedł do 

taksówki i siadł obok szofera. Samo- 
chód ruszył w kierunku bulwaru  In- 
walidów. 

FAŁSZYWY POLICJANT. 

Dalsze dochodzenia wyjaśniły, że 
policjant stojący na rogu ulic Udino i 
Rousselet należał do tej samej bandy 
która porwała gen. Władze policyjne” 
nigdy w tem miejscu posterunku poli- 
cyjnego nie wystawiały. Według ze - 
znań świadków od pewnego czasu zwła 
szcza w niedziele i święta stale na ro- 
gu tych ulic widziano policjanta, który 
uważnie śledził ruch na ul. Rousselet i 
Udina. Dość często —stwierdzają to li 
czni świadkowie —| podchodziła do za 
gadkowego policjanta młoda niewiasta 
ubrana w jasne beige palto. Policjant 
grzecznie odpowiadał na jej pytania. 

PODSŁUCHANA ROZMOWA CZEKI- 
‚ STÓW. 
Prasa paryską przynosi moc wersyj 

pogłosek i domysłów na temat losu 
gen. Kutiepowa. Utrudnia to w dość 
znacznym stopniu śledztwo ponieważ 
odwraca uwagę od niektórych  istot- 
nych danych, które już władze policyj 
ne zdobyły. Do rzędu tego rodzaju wer 
syj należy zaliczyć podsłuchaną rozmo 
wę trzech Łotyszów przez jakiegoś p. 
X. wracającego z Riwjery.,Ów p. X. w 
swoim czasie zamieszkiwał przez dłu- 
gie lata na Łotwie i stąd znając język 
łotewski zrozumiał rozmowę trzech je- 
go przygodnych towarzyszy w wago- 
nie. Z fragmentów rozmowy X. wy- 
wnioskował, iż byli ta czekiści wysłani 
w jakiejś specjalnej misji zagranicę. O- 
powiadali oni iż nie udało się im „sprza 
inąč“ jakegoś „białego'* na Riwjerze, 
więc wracają do Paryża gdzie sprawę 
tę' ostatecznie najdalej w ciągu tygod- 
nia muszą załatwić. 

Zgadza się to w pewnym stopniu z 
tem że gen. Kutiepow był w Cannes na 
poświęceniu pamiątkowej tablicy 
Wielk. Ks. Nikotajowi Nikołajewiczowi 
oraz że w tydzień po tej rozmowie aku 
rat nastąpiło porwanie. 

* 

Nowe rewelacje Biesiadowskiego 

PARYŽ, 3. II. PAT. Wedle przeważających tu opinij, wyražanych przez 
prasę paryską, dotychczasowe wyniki rozpoczętego przez policję francuską 
Śledztwa potwierdzają hipotezę o porwaniu gen. Kutiepowa. 

Policja jest jakoby na trople sprawców. Dzisiejszy „Matin* zamiesz- 
cza rewelacje Biesiadowskiego, byłego radcy ambasady sowieckiej, o orga- 
nizacji G. P. U. zagranicą. 

Agenci tej instytucji są — wedle Biesiadowskiego — przeważnie cu- 
dzoziemcami, aby uniknąć kompromitacji dia rządu sowieckiego przy wy- 
kryciu ich działalności, Szefem wszystkich agentów G. P. U. zagranicą jest 
rezydujący w Berlinie niejaki Goldstein. Bjesiadowski zaznacza, że “amba- 
sador Dowgalew ski nic nie wie o działalności paryskich agentów G. P. U. 
Korzystają oni z kompletnej autonomii. 

Insynuacje Dowgalewskiego 
MOSKWA. 3.1. Pat.. Dowgalewski zawiadomił w drodze oficjalnej 

francuskie ministerstwo spraw zagranicznych, że zwolennicy gen. Kutiepo- 
wa zorganizowali pod kierownictwem gen. Millera ;oddział, który miał do- 
konać napadu na ambasadę sowiecką. 

Aresztowano kolportera fałszywych informacyj o zaginię- 
ciu gen. Kutiepowa 

PARYŻ. 3.11. Pat. Dłuższe poszukiwania gen. Kutiepowa nie dały 
żadnych rezultatów. Aresztowany' został niejaki Selesner, który dostarczył 
pismu rosyjskiemu, wychodzącemu w Paryżu, fałszywych informacyj w 
sprawie zaginięcia gen. Kutlepowa. 

nieznanego żołnierza" Struga) i do 
matki, miłość namiętna i zazdrosna, 
intuicyjnie przeczuwająca uczucia mat 
ki do iobcego człowieka. (Podobne 
zjawisko spotykamy w przedwojen- 
nej powieści Szpyrkówny „Pierwiosnki 

Troską autorki jest myśl, iż w 
chwili przełomowej dla młodzieży, 
która dorasta do zrozumienia praw 
życia, brak jest kierowniczej, życzliwej 
ręki, któraby młode i wrażliwe, a 
nadmiernie ciekawe dusze, ostrożnie 
w świat wprowadziła. Dzieci, pozo- 
stawione same sobie, albo nieracjo- 
nalnie chowane (stosunek profesora 
do Adasia), łatwo wypaczają w sobie 
istotne pojęcie zasadniczych zagadnień 
a o szacunku dla rodziców, to już 
niema co mówić. ` 

Stanowisko autorki jest jedna! 
bardzo dogmatyczne i. jednostronne 
— starsi nie mają poczucia odpowie- 
dzialności wobec dzieci — młodzież 
zaś stanowi dobry materjał, tylko go 
trzeba wyrobić. Np.. takie zdanie: 
„Dziecko przez długi czas, przy każ- 
dem przewinieniu ma poczucie zbrod- 
ni, przełamanie „obowiązującego po- 
rządku rzeczy, podeptanie wyższych 
nakazów — winy”. To przesada. 

Dziecko nie zdaje sobie sprawy z 
ogromu swej, winy. nigdy i duch 
przekory objawia się u dzieci najczę- 

ściej krnąbrnością i fnieposłuszeń- 
stwem. Jeśli pokolenie starsze jest 
takie, jakiem go chce widzieć Krzywi- 
cka, to skąd ta młodzież ma być taka 
idealna, taka narażona na brud i ze- 
psucie Świata. Zarówno w dorosłych, 
jak w dzieciach tkwią zasadniczo 
elementy dodatnie i ujernne. 

Krzywicka wyolbrzymia zdolność 
cierpienia u dzieci. „Zapominamy aż 
nazbyt rychło, jakeŚśmy cierpieli bę- 
dąc dziećmi. Jakże kłaraliwe jest po- 
jęcie szczęśliwego dzieciństwa?" — 
Nieprawda. Pojęcie to jest bezwarun- 
kowo prąwdziwe, ale może być indy- 
widnałe i często bywa spotykana. 

Nawrót do wspomnień 
Szczęśliwego dzieciństwa jast w dzi- 
siejszej literaturze ,wymownym dowo- 
dem. 

Jednostronność, z jaką autorka 
ujęła problem pedagogiczny, oraz pe- 
wna perwersja, z jaką dotyka zagad- 
nień seksualnych u  doj-zewającej 
młodzieży, wprowadza w atmosferę 
trochę niezdrową. 

Niedobrze jest być zdeklarowanym 
optymistą, w  kwestji wychowania 
dzisiejszej młodzieży, ale jeśli mamy 
na ślepo uwierzyć w to, co mówi p. 
Krzywicka, — bo chyba trzebaby 
opuścić ręce. 

©О opowiadaniach „Róże pod šnie- 
giem“ niewiele można powiedzieć. 
Powierzchowne ślizganie się po pro- 
blemach, bynajmniej niezajmujących, 
niesmaczna tendencja w rodzaju ta- 
kich opowiadań jak „Transpozycja“ 
nie nastręczająća żadnego przeżycia, 
nie zmuszają do zastanowień. 

Powieść o Helu jest pomyślana 
niemądrze. Wywody tego rodzaju jak 
„szybko i wygodnie", „tanio i prak- 
tycznie" nadają się jako feljetony do 
dzienników, na jednodniowy żywot, 
ale stanowczo brak im oddechu na 
egzystencję książkową. 

* BIJO 

Gebethner i Wolti wydal dwie da- 
wniejsze książki. „Ksiąže“ Nałkow- 
skiej, choć to twór z pierwszej epoki 
twórczości znakomitej pisarki, kiedy 
jeszcze przezwyciężała siebie w dąże- 
niu do prostoty wyrazu artystycznego, 
jest jednak prawdziwem wytchnieniem 
po wszystkich elukubracjach Iwasz- 
kiewiczów i Krzywickich. 

