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SŁOWO 
WiLNO, Niedziela 28 grudnia 13930 r. › 

Redakcja i Administracja, Wilno Zamkowa 2i Ad. Mickiewicza 4.otwarta od g. 9 do 4. Telelony: Redakcji 1782, Administr. 128 

i į PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia juzwinskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
М. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruci”. 
OSZMIANA — Księgatrta Społdz. Naucz, 
PIŃSK — Księgarnia Poiska — St. Będnarski. 
POSTAWY — Księgarnia Połskiej Macierzy: Szkołnej. 
SŁONIM — Ksiegarnia D. Lubowskiego, ui. Miekiewiczs iż 
STOLPCE — ńsięgarnia T-wa „Rach*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul, Rynek 9 -— N. Tacusieinki, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, V. życze w ha 
WARSZAWA — T-w6 Ksieg. Kol. „Ruch“ 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „iłuch”. 

BARANOWICZE 
BIENIAKONiŁE Duiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, 
DABROWICA (Polesie' — Ksiegarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bniet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IfWIENIEC — Sklep Tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „jedność*. 
LIDA — ul, Suwalska 13 — $. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
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Przeczytałem ostatnią, śliczną książ- 
kę człowieka, który podnosi poziom 
życia kulturalnego w Wilnie. Prof. 
Zdziechowski wydał swego Napoleona 
[li „Szkice z dziejów jego życia i pra- 
cy“. Prof. Zdziechowski jest prawdzi- 
wym konserwatystą, katolikiem, pisa- 
rzem o geście Chateaubrianda a jedno- 
cześnie z konserwatywno - legitymi- 
stycznemi przekonaniami — tak rzad- 
kiemi w Polsce — łączy szeroki gest 
liberalizmu, tolerancji, chęci zrozu- 
mienia każdego stanowiska. To go czy 
ni tak interesującym, tu tkwią przy- 
czyny głębokiego wpływu, które na o- 
taczających wywiera. Rzadki jest w 
Polsce, rzadki w Europie typ repre- 
zentujący konserwatyzm tak rzeźbio- 
ny, jakim znała go epoka Karola X lub 
legitymistyczna opozycja przeciw kró- 
lowi mieszczan Ludwikowi Filipowi, 
lub Henryk V—hr. Chambord, ostatni 
pretendent ze starszej linji domu Cape- 
ta w świetle swoich aforyzmów, mniej 
czy więcej autentycznych. Była, to ide- 
ologja, kuta z marmuru, to ciepło hu- 
manitaryzmu i liberalizmu, które tkwi 
u prof. Zdziechowskiego, ożywia ten 
marmur, rumieni go prześlicznie. Nie 

| wielu może ludzi współczesnych od- 
| czuwa w zupełności jaka stąd powstaje 

uczta dla intelektualistów. Nie wielu 
- — bo nie wiele osób z rzesz czytają- 
cych gazety rozumie na czem polegała 
ideologja legitymistyczna. Wśród czy- 
telników „Słowa'* znam jednego pana, 
który zna „Fausta* na pamięć i potrafi 
wyjść z sytuacji politycznej za pomo- 

fcą cytaty z „króla - Ducha”. Wśród 
| "młodszego pokolenia mało kto czyta 

oethego,» a Słowackiego doskonale 
mu obrzydzają belfrowie po średnich 
zakładach naukowych. 

Prof. Zdziechowski jest niewątpli- 
wie najciekawszym człowiekiem na 
Uniwersytecie Stefana Batorego o gło- 
wę  przerastającym wielu z pośród 
swoich kolegów. Jego książka „Napo- 
leon III'* jest godna jego pióra. Czem 
jest ta książka? Nie jest publikacją na- 
kowo - historyczną, o nie! Sam autor 
zresztą dość krytycznie jest usposobio- 
ny do t.zw. „„metody naukowej”, którą 
na jednej ze stronic swojej książki o- 
mawia. Jest to artykuł publicystyczny, 
napisany na podstawie przeczytanych 
kilkunastu tomów o Napoleonie III, ar- 
tykuł wyrażający przedewszystkiem 
stosunek człowieka do człowieka. Prof. 
Zdziechowski kocha swego Napoleona 
Ill-go, pisze nawet: „praca niniejsza 
„o Napoleonie III jest pierwsza w dłu- 
„giej mojej kacjerze literackiej, która 
„Nie była dla minie ciężarem, lecz ra- 
„dością — tylko nie radością twórczo- 
‚ $ ale radością obcowania z czło- 

. _ Wiekiem i monarchą w wielkim stylu*. 
Tylko, jeżeli pisałem powyżej o prof. 
Zdziechowskim jako nietylko o kon- 
serwatyście, lecz i legitymiście, to od- 
dawałem raczej nastroje tego pisarza, 

a nie treść jego publikacji, raczej. ma- 
(terjał z którego ten człowiek jest zro 
biony, niż to co autentycznie głosi. Bo 
naprawdę uważam prof. Zdziechow- 
skiego za człowieka kultury, pojęcia- 
mi, umysłowością, nastrojami zbliżone 
go do legitymisty francuskiego z I-szej 
połowy XIX w. Natomiast po przeczy- 
taniu jego książki o Napoleonie II 
prawdziwy ideolog monarchji francu- 
skiej, logiczny : wspaniały kontynua- 
tor monarchicznej myśli politycznej 
Francji p. Jakób Bainville — chwycił- 
by się poprostu za głowę. Poglądy, 
które prof. Zdziechowski wypowiada 
na tle swego uwielbienia do Napoleo- 
na Ill są poprostu zaprzeczeniem tych 
rzeczy największych i najcenniejszych, 
które dała Francji polityka jej królów 
jeszcze w XIX w. I o ile — syn mie- 
szczański — p. Bainville, pozbawiony 
przez los urodzenia nawet partykuły, 
— mimo swego wielkiego talentu —__ 
nie ma połowy dystynkcji artystycznej, 
która jest cechą pióra szlachcica 
polskiego, roszczącego sobie prawo 
do tytułu hrabiego na Rakowie — o 

| tyłe prof. Zdziechowski nie ma set- 
nej części tej trzeźwości i jasności 

"poglądów, tej siły logiki w rozumowa- 
niu, którą niewątpliwie posiada  re- 
lerent polityki zagranicznej w rojali- 
stycznej Action Francaise. 

Jakież bowiem mogą być politycz- 
ne powody uwielbienia Napoleona 
IM-go, o których prof. Zdziechowski 
pisze: „Widzę go przed sobą tak wy- 
„raźnie, jakgdyhym go rzeczywiście 
„gdzieś spotykał i znał. Stoi prze- 

‚ — „demną „Z tym wyrazem dobroci na 
| „twarzy i ujmującej słodyczy..." i t.d.? 

Napoleon Ill był ideologiem „za- 
: sady narodowościowej. 
А Wilson także był wyznawcą „za- 

  

  

    

sady narodowościowej*. Co z tego 
jednak wynikło dla jego Ojczyzny i 
jego państwa. Oto Europa przed jego 
iaterwencją narodowościową składała 
się z szeregu wielkich państw, po jego 
interwencji ilość tych państw się 
zwiększyła, nastąpiła  bałkanizacja 
Europy, znaczenie i siła Europy jako 
takiej znakomicie osłabło, stąd wzrosła 
siła i znaczenie Stanów  Zjednoczo- 
nych. Wilson — świadomie czy nie- 
świadomie,—to raczej poślednie ma 
znaczenie—zastosowując zasadę naro- 
dowościową spełnił elementarną zasa- 
dę polityki, która nakazuje dążyć do 
siły własnego państwa przez rozdra- 
bnianie czy pomniejszanie państwowe 
swoich sąsiadów. Siła państwa zależy 
nietylko od wykładnika jego terytorz 
jum, ludności, armji i silnego rządu, 
lecz jest także rcldtywna, załeży od si- 
ły jego sąsiadów. Państwo posiadają- 
ce sąsiadów słabych jest silniejsze od 
państwa, mającego sąsiadów silnych. 

Napoleon III zastosował zasadę na- 
rodowościową w kierunku wręcz od- 
wrotnym, jak Wilson. Gdy obejmował 
koronę, Włochy były podzielone na sze 
reg państw, Niemcy także. Gdy skła- 
dał broń pod Sedanem, zjednoczenie 
Włoch i Niemiec było w zasadzie do- 
konane. Zarówno w zjednoczeniu 
Włoch, jak i: Niemiec wybitną - rolę 
odegrał Napoleon III i jako inicjator, i 
jako ten, który cofając się wpół drogi, 
zawodząc pokładane nadzieje, drażniąc 
i prowokując nietylko pomagał temu 
zjednoczeniu, lecz i sprawiał, że zje- 
dnoczenie to stanęło z antyfrancuskiem 
nastawieniem. 

Można się spierać, czy zjednocze- 
niu Niemiec i Włoch można było na 
zawsze przeszkodzić. Ale w każdym 
razie mąż stanu francuski powinien był 
chwilę tego zjednoczenia możliwie od- 
aalač, a nie ją przyśpieszać. Polity- 
ka Napoleona Ill chwiejna, niepewna, 
fantastyczna i chaotyczna sprawiła je- 
szcze, że pomoc Francji tym zjedno- 
czeniom udzielana przeciwko -Francji 
się zwróciła. |, 

A inne błędy Napoleona III? Nie 
bedziemy je tu enumerować, nie ma- 
my ambicji pisania jakiegoś kontr- 
studjum do książki prof. Zdziechow- 
skiego. Dopuszczenie do Sadowy, do 
zwycięstwa Bismarcka nad  Austrją, 
wypominają cesarzowi Napoleonowi III 
wszyscy —jego własna żona, roja- 
lista Bainville, umiarkowany republi- 
kanin „monsieur Thiers". Stało się to 
nieomal komunałem, i jeżeli błąd iden 
iyczny popełnił w r. 1919 Clemenceau 
zgadzając się na zniszczenie Austrji, 
a w 1917 Ribot odrzucając ofertę ces. 
Karola — to jednak nie zmniejsza hi- 
storycznej winy Napoleona III. 

Prof. Zdziechowski przyznaje, że 
przed panowaniem Napoleona III Fran 
cja była otoczona drobnemi, słabemi 
państwami, po jego panowaniu  po- 
wstały ryw alizujące z Francją Wło- 
chy i zwyciężające ją Niemcy, — lecz 
powiada że nieszczęśliwy jako polityk 
Napoleon III miał intencje czyste. W 
um S A 

OŚWIADCZENIE 
18 proiesorów Ulniwer. Siefana Batorego 

w sprawie więzienia w Brześciu. 

Od prof. Marjana Zdziechowskie- 
go otrzymaliśmy z prośbą o umieszcz: 
nie komunikat następujący: 

W dniu 23 grudnia b. r. odbyło się z 
inicjatywy kilku profesorów U.S.B. zebr- 
nie w kwestji ustosunkowania się do pisma 
profesorów Uniwersytetu - Jagiellońskiego. 
Referował prof. Zdziechowski. W swoim re- 

teracie energicznie zaznaczył, że choć sam 
stoi wobec grup opozycyjnych na przeciw- 
ległym biegunie i uwažaiby rządy Centrole- 
wu za wielkie nieszczęście, to jednak nie 
zwalnia go to od obowiązku trzymania się 

zasady sprawiedliwości i ludzkości w sto- 

sunku do przeciwników. Jego zdaniem, 
sprawę traktowania więżniów w Brześciu 
stawiać należy wyłącznie na gruncie etyki 

w życiu publicznem. Referat wywołał oży- 
włoną dyskusję. Nazajutrz grupa profeso- 

rów, których nazwiska podajemy poniżej, 
wysłała następujący list na ręce prof. Mi- 
chała Siedleckiego, jako pierwszego rekto- 
ra Uniwersytetu Stefana Batorego: 

„Prosimy Pana Rektora o wyrażenie Ko 
= naszego najszczerszego uznania za 

SZ. achetne i męskie wystąpienie w obronie 
etyki życia publicznego i praworządności *. 