Perzyński jest już stanowczo prze- 
żytkiem w ujmowaniu *ciasnem  prze- 
ciętności życia. Przeciętność žy.ia jest 
jako temat niewyzyskana i pożądana, 
ale nie można jej -identyiikować z 
przyziemnem,  płaskiem i nietylko. 
pospolitem, ale ordynarnem środowi- 
skiem. Tendencja nie uczy nikogo, nie 
uszlachetnia, nie wyprowadza z tego 
bajorka przyziemności na szerszy 
Świat. Obcowanie z taką książką sto- 
kroć bardziej przygnębia niż absur- 
dalność pesymizmu „zmowy mę- 
żczyzn”. J. W. P. 

ya 

4



>, wypełniał i nie mamy tego zrobić za 

ЗЕ ОМ o 3 
  

Dom Dzieciątka Jezus w Wilnie 
Dom Dzieciątka Jezus, może 'po raz 

pierwszy, tak donośnie i rozpaczliwie, bo gło 
sikami swych trzystu czterdziestu wychowan 
ków, woła o pomoc materjalną, woła o ofiar 
ność społeczeństwa. й 

Musi się dziać coś naprawdę poważne- 
go, naprawdę zagrażającego bytowi instytu 
cji, skoro $.$. Szarytki, tak bardzo zawsze 
tylko na własne siły liczące, na krok ten się 
zdecydowały. 

„Musi zachodzić potrzeba najistotniejsza, 
skoro sam nasz Najdostojniejszy! arcypasterz 
do tego kroku je nakłonił, rzucając myśl, by 

  

dochodów, które nam dają warsztaty kra- 
wiecko czapkarskie, ale to nie jest w stanie 
pokryć potrzeb gruntownego remontu gma- 
chu, zaleconego w ub. r. przez specjalną 
komisję techniczną, jako niezbędnego. 

— Uzyskałyśmy na remonty pomoc rzą 
dową w kwocie 12 tys. zł. wtedy, gdy re- 
mont trzech sal tylko, połączony ze zmianą 
belkowań, wyniósł 16 i pół tysiąca. 

— Ile nam jeszcze potrzeba, osądzi pan 
oglądnąwszy gmach, przy zwiedzaniu. 

1 za chwilę wyruszamy na to zwiedza- 
nie. 

  

  

Nowy pawi:on, wybudowany przez 

za pośrednictwem prasy do serc  miłosier- 
nych ludzi trafić spróbowały. 

Р I myślę, żem błędu nie popełnił, wybie- 
rając się dnia któregoś do zakładów przy ul. 
Subocz, aby wrażeniami osobistemi, aby tem 
com tam zobaczył, uzupełnić te słowa proste 
i pozbawione frazesu, które Redakcji naszej 
opiekunki Domu Dzieciątka Jezus S.S, Sza- 
rytki nadesłały, «0. współdziałanie, 0 - pomoc 
się zwracając ši 

Sierotkom, z zakładów przy  Subocz, 
grozi zawalenie się dachu nad  glėwkami. 
Grozi im nietyłko utrata ciepłego kącika i 
czystego łóżeczka, ale może i kalectwo, jeśli 
stary, z fundacji Samarytańskiej X.X. Ogiń- 
skich powstały, gmach przy ul. Subocz Nr. 
16, natychmžast nie poddany zostanie ko- 
niecznym przeróbkom technicznym. 

Na wstępie mówi mi Siostra Przełożona, 
musżę panu powtórzyć słowa pewnego inży- 
niera, który, podobnie jak pan, zwiedzał na- 
szą instytucję. Powiedział nam on: „Jak wy 
się nie boicie mieszkać w tym domu i nara- 
žač tylu dzłeci*? GZ 

— A my, ciągnie dalej moja interloku- 
torka, cóż mamy robić? Gdzie się z drobiaz- 
giem naszym podziać mamy? 

— Musimy podtrzymać gmach, musimy « 
przeznaczenie 

CO: 
Oczekujemy pomocy społeczeństwa, ' które 
nie może głuchem się okazać na nędzę i wo 

zabezpieczyć, by nadał swe 

- łanie o ratunek naszych sierot. 
Wyjaśnienie, wstępne, zdaje mi się wy- 

mowne? т 
Proszę o garść informacyj działalności 

Domu Dzieciątka Jezus dotyczących. 
I dowiaduję się tego o czem nikomu z 

pośród czytających, niemal codzień, w gaze 
tach wzmianki 6 ulokowaniu _podrznconych 
dziecj w zakładach przy ul. Subocz, nawet 
się nie marzy. 

Dom Dzieciątka Jezus rozporządzający 
miejscami na 245 pensjonarzy, liczy ich obec 
nie 340. 

'— Jakże siostry radzą sobie z taką licz- 
bą, wobec znacznie mniejszej ilości „przepi- 
sowych miejsc? — pytam. 

Pakujemy, — mówi S. Przełożona, 
uśmiechając się, po dwoje i troje do jednego 
łóżeczka, Cóż mamy zresztą innego do ro- 
boty? Nie przyjąć maleństwa nie możemy — 
bo cóż się z niem stanie? 

Stawiane zresztą jesteśmy często wobec 
taktów dokonanych. Dostarcza nam molicja 
niemowlęta i poprostu pozostawia je w kan- 
cełarji, nie chcąc słyszeć, o braku miejsc, 

— Inne schroniska mogą powoływać się 
ua miejsca, w naszych «zakładach i nie przyj- 
mować podrzutków, .my już nie mamy do 
kogo je odsyłać... 

— Na jakich funduszach opiera się egzy 
stencja Domu Dzieciątka Jezus? zadaję py- 

tanie. ` 
— Na każde dziecko otrzymujemy dota- 

cjk Magistratu w wysokości 70 zł. miesięcz 
nie dla dzieci do lat 3 oraz 35 złotych — 
«а dzieci powyżej tego wieku. Pozatem ko- 
czystamy z dotacji 580 złotych miesięcznie 
od rządu. i 

— Z tych sum musimy wykrzesać šrod- 
ki na wyżywienie i ubranie dzieci, opłatę 
służby, inwentarz, konserwację gmachów, le 
karzy, medykamenty, światło, opał — sło- 
wem wszystko, wszystko. | 

х Ponadto, rozszerzając zakłady, wy- 
Be w 1926 r.. posesję przy ul. Subocz 

i płacimy za nią rządowi komorne, w 
wocie około 3.700 zł. rocznie. 

— Ubieramy wychowanków naszych z 

  

Tzafr Miejski Z. A. 

Jedna z sal dia niemowląt w Domu Dzieciątka Jezus. 

  

  

Dom Dzieciątka Jezus własaemi środkami. 

Zaczynamy od pierwszego piętra, Tu w 
kilku dużych, ładnych salach, łokuje się dra 
biazg, conajmłodszy. jest tego około 140 
„osób*. 

Uderza gościa gęstość  póustawianych 
rzędami łóżeczek efekt nieunikniony tej 
ciasnoty, panującej wogóle w zakładzie, o 
której, jak również o której powodach 
wspomniałem wyżej. SĄ. 
Odbywa się akurat karmienie, więc ruch 

  

Сгира wychowanków Domu Dzieciątka Jezus (wiek przedszkołny) 5 

panuje ogromny. Publiczność, która już 
siedzieć może, rączkami i głosikami donośne 
mi manifestuje swe zniecierpliwienie, 

Nic to nie pomoże, każde musi wycze- 
kać swej kolejki. 

Wychodzimy na korytarz, — ten najbar 
dziej zagrożony. « 

Rzeczywiście wygląda, linją swej podło 
gi, raczej na sztucznie przygotowany tor Sa- 
neczkowy. Brak tylko Śniegu, a już możnaby 
po nim zjechać. 

  

— Ta podłoga, mówią mi towarzyszące 

siostry, każdej chwili grozi zawaleniem. 

Idziemy dalej. Na sufitach tej części gma 

chu, znać co krok uszkodzenia dachów. 
Poprostu zacieki. W pewnem miejscu pęknię 

ta Ściana zewnętrzna, także widomy znak 
niebezpieczeństwa. b 

Dochodzimy do sal, które z zasiłku rzą- 

dowego doprowadzone zostały do porządku. 

Jakże inaczej wyglądają one od tych co 

jeszcze remontu wymagają. у 3 
Wstępujemy do t. zw. kuchni mlecznej. 

.— Obserwujemy w tej ubikacji, wtrąca 

ktoś, stopniowe, poprostu w oczach zapada- 

nie się podłogł ; 
Strach myśleć, coby się stało, gdyby 

pewnego dnia nastąpiła katastrofa. Wszak 

dzień w dzień sterylizuje się tu około 700 

buteleczek mleka. ` a 

Jeszcze salka zabaw dla dzieci podejrza 
nych o skłonności gruźlicze, jeszcze ogromna 
sala kuchni i sala warsztatów krawieckich 
migają mi przed oczami i już gościnne Sio- 

@ 
S. P. na Pohulance 

Od piątku 1 lutego codziennie 

„JKPAKOWIACY: GÓRALE 
Opera narodowa W. Bogusławskiego i J. N. Kamińskiego 
Muzyka Kurpińskiego w opracowaniu E. Dziewulskiego 

Reżyserja i inscenizacja Z. Nowakowskiego 
Całkowicie nowa, bogata, artystyczna wystawa. 

    

stry wiodą przybysza do osobnego Pawilonu 
drewnianego, w dziedzińcu, gdzie  dziatwa 
w wieku szkolnym pomieszczenie znajduje 

Pawilon ten, to ów drewniany budynek 
co nad Baksztą na urwisku wisi, tuż koło 
Smoczej jamy. 

Porządek wzorowy, widok z okien wspa 
niały. 

Udajemy się następnie do drugiej czę- 
ści zakładów. Znajduje się ona przy ul. Su- 
bocz pod Nr. 23. 

Zdala uderza w oczy czysty jednopiętro 
wy dom, To ten właśnie, do którego się 
udajemy. 

— Szkoda, że go pan nie widział, od- 
powiada na me zachwyty Siostra Przełożona 
wtedy, gdyśmy go brały w posiadanie. Była 
to rudera w takim stanie, że nie myślałyśmy 
nawet, że coś z niej zrobić zdołamy. 

Po takiem przygotowaniu, jest co rze- 
czyście podziwiać. 

Na dwuch piętrach pelno dziatwy w 
wieku przedszkolnym, Na dole chore bieda- 
ctwa. Jaglica je trapi, choć mimo to nie tracą 
humoru. Na górze zdrowa dzieciarnia. Razem 
zgórą setka. 

Znowu przed oczami migają czyściutkie 
salki sypialne, znowu zatrzymujemy się nie- 
co dłużej w pokojach zabaw. 

Oj, rojno tu i wesoło. Beztroskość ude- 
rza i ta specjalna atmosfera dziecięca, atmo 
sfera dziecięcej radości i pogody ducha. 

Jakiś kędzierzawy Tebek podbiega, 
uśmiechając się. Całuje w, rękę PEC 
Siostrę Przełożoną. 

Zaraz potem słyszę informację: — Ta 
małutka tyiko o 14 lat jest młodszą od swej 
matki, obecnie pozostającej pod opieką S.S. 
Magdalenek. 

Dziatwa przygląda mi się ciekawie. Za 
chwilę chórek cieniuteńkich głosików nuci 
coś, tak zabawnie, że się chce powiedzieć: 
„myszy, myszy, która słyszy?*. 

iNaraz wszystkie obracają główki w in- 
ną stronę, Słychać stuk jakiś — to jedna z 
Sióstr rzuca kilkanaście piłek, na które ama- 
torów nie brak. 

I tak, jak gdyby nigdy nic, znowu za- 
bawa wre, a my palta wdziawszy na siebie 
już dalej idziemy. 

Na dziedzińcu barak murowany. 

Ten budyneczek — to już wyłącznie 
naszą praca i trud, słyszę uwagę. Stały tu 
kiedyś stajnie i garaże. Gdy powstały kłopo- 

  

ty z pomieszczeniem dziatwy, kosztem 10 ty 
sięcy złotych zrobiłyśmy z nich pawiłon. 

W ten sposób udało się ulokować kilka- 
dziesiąt dzieci, takich, które wyszedłszy z 
niemowlęctwa, zaczynają mówić i chodzić. 

— Czy zakładowi zwrócone zostaną pie- 
niądze wydane na ten „rich budowlany'* — 
nie wiemy W każdym razie nie myślałyśmy o 
tem na względzie mając tylko troskę o roz- 
szerzenie naszych murów. 

Trudno jest po jednym, krótkim pobycie 
w Domu Dzieciątka Jezus w jednym spra- 
wozdaniu dać plastyczny obraz tego, co się 
w nim robi, co stanowi całokształt jego po- 

trzeb. $ 
Dlatego pisząc niniejsze, miałem na myśli 

tylko zagadnienie najważniejsze, tylko mo- 
menty pracy SS. Szarytek, które mi najbar- 
dziej widocznemi się wydały. - 

Najważniejszem zagadnieniem Domu Dzie 
ciątka Jezus jest w tej chwili potrzeba zgro- 
madzenia funduszów na remont walących się 
murów, co dla setek małeństw pozbawionych 
rodziców i zdanych na łaskę losu, przytułek 
i schronisko stanowią. 

Fundusze te mus: zebrać społeczeństwo 
do którego za pośrednictwem mego nieudol 
nego pióra Zakład się zwraca. 

Inicjatorem rubryki ofiar „„na remont, sal 
w Domu Dzieciątka Jezus* jest nasz arcypa- 
sterz; to napełnia nadzieję, .że nie będzie ona 
w „Slowie“ giuchą. 

Za zaszczyt sobie poczytuję, že mogę tę 
rubrykę rozpocząć mą skr omną ofiarą i że 
mam możność zachęcić innych do składania 
datków na ceł sam przez się polecenia nie 
wymagający. Mik. 

OFIARY. 
W dniu dzisiejszym Administracja nasza 

otwiera stałą rubrykę ofiar na „remont sał* 
Domu Dzieciątka Jezus*. Na cel ten złożył p. 
Mik. zł. 5. * 

  

Leczaita Litewskiego Stowarzyszenia 
POMOCY SANITARNEJ 

Wilno, Wileńska 28, tel. 846. 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści. 
W szpitalu oddziały: wewnętrzny, остпу, 
nerwowy, chirurgiczny, ginekologiczny oraz 

dla stałych chorych moczopłciowych. 

Gabinet Roenfgena 
1 Elekfro-leczniczy. 

Leczenie promieniami Roentgena i elekt- 
rycznością, fotografowanie, prześwietlanie. 

elektryczne wanny, elektryczny masaż, 

Przyjęcia od 10 — 3, 

- Wiatr 

  

EDI 
Profesor, doktór medycyny i nauk 

nia 1863 r., urodzony w ziemi Mińskiej, 

we Lwowie. 

Ц 
przyrodniczych, uczestnik powsta- 

zmarł dnia 1 lutego r. b. 

Nabożeństwo żałobne za spokój Jego duszy odbędzie się w 

kościele Św. Jana we środę 5 lutego o godz. 9 rano, na które wszystkich 

życzliwych pamięci zmarłego zapraszają 

Marja Kiewiiczowa i Władysławostwo Muzoliowie. 

  

M. BENEDYKT DYROWSKI    
filister Konwentu Polonia 

b. członek Rządu Narodowego 1863/64 r., profesor honorowy Uniwersy- 
tetu jana Kazimierza, zmarł we Lwowie dnia 231 stycznia 1930 г. 

w wieku lat 97. 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się we środę dnia 5 lutego r. b. 0 

godzinie 8 ej rano w kościele Św. Jana, o czem zawiadamiają 

i Kolo Filistrów w Wilnie. 

  

KRONIKA 
"WTOREK. 
Д ozis Wschód, sł. g.7 m 18 

Andrzeja Zachód si. g. 16 m. 22 Jutro BE 

  

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorológji 
U. S. B. w Wilnie 

z dnia 3 — II 1930 r. 

) 760 

Temperatura \ 
šrednia 

Temperatura naįwyžsza: —49C. 
Temperatura najnižsza: —10°С. 
Opad w milimetrach: Ślad 

Cišnienie 
$rednie w mm 

—89C 

przeważający ) Północno wschodni. 

Tendencja barometryczna: stan stały 

Uwagi: Pochmurno; przelotny śnieg 

URZĘDOWA 
— (y) Nominacje w administracji — рай- 

stwowej, Ostatni „Dziennik wojewódzki” 
przynosi nominację urzędnka wydziału bez- 
pieczeństwa p. Dominika Piotrowskiego na 
radcę wojewódzkiego w 6-tym st. sł. Ponad 
to podinspektor pracy p. Kazimierz Rusiecki 
mianowany został Obwodowym Inspektorem 
Pracy 63 obwodu, a radca Witold Rusiecki 
— naczelnikiem wydziału w Okr. Izbie Kon 
troli Państwowej. || : й 

-— (a) Udział wojska w spotkaniu Prezy 
denta Estonji. « Został już opracowany prog 

  

"ram udziału wojska w powitaniu przybywa- 
jącego do Polski [Prezydenta Estonji Strand 
mana. 