Dr. Marjan Zdziechow: of. i b. rek- tor, dr. Władysław Dziewijeki prof. i b. 
rektor, dr. Stanisław Pigoń, prof. i b. rek- 
tor, ks. dr. Czesław Falkowski, prof. i pro- 
rektor, Piotr_ Wiśniewski, Mieczysław Gut- 
kowski, Jan Oko, Teofil Emil Modelski, Ste- 
fan Glaser, Marjan Morelowski, Stanisław 
Kościałkowski, ks. Antoni Cichoński, Kazi- 
mierz Karaffa-Korbntt, Władysław  Karaffa- 
Korbutt, Jan Otrębski, „Ryszard  Mienicki, 
Edward Czarnecki, Janusz Iwaszkiewicz. 

chwilach, gły prof. Zdziechwski c- 
mawia niepowodzenia polityi Ludw- 
ka Napolema zwykł jest piać: „cóż 
miał robić iedny Cesarz?* — Fraz:s 
nie wystarczający do uspraviedliwie- 
nia tej poityki. Prof. Zdiechowski 
nie ma pawa wymagać o Swoich 
czytelnikóv, aby: z własneri koncep- 
cjami szli na pomoc biednmu Cesa- 
rzowi. Oć przegranej w plityce nie 
służy apeacja do litości. 

Mniej:za już o to, że i we uwiel- 
bienie Nipoleona III-g0, jko  czło- 
wieka ni: znajdzie usprawedliwienia 
w człowieku objektywnym.Prof. Zdzie 
chowski sam  przyznaje,że wobec 

  

Maxymiljana Habsburga Cesarza Me- 
ksykańskiego Napoleon III zachował 
się haniebnie. Skusił go, wymyślił ten 
Meksyk, potem opuścił, nieomal zdra- 
dził, zdał na łaskę losu. Sam prof. 
Zdziechowski roztacza przed naszemi 
oczami obraz nieszczęśliwego  Arcy- 
księcia, który padł rozstrzelany jak 
autentyczny bohater, obraz obłąkania 
t rozpaczy młodej jego żony z powodu 
wiarołomnej polityki Napoleona III. W 
tym opisie prof. Zdziechowskiego wi- 
dzimy już nietylko naturalną predy- 
lekcję suhjektywną do członka jednej 
z najstarszej dynastji wobec tego Ce- 
sarza z dynastji najmłodszej — lecz i 

  

Venizelos przybywa do Warszawy 
WARSZAWA. (tel.wł.) Zgodnie z zapowiedzią w dn. 30. 12.«br. o g. 

9 rano przybędzie do Wrszawy grecki prezes rady ministrów p. Venizelos, 
który zamieszka w hoteliEuropejskim. Grecki premjer zabawi w Warszawie 
3 dni,poczem 2-go stycaia uda się do Wiednia. 

Ambasaccer Polski u Ojca św. 
LZYM (PAT) Ojcie święty przyjąt ambasadora Polski, który złożył mu 

życzenia noworoczne. 

Pogizeb Bratianu 
BUKARESZT. (PA) — Pogrzeb Viatilla Bratianu odbył się w majątku 

rodcwym Fiorica, w obeności przedstawiciela króla. 
Nad trumną przemwiali w imieniu rządu minister finansów Popovici, 

przewodniczący senatuBratu, wiceprzewodniczący Izby Peretzeanu i gen. 
Anglesco, były ministe wojny, jako przedstawiciel armji. 

Marszałek Joffre chory 
PARYŻ. (PAT). -— Wskutek pogórszenia się stanu zdrowia marszałka 

Jofre'a dokonano operaji dolnych kończyn, gdyż marszałek cierpi na zapa- 
iene arteryj. Po chwilorem polepszeniu stan chorego budzi w dalszym cią- 
guniepokój. 

Zapowiedź mowy Mussoliniego 
RZYM. (PAT) „(iornale d'Italia“ podaje, že w dniu 1 stycznia o go- 

dznie 2-ej po południuMussolini wygłosi w języku angielskim przemówie- 
mię, które zostanie podae przez radjo włoskie na cały Świat. 

„Na Zachodze bez zmian” w Luksemburgu 
BERLIN. (PAT) Wywietlanie filmu pod tyt. „Na Zachodzie bez zmian* przedłu- 

żeno w kinoteatrach w Lusemburgu, a stało się to miedzy innemi na skutek wielkiego 
nipływu przyjeźdnych z lemiec, chcących obejrzeć film wedle powieści Remarqu* a. 
Morderstwo rabunkowe w: Lwowie, 

Akty terorystyczne w Holsztynie 
BERLIN (PAT) Vedle doniesień rządowych, w noc wigilijną niepo- 

chwyceni sprawcy doknali w Wesselburen (Holsztyn) kilku aktów terory- 
stycznych, wybijając ginatami ręcznemi oraz kamieniami szyby w mieszka- 
mach wyższych urzędntów. Sprawcami ostatnich zamachów mają być człon 
kowie Landvolku, skralie prawicowi 
nikogo. 

radykali. Dotychczas nie aresztowano 

Zatrzymaiie kontrabandy alkoholu 
NOWY YORK. PAT Strażnicze statki przyprowadziły do Nowego Londynu w 

stanie Connecticut angielsk szałupę automobilową „Aubrey " , która wiozła na pokla- 
Gzie ładunek napoi alkoholwych wartości 106 tysięcy dolarów. Załoga szalupy, składa- 
jąca się z 9 osób, została ;esztowana. 

Skazanie komunistów w Radomiu 
RADOM. (PAT). —sąd Okręgowy w Radomiu po rozprawie przeciwko grupie! 

komunistów, działających a terenie powiatu opatowskiego wydał sę skazujący 
jednego oskarżonego na 7at ciężkiego więzienia, 2 oskarżonych po 5 

lata ciężkiego więznia, 2 na trzy lata i wreszcie jednego na dwa lata ciężkie- 5 ро 4 
ciężkiego w. 

go więzienia. 4 oskarżeni zstali uniewinnieni. 

  

Senatorovie Zakrzewski i Za- 
lewski © wezwaniu 

proesorów 
Ze Lwowa donoszą: Sertorowie i pro 

fesorowie uniwersytetów Stasław Zakrzew 

ski i Teofil Zalewski zgłosi wczoraj na- 
stępujące oświadczenie: 

„W świątecznych numerar gazet lwow 

skich ukazał się list 57 pręsorow i do- 

centów Uniwersytetu Jana Ktimierza, adre 

sowany do posłów i senatołw, w szcze- 

gólności do tych, którzy wcbdzą w skład 

wyższych uczelni Iwowskich.Tego samego 

dnia, to jest 24 grudnia otrymaliśmy ten 

list pocztą w odpisie na maynie. Treścią 
listu była prośba pod adresen posłów i se- 

natorów z powodu sprawy t.:w. brzeskiej. 

ażeby dążyli usilnie do jak rjrychlejszego 
oświetlenia tych zajść, wysoc ubolewania 
godnych, tak, abv winni zesti pociągnięci 
do surowej odpowiedzialności. 

Jako profesorowie i senatiowie poczu- 

  

Iwowskich 
wamy się do obowiązku odpowiedzi tem 
bardziej, że nie wszyscy z nas byli poinfor- 

mowani o przygotowywanem oświadcze- 

niu i tem samem nie mogli mieć wpływu 

na jego redakcję. Nie chcielibyśmy, by 
wystąpienie publiczne części profesorów, po 
dyktowane szlachetnemi pobudkami, ucho- 

dziło za wyraz jednomyślnej opinii ogółu 

profesorów i docentów naszej wszechnicy. 
Nie chcieliśmy, by przybrało ono pozory ak- 

łu politycznego, prawdopodobnie wbrew wo 

li niejednego podpisanego, mogłoby to bo- 
wiem odbić się nickorzystnie na życiu aka- 

demickiem. 
Sp rawa brzeska wchodzi dopiero w 

stadjum i jesteśmy głęboko przekonani, że 

znajdzie ona całkowite wyjaśnienie, wobec 

tego, że zajęły się nią czynniki, powołane 

przez prawo. 

  

objektywizm historyka. A czy to pięk- 
ne, že Napoleon III chciał jako rekom 
pensaty za juž wygraną przez Prusy 
wojaę z Austrįą zaboru Belgji przez 
siebie. Chciał wawrzynów z ciała ma- 
leńkiego państwa, wawrzynów, które 
jego wielki stryj uzbierał w zwycię- 
stwach nad największemi państwami 
Europy. 

Uwielbienie dla Napoleona  HII 
wypływa być może z uwielbienia dla 
zaiste wielkiej postaci Napoleona I-go. 
Pisze przecież prof. Zdziechowski, że 
słodkiem wspomnieniem jego dzieciń- 
stwa jest znajomość z weteranem Na- 
poleońskich wojen. Ale doprawdy i tu 
taj znajdujemy wiele przeciwieństw z 
tem co pr. Zdziechowski pisze—on, któ 
ry tak potępia użycie zbrodni w poli- 
tyce. Wszak Napoleon I to nietylko 
ten, który rozstrzelać kazał ostatniego 
potomka rodu Kondeuszów bez sądu 
i bez przyczyny, — lecz Napoleon. ł, 
10 ten, kto .ucieka z Egiptu, porzuciw- 
szy swoich żołnierzy, kto  przed- 
tem zdradza swoich  żołnie- 
rzy, towarzyszy broni . — Pola- 
ków z Legjonów w układach sekret- 
nych z Austrjakami. Mimo zbrodnię— 
pozostał wielki, bo zbudował chwałę 
Francji, bo dał swoim żołnierzom zwy 
cięstwo tak wielkie, jak nikt przed i 
po. nim. 

Jeżeli piszemy te uwagi krytyczne, 
to naprawdę nie dlatego, aby zmniej- 
szać zaciekawienie i podziw do wszy- 
stkiego co prof. Zdziechowski pisze. 
Wszystko co wyjdzie z pod jego pióra 
będzie wysoce ciekawe i wysoce szla- 
chetne. Nie powiemy także w tym miej 
scu komunału, że w polityce nie mo- 
żna się bawić w sentymenta. — 
Owszem -— polityka polega na kiero- 
waniu sentymentami ludzkiemi. Tylko 
polityką jest odróżnianie rzeczy istot- 
nych od nieistotnych. Dlategośmy po- 
przedzili ten artykuł recenzją o książce 
prof. Zdziechowskiego, aby dowieść, 
że politykiem on nie jest, że zapoznaje 
w Napoleonie ill to co jest istotne, to 
iest jego politykę, pełną błędów, a na 
plan pierwszy wynosi rzeczy  zupeł- 
nie przy ocenie polityków, mężów sta- 
nu drugorzędne i niemogące być brane 
pod uwagę. Rzeczą istotną, rzeczą naj- 
ważniejszą dla Polski jest silny rząd. 
Niema tak wielkiej ofiary, którą byśmy 
dla idei silnego rządu w Polsce po- 
nieść nie powinni. Oto jest dewiza, 
która góruje nad naszym stosunkiem 
do zagadnień wewnętrzrtych w Polsce. 