№ dniu 8 bm. w chwiłi gdy pociąg wiozą- 
cy dostojnego gościa stanie w Turmon cie do 
wódca okręgu korpusu zda raport zaś kom 
panją honorowa z oficerem sztabowym na cze 
le odda honory przepisane głowie państwa 
obcego, orkiestra zaś odegra hymn narodo= 
wy estoński. > 

Dowódca OK. będzie towarzyszyć 
Strandmanowi aż do Warszawy. 

Po przybyciu pociągu z prezydentem do 

p. 

Wilna co nastąpi tego dnia wieczorem usta d 
wiona na peronie kompanja honorowa odda 
honory zaś prezydenta Strandmana powitają 
osobiście inspektor armji Wilno dowódca 
W. i dowódcy dywizji bez sztabów. W dro- 
dze powrotnej prezydent Strandman będzie 
żegnany w ten sam sposób. | 

— (a) Ustalenie Ficzby sędziów śledczych 
Ostatnio władze sądowe skasowały etat sę- 
dziego śledczego w Landwarowie i dwa etaty 
sędzów śledczych okręgowych w Wilnie. 

W ten sposób liczba y a śledczych w 
okręgu sądowym wiłeńskim została określo- 
na na 22 etaty. 

— (y) Komisja rewizyjna wodna. Z roz- 
porządzenia p. wOjewody została powołana 
do życia wodna komisja rewizyjna dla 0d- 
cinka rzeki Dzisny od ujścia jej z jeziora 
Dzisna do ujścia rzeki światy, przepły- 
wającej przez teren powiatów brasławskiego 
i święciańskiego oraz dla lewego jej: do- 

pływu Marygi. : 
W ski komisji tej, powołanej dla udzie 

lania opinjj w sprawach gospodarki wodnej 
odnośnie do wód piynących, wchodzą: 

Kierownik biura meljoracyjnego dyr. ro- 
bót publicznych, dwaje przedstawiciele sejmi 
ków i dwaj przedstawiciele rolnictwa. 

— (y) Zapowiedź nowej akcji  sanitar- 

nej. Jak się dowiadujemy w najbliższym cza- 
się ukaże się nowe rozporządzenie min. spr. 
wewn. w sprawie akcji sanitarnej jaka będzie 
przeprowadzona na wiosnę w całym kraju, 

Podobnie jak za czasów gen. Sławoj - 
Składkowskiego przeprowadzane będą inspek 
cje które nie mniej dotyczyć będą zasługują 
cego na to Wilna. : 

— (y) „Prawa jazdy* dła cyklistów. W 
myśl ostatniego rozporządzenia p. wojewody 
wszyscy korzystający z rowerów będą mu- 
sieli posiadać imiennie karty rowerów, wyda 
wane przez wydziały powiatowe lub Magi- 
strat m. Wilna. Karty te jak również numery 
rejestracyjne każdy z cyklistów obowiązany 
będzie mieć przy sobie (numery na maszy- 
nie). 

— (a) Łotne inspekcje ruchu kołowego. 
Władze administracyjne zarządziły organizo- 
wanie stałych lotnych inspekcyj na drogach 
publicznych szczególnie w dnie targowe a 
to w celu stwierdzenia jak są przestrzegane 
przepisy o ruchu kołowym. 

aksamo zostało nakazane by policja o 

każdym wypadku samochodowym przekłada 
ła wojęwodzie dokładne sprawozdanie z po- 
daniem przyczyn katastrofy. 

MIEJSKA 
— (0) W sprawie pożyczki angiel 

skiej. We środę, dnia 6 lutego odbę- 
dzie się w Magistracie posiedzenie w 
sprawie likwidacji przedwojennej poży 
czki angielskiej. 

— (0) Likwidacja czasów 
W czasie powojennym w 
się sporo „właścicieli, 
teg 

wojennych 
nie znalazło 

którzy zajęły sze- 
osesyj prawem kaduka. 
obec powyższego Magistrat postanowił 

ustalić, że należy żądać dowodów własności. 
— (0) Warunki budowy nowych domów 

   

-Magistrat. podaje -do- wiadomości, że <właści=- 
ciele nieruchomości niezabudowanych a przy 
legających do ka nałów miejskich, mogą o- 
trzymać pozwolenie na budowę tylko przy 
równoczesnem złożeniu projektu kanalizacyj- 
na wodociągowego i muszą zgodnie z projek 
tem przeprowadzić całkowitą kanalizację rów 
nocześnie z budową. Tenże przepis stosuje 
się do posesyj kapitalnie przebudowywanych 
lub nadbudowywanych. 

— (0) Choroby zakaźne w Wilnie, We 
dług notowań wydziału zdrowia Magistratu 
w ubiegłym tygodniu zachorowało w Wilnie: 
na tyfus brzuszny 3, płonicę 16, (2 zm.), 
błonicę 12 (1 zm.), odrę 61 (2 zm). różę T 
(2 zm.), krztusiec 5, grypę 2 (1 zm.) gru 
źlicę 5, (zm. 6), Heine Medina 2.(1 zm.) za- 
palenie mózgu 1, razem 116, z których zmar- 
ło 16. 

KOLEJOWA. 
— (y) Lotna komisja egzaminacyjna dła 

kolejarzy. Na skutek rozporządzenia min. ko 
munikacji Wil. Dyr. Kolejowa stworzyła lote 
ną komisję egzaminacyjną, której zadaniem 
będzie objeżdżać linię i egzaminować pra- 
cowników kolejowych posiadających kwalifi 
kacje, w celu przyjęcia ich na etat, awanso 
wania, łub też ustalenia w służbie. 

WOJSKOWA. 
— (0) Dodatkowa komisja  poborowa. 

Dnia 12 lutego w lokalu przy ul. Bazyljań- 
skiej 2 odbędzie się dodatkowa komisja po- 
borowa dla mężczyzn, zamieszkałych na te- 
renie m. Wilna. Na tę komisję muszą stawić 
się wszyscy ci, którzy dotychczas nie stawili 
się do przeglądu z jakichkołwiek bądź powo 
ów. 
— (a) Nowy oficer poborowy PKU. Na 

miejsce tragicznie zmarłego referenta PKU - 
. Wilno porucznika Staszaka został wyznaczo 

ny kapitan Berent zatrudniony dotychczas 
w służbie poborowej w PKU Kraków. 

SZKOLNA 
— Przewodniczący Państwowej Komisji 

Egzaminacyjnej podaje do wiadomości, 2е е- 
gzamiiny piśmienne (egzamin specjalny, któ 
rego złożenie może uprawniać do odbycia 
skróconej czynnej służby wojskowej) odbędą 
się w dniach 24, 25, 26 i 27 lutego br. w ło 
kalu gimnazjum im. J. Lelewela (ul. Mickie- 
wicza 38). Podania będą przyjmowane do 
dn. 22 lutego br. włącznie. * 

AKADEMICKA 
—Qdczyt o Saras jącej wyższej u- 

czelni w Winie, arząd koła prawników 
stud. USB podaje do wiadomości, że dziś t.j. 
we wtorek 4 bm. o godz. 7 w. w sali Śnia 
deckich USB p. poseł Janusz Jedrzejewicz 
wygłosi odczyt o Instytucie Badań Nauko- 
wych Europy Wschodniej, którego otwarcie 
nastąpi w marcu br. Odczyt nosj charakter 
informacyjny. Wstęp wolny. 
AA d chóru akademickiego zawiada 

mia swoich członków, że 1) próby we wto- 
rek 4 b. m. nie będzie, 2) natomiast 7 b. m. 
o godz. 20 odbędzie się próba w zakładzie 
Etnologicznym, na której obecność wszyst 
kich członków jest konieczna, ponieważ 8 b. 
m. śpiewamy na koncercie, urządzanym 
przez Macierz Szkolną, 3) począwszy od dn. 

b. m. aż do odwołania próby chóru będą 
się odbywały nie w Ognisku (z powodu za- 
jęcia sali przez Szopkę Akademicką) lecz w 
zakładzie etnologicznym U.S.B. przy ul. Zam 
kowej 11—5 (wejście od ulicy, na tym sa- 
mym korytarzu, co i Koło Połonistów). 

— we środę. dn. 5 łutego o godz. 18.30 
w zakładzie astronomii (Zakretowa 23) od- 
będzie się posiedzenie sekcji astronomicznej 
Koła Mat. Fiz. z referatem M-ra W. Iwanow 
skiej na temat „o niektórych planetoidach“. 

— Koło Historyków St. U-S.B. zawiada 
mia członków i sympatyków, że w środę 

dn. 5 lutego b, r. o godz. 7 wiecz. w lokalu 
seminarjum historycznego odbędzie się zebra 
nie sekcji dydaktycznej z następującym po- 
rządkiem: 1) dyskusja nad odczytem prof. 

   

  

Massoniusa „O celu nauczania historji”, 2) 
zagajenie dyskusji przez kol. Gołubiewa na 
temat „Rola nauczyciela w kołach histo- 
rycznych szkolnych”. 

obótka Koła akad. z. Lubelskiej w 
„Ognisku*. W sobotę 8 lutego 1930 r. w lo- 
kalu „Ogniska Akademickiego Koło akademi 
ków z. Lubelskiej urządza „Wielką Sobótkę 
Karnawałową*. Bufet obficie zaopatrzony. 
Wyborowy kwartet muzyczny. Początek a 
godzinie 20. Wstęp 4 zł. akademicki Ż zł. 

KOMUNIKATY. 
— 0 środa literacka odbędzie się 5 bm. 

o godz. 8 w. Złożą się na nią: wieczór autor 
ski Kazimierza Leczyckiego, oraz część mu 
zyczna. Autor powieści „Państewko” odczyta 
fragmenty z niedrukowanej swojej powieści 
p.t. „Rok 1920“ i z rękopisu sztuki scenicz- 
nej. 

— (y) Wznowienie czwartków u p. wo- 
jewodziny Raczkiewiczowej, Jak nas informu- 
ją począwszy od najbliższego czwartku, dnia 
6 bm, p. wojewodzina Racz kiewiczowa po 
powrocie z Warszawy wznawia 
czwartkowe w pałacu, 

— Jubileuszowy Tydzień Morski ku ucz 
czeniu 10-lecia odzyskania dostępu do. morza 
rozpocznie się w niedzielę dnia 9 lutego r, b. 
solennem nabożeństwem w Bazylice katedral 
nej. 

Po nabożeństwie o godz. 12 w południu 
nastąpi uroczysta akademja w sali Śniadec- 
kich U. $. В. па program której złożą się 
okolicznościowe przemówienia oraz dział kon 
O 

ciągu tygodnia przewidziane $а со- 
dzienn e audycje i komunikaty radjowe, ar- 
tykuły .w prasie, odczyty oraz wielki Bal 
Morski, który odbędzie się w dniu 13 lutego 
r. b. w salonach oficerskiego Kasyna Garm- 
zonowego. ‹ : 

Szczegóły w: afiszach i zawiadomieniach, 
które w dniach najbliższych będą rozesłafie. 

Czysty dochód z Tygodnia, uzyskany ze 
sprzedaży 'nalepek okiennych i znaczków 
przeznaczony został na realizację celów Ligi 
Morskiej i Rzecznej w dziedzinie rozbudowy 
Floty Wojennej. * 

— (k) Zebranie Ligi Katolickiej niewast 
parafji Ostrobramskiej odbędzie się 5 lutego 
o godz. 6 w. w sali parafjalnej. Na zebraniu 
ks. magister Tadeusz Sieczka wygłosi referat 
z cyklu konferehcyj dla niewiast chrześcijań 
skich p.t. „Złoto, kadzidło i mirra w rodzi 
nie katolickiej”. 

RÓŻNE 
— Wyjazd Dyrektora Związku NZ 

Polskiej. Dnia 31 stycznia rb, wyjechał z W: 
na dyrektor Wileńskiego Związku Młodzieży 
Polskiej ks. Franciszek Kafarski udając się 
na fachowe obrady jakie odbędą się w Po 
znaniu. Kierownictwo Wileńskiego Związku 
Młodzieży Polskiej objął ks. pr. dr. Ra 
Meysztowicz wiceprezes Rady Związkowej, 
zastępstwo zaś dyrektora p. Bernard  Ru- 

siecki. m 
— Dyrektor Druskienik mianowany 

W chwili oddawania numeru do dru- 
ku otrzymaliśmy z Warszawy, ze źró- 
deł miarodajnych wiadomość  telegra- 
ficzną, że dyrektorem zdrojowiska w 
Druskienikach mianowany został sena- 
tor Adamowicz. 
— — (0) Podatki w łutym, W ciągu bieżą 
cego miesiąca przypadają terminy płatności 
następujących podatków: и 

1) 4-ej raty 1929 r. podatku i dodatki 
komunal nego od nieruchomości; 

2) pierwszych rat 1930 r. podatków od 
lokali, od zbytku mieszkańiowego . państwo 
wego i miejskiego, 

3) podatku od placów niezabudowanych 
oraz podatku państwowego i dodatku miej. 
skiego od gruntów rolnych i państwowych. 

— Konferencja w zwiężonem kole. W 
dniw wczorajszym w "Dyrekcji *Łasów * Pań=' 
stwowych „Biuro urządzeń leśnych odbyła 
się konferencja poświęcona sprawom meljora 
cji kompleksów leśnych. Dztwnym zbiegiem 
okoliczności na powyższą konferencję nie zo 
stał zaproszony nikt z pośród meljorantów 
w Urzędzie Wojewódzkim, jak np. z Oddzia 
łu wodno pomiarowego Dyrekcji Robót Pu- 

Pozatem pominięty został cały szereg fa 
ców. 

— (a) Pracownicy Kasy Chorych 
zrywają z PPS. Odbyło się zebranie 
związku pracowników tut. Kasy Cho- 
rych należącego do ogólnopolskiego 
związku p'acowników K.Ch. pozostają 
cego pod wpływami partyj lewicowych 
a szczególnie PPS. 

Po burzliwych obradach postano= 
wiono zerwać ze związkiem i przystą- 
pić do tworzących się obecnie organiza 

cyj POWA Z K.Ch. 
„nie trwały długo. 

Jak SCadie PJM. sda o 
osji dotrze i do nas jednak mrozy nie będą 

trwały długo i wahać się będą od 10-do 15 
stopni, 

BALE I ZABAWY. 
— Dnia 4 lutego Koło Opieki nad dziec= 

kiem przy wil. Tow Przeciwgrużliczem orga- 
nizuje o godz. 10 wiecz. dancing w cukierni 
Sztrallą. W przygotowaniu miłe atrakcje. 

blicznych lub. Inspektoratu RA В 
low 

przyjęcia 

Wejście 1 zł. Dochód przeznaczony na kolo= 
nie letnie dla dzieci gruźliczych. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr miejski na Pohulance, Dzisiejsza 

premjera opery „Jaś i Małgosia" odłożona zo 
stała do czwartku. Natomiast dziś we wtorek 
i jutro we środę graną będzie „Rewia nowo- 
roczna”. 
.  —,kKrakowiacy i górale". Najbliższą prem 
jerą teatru na Pohulance będzie barwna ope 
ra narodowa W. Bogusławskiego i J]. Kamiń 
skiego „Krakowiacy j górale” z muzyką Kur 

ińskiego, w opracowaniu E. Dziewulskiego. 
nscenizacja i reżyserja dr. Nowakowskiego. 
Dó sztuki tej przygotowano nową, bogatą, 
małowniczą wystawę. Sztuka ta wywołała 
wielkie zainteresowanie i będzie bezwątpie- 
nia wielkim ewenementem w życiu teatral- 
nem Wilna. Premjera w piątek najbliższy. 

3 (Teatr miejski Lutnia. Dziś grana bę 

  

e w dalszym ciągu ciesząca się olbrzy- 
miem powodzeniem głośna sztuka znakomi- 
tego autora angielskiego Somerset Maugha- 
ma „Grzesznica z wyspy Pago Pago'. Akcja 
tej interesującej sztuki toczy się na barwnym 
i egzotycznym tle wysp Polinezyjskich, Reży 
serja spoczywa w rękach J. Waldena. * 

,— „Mężczyzyna i kobieta". W czwartek 
najbliższy wchodzi na repertuar teatru Lutnia 
ostatnia nowośd scen europejskich doskona- 
ła komedja Lakatos „Mężczyzna i kobieta" z 
udziałem znanej i cenionej artystki Marji Ma 
kar czykówny. Obsadę tworzą najwybitniej 
sze siły zespołu artystycznego pod reżyserją 
R. Wasilewskiego. 