Jak widać z przesłanego nam przez 
prof. Zdziechówskiego komunikatu — 
on właśnie organizował i referował na 
zebraniu proiesorów, podpisujących 
list w sprawie więzienia Brześcia Li- 
tewskiego. (Potworna głupota ludzi, 
myślących ahistorycznie i kategorjami 
pomniejszania Polski, każe nam to 
historyczne miasto nazywać przezwi- 
skiem zrobionem na modłę niemiecką 
jakimś Brześć nad Bugiem). Listy w 
sprawie więzienia w Brześciu są pod- 
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LIST PROF. MORELOWSKIEGO 
Od prof. Morelowskiego otrzymujemy 
z prośbą o wydrukowanie odpisu jego 
listu do prof. Krzyżanowskiego. 

Część grona pedagogów, wykladają- 
cych na Uniwersytecie Stefana Batorego w 
Wilnie, wystosowała dzisiaj w sprawie Brze 
Ścia, na ręce J.W. Pana Prof. M. Siedlec- 
kiego, jako byłego rektora Uniw.  wileń- 
skiego, pismo, proszące o wyrażenie kole- 
gom krakowskim  najszczerszego uznania. 
Podpis mój dołączyłem zaznaczając jednak- 
że, że tekst przez swą niezmierną  zwięz- 
złość nie wyraża dostatecznie mego stosun- 
ku do sprawy. Ponadto w tak wyjątkowo 
ważnym momencie, nie mogę ograniczyć się 
do tego aktu sumienia. Zaszedł już bowiem 
nietylko fakt listu krakowskiego, lecz i od- 
powiedźi J.W. Pana. Przez nią zechciał J. 

/. Pan dać dowód, uspokajający, że wśród 
przedstawicieli BB/W.R. nie brak najwięk- 
szej troski o to, co w obecnem  stadjum 
jest pierwszem i głównem dla honoru i dła 
dobra państwa, te jest o szybkość w wy- 
świetlaniu prawdy i wymiarze sprawiedli- 
wości, gdy chodzi o tak straszne oskarże- 
nia — przy stwierdzeniu zarówno zrozu- 
mienia dla szlachetnych i słusznych powo- 
dów zaniepokojenia niemi jak i twardej 
prawdy, że w obecnej chwili nie posiada- 
my dostatecznych podstaw do wyrobienia 
sobie o całości sprawy sądu ostatecznego. 
Gdy uznałen za konieczne zająć narówni 
z wielu innymi pedagogami szkół akademic- 
kich jasne stanowisko, pełne uznania dla 
zasad etycznych i trosk autorów listu kra- 
kowskiego, to mój pogłąd na  ścisłość w 
rzeczach podobnych, zniewala mnie tak sa- 
mo prosič J. W. Pana równocześnie o przy- 
jęcie wyrazów głębokiej czci za treść Jego 
niemniej doniosłej odpowiedzi. A to także 
dlatego, iż bije z niej oczywista i najsilniej- 
sza dążność do umacniania powagi tych, 
co przyjęli na siebie odpowiedzialność za 
rządy Polską. Zaznaczam, że decvzię o tre- 
ści niniejszego listu i o jego opublikowaniu 
powziąłem za wiedzą i zgoda tych inicjato- 
rów cytowanej odezwy wileńskiej, wobec 
których postanowiłem ją podpisać. Z głę- 
bokiem poważaniem. Dr. Marjan Morelowski 

  

„OdNapoleona lili doBrześcia Litewskiego 
oisywane wszędzie. Prof. Zdziecho- 
wsk: ma ambicję, nazwijmy ją szla- 
chetną, aby jego nazwiska nie zabra- 
kło w każdej głośniejszej sprawie po- 
litycznej. Należy w sprawie Brzeskiej 
rozróżniać sam fakt uwięzienia polity- 
ków i zarzuty o rzekomem znęcani. 
się nad niemi (po śledztwie w tej spr i 
wie, któreby dało pozytywne wynil.: 
skreślimy wyraz „rzekomo“ — пага- 
zie tego uczynić nie możemy). Uwię- 
zienie polityków w Brześciu uznaliśm 
za dobre posunięcie polityczne. -— Te- 
go zapierać się nie będziemy. Nato- 
miast bołejemy, jeśli przy tej okazji 
został poniżony czy skalany mundur 0- 
ticera polskiego. Chcielibyśmy, aby 
ten mundur czczony był tak wysoko, 
jak wysoko sięgały tradycje  militar- 
ne w ćkstazie wieków średnich, w 
ideałach średniowiecznego rycerstwa 
biorące swój początek. 

W deklaracjach organizowanych 
przez prot. Zdziechowskiego popełnia 
оп zdaniem naszem podwójny błąd. 
(Sądzimy, że czcigodny konserwaty- 
sta nie weźmie nam za złe, że używa- 
my wyrazu „błąd* w stosunku do je- 
go działalności;. Nie rozróżnia on fak- 
tu aresztowania od pogłosek postępo- 
wania z więźniami. To jest błąd pier- 
wszy i zupełnie zasadniczy, zupełnie 
decydujący. 

Błąd drugi polega na niezorjento- 
waniu się, że pomimo zastrzeżeń, któ 
ie prof. Zdziechowski do swego reie- 
ratu dodał i o których uwypuklenie nas 
prosił — tego 10dzaju wystąpienia są 
jednak wodą na młyn pewnej akcji po- 
litycznej, mianowicie akcji opozycji 
zwróconej przeciw rządowi. 

Jest nas kilkunastu konserwatystów 
wileńskich w polskich Izbach ustawo- 
dawczych. Członkowie Izby Poselskiej 
głosowali przeciw nagłości razem z 
całvm klubem BB. Nikt z nas nie pod- 
pisał żadnego protestu. Nie dlatego, 
aby tajemnice Brzeskie nas nie bola- 
ły. Nie dlatego, abyśmy sądzili, że pod 
pis na protestach może być znaczącym. 
aktem politycznym, może w czemkol- 
wiek zaszkodzić rządowi, czy reżimo- 
wi. Ale dlatego, że polityka powinna 
wyróżniać jedna cecha: Poczucie 
aupowiedzialności. Ten _ podpis 
może nic nie znaczyć, może być na- 
wet pożytecznym dopingiem, ale po- 
lityk powinien sobie zdawać sprawę, 
że akcja protestów to jest akcja wy- 
zyskiwana przez opozycję przeciw rzą 
dowi i powinien z całym poczuciem 
odpowiedzialności zadać sobie py- 
tanie czy on może w interesie państwa 
polskiego chcieć szkodzić obecnemu 
rządowi, czy nie. 

Można działać w polityce i nie po- 
czuwać się do odpowiedzialności za 
państwo. Można być karjerowiczem i 
iść zawsze za powodzeniem. Każdy 9- 
bóz rządzący, a więc i nasz nie będzie 
nigdy wolny od karjerowiczów. Mo- 
żna być warchołem i nie dbać o nic, 
aby tylko był krzyk. Ludzie powodują- 
cy się tysiącem Słusznych sentymen- 
tów, poglądów, sądów obalili tron Mi- 
kolaja Ii. Mimo mojej całej osobistej 
sympatji dla tego wielkiego gentlema- 
na w polityce, jakim był Mikołaj II 
przyznaję, że jego panowanie, zwłasz- 
cza lata ostatnie można określić wy- 
razem samodurstwo. Obalono więc sa- 
modura i cóż się okazało? Że  pra- 
wdziwe poczucie odpowiedzialności za 
państwo nakazywało wierność przy- 
siędze, złożonej monarsze, że abdyka- 
cja Cesarza, jedynej siły politycznej 
w kraju, zniweczyła Rosję. Przyszła 
Kiereńszczyzna. 

Dalecy jesteśmy od tych ciężkich 
przykładów. Ale i nasza republika nie 
posiada żadnej siły politycznej, nie są 
nią nasze stronnictwa polityczne, — 
raczej jej karykaturą. Oddanie i po- 
słuszeństwo, które cechują naszą armję 
w stosunku do jej Wodza jest najcen- 
niejszą siłą Polski, jej wielkim kapita- 
łem politycznym. Nie jest naszą rze- 
czą uderzać w harmonię tych stosun- 
ków. Dla państwowca, dla konserwa- 
tysty polskiego, myślącego politycznie 
żadną nadzieją nie mogą być wybory 
powszechne. Nie dotrzymamy w nich 
pola żadnej ze znanych w Polsce de- 
magogij. Nasza nadzieja, to właśnie 
koszary kadetów, koszary przyszłego 
i obecnego korpusu oficerskiego pol- 
skiego. Nie pójdziemy tam nigdy, aby 
jątrzyć, aby intrygować. Ciężką jest 
sprawa Brzeska, traktujemy nasze po- 
wstrzymanie się od występów popular 
nych i efektownych jako ofiarę złożo- 
ną idei silnej władzy, silnego rządu. 
Prof. Zdziechowski może sobie przy- 
pomni słowa kardynała Retza: „Le 
propre de I'homme d'Etat est de savoir 
choisir entre de grands inconvė- 
nients“. Cat. 

+



    

ECHA KRAJOW 
MOŁODECZNO 

— Echa uroczystości 11-listopadowej. 
(Trzy akademje). W dniach 10 i 11 listo- 
pada r. b. odbyły się w Mołodecznie trzy 
Lroczyste  akademje urządzone kolejno 
przez szkołę powszechną 7-mio klas. Nr. 1 
(dn. 10-XI), gimnazjum państw. im. T. Za- 
na, kolejarzy węzła kol. w Motodecznie 
(obie dnia 11-XI b. r.). 

Wszystkie powyższe akademje urządzo- 
ne zostały z dużym nakładem pracy, zaś 
specjalnie szkolne z serdeczną troską o 
naszych „milusińskich* — tych przyszłych 
naszych w pracy Społecznej następców. 
Dziatwa szkolna miała prawdziwą, duchową 
rozrywkę przeżywając w czasie akademii 
chwile podniosłych wzruszeń, które jak dob- 
ry duch opiekuńczy—strzec ją będą przed 
wszelsiem złem życia codziennego. Mali zaś 
aktorzy zyskali nowy bodziec do pracy nad 
sobą—dla diugich, bo wiedzą, że pięknemi 
swojemi występami niejedną szczerą łezkę 
wycisnęli z wpatrzonych w nich z zachwy- 
tem ocząt rówieśników — a od czasu do cza- 
su — nieznacznie „wędrujące* chusteczki u 
niektórych osób starszych też zapewne coś 
mówiły .. 

Wśród takich właśnie nastrojów odbyła 
się w Domu Żołnierza 86 p. p. pierwsza z 
kolei akademja Szkoły Powsz. Nr. 1, którą 
rozpoczął słowem wstępnem obejmującem 
zmagania polskiej myśli odrodzeniowej i 0- 
ręża—kier. tej szkoły p. Łukaszewicz. Dal- 
szą atrakcją programu tej akademji—była o- 
degrana z przejęciem przez dzieci szkolna 
sztuka. Gryfita, „Wspomnienie". Następnie 
wystąpił chór dzieci szkolnych—i—żywy o 
braz. Deklamacje wykonały uczenice 2 i 3kl. 
Bielska Władysława, Lupisówna Genowefa, Ko- 
zakiewiczówna Jadwiga i Potrzebowska Jani- 
na. Z kolei orkiestra 86 p.p. pod batutą p 
por. Michałowskiego odegrałą kilka poważ- 
nych utworów potęgując uroczysty nastrój. 
—Należy tutaj. podkreślić pracę grona 
naucz., a w szczególności p. kier. Łukasze- 
wicza i pań naucz. Kołydczukówny, Mrycz- 
kówny, Nagrabieckiej, Puchaczowej. 