— „Królewicz Rak''. Wobec wielkiego po 
"wodzenia jakiem się cieszy „Królewicz Rak“ 
dyrekcja teatru wystawia po raz ostatni tę 
efektowną baśń ludową W. Stanisławskiej 
w sobotę najbliższą 8 bm. o godz. 3.30 pp. 
po cenach zniżonych. Bilety już nabywać mo 
Żna w kasie zamawiań 11 9 w. 

— Koncert muzyki słowiańskiej. W nie- 
dzielę nadchodzącą w teatrze miejskim w 
Lutni odbędzie się 5 koncert poranek symfo 

niczny Wil. Tow. A ONCE Program 
poświęcony  kompozytorom słowiańskim 
(Czajkowski, Smetana, Karłowicz). Udział 
bierze wiłeńska orkiestra symfoniczna pod 
dyr. Adama Wyleżyńskiego oraz wysoce u- 
talentowana pianistka, Olga Wizunówna. Po- 
czątek o godz. 12 w południe. Z biletów zniż- 
kowych korzysta ucząca się, młodzież oraz 
członkowie wszelkich stowarzyszeń śpiewa- 
czych i artystycznych.



— koncert chóru „Echo* odbędzie się 
dnia 9 b. m. w sali Śniadeckich U.S.B. o 
godz. 19 m. 30 pod batutą prof. Wł. Kalinow 
skiego. Chór wykona m. in. potężny 'Rapsod 

. 11,55 —12,05: Sygnal czasu z Warszawy. hlln jako Mirjam i tancerka Nievwidziane čotychc2as sceny POTOFU. Film ten jest przedmiotem p. t. Testament Bolesława Chrobrego komp. 12,95 13,19; ki i Я 1 gy ; Jako, Mi Nako a ‚ pasi > | A Bawi i Eda kaj pogan c MINA Z А МАВИ wWieóska ze. | DIN [MUM sowa "ra! cam "miech Śyacie а es ia Seans о gate Ai TIA Dia | 
2) Delibes- „Cepnelis*— suita baletowa, 3) ** 2 - 

CO GRAJĄ W KINACH? Rachmeninosa—Romans, 4) Hubay— czar- MOS „do pisa* — 9 
Hollywood — Kult Ciala. dasz, 5) Muzyka taneczna. 13,10- 13,20: Aaszerka Salałowaka nia (Remington L. O-TEATR Dziś pierwszy Ela „popularnej powieści M. SROKOWSKIEGO, 

Heli A Nošgo Komunikat „meteorologiczny z Warszswy. C. 46491) prawie no- KIN europejski film Reżyserja: MICHAŁA WASZYNSKIEGO. W rolach | 
pos 80. a * ‹тая Gabinot Kosme- wa, okazyjnie do Polski głównych: AGNES PETERSEN - MOZŻUCHINOWA, Lux — Żywy trup. 

Wanda — Nocna taksówka. 
Picadilly — Miłość Beduina. 
Ognisko — Ostatni rozkaz. 
Kino miejskie — Z dnia ma dzień. 
Światowid — Zagłada Rosji. |, 
Słońce — Świat zaginiony. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

RADJO 
Wtorek, dnia 4 lutego 1930 r. 

16,10 -16,15: Program dzienny. 16 15 — 17,00: 
Muzyka z płyt gramofonowych. 17,00 —17,25 
Pcg:dankę przyrodniczą dla dzieci wygłosi 
Irena Łubiakowska, 17,25—17,45: Kurs po- 
pularny literatury polskiej. Prowadzi Józef 
Wierzyński. 17,45 18,45: Transmisja kon- 
certu z Warszawy. :8,45—19,10: „Kącik dla 
panów*. 19,10 79,55: Chór seminarjalay 
od kier. l. Stubiedy. 19,35—19,50:5 25-ta 

8 ŁO W © 

  

Dziś 2 orkiestry: wojskowa i symfoniczna! Cudo przeboj Świątal Arcydzieło, które poruszyło 
bli е Ё i › i žol- a ARKA NOEGO 3. bare Uria Sg ZE Z; całego Świata! głównych: 

CER MBWAW AB KINO-TEATR 

poczamy RÓŻ HE „HELIOS" 
  

  

MICHAŁ VICTOR VARCONYI, KRYSTYNA ANKWICZ PAWEL OWERŁŁO, E. BODO i iūni. Zdjęć 
dokonano w Warszawie, Wiedniu, Budapeszcie i Nicei. Specjalna ilustracja muzyczna. Nie patrząc ną olbrzy- 
imie koszty obra7u ceny miejsc nie podwyższone. Początek o godz. 4, 6, 8, i 10.25. 

DOYLE'A. Film teo w magiczny: , 
DZIŚ „$ŚWIAT ZAGINIONY sposób przenosi widza do prabytu 

globu naszego i pokszuje ową niesł:chaną bujność i żywotność macierzy naszej W rolach głównych: prze- 

66 

fyczny Usuwa tmar sprzedania w magazy- „HOLLYWOOD 
aczki, piegi, wągry,nie wyrobów želaz- ickiewicza 22. 
reż brodawki, kus.nych Sz. Rudomiń- m 
Е «spadanie wio- skiege. Wilno, Zawal- 

w iekięwicza 46. na Nr 28 (róg Troc- 

aa, 00 ост 566 

zastępcy losauj „510066 

   

    

  

rlz sensacyjnej powieści CONAN 

  

  

ża Zu: icy. Przechod ji lekcja języka niem'eckiego- Prowadzi dr. I SOS WOGZBRORĄ / d piękna BESSIE LOWE, LEWI STONE, LLOYD HUGHESi WALLACE BERRY, Dzikie niekiełzane tętno. 
cą Lipową policjant zmalkci leżącego ma ulicy. Wł. Jacobi. 19,50—23,00: Transmisja opery „9 DOLARÓWEK wata ul Dąbrowskiego 5 | prąbytu, Reż ser i twórca potęgą swej fantazji scina widzow i krew losem.DLA MŁODZIEŻY DOZWOLONE." nieznanego mężczyznę który zmarł w niewy Z Poznania oraz komunikaty z Warszawy. (gg Kosmetyks, BR nasz zupełnie NOWY Od godz. 4 co 6 ceny zniżone. 40 i 80 gr. AB + 

asi Z: odezae bóle W. RAIT SRITIS - DOTĄD NIEZNANY 
— (c) Zabity czas bójki. nocy na SZARA NAA system kombinacyjny. niedzielę przy AlCy Antokolskej koło domu OGŁOSZENIE. ORRO EEA WARUNKI dla zabaw: Dziś! Arcysensacja Wielki epokowy dramat, którezo ZAGLADA RO©$J 

  

Winęenty Frąckiewicz lat 30 (Krzywe Koło „„, Urzad Wojewódzki podają do wiadomo. Ga bl m et <8y kopzfgwtysów Kino = Tea | doby obecnej Dzieje czarneżo kapłana Tozpusty: 
T) Sprawcami zabójstwa byli Mieczysław as dada aa waka z du: Racjonalnej Kotme- SZ: POSZUKUJEMY „ŚWiatowii Główne kierownictwo filmu spoczywało w rękach ks. JUSUPOWA. Rekordowa obsada. Rasputin — A. MALI- Szabliński (Widok 7) i Stanisław Sudnikie- st: Opłata oo Oz al o AI ZOE zdolnych, dobrze ul. Mickiewicza 9. | KOW. Cesarzowa - DIANA KARRENNE. Dama dworu—NATALJA LISIENKO. Ks, Jusupow— JACK TREVER 
wicz (Antokolska 134). HinASA MONA się dowiedzieć w - wydziale Mickiewiczą 3 m. 4, zprowadzonych к, inni. Karcert grv ulubiencėw Swiata Wszechšwiatowv s:kces 

— (c) Kradziež zastawy stołowej warto 
ści 5 tysięcy zi. Podczas nieobecności domo- „5 tysię : lości d jeż skierowywać i podania z załączonym ży Uradę SAGE lepszymi i rzetelnymi Oś dnia 8 do dnia 7 lutego 1930 r, będą wyświetlane |iimy: wników nieznani włamywacze dostali się do "ież skierowywać i po ser wuje, dosko- i f „že ių na „Nackima Pema ga ulicy 3848 VI 0 Re odświeża, raki. sadowe m iz Kino Miejskie , ‚1 D N Ė B A B z 8 i 66 jankowej 1 i wynieśli zastawę stołową, któ ?**7— jej skazy raki Małopolska Kasa Kre- | rej wartość poszkodowany ocenia na 5 tys. $xtuczne opalenie CE- dyt P Lw Ma- ч > я : i 192 o OGŁOSZENIE O PRZETARGO. | I, ais kų AT6" A! sALA musa || Eee p zost dy SAWICKA KSM LSS P gos RI || — (c) Włamanie do fabryki „Baltyk“.W 
nocy z soboty na niedzielę okradziono skład- 
nicę fabryki pudełek konserwowych „ Bałtyk" 
(zauł. Kowalski 18) skradziono mianowicie 
zapas blachy cynkowej wartości 2900 zł. 