Akademja Gimnnazjum państw. odbvła się 
o godz. 17 dn. 11,X1 br. w D mu Żołn. 86 
p. p. Słowo wstępne wygłosił starosta p; 
Tramecunrt. Następnie obszerne okolicznoś- 
ciowe przemówienia wygłosili p.p. mjr. art. 
Schrage i prof. Dobosz. Dwa okolicznościowe, 
wzruszające wiersze deklamowały dzieci Z 
przedszkola Rodziny Wojskowej: Czesia Sa- 
wicka i Dzidek Sowiński. Następnie chór 
mięszany (uczniów i uczóniz gimn.) prowa- 
dzony przez p. kpt. Cholewę Józefa odśpie- 
wał: „wizję szyldwacha*, „Hymn Rzeczypo- 
spolitej* (Nowowiejskiego) i „Straż nad Wi- 
stą“. Piękny wiersz J. Relidzyńskiego: „Zy- 
gmuncie dzwoń" deklamowała uczen'ca gimn. 
państw. im. T. Zana Wanda Bielawska—któ- 
rej deklamacja wykonana umiejętnie ze 
szczerem przejęciem się—silne zrobiła wra- 
żenie. Żespół mandolinistów (uczniów gimn.) 
dyrygowany przez p. kpt. Cholewę—wykonał 
trafnie i dobrze przygotowaną „Wiązankę 
pieśni polskich". Wreszcie uczeń V kl. gimn. 
Janczukowicz zadeklamował wiersz „O  zie- 
mio“. urkiestra wojskowa wykonała dobrze 
kilka specjalnie dobranych utworów, któremi 
uświetniła artystyczną część akad.mji. I tu 
podkreślić należy wdzięczną pracę p. kpt. 
Chclewy i występującej dziatwy, która swym 
dziecięcym wdziękiem i dobrem wykonaniem 
potrafiła wywołać gorący aplauz pudliczności. 

Trzecią wreszcie akademję (dn. 11.X1 b. 
r. o g. 20) w poczekalni na dworcu  kolejo- 
wym urządzili Kolejarze Węzła Kol. Moło- 
deczno. Słowo wstępne wygłosił zawiadowca 
stacji p. Rzucidło. Następnie przemawiał za- 
wiadowca parowozowni p. Siuchta. Bardzo 
miłą atrakcją akademii była dobrze odegrana 
przez Koło dramat. Ogniska Kolej. sztuka w 
3-ch aktach: „Czar munduru". W czasie aka- 
demji przygrywała orkiestra kolejowa. 

Wśród wielu osób z miejscowej i oko- 
licznej inteligencji zauważyliśmy na przepeł- 
nionych sałach starostę p. Tramecourta, ko- 
mendanta garnizonu p. ppłk. Żabińskiego z 
adjutaatem p. por. Kowszykiem i wielu 
innych. 

Piękne imprezy obchodu tej ważnej 
rocznicy utrwaliły się żywo w naszej pa 
mięci—niechże więc będą bodź.em do dal- 
szej intensywnej pracy dla ogólnego dobra— 
dla tych, którzy je tak chwalebnie wykonać 
potrafili. Niech będą dla Was kochana mło- 
dzieży tą trwałą podwaliną dals:ej, bezinte- 
resownej pracy dla ogółu —teraz—a wstępem 
do twórczej pracy publicznej—w przyszłem 
samodzielnem życiu. Przyjaciel. 

GMINA POŁOCZAŃSKA 
— Praca społeczna na terenie gminy po- 

łoczańskiej. |aką rolę odgrywa nauczyciel- 
stwo szkół powszechnych w kierunku uspo- 
łeczniania i podnoszenia dobrobytu szero- 
kich mas ludowych, świadczyć może jedna 
z wielu podobnyc!', gmina połoczańska, pow 
mołodeczańskiego. 

Kółko Rolnicze, zorganizowane i prowa- 
dzone przez p. Osypiuka, kier. 4-kl. szkoły 
powszechnej w Horodziłowie, w b. r. odby- 
ło 10 posiedzeń zarządu i 5 zebrań ogól- 
nych, na których wygłoszono kilka refera 
tow o uprawie roli i zakładaniu sadów, a 
zaproszeni instruktorzy przeprowadzili z 
Kółkiem 3-dniowy kurs rolniczy, w któ- 
rym wzięło: udział przeszło 100 osób. 

Kółko rolnicze prowadzi pólka doświad 
czalne i członkowie pólka stawali do kon- 
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kursu uprawy buraków pastewnych, otrzy- 
mując na powiatowych zawodach 3 nagro- 
dy: I nagr. — 60 zł, Il nagr. — 40 zt., i III 
nagr. — 20 zł. 

Kółko rolnicze posiada jeszcze punkt 
czyszczenia nasion, z którego korzystają rów 
nież okoliczne wioski. 

W kierunku polepszenia rasy bydła Kół- 
ko rolnicze również jest dobrodziejstwem 
dla rolników, posiada bowiem stadnika ra- 
sy czerwonej. 

A wieś umie ocenić pracę nauczyciel- 
stwa, darząc je swojem zaufaniem: p. Os 
piuk jest kilkorazowo wybierany preze- 
sem kółka, p. Śnieżko, nauczyciel tejże szko 
ły — skarbnikiem i sekretarzem, a p. He- 
lena Baranowska, nauczycielka, spełnia 
mrówczą pracę bibljotekarska. Obecnie p. 

lukowa  z p. Baranowską prowadzą 
pracę nad organizowaniem Koła Młodzie- 
žy i šwielitcy. * 

I jeszcze jeden dowód wytrwałej pracy 
i zaufania dla energji p. Osypiuka — ou 
słabo się rozwijającą młeczarnię z Połołczan, 
zebranie walne tejże mleczarni w dniu 30 
-— X b. r. uchwaliło przenieść do Horodzi 
łowa pod kierownictwo p. Osypiuka, wy- 
bierając go prezesem. Obecnie trwa praca 
nad instalacją mleczarni — м Horodziłowie. 

M. M. 

   

WOŁKOWYSK 
— Organista z opłatkiem. Dziwne jest 

zachowanie się organisty, niejakiego Kazi- 
mierza  Mężyńskiego, względem parafjan 
pržy roznoszeniu opłatka wigilijnego 

Organista, Kazimierz  Mężyński, rozno- 
sząc opłatki w opaskach, zawierających po 
3 sztuki, żąda najmniej I złoty, albo i wie- 
cej, nie zważając na to, czy to biedny ubo- 
gi czy to bogaty, — tylko któ miał, to pła 
cił, kto nie miał, to bez opłatka pozostawał 
w tak ważny dzień, jak wigilijny. Widzia- 
łem. jak ubodzy ludzie, niemający grosza, 
płacili ze łzami organišcie, ażeby udzie- 
ił choć jednego opłatka, ludzie ci nie wi- 
dzieli dłuższy czas  zarobionego grosza, 
a cóż dopiero złotego. Lecz odpowiedzią 
p. Kazimierza Mężyńskiego było zatrzaśnię- 
cie drzwi. 

Nie wiem, jak ksiądz tutejszy dopuszcza 
do tak haniebnego czynu swego organisty. 
Możliwe jest, że ksiądz o tem ne wie, prze 
cież opłatek nie kosztuje złotego, lecz wy- 
starczyłoby kilka groszy, szczególnie dla 
biednych wołkowyskich. (w. w. c.) 

‚ WIELKIE LIGOJNIE 
(Pow. Wil. - Trocki) 

— Nieszczęśliwa szkoła. Niema — zdaje 
się — nic gorszego w gospodarstwie, czy 
urzędzie, nad zbyt częste zmiany personal- 
ne. 

Praca nie odbywa się wówczas ani pla- 
nowo, ani systematycznie, przeto nie osiągai 
się nigdy dobrych wyników, nie zbiera się 
nigdy dojrzałych i smacznych owoców. Tak 
też się dzieje w naszej ukochanej wiosce, 
położonej tuż — o, dziwo! — nad uroczem 
jeziorem, wśród jakby wianka sosnowych 
borów, skąd pachnie żywicą, gdzie świer- 
goczą ptaszki... 0 kilometr zaś, niby 
wstążka — nowy trakt kamienny im. Mar- 
szałka Piłsudskiego; słowem, warunki moż- 
liwe. układne. Jeno z oświatą u nas trudno, 
poprostu — nie mamy do niej szczęścia. 

Być może, przyczyna tkwi w nas samych 
w nas wyłącznie. 

O budowie szkół nie myśli się u nas 
wcale, dziatwy zaś przybywa z rokiem każ 
dym Szkoła nasza mieści się w ciasnej cha 
cie wiejskiej, podzielonej jeszcze na miesz- 
kanie gospodarza (z liczną rodziną) i nau- 
czycielki, której pokój nie jest większy od 

klatki. Nic też "dziwnego, że  nau- 
czycielki zmieniają się co roku, a nauka 
rozpoczyna się zwykle od półrocza szkolne 
go, w najlepszym zaś razie — od połowy 
<jak w tym roku) listopada. Mieliśmy nawet 
dzielne i uspotłecznione nauczycielki, lecz -- 
niestety — po roku tylko. Jedynie p. W. 
Kownacka przetrwała jakoś dwie zimy. Э- 
becnie zaś od listopada mamy młodziutką 
jeszcze panienkę w osobie p. B. Biło- 
zorówny, która w szkolnictwie pracuje za- 
ledwie pierwsze miesiące. Oby nader cięż- 
kie warunki pracy oświatowej u nas nie po- 
derwały jej pierwszych lotów i zechciała po 
zostać z nami na długie, długie lata. 

Tego sobie i jej podczas świąt z całego 
serca życzymy. Miejscowy. 

NIDA ATEITIS DPK T TEKSTAI TTT 

Reperujemy 
aparaty 

słuchawki 
akumulatory, 

maszyny do pisania, 
arytmometry 

Ładowanie AKUMULATORÓW 
NAJWIĘKSZE WARSZTATY 

RADJOWE. 

Ceny bezkonkurencyjne. 

Inż. Kiersnowski i Krużołek 
Wilno, ul. Mickiewicza 23, tel. 5 60.     

BAL 
Reforma nagród literackich 

Przed kilku dniami odbyło się w 

Warszawie uroczyste wręczenie pań- 

stwowej nagrody literackiej Szaniaw- 
skiemu. Rzadko który pisarz cieszy 
się tak zgodną sympatją i krytyki i 

publiczności, jak Szaniawski. W utwo 

rach dramatycznych tego pisarza jest 
coś, co budzi szacunek nawet u prze- 
ciwników jego pisarskiej  ideologji. 
Tym „cosiem“ jest rzetelność pracy. 
Każda nowa sztuka Szaniawskiego 
może się podobać, lub nie — uznanie 
dla autora rodzi zawsze. 

Należę osobiście do gorących sym 
patyków teatru Szaniawskiego, uwa- 
żam jednak przyznanie nagrody pań- 
stwowej temu pisarzowi za błąd zasad 
niczy i postaram się to uzasadnić. 

Kiedy projekty nagród literackich 

dopieró się rodziły, miały to być nie-- 

jako zapowiedzi „odkrywki* nowych 

talentów i umożliwienia im dalszej 
rzetelnej pracy, wolnej od trosk i kło- 
potów  materjalnych. Jak wszystkie 
koncepcje idealne i nagrody literackie 
zrobiły fiasco przy zetknięciu się z 
rzeczywistością. 

Sądy konkursowe poszły bowiem 
w praktyce przeważnie drogą najmniej 
szego oporu. Nagradzać przyszłość, 
ależ to ryzyko, odpowiedzialność, bo 
a nuż taki zdolny bubek zawiedzie 1 
nie stanie się sławnym autorem. A 
pozatem zaraz potworzą się stronni- 
ctwa, partje, walka irazesowa! Sąd 
inoże ostać zadtakowany, jeszcze — 
broń. Boże!, czego, posądzony 0 
stronniczość. Zawiedzeni Żydzi krzyk- 
ną: antysemityzm! Zawiedzeni chrze- 
ścijanie: 'masonerja! Najpraktyczniej 
tedy nagrodzić - teraźniejszość, wiel- 
kość uznaną i gotową, chociażby to 
nie miało żadnego praktycznego dla 
niej znaczenia. ‚ 

Oportunizm ten —- o ile chodzi o 
nagrody miast -— wsparty jest jeszcze 
przez próżność. Każde miasto na 
świecie lubi przyznać się do „już go- 
towego* sławnego człowieka, pragnie 
mieć prawo do triumfalnego okrzyku 
uibi et orbi: „Pan X, którego tak czy- 
tacie i chwalicie, jest benjaminkiem 
naszego grodu!“ | 

Dopomóc czemuś, co rośnie, coś 

Jak prochy Romanowych 
przewiezitno do Paryża 

ё LONDYN. (PAT). Byly konul Stamėw Zjednoczonyc na Syberji p. 
Franklin Clarkin ogłasza na łamaci „New York Times“ sensacyjne rewelacje 
o sposobie, w jaki prochy cara Miołaja Il jegó rodziny przetransportowa- 
ne zostały do Paryża. 
z Dyplomata ów oświadcza, iższczątki doczesne ostatniegą. cara Rosji 
i jego rodziny w formie już tylko zręglonyci kości, wydobyte zostały z ro- 
wu, w który je wrzucono, i umieszczne w citopskim kufrze. Obok tych resz 
tek zwłok cara i jego rodziny zamktięto w kutrze także części ich ubrań, o- 
buwie, trochę klejnotów i różne fotgrafje i. d. Cała zawariość tego kura 
wynosiła razem 312 przedmiotów. 

W chwili, gdy konsul Stanów Zjechoczenyć: opuszczał Syberję, gen. Koł- 
czak zwrócił się do niego z prośbą, aby spehił „akt miłosierdzia chrześci- 
jańskiego' i zabrał ze sobą ów ponur' kufer, itóry w ten sposób pod ochro- 
ną sztandaru amerykańskiego mógł se przedstać przez linje bolszewickie. 
W Charbinie czterech b. oficerów carkich odbrało ów kufer :e szczatkami 
Romanowów i z największą czcią złożyło go v samochodzie. Jeden z tych 
oficerów zwrócił się wówczas do konstła amcykańskiego z tastępujacenii 
słowami: 

„Pan sam nie wie nawet, co pan przywióz: z sobą. W tym rufrze mieści 
się wszystko, co pozostało po cesarskej rodzitie rosyjskiej". 

Z Charbina kuter ów wysłany zosał do Sanghaju, skąd oitransporto- 
wano go do jednego z małych portów : Zatoce Triesteńskiej. Wkońcu ge. 
janin przywiózł kufer ze szczątkami coczesneni Romanowów do Paryża, 
gdzie chciał powierzyć go pod opiekę W. Ks. Mikołaja Mikołaewicza. B. 
generalissimus armji carskiej nie zgodzi. się jediak na przyjęcie w depozyt 
owych „relikwij”. Gen. Janin zwrócił się wówczas z tem samem do francu- 
skiego m. spraw zagr. i to jednak odmówiło przygcia kuira ze zwokami Ro 
manowów. Wkońcu gen janin pochowa! :esztki gsczątek doczesnyth cara Mi 
kołaja Il-go i jego rodziny we własnym grobowa w pobliżu Paryża. 

Takie oto szczegóły podaje b. konstl ameryański p. Francin Clarkin 
na łamach „New York Times'u“. 

Równocześnie paryski „Journal*' donosi, że gn. janin, mieszkąący obec 
nie w swej posiadłości wpobliżu Saint Sebastianndzielił w tej spawie na- 
stępujących informacyj: 

„Prawdą jest, iż przywiozłem do Europy szeątki nieszczęsne rodziny) 
carskiej. Przechowywałem je u siebie na zamku v Cerrizard od czewca do 
października 1920 r. Następnie oddałem je p. Ges, eksambasadorowi Rosji 
we Włoszech. Co się dalej stało ze zwłokami ostanich Romanowów? — te- 
go nie wiem. 

      WYPRZEDAŻ POŚWIĄTECINĄ 
"OBUWIA WYSORTOWĄNEGO z RAATEM 
OGŁASZA POLSKA WYTWÓRNIA OBUWAI 

W. Nowickiego 
Przy zakupach żądać od cen stałych powyżzego rabatu 

db) ! 
ul Wielka 30 

  

Morderstwo rabunkowe ve Lwowit 
LWÓW .(PAT). —W wieczór wigilijny nieznani naizie sprawcy dokondi na 

przedmieściu Lwowa strasznego morderstwa 12 żydowskiej odzinie Gruberów, zbżonej 
z trzech osób, mianowicie 68-letniej Reginv Grubcr, jej córl oraz jej męża Maks. Od- 
krycia zbrodni dokonał najmłodszy syn Gruberów Hernan , tóry późnym wieczoren wró 
ciwszy do domu, zastał drzwi zamknięte. Zaalarmował on pbliski posterunek poli:yjny. 
Po otwarciu drzwi spostrzeżono trzy leżące na ziemi trup z głowami porozbijinemi 
jakiemś tępem narzędziem. Wkrótce na miejsce przybyły vładze policyjne, któr roz 
voczęły dochodzenie ‚ Istnieją poszlaki, iż morderska dokonali osobnicy znani 
Gruberowej, którzy późnym wieczorem przybyli do jej skleu celem poczynienia :aku- 
pów. Całe mieszkanie zostało przez zbrodniarzy przetrzęsnie. Zrabowano 200 doarów 
oraz szereg dioższych przedmiotów. Policja aresztowała 5 sób. 

* 

W. okresie świąt Bożego Narodzenia dokonano we Lwwie włamania do miezka- 
nia rabina Izaaka Ziifa. Złodzieje dostali się przez balkon » mieszkania i rozbili casę 
ogniotrwałą, skąd zabrali biżuterję, cenne przedmioty o chaikterze religijnym oraz go- 
tówkę na sumę około 70 tys. zł. 

Rocznica powstania Wielkqolskiego 
POZNAŃ. (PAT). — Dzisiejszy 

obchód rocznicy powstania wielkopoi 
skiego miał bardzo uroczysty przebieg. 
Rano odbyło się w katedrze poznań- 
skiej nabożeństwo, oaprawione przez 
ks. infułata Kłosa, w którem uczestni- 
czyli przedstawiciele władz cywilnych 
i wojskowych z p. wojewodą poznań 
skim Raczyńskim i dowódcą OK gen. 
Dzierżanowskim na czele, liczne dru- 
żyny stowarzyszeń, Związek Powstań- 
ców i Wojaków ze sztandarami, Sokoli 
i td. Po nabożeństwie stowarzyszenia 
przemaszerowały na plac u zbiegu ulic 
Marszałka Focha i. Bukowskiego, 
gdzie stanął pomnik 8Tadeusza Kościu 
szki i gdzie miało się odbyć uroczyste 
jego odsłonięcie. Po odegraniu przez 
orkiestrę krakowiaka Kościuszki prze- 
mówił prezydent miasta Ratajski, skła 
dając hołd pamięci wielkiego bohate- 
ta narodowego i bojownika o wolność 
Ojczyzny, poczem wojewoda poznań- 
ski Raczyński dokonał odsłonięcia po- 
mnika. 

Resztę prąramu wypełniły >ro- 
dukcje śpiewóze zjednoczonych hó- 
rów męskich Oznania oraz produtcje 
orkiestry wojsowej. U stóp pomnika 
złożono wieńc od miasta Poznana i 
sokolstwa polkiego. Wieczorem odby 
ły się w stowszyszeniach wieczorrice 
i zebrania. 

LFURLRURYRU ERU LG LURE 
SZYTAJCIE 

„ŻYCI: POLSKIE" 
Tygodnik Polyczny, Społeczny i Lite- 

racki „pod rdakcją Ludwika Everta, 
Senatora 

ukaziy się N-ry 1 i 2 

żądać w ioskach i koszykach 

Kont P. K. O. 24712 

prenumerń miesięczna zł. 2.50 

   

     
   

   

  

    
  

Sesja Rady Ligi Narodów 
omówi skargi niemieckie i stosunki polsko- 

litewskie 
GENEWA. (PAT) — 62-ga sesja 

Rady Ligi Narodów rozpocznie się w 

Genewie 19 stycznia roku przyszłego 

pod przewodnictwem przedstawiciela 

Niemiec. 
Na prowizorycznym porządku dzien 

mym znajduje się około 30 spraw. Ze 
spraw dotyczących Polski Rada Ligi 
zbada w dziedzinie politycznej dwie 
sprawy, dotyczące stosuaków pomię- 
dzy Litwa a Polską. Jedna z tych 
spraw wysunięta została w sprawo- 
zdaniu komisji komunikacyjno - tranzy 
toweį i dotyczy przeszkód, stworzo 
nych w swobodzie tranzytu w wyniku 
obecnego stanu tych stosunków jak 
również zarządzeń, jakie winny 
być wydane w celu położenia kresu 
tej sytuacji. 

Druga kwestia dotyczy rokowań, do 
których podjęcia wezwano rządy pol- 
ski i litewski celem zaprowadzenia w 
strefie linji administracyjnej ładu i spo 
kojnych stosunków. W kwietniu rb. 
Rada wyraziła życzenie, aby infornio 
wano ją o przebiegu tych rokowań. 

W dziedzinie ochrony mniejszości 
ma Rada do zbadania pewną liczbę 
petycyj lub apełów, dotyczących ochro 
ny mniejszości na Górnym Śląsku oraz 
skargi i noty rządu niemieckiego w 
sprawie położenia mniejszości niemiec 
kiej w województwie śląskiem oraz w 
Poznańskiem i na Pomorzu. 

MIN. ZALESKI O AKCJI NIEMIECKIEJ 

PARYŻ. (PAT). — Dziennik „Le 
Matin" drukuje dłuższy wywiad z mi- 
nistrem Zaieskim, poświęcony głównie 
zbliżającej się sesji Ligi Narodów oraz 
antypolskiej akcji niemieckiej w związ 
ku z wyborami w Polsce. 

W wywiadzie tym p. minister pod 

kreślił: Liga Narodów w wielu wypad- 

kach stanowiła i stanowić może w sto 

sunkach międzynarodowych coś w ro 

dzaju klapy bezpieczeństwa. 

Mówiąc o stosunkach i wydarze- 

niach na Górnym Śląsku, minister pod 

kreślił fakt, iż pomimo  krzykliwošci 

skarg niemieckich ofiary są tylko po 

stronie polskiej. 90 proc. głosujących 

nie świadczy o argumentach rzekome- 

go terroru, wywieranego na wybor- 
cach niemieckich. Minister przytacza 

fakty realne, wykazujące, iż wzrost gło 

sów polskich na Górnym Śląsku stwier 
dza dobitnie uniezależnienie się mas 

pracujących, które ekonomicznie uza- 

leżnione. były dawniej od kapitału nie 

mieckiego. 

Zaznaczając, iż sprawa mniejszoś- 
ci nie może być wykorzystywana ja- 
ko atut polityczny, minister stwierdził 
iż w isteresie pokoju międzynarodowe 
go leży ich łagodzenie, a nie szerze- 
nie zamętu politycznego przez  roz- 
dmuchywanie drobnych nieporozumień 

GŁOS FRANCUSKI O STOSUNKACH 

POLSKO - NIEMIECKICH 

PARYŻ. (PAT). — Dziennik „Le 
Temps“ poświęca artykuł wstępny sto 
sunkom polsko - niemieckim i rozpo- 
czętej przez rząd niemiecki kampanji 
na rzecz rewizji traktatów. 