— (c) Okradzenie mieszkania. Anszelowi 

zdrowia (ul. Wielką 51) dokąd należy rów- 

  

Państwowa Wytwórnia Wódek nr. 6 w 
Wilnie, uł. Ponarska 63 podaje do wiadomo- 
ści że w dniu 12 lutego rb. o godzinie 10 w 
lokalu Wytwórni odbędzie się przetarg ustny 
na sprzedaż: zbiornika do płynów o średnicy 

  

  

  

  

  

STĘPCÓW pod naj- 
  kobiecą kon- 

sów i łupież.  Naje 
nowsze zdobycze ko- 
smetyki racjonalnej. 
Codziennie od gi 10—8 

W Z.P. 43 

BUSZ, oraz 10.000 statystów, Akcja filmu toczy się wśród czarownych pejzaży Polesia i zdumie- 
wa znakomitą expresia gry brawurowem tempem oraz niespotykanem dotychczas bogactwem. 
Nad program: 1) HISZPAŃSKA GITARA w 1 akcie, 2) KRONIKA FILMOWA P.A T. Kasa 
czynna od g. 3 m. 30. Pocz. seansów od g. 4-ej. Następny program: „BOHATERSKIE SERCA* 

    ul. Qstrobramska 5. 

rzepisywanie na ma- 
szynie i odbijanie   

  

  

    

  

      
  

  

    

    

Dyrekoja Lasow Panstuwowych w Wilnie ninieįszem oglasza, iż w dn 12 lutego 1930 r. o godz. 2 w lokalu Dyrekcji 
(ul. Witlka 66) odbędzie się przetarg na wydzierżawienie niżej wymienionych objektów wodnych: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Keński valna 43) < ^ т ÓW, 5 plyt, hose: RD 3 powielaczu Ro- aż | Da аЕН młota, Powiaaie —Kamemitt ||; о9; | RzĄdEA rolny _ Дчсн вна о-< тар шв ооа анннар — ką. Ogólne straty wynoszą 800 zi. Wspomniane przedmioty można oglądać w skryptów, wykazów, dochodową w dobe || |. kapitał najpew- |z rodziną, poszukuje PIANINA i FORTEPIANY a 
—c) Tragiczna śmierć w kole młyńskiem godzinach urzędowych. SZŁA GREG okólników i ian. wy- m unkcie, || pieii solidnie za* |posady samodzielnej, su išiovai si ARNOLD. FIBIGER* (ni | We wsi Bielowicze gminy żyrmuńskiej w _ Kierownik Wytwórni (—) F. Stankiewicz. konywuje się prędko, sprzedany tk 7.000 bezpiecza , przy |jub pod dyspozycję. ai Kia lawy Z RIAA GER" (nie mai | 

młynie Alenberga został porwany przez pas LEKARZE DENTYSCI starannie i akuratnie. A alina,  lokacie Posiada | dlugoletnią & ET E BEC NE. racia A. i K. Fibiger) g : 
transmisyjny i rzucony na koło młynarskie Mickiewicza Nr 4—4.] 60% # roz iai t Wileńskie Biuro | praktykę i świadectwa. в L, BECHSTEIN, BLūTHNER, DRYGAS. g 1 | 
Adam sz aw osioł smierć na miejscu. Majqtek 150 hu EH RCR 2 ZZ Telefon 7-63. —p ARIE AK Komisowo - Hanel. Olerty „pismienne i a K D brūwska ... s вЕ s 

— (c) Zatrzymanie „potokarza'. Na ryn - Isduo = Hanai ickiewicza » |telegr.: Dokszyce, ul. > a 1 

ka adzy estate na gomen see || £ žabudoveniant i Inwentarzem do || Lekars-Dentysta TYSIĄCE Miekiewicza 3 i, |LfelLI52, ___—0 | Polna 55, 3 „AU Нр 
Nė idos: SE 22 SPRZ A NATYCHMIAST lub \ tel. 152. —0 НП орн УНОа Kk i i 

Fic Palette: Na ulicy Stefańskiej | Zamienię na dom w Wilnie. Gleba | Gžyfiska-Smolska a Žakas Las gubione zašvj EB LOKALE * SORO BEE SSANIA | 
została przejechana przez dorożkę nr. 5 70 e я Кошцпп‹асиАаші_оЬцво'Ц. Przyjmuje: od 9-12cze, bóle, niestav: GTP czenie, wydane B ESS TEISĖS RST S TINKA ESTA | letnia "Leja Trackin (Raduńska 80) Poszko- | Miakiewicsa Ś1 Gludadac = mo | — о@ 4-6. ОНата 4ność, brak apetytu, „E Keke im ma am ini R rycerski a a: a LT 0 m 5. l Saens odzyskało (J dniu 2 lutego Tiesi aclawi kia p kė i Kydział ) twistowy Sejmiku W Olknszu — (c) Znowu morderstwo z powodu za- et cetera, odzyskało WY 1930 przechodząc wania gi ‚ ше okó aśiażkEći @ 
targu o zietnię. Z Postaw donoszą nam że Ws UWENAM summ az. zdrowie, używając ulicą Kościuszki w 2 nia się. z > 89£ 

A A TTUTUT HTML AL a smmawzmamnmniwm magiem Gwiaio ced KON ОНИ Ne SE zza ct i 1.28 "Ti cacy świat Dr Dieta, popołudniowych zgu- firyczne,” opał. Cen na posadę lekarza rejonowego z płacą 550.— do 700.— zł. go mieszkańca tej samej wsi Stanisława Ku= . bDOWIEZ KUPNO | SPRZED Proiesora Uniwersy- „žm a yczne, Op: а Md 2 i 
klisa a następnie sam zgłosił się na posteru. _ FASKMMUSMI GH CEi 401. weneryczne, tetu Jagiellońskiego. oł wy W BO zł, usługa. Od desi AREA SKM Olkuskiego. Ar AA : ш ZEOSE SIĘ ha ‹ 401. ‚ > r. 15 lutego do ię- ie do objęcia o marca b. r. wymaganą jest dobra a Once at o Dr. Kenigsberg | syśliis, narządów | BAWAWAE ae aa Starostwo w Duniło- WREMRNEEMZUNAM ста śniedzckicy 7. zn jomość położnictwa i chirurgii ambulatoryjnej oraz co- Kozarowiec nie mógł w żaden sposób Shoreby weneryczne i| moczowych, Od 9 YB JąceJ. wicząch w r. 1923, na wychowaw= —2 | najmniej trzyletnia praktyka lekarska poparta odpowiednie- 
dojść do porozumienia Fa tle dziedziczónej A 7h Dei © е ai A 0 kie Kai Bońd czyni z dob: samanwemuczam | mi SE OE za: o: kierować do Wydziału ólnie ziemi. Kuklis s yszczynał i wznowi przyjęcia e jo igniewa Topór remi  refe- owiatowego w Olkuszu. 
ż poliai ra Są Ar B SODA od 9—12i REA 6016 IENIĄDZE ioku- Bulaszewskiego, Na: rencjami poszukiwana ZGURY Do zakrsćwski S trosiaiBia its НЫ 
dyszy da domu sieremocW począł w S 1 Kobjeta-Lekarz GÓRNOŚLĄSKI P jemy w każdej si Macie Mot. i poczta w NIO 10 EISS (EADS lekarz powiatowy PiACSAAE, Wydziału nwan urować grożąc pobiciem w razie nie- а oh cz 3) walucie od za» е icze sz; 4 

uwzględnienia jego żądań. ‚ DOKTOR M. ZAIŚOWICZOWA. | OPAŁOWY, kowalski | beznieczenia wek Kieno AS akių, poszukują posady @ОНА „YYŽIics a ООО Kozarowiec wyprowadzony z równowagi I. GINZBERG | KCBIECE, WENE- |i koks ' dostarcza | stowe i hipoteczne doksii Bwiaszewskiej, goszukulę = posady 47, ponterka, maść | słowami szwagra złapał stojącą koło Ściany t» RYSZNE, NARZĄ- | w wozach zamknętych | z wakencją zwro« 7 domu Wołodkowi- £ ekonoma, znam się czekoladowej z ° e © 
siekierę i rzucił się na Kuklisa zadając mu choroby weneryczne; SOW MOCZO “ 8 JĄ zx czówna, córka Piotra dobrze na rolnictwie białem, ogon krótki. Ё / 8 ° tu w terminie i kilka cięć w glowę co spowodowalo natych  sytilis i sk6rne. Wil- | gd 12->2 1 Od 4—6, „Wilopał D.H.-K* „Zachęta, | kadiusza i Ksieni zŁaskawe oferty: mai. Uprasza się o odpro- ( 
miastowy zgon. no, ul. Wileńska 3, te- | wi, Mickiewicza 24, Styczniowa 3. Mickiewicza q |Urnoowych.  Doku- Kowalki. gm. Rudo- wadzenie na Portową ‹ \ 