Manewr ten — mówi „Le Temps“ 
— należy do dziedziny polityki we- 
wnętrznej Gabinet Brueninga ulega pre 
sji ze strony nacjonalistów i czyni za- 
dość życzbeniom elementów prawico- 
wych, których zaufanie pragnie poży- 
skać aby robić dywersję wobec trudno 
Ści, które się przed nim piętrzą. 

Nerwowość — pisze dziennik — 
którą wykazuje rząd Rzeszy w swej 
polityce względem Polski, będąca wy 
nikiem wpływów nacjonalistów oraz 
ich chęci eksploatowania wszystkich 

Pod łaskawym Protektoratem Pana Marszałka Snatu Władysława Raczkiewicza 

organizowiny staraniem 

Wileński 
gdzieś zainwestować, wesprzeć to, co 
jeszcze drangszturmuje, nie leży bynaj 
mniej w intencjach naszych neo - me- 
cenasów literatury. Nie chcą już być 
siewcami, wolą być raczej sprytnymi 
żniwiarzami, umiejącymi zżąć, co Sa- 
mo wyrosło. 

Rozumiem jeszcze nagradzanie by- 
łych sław i byłych wartości, twórców, 
którzy przeżyli siebie i zapomniani 
żyja w nędzy. Tkwi w tem sympatycz 
1y odruch humanitaryzmu i wdzięcz- 
ności wobec minionych zasług. Ale ja 
ki sens przyznawać nagrodę człowie- 
kowi, nie potrzebującemu jej, jak np. 
w danym wypadku, p. Szaniawskie- 
mu, właścicielowi kilkudziesięciu let- 
nisk podwarszawskich i kilku sztuk. 
bardzo kasowych?! 

Rozumiem doskonale, że niesposób 
nie nagradzać autora ze wszechmiar 
godnego nagrody, jakim jest bez - 
względnie Szaniawski, tylko dlatego, 
że jest człowiekiem zamożnym?! Moż 
naby jednak zmienić statut nagród i 
przyznawać, w pewnych, poszczegól- 
nych wypadkach dwie nagrody: pie- 
niężną i honorową. 

Jest bowiem rzeczą nader wątpli- 
wą, czy będziemy , mieli w praktyce 

ego Towarzystwa Wioślarskiego 
owe inwestyc: literackie, o których 
się tak ongiś 1ówiło. Podnoszenie po- 
ziomu literatuy przy pomocy kapitału 
inwestycyjneg bedzie zawsze trudniej 
sze i wymagjące większej dozy od- 
wagi cywilne i ryzyka, niż nagradza- 
nie sław gotwych i powszechnie u- 
znanych. 

Podziału agród na honorową i pie 
riężną wymaa również. i zasada spra 
wiedliwości. Wyobraźmy sobie 2-ch 
ludzi o jednkowych zdolnościach, z 
których jede cały swój dzień pracy 
może poświęić zawodowi literackie- 
mu, lekturze teatrowi, podróżom, a 
drugi — tyko okruchy pozostałe od 
pracy zarobbwej. Jeżeli nagroda pie- 
niężna przyrtdnie pierwszemu, będzie 
to dlań niesisznym przywilejem! Je- 
żeli go pomliemy tylko na tej podsta 
wie, że jesfczłowiekiem zamożnym 
— będzie 0 dla niego niesłuszną 
krzywdą. 

Rozumie!, że w praktyce jest rze- 
czą dość diżliwą otaksowywanie ma 

jatku poszzególnych literatów. Nie- 
ma jednak ia to rady, o ile chcemy 
istotnie dojmóc młodym talentom, je 
żeli pragnimy nietylko wkładać im 
wieńce na łowy, ale dać im w ręce 

broń kapitału. Bo kapitał jest zupełnie 
tak samo potrzebny literaturze, jak 
młynom i browarom, chociażby nawet 
przeciętna publiczka z Martinem Ede- 
nem w rękach myślała inaczej. 

* % * 

Rozmyślałem nieraz, do jakiego ro- 
dzaju pracy przyrównać pracę lite- 
racką... i wpadłem na taki obrazek: 
Istnieje w hutach żelaznych najdrożej 
opłacana praca robotnicza, polegająca 
na pozornie bezczynnem wartowaniu 
przy wycieku żelaza. Co parę godzin 
zjawia się żużel, kamień, słowem, ta- 
ki sobie obcy strudze ognistej gość, 
usuwany przez pozornie bezczynnych 
robotnika błyskawicznym ruchem drą- 

a. 
Ž Podobieństwo pomiędzy tym ro- 
botnikiem i literatem jest takie, że 
zjawiska natchnienia, zapładniające 
jego wyobraźnię, zjawiają się równie 
niespodziewanie wśród pozornej bez- 
czynności. Różnica jest ta, że ów ro- 
botnik, chroniący odłewy żelazne od 
popsucia, jest znacznie lepiej płatny i 
nie jest uważany za wałkonia. 

Najważniejszą bodaj jednak różni- 
cą pomiędzy naszym sumiennym robot 

incydentów, które powstaną na  zie- 
miach, leżących nad granicą wschod- 
nią, należy przedewszystkiem  wytlu- 
maczyć tem, iż Berlin zdaje sobie spra 
wę że lata pracują dla Polski i że z 
biegiem lat sytuacja Rzeczypospolitej 
Połskiej wzmocni się, a co za tem 
idzie, elementy niepolskie coraz łat- 
wiej się zaasymilują. 

Zachwianie się gabinetu berliń- 
skiego nie jest bynajmniej następst- 
wem stanowiska na Uórnym Śląsku,, 
Niemcy w Genewie będą próbowały” 
wysunąć w swych wystąpieniach na 
pierwszy plan kwestję rewizji trakta- 
iów i sprawę zmiany granic wschod- 
nich Niemiec. 

Chcieliby oni dobić się poważnych 
rezultatów, zanim nie będzie za pózno 
ażeby pragnienia ich na Wschodzie 
mogły się urzeczywistnić na niekorzyść 
Polski, stanowiącej siłą, w której pan 
germaniści* nie mogliby już dokonać 
poważnego wyłomu. 

6 

AZOTNIAK 
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WAPNAMON 
SĄ NAJTAŃSZEMI NAWOZAMI 
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SALETRZAK 
SĄ NAJTANSZEMI NAWOZAMI 

SALETRZANEMI 

     

   

  

Wszelkich informacyj udzielają: 

Państwowe Fabryki Związ- 

ków Azotowych w Chorzowie 
i Mościcach ; 

NE 
SENSACYJNA AFERA TRUCICIEL- 

SKA W ŁODZI. 3 
ŁÓDŹ. Olbrzymie wrażenie wywo 

łała w Łodzi sensacyjna afera trucicidl | 
ska, której otiarą padła córka zamoż- 
nej i znanej w Łodzi rodziny kupiec- 
kiej. 

r pl. Wolnošci nr. 10 mieszka 
rodzina niejakich Dobrzyńskich, któ- 
rych córka 20-letnia Helena w ubieg- 
łym roku poznała przypadkiem nieja- 
kiego Feliksa Glatta, pochodzącego z 
niższej stery społecznej. Pomiędzy mło 
dymi zawiązał się stosunek miłosny, 
rodzice jednak Dobrzyńskiej nie chcie- 
I: zezwolić na małżeństwo. Mimo to 
Dobrzyńska wbrew woli rodziców, 
wyszła za Glatta. А 

Młodym powodziło się bardzo źle, 
ponieważ Dobrzyńscy nie chcieli im po 
móc. Glatt wraz z żoną wyjechał do 
Brukseli. Po pewnym czasie jednak 
wrócili do Łodzi i Glatt teroryzując 
swą żonę, żądał od niej, by zwróciła 
się do rodziców po 200 dolarów. Do- 
brzyńscy jednak nie chcieli córce dać 
pieniędzy, tłumacząc, iż zerwali z nią 
stosunki, ponieważ wyszła za Glafta 
wbrew ich wo!:, Glatt, nie mogąc wy- 
dostać od teściów pieniędzy, postano- 
wił pozbyć się żony. Któregoś dnia 
wsypał jej do herbaty dawkę arszeni- 
ku, wskutek czego Głattowa ciężko za- 
niemogła i w groźnym stanie przewie 
ziona została do szpitala. Glatt, po do 
konaniu zbrodni uciekł ponownie doy 
Brukseli. 

Władze śledcze skomunikowały się 
władzami belgijskiemi prosząc o a- 

resztowanie Glatta i odstawienie go 
do Polski. 

ra 
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w salonach Kasyna 

Garnizonowego 

Mickiewicza 13 

POCZĄTEK 0 g. 22. lyt | 
nikiem, czuwającym nad jakością wy 
robów żelaznych, a sumiennym pisa- 
rzem, czuwającym nad jakością swo- 
jej literatury, jest dwoistość zawodu 
u tego ostatniego. Robotnik ma tylko 
swój fach, literat pracę dla chleba i li- 
teraturę. Zasada jedynie słuszna czas 

to literatura, jest przeważnie 
dla początkiijących literatów niedościg 
łą mrzonką. Oto dlaczego dumping 
Pitigrilli, Wallaców, i t. d. jest — na- 
ogół biorąc — dotkliwszy dla nas, niż 
dla Górnego Śląska — ciężki przemysł 
czeski, czy niemiecki. 

я * : 
Nie ulega wątpliwości, że talent w 

połączeniu z wolą i recenzjami kole- 

żeńskiemi, dochodzi zwykle do swego. 
Szkoda jednak tych lat młodości, spę 
dzonych gorzej niż w nędzy, bo w 
wegetacji. A czy nie szkoda i tej pra- 
cy i tych surowców literatury, które 
stają się jedynie  pół-fabrykatami, 
dzięki tym samym przyczynom ekono- 
micznym, jakie działają hamująco na 
nasz przemysł. Coprawda, eksportuje- 
my je niekiedy zagranicę... tak samo 
przeważnie przy pomocy premij i pro- 
agandy. 

а: K. Leczycki. 

4 
w 

są



W SPRAWIE KOMUM IKACJI LOTNICZEJ 
WILNO-—WARSZAWA 

O p. Butkiewicza, prezesa Komi- 
tetu Kolejowego IL.OPP dowiadujemy 
się szeregu ciekawych wiadomości na 
temat z aktualizowania komunikacji 
lotniczej między Wilnem a Warszawą. 
Wilne bowiem, w szeregu większych 
miast polskich, upośledzone jest pod 
wzgłędem szybkiej komunikacji po- 
wietrznej. Jako przeszkody utrudnia- 
jące podjęcie regularnego połączenia 
lotniczego między Wilnem a Warsza- 
wą z jednej strony spodziewana jest 
mała irekwencja na tej trasie, z drugiej 
zaś poważne braki techniczne.. Przede 
wszystkiem na czoło tych ostatnich 
wysuwa się sprawa lotniska. Wilno ma 

6 lotnisko w Porubanku, doražnie zaini- 
| cjonowane przez okupantów dla po- 

trzeb wojennych. Niemcy wybudowali 
również hangar prowizorycznie skle- 
cony z desek, który ze względu na 
swe pokaźne rozmiary, sięga bowiem 
66 metrów długości około 20 szero- 
kości i 18 wysokości, wymagał grun- 
tewnej naprawy, grożąc zawaleniem 
się. W tym celu komitety wojewódzki 
miejski i kolejowy przystąpiły do przy 
gotowania lotniska dla celów komuni 
kacyjnych. Zniwelowano teren, nie- 
równości klorego stanowiły poważne 
przeszkody dla startu i lądowania. Na- 
stępnie przystąpiono do gruntownej 
naprawy hangaru. Drewniane ściany w 
delnej części zastąpiono żelazobetono- 
wemi, w górnej zaś blachą  falistą. 
Dach został zreperowany i pokryty pa 
pa. Olbrzymie bramy 10-cio metrowej 
wysokości wymagały szeregu ulepszeń. 
To też po naprawieniu ich jeden czło 
wiek może taką bramę otworzyć i 
zamknąć. 

Należało również pomyśleć o 9- 
świetłeniu zarówno wnętrza hangaru 
jak i lotniska. W tym celu doprowa- 
dzono energję elektryczną z Wilna, u- 

stawiono transiormator, zainstalowano 
punkty świetlne wewnątrz hangaru o- 
raz urządzono szereg kontaktów dla 
potizeb doraźnych, wreszcie oświetlo- 
no iotnisko. 

Roboty przygotowawcze nad dopro 
wadzeniem lotniska i hangaru do sta- 
nu normalnego pociągnęły za sobą trzy 
lata systematycznej pracy koszto- 
wało około 100 tysięcy złotych. || 

Przyczem zaznaczyć należy iż więk 
szą część kosztów pokrył Komitet Ko- 
lejowy. Skoro więc już Wilno posiada 
należycie przygotowane lotnisko, spra 
wa uruchomienia komunikacji powietrz 
nej staje się aktualną. Jak słychać w 
roku następnym zarząd nad lotniskiem 
obejmie Ministerstwo Komunikacji, 
które już od dłuższego czasu prowadzi 
pertraktacje z Łotwą celem uruchomie 
nia linji lotniczej Ryga — Warszawa 
przez Wilno. W ten sposób przez Wil- 
ne przechodziłhy ważny szlak między 
narodowej łączności powietrznej. 

Kowski Jan. 
  

NADESŁANE. 

   
ARCIKOWSKI-S.A-POZNAŃ 

«la nadycja w apfekachi drogerjach= 

    

żywa pochodnia koło choinki 
W dniu 25 bm. Wiśniewska Janina, tat 7, (Tyzenhauzowska 25) w czasie nieobec- 

ności rodziców w mieszkaniu od świeczek palących sie na choince, zapaliła na sobie su- 
kienkę, wskutek czego doznała dotkliwych oparzeń. Pogotowie ratunkowe odwiozło 
dziecko do szpitala na Antokolu. 

Śmiertelny poczęstunek na uczcie wigilijnej 
We wsi Januliszki, gminy Przewłockiej, gospodarz nazwiskiem Marcinkiewicz spro- 

sił ma ucztę Jaja gości. Przybyło 5 osób, których gospodarz podejmował gościnnie. 
(Wkońcu podał do stołu 
<turacie. 

Z WE likier G sie, 
szyscy wypili i skutek tego poczęstun! ył straszny. Za 

syn jeja jak PE zatruli się trucizną zawarta w denaturacie. Po kilku godzi- 

zgolowany na dena- 
arówno Marcinkie- 

nach okropnych męczarni Marcinkiewicz i jego syn zmarli, trzy osoby zostało odwie- 
zione do szpitala powiatowego, gdzie również walczą ze śmiercia. 

  

KRONIKA 
   

NIEDZIELA 

  

    

   

28 Dziś W, słońca og. 7 m 11 

 Hmodzianków = 
Pee 7. йо + 0 godz 3 » 31 

Tomasza    

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
ŁOGII U. S. B. W WILNIE. 

z dnia 27, XIJ. 30 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 766 

Temperatura Średnia — 15 

Temperatura najwyższa — 7 

Temperatura najniższa — 18 
Opad w mm. — 
Wiatr: ciepłypółnocno-wschodni * 

Tendencja: wzrost 
Uwagi: pochmurno 

URZĘDOWA 
— Życzenia noworoczne dla P. Prezy- 

denta. Dnia 1 stycznia 1931 roku p. woje- 
sfoda Kirtiklis będzie przyjmował w pała- 

© godz. 12.30) życzenia noworoczne dla 

      

  

ma Prezydenta Rzeczypospolitej, Pana 
айа józefa Piłsudskiego, oraz rządu. 

— Pozwolenia na broń. Składanie po- 
dań o prolongowanie pozwoleń na posiada- 
nie t noszenie broni na rok 1931 rozpoczy- 
na się z dniem | stycznia 1931 roku i trwać 
będzie do 23 lutego włącznie. Termin ten 
jest ostateczny, Osoby, które nie złożą w tym terminie podań o prolongowanie po- zwoleń na posiadanie broni, będą uważane 
za posiadających broń nielegalnie i zostaną 
pociągnięte do odpowiedzialności  admini- 
stracyjno-karnej. 

— Ceny maksymalne na drzewo. Wi- 
leńskie Starostwo Grodzkie po  wysłucha- 
niu opinji rzeczoznawców ustaliło następu- 
jące ceny maksymalne na drzewo opałowe 
w Wilnie, obowiązujące z dniem 27 bm..: 
za i metr sześcienny, sosny loco skłąd (bez 
dostawy) — 14 zł., za 1 metr sześcienny 

' brzozy i olchy loco skład (bez dostawy — 
15 złotych. 

: MIEJSKA 
— Posiedzenie Rady Miejskiej We wto- 

iek 30 b. m. wyznaczone zostało posiedze- 
nie Rady Miejskiej. 

'Na porządku dziennym m. in. znajduje 
się sprawa ustalenia wysokości podatku 

rp iskiego od nieruchomości i ORA Za- 
ciągnięcia pożyczki w Kasie omunalnej 

pokrycie wydatków betoniarni. 
— Przesunięcia w Radzie Miejskiej, Wo- 

bec zrzeczenia się przez b. posła Pławskie- 
mandatu radzieckiego, miejsce jego w 

jadzie Miejskiej nie zostało jeszcze obsa- 
dzone, bowiem klub P.P.S. nie wyznaczył 

czas następcy $ 
nocześnie musiał zrzec się mandatu 

radny Kuran również z P.P.S$., wobec prze- 
"nia się do Poznania, 
ееа ооа 

> Meble STYLOWE 
R i nowoczesne 

w wie) « 

B“ Olkin poleca u 
Wilno, ul. Niemiecka 3, tel. 362, 

'_ Nadeszło dużo nowości!ł Ea O ОЙИ 

SZKOLNA 
— Dyrekcja gimnazjum państwowego 

im. A. Czartoryskiego powiadamia, że z po- 
wodu: remontu w lokalu szkolnym lekcje po 
ierjach świątecznych rozpoczna się dn. S-I 
1931. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
—- Stan bezrobocia. Liczha bezrobotnych 

w Wilnie znowu się zwiększyła i wynosi 
obecnie 3366 osób. 

Ró ż NE 
— Klub Włóczęgów Seniorów. W  nie- 

dziele dnia 28 bm. odbędzie się wycieczka 
narciarska Kluhu Włóczęgów Senjorów. Go- 
ście obojga płci mile widziani. Zbiórka o 
godz. 9.30 rano na przystani AZS. Punktu- 
alność obowiązuje jaknajbardziej ścisła. Do 
włóczęgów, zamieszkałych na Antokolu za- 
jeżdzać po drodze wycieczka nie będzie ze 
względu na konieczność oszczędzania czasu. 

— Polska Macierz Szkolna Z. W. przy- 
kładem lat ubiegłych prosi o łaskawe skła- 
danie ofiar zamiast wizyt noworocznych na 
cele oświatowe. Lista ofiarodawców. będzie 
podana w dziennikach wileńskich. 

— Natczyciełki Weteranki składają Świą 
teczne i Noworoczne życzenia Nauczyciel- 
stwu Polskiemu, oraz osobom, które pa- 
miętają o nich. 

Adres Schroniska Nauczyc. Pol.: Antokol, 
Piaski 9 m. 2. 

— Zespół dramatyczny Młodzieży Ostro- 
bramskiej. Dzisiaj 28-XII o godz. 6 min. 30 
w sali Ogniska Kolejowego (ul. Kolejowa 
19) odegra Jasełka „Betleem Polskie" Rydla. 

Program urozmaicony tańcami i špie- 
wem. 

Dochód przeznacza się częściowo na 
potrzeby kościoła ostrobramskiego i czę- 
2 na poparcie pracy społecznej mło- 
zieży. 

— Z życia Sokoła. Dziś w niedzielę, o 
godz. 5 po południu w lokalu Wileńskiego 
Gniazda „Sokoła”* przez Sekcje Kulturalno- 

Oświatową zostaną odegrane  „jasełka” w 
3-ch aktach pióra d-ra Januszewicza, uroz- 
maicone śpiewami, tańcami i kupletami 
aktualnemi. Wstęp dła dzieci i dorosłych 
cd 50 gr. 
— Nabycie fortepianu koncertowego przez 

Ognisko Kolejowe. Bardzo 0 E 
nikiem w pracy nad podniesieniem duche 
wem i uszlachetnieniem społeczeństwa jest 
muzyka. Ognisko Kolejowe pod tym wzglę- 
чет ma już swoją wyrobioną tradycję. W 
pracy nad umuzykalnieniem swych stałych 
bywalców ma szereg chlubnych momentów. 
Znaną jest nie tylko w Wilnie ale i szeroko 
poza granicami miasta orkiestra symfonicz- 
na pod kierownictwem p. Czerniawskiego. 
Bezprzecznie ważna przeszkodą dla rozwoju 
systematycznej akcji koncertowej był do- 
tychczas brak śortepianu koncertowego, 
na kupno którego instytucja społeczna o 
charakterze kulturalnym nie może sobie po- 
ga 

uchliwy i przedsiębicrczy zarząd Ogni- ska znalazł sposób na wzbogacenie as 
cii w ten ważny sprzęt muzyczny. „ Oto wszyscy członkowie zarządu  ob- ciążyli swe pobory urzędnicze _ wekslami gwarancyjnemi, a otrzymaną pożyczkę bez procentową przekazali na zapłacenie połowy należności za fortepian systemu „Giross“a“, kosztujący 5 tys. zł. Czyn ten świadczy 0 wysokim poczuciu „Społecznym działaczy, pracujących w Ognisku. + 

— Rozłam w żydowskim „Bundzie“, Na 
skutek agitacji komunistów w miejscowej 
organizacji robotników żydowskich „Bund“ 
nastąpił rozłam. 

Kilkunastu członków sekcji młodzieży 

u 

  

P. SZANIAWSKI. 
nacz. wydziału rolnego Województwa. 

  

SPROSTOWANIE URZĘDOWE 
DO REDAKCJI CZASOPISMA „SŁOWO* 

Na podstawie art. 21 Dekretu z dnia 7-II 
1919 r. w przedmiocie tymczasowych prze- 
pisów prasowych, proszę o zamieszczenie w 
czasopismie „Słowo* następującego  spro- 

stowania: 
W Nr. 286 z datą 13 grudnia 

czasopisma „Słowo” zamieszczona została 
notatka p. t. „Nieuchwytna banda grozi. 
zapowiedź nowych aktów terroru", zawie- 
rająca urywek treści następującej: „Należy 
spodziewać się, że policja śledcza zaintere- 
suje się bliżej tą sprawą i nie zbagatelizuje 
składanych jej przez zainteresowane osoby 
doniesień, jak to było z matką Świetliń- 
skiego, która na długo przed zabiciem jej 
syna powiadąmiała policję o szykującym 
się zamachu. Powyższy zarzut pod adresem 
Policji, Świetlińska wypowiedziała wobec 
kilku osób, lecz jak dotychczas żadne wła- 
dze tem się nie zainteresowały, bowiem 
nikt z rozmawiających ze Świetlińską nie 
był proszony o złożenie zeznań”. 

Treść przytoczonego urywku nie odpo- 
wiada prawdzie, albowiem, jak wykazało 
przeprowadzone dochodzenie, p. Antonina 
Świetlińska, matka tragicznie zmarłego Ś.p. 
Mieczysława Świetlińskiego, nie powiada- 
miała organów policji śledczej „o szykują- 
cym się zamachu” na jej syna, ani też nie 
mówiła nikomu o zbagatelizowaniu przez 
Policję składanych przez nią w tej sprawie 
doniesień. +. W. Iszora. 