Dopiero po pewnym czasie uprzytomniw  leton 567. Przyjmuje tel. 277. Tel 18—17. *0| tel. 9-05. —0 | menty powyższe unie- mińskiej, Stąckiewicz 26 m. 5, za nagrodą 6 
szy swój uczynek udał się do Woropajewa od 8 40 1104 5 40 8 '— > BL 0 Г wažniam. -o Dominik. —050 zt. SP : ° ° °   

  

Nr. Położone w Obszar Cena | WYSokość | Termin objęcia Wydzierżawia si L. p. Nazwa objektu Vygolaweral  wacjum . й > 
grupy Nadleśnictwie Powiecie Gminie WOP dode | Wi dzierżawy. | na okres do 

1 Jezioro Miastro (wstęp) 51 _ Miadziolskim »  Postawskim Miadziolskiej 1328.00 500.00 | 20000 1.11. 1930 1.IV.1933 r. | 2 i Miadzioł, Szyrmież (wstępy) 52 ” ” ” 1169.75 450.00 | 15000 R R 
3 i Spory, Šwitka, Swita, Worwierowo, Głuboczyca, Świetłość, Woł- Mańkowickiej 

czyno, Dołża, Czetwiert (wstępy) 54 » ” Postawskiej 383.45 150.00 50.00 s 3 
4 s Szwakszta Wielka i Mała (wstępy) © > # Kobylnickiej 1093.00 450.00 150.00 ši + ' 
5 5 Narocz (wstęp) B я ” ” 8009.00 | 1000.00 |  300.00 8 с | 
6 m Widzki (wstęp) i Sawłazory 43/b Hoduciskiem Brasławskim Widzkiej 10.50 50 00 10.00 А $ || 
7 „ „Možejki, Księdzowskie, Zagacz, Olsia 32/a Ё Postawskim Postawskiej | 128.30 | 1500.00 500.00 ы Z | 8 „ Baltis + Święciańskim Ignalińskiej: 22.20 | 500.00] 150.00 = ч | 
9 5 Balcieka, Świrnale, Kompocie, Dumblele, Jasino, Minczele, Nie- ` : 

menczynek, Purniszki, Biožewo 1 Niemenczyńskiem Wileńsko-Trockim Niemenczyńskiej 59.90 600 00 200 00 ° ы 
10 Rzeki Rudomianka, Żwigrda, Mereczanka 5 Międzyrzeckiem # Rudziskiej 14.50 | 370.00 | 120.00 ь sza r 11 Jezioro Ligojnie Rasztutis, Gobsta 16 p ' ń 6 10615 | 1200.00 | 400.00 s й i | 
12 L Homel, Miadziolski Us, Garan I rzeka Wilja od Santoki do Mi- ! ) 

chaliszek 3 Podbrodzkiem » Worniańskiej 224.90 | 1700.00 | 600.00 X 5 
13 2 Kiernowo IRudnickiem = А 15.00 530.00 200.00 4 
14 % Niepiry, Tejlis, Iłgajtis, Balczuk I 21 Święciańskiem Święciańskim Święciańskiej „81.96 900.00 | 300.00 & с Г 

A Wajuny, Rarkinie, Wikształaja, Żezulis 24 į » Zabłociskiej 263.42 | 2000.00 | 700.00 w R | 15 е Markwinajtis, Markwiany, Podolinka, Podcejkinie, Buržynka, : ъ | 
Mergieżerys, Szwinta, Wobolinis | ^ ы " 7212 500.00 200.00 L | 

i Dryngis, Dryngiszcze 19 s i Lyngmianskej. 400.00 | 5000.00 |. 1500.00 | й а, | Łyngmiańskiej i Za. 
16 Ь Balczuk II, Dumble, Balczuk III, Pogilutis, Aukszlinis 20 ы » błociskiej 80.70 | 850.00 | 300.00 3 4 
17 Ё Kurociej i Gieruciszki 55 ы ы Łyngmiańskiej 45 172 250.00 100.00 A | 
18 * Kompotis, Sergielis ‚ 9 2 5 Janiskiej 65.84 400 00 150.00 8 5 
19 я Malowanka, Płoniany, Gidziuny, Kragźle 12 Trockiem Wileńsko-Trockim Trockiej 86.18 | 1000.00 350.00 a ' * Ц 
20 + Birwa-Bizuny, Szulniki (część), Purwie, Cukiszki, Raka-Oko, w | Męć, Wirtalaukszys, Szemiot (część) ” 13 2 Ę ” 110.00 | 1000.00 | 350.00 » е | 
21 w Morgi, Kotysz, Wojniak в 11 у A % 160.40 | 180000 600.00 a & | 
ZZO Bazyljańskie Opactwo, Oczko, Piliszki, Kuchnia, Oławka, Bołocie] 14 2 Е й 39.93 | 45000 150.00 ь ‚ ń 23 | Rzeka Wilja od Narowy do Styrni : 4 4 s Trocko-Rzeszańskiej 56.00 | 350.00 15000 R > gg 
24 „ „Vilja w Mazuryszkach La Wileńskiem ь , 1450 | 140.000 | 50.00 s p || 
21 | Jezioro Gwoždzika 11-a ę, 5, я 6.60 40.00 15.00 ; ь || 28 Rzeka Wilja w Zakrecie 1 wh ” Wilno 65.00 300.00 100.00 З „ И 29 Jezioro Snudo i Krewce 31 Brasławskiem Brasławskim Pluskiej 1656.25 | 7000.00 | 2500.00 1.1V.1930 „a | 
30 „ Nadjezlerze VI-A Duniłowi. kiem Postawskim Duniłowickiej 25.00 150.00 50.00 2 @ | ) 
31 „ Luczaj, Lisica, Stary Dwėr, Kality 50 , ” Łuczajsko- Duniłowickiej] 409.00 | 2000.00 | 800.00 aš w || 32 „ Hajdelis 30 Hoduciskiem Święciańskim Hoduciskieją 21.15 160 00 60,00 „p X „| 
33 „  Koncłażyno, Astaszonki, Srejnelis 23 ” » Zabłociskiej 105.80 | 1000.00 | _350.00 ” S | 
34 „ / Orzweta, Ostrowiszki, Dzietkowszczyzna 28 в ^ fTwereckiej 215,41 | 1750.00 | 6000.00 ы ы | 
35 „  Świrki, Kaczanowszczyzna, :Pietruszany 29 » ” as 91.98 500.00 | 200.00 3 ® JI 
36 „  Mieduwis, Międzyrzec, Korwie, Łukno, .Jeziorko, Ilkuč-Itga, Bie- 16 Trockiem Wil.-Troc. Rudziskiej 188.87 | 1800.00 | 600.00 я 2 | 

; dugnia i Turgojcie 17 | 

37 „ Popis, czeka Waka 15 Międzyrzeckiem 2, i 4 213.75 1 4500.00 | 1500,00 ° Žž                   
Oferty w zalakowanych kopertach z nadpisem: „Przetarg па Rybołówstwo” należy przesyłać 

do Dyrekcji do dnia 11 lutego 1930 roku włącznie, Dnia 12 lutego o godz. 12 nastąpi Otwarcie ofert 
w obecności ewentualnie przybyłych oferentów przeż Komisję Przetargową. Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Wilnie zastrzega sobie prawo zatwierdzenia otert lub przeprowadzenia przetargu ustnego po otwarciu 

DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH 

„ofert pisemnych. 

   