— — — — — — — 

(, Cukmutt“) wystapilo z organizacji, za- 
wiązując własną sekcję oddaną bezpośred- 
nio čyrekiywom partji komunistycznej. 

— DUkarania. Przez wileńskie władze ad- 
ministracyjne ukarani zostali: 1) Mickanis 
Franciszek, dorożkarz zam. w Wilnie, przy 
ul. Werkowskiej nr. 24 m. 3 za ukazanie się 
w miejscu publicznem w stanie nietrzeźwym 
i uprawianie procederu dorożkarskiego w ta 
kim stanie, aresztem bezwzględnym na prze 
ciąg dni siedmiu, 2) Godlewski Jan, zam, w 
Wilrie przy ul. Topolowej nr. 4 za wylanie 
zawartości dołu ustępowego na ogród po- 
między zabudowaniami mięszkalnemi — а- 
resztem bezwzględnym na przeciąg dni sied- 
miu, 3) Naas Franciszek żamieszkały we 
wsi Rajszy, gm. rzeszańskiej za wylanie za- 
wartości beczki asenizacyjnej na ulicę 
aresztem bezwzględnym ma przeciąg 
pięciu. 

1930 r. 

dni 

  

    

     

  

     
CO GRAJĄ W KINACH? 

i sioki — Janko Muzykant. 
Heljos — zakochanych. 
= — we usta tak kusiły mnie... 
Casino — Odszczenieniec. 
a r ei c - Student. 
ylowy — Ta ca limuzyny. 

— Baśń miłości. Pan 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w cyfrach. Od 24 do 27 

bm. zanotowano w Wilnie wypadków 63, 
w tem kradzieży 15, opilstwa 20, przekro- 
czeń oz, JA. 

— śmierć od zaczadze- 
nia. Krzywonosówna Elżbieta, łat 18 
(Bonifraterska nr. 8) służąca p. Ma- 
kowskiej zmarła wskutek silnego zacza 
dzenia. Zwłoki przewieziono do kostni 
cy przy szpitalu św. Jakóba. 

— Kradzieże i włamania w czasie świąt 
Węciawowiczowi Andrzejowi, zauł. św. Jer 
ski nr. 3, nieznani sprawcy skradli z jego 
meszkania garderobę męską, damską, biżu- 
terpję, rewolwer syst. „Browning“ cal. 7,65 
oraz walizę skórzaną. Poszkodowany obli- 
cza straty na 3000 zł. 

— Do kina „Wanda“ przy ul, Wielkiej 
nr. 30 włamali się nieznani sprawcy i skra- 
dli stamtąd 2 maszyny do pisania marki 
„Royal* wartości 2300. zł. 

— Do sklepu Redziewicza Micha- 
ła Wielka nr. 9 włamali się złodzieje 
i skradli materjały piśmienne oraz 
znaczki stemplowe i blankiety wekslo- 
we na sumę 1500 zł 

— Grygolińskiemu Adolfowi, zam. 
wsi Kuprjaniszki skradziono z 
nia 320 zł. w gotówce. 

— Chmielewskiemu Włodzimierzowi (Pił 
sudskiego nr. 51 skradziono garderobę mę- 

i we 
jego mieszka 

w © 

Epidemia psychiczna 
Słabość woli jest w wieku naszym choro- 

bą nagminną. Ё 
Chorują na nią wszystkie warstwy naro- 

du i żadna Kasa Chorych z tą epidemją 
psychiczną nie walczy. Plaga ta wielkie 
przynosi krzywdy narodowi i poszczegėlnym 
jednostkom i trzebaby pomyśleć o racjo- 
nalnem jej zwalczaniu. żył ь 

Ludzie chorzy na osłabienie woli u- 
mieją chcieć wewnętrznie, myślowo, Stoso- 
wnie do wymagań rozumu. „Došwiadczają 
vni nawet pragnienia aby dzialač, lecz nių 
są w możności działania, Pra pracować, 
ale nie moga się zdecydować. Mają mnóstwo 
postanowień, lecz też na tem tylko poprze- 
stają. Zaczynają nawet czasem pracę, lecz 
pierwsza lepsza przeszkoda odrywa ich i 
już nie wracają do niej. Mówią sobie: zacz- 
nę od jutra, zacznę od poniedziałku, zacznę 
od pierwszego, Tak „zaczynają* przez całe 
życie, lecz też całe życie trwają w nędzy i 
poniewierce. Nie „można nawet powiedzieć 
o nich, żeby byli zupełnie leniwi, gdyż naj- 
bardziej sldonńi do bezczynności, szukają 
zajęcia, chcą jak mówią: „czas zabić”. Ci 
ludzie powinni zacząć swe leczenie od speł- 
niania początkowo czynów małych, łatwych, 
lecz spełnianych często i systematycznie. 
Potem przejdą z łatwością do rzeczy tru- 
„dniejszych. 

Wielu z takiego typu ludzi obiecuje so- 
bie zacząć oszczędzać, aby zabezpieczyć so- 
bie przyszłość, rozumieją bowiem  dobro- 
dziejstwo, ba nawet konieczność takiego za 
bezpieczenia. Ale właśnie to przełamania się, 
to rozpoczęcie tak im trudno przychodzi. 

Wystarczy jednak, aby bez żadnego przy 
gotowania do „skoku”, pewnego dnia, dzi- 
Siaj jeszcze, przechodząc oboko urzędu po- 
cztowego, weszli tam do środka, podeszli 
do odpowiedniego okienka i zasięgnęli in- 
formacyj o ubezpieczeniu życiowem PKO-— 
po 10-ciu minutach mogą być ubezpieczeni. 
Pierwsze łody naszej obojętności i biernoś- 
ci przełamane. Dalej pójdzie łatwiej. Z 
każdym miesiącem, wpłacając pieniądze na 
police. stajemy się bogatsi, bardziej spokoj- 
ni, o byt naszej rodziny w przyszłości. 
AVER SA TNS NT NIK RADY 

TEATR 1 MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś te- 

atr na Pohulance czynny trzykrotnie. O 
godz. 12 ukaże się po raz 3-ci  „Betlejka 
Wileńska'* H. Romer-Ochenkowskiej z udzia 
tem całego zespołu. Reżyserja A. Zelwero- 
wicza. Ceny specjalnie zniżone. 

O godz. 3 man. 30 ukaże się po 
ostatni w bieżącym sezonie „Młody 
Ceny zniżone. 

O godz. 8 wiecz. ukaże się po cenach 
normalnych „Dzielny wojak Szwejk* z Lu- 
cjanem Żurowskim na czele. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś o 
godz. 8 wiecz. ukaże się po cenach normał- 
nych wytworna komedja Verneuila „Egzo- 
tyczna kuzynka”, jutró, w poniedziałek, 29 
b. mi o godz. 8 wiecz. ukaże się po cenach 
najniższych arcywesoła komedja S. Kiedrzyń 
skiego „Nie rzucaj mnie madame", 

— Występ Sawinej-Dolskiej. Dziś o godz. 
3 min. 30 p.p. odbędzie się w Teatrze „Lut- 
nia" niezwykle ciekawy występ taneczno- 
baletowy p. Larisy Sawinej-Dolskiej wraz z 
uczenicami. 

Ceny miejsc zniżone. 
— Jutrzejszy koncert Ignacego Dygasa 

na Pohulance. Jutro, w poniedziałek 29 b.m. 
2 godz. 8 wiecz. odbędzie się w Teatrze na 
Pahulance oczekiwany z wielkiem zaintere- 
sowaniem przez całe muzykalne Wilno kon- 
cert  wszechświatowej sławy śpiewaka, te- 
nora oper stołecznych, Ignacego Dygasa. 

ewja Sylwestrowa. Przygotowania 
do wielkiej rewji sylwestrowej w Teatrach 
Miejskich dobiegają końca. Cały zespół ar- 
tystyczny pod wytrawnym kierunkiem reży- 
serskim _ Karola Wyrwicz-Wichrowskiego 
przygotowuje bogaty program, na który 
złożą się najnowsze przeboje stolicy w no- 
wem, oryginalnem opracowaniu, skecze, mo- 
nologi i popisy taneczne solistów, oraz ze- 
społu girls. 

„ Dekorator ]. Hawryłkiewicz przygotowu- 
je nową, efektowną oprawę dekoracyjną. 
Barwne kostjumy, wykonane w pracowniach 
łeatralnych, dodadzą niewątpliwie uroku 
sympatycznej imprezie. 

raz 
las“. 

Dlaczego nie mamy 

wyglądać 
na lat 20? 

Należy tyiko przywrócić naturalny kolor 
siwiejącym włosom nie licującym z całością 
młodego wyglądu. Wszak można z łatwością 
to osiągnąć i przytem tak skutecznie, że 
nikt nie będzie w stanie domyśleć się zabie- 
gu, pod warunkiem jednak, že do tego celu 
użyta będzie znana na 'całym świecie, 
szkodliwa farba do włosów 

LOREAL PARIS 
DO NABYCIA WSZĘDZIE. 

nie- 

   

< 

ską, damską oraz bieliznę na sumę 800 zł. 
— Marczenko Anatoljuszowi Ostrobram- 

ska nr. 9 skradziono z jego mieszkania gar- 
derobę męską na sumę 600 zł. 

— Żukowskiej Józefie (Nowoświecka 
nr. 3) skradziono zegarek wartości 40 zł. 

— Zmarło niemowle. W dniu 26 bm. 
Mozyrski Jan, Cedrowa nr. 5 zameldował 
policji, że syn jego Władysław w wieku o- 
koło 3 miesięcy nagle zmarł. Przyczyna 
śmierci narazie nie ustalona. 

— Zatrucie spirytusem. W dniu 25 bm. 
Daniłow juljan, Nowoświecka nr. 3 zatruł 
się spirytusem skażonym. Pogotowie Ra- 
OWE odwiozło go do szpitala żydow- 

skiego. 
— Podrzutek. Przy ul. Mickiewicza nr. 

44 znaleziono podrzutka płci męskiej w 
wieku około 4 ROD którego umieszczo- 
no w przytułku Dzieciątka Jezus. 

  

  

Dia oczyszczenia krwi, pijcie rano przez 
kilka dni z rzędu szklankę naturalnej wody 
gorzkiej „Franciszka-Józefa*. żądać w apt. 

  

Tym wszystkim którzy oddali ostatnią posługę 

    

sfe 

KAROLOWI OBREMU 
ólności: Magistratowi m. Wilna, Straży Ogn owej, Panu Smiałow- 

Beers Balionų które Śpiewały podczas mszy żałobnej. Kolegom i Przyja- 
ciołom tą d.ogą składamy serdeczne podziękowanie 

CÓRKA i NAJBLIŻSI 

NARÓD,a WOJSKO 
Ukazał się Nr. 10 (ogólnego zbioru Nr. 

62) Narodu i Wojska, oficjalnego organu 
Zakonu Młodej Folski, redagowanego przez 
Władysława Ludwika Everta, — tej, „jak 
wiadomo, organizacji nawskroś  imperjali- 
stycznej, nacfonalistycznej i militarnej. 

Numer ten zawiera: Mare Nostrum, pió- 
ra Wł. L. Everta, Zarys Ideologiczny Zako- 
nu Młodej Polski, Nasz Przegląd Morski w 
zarysie, Prawa Zwycięzcy, Bitwa pod Oliwa 
por. O. A i Kronikę organizacji 

ski. Zakonu Młodej Pol 

  

RADJO WILEŃSKIE 
NIEDZIEŁA, DNIA 28 GRUDNIA 
10,15: Tr. nabożeństwa z Bazyliki wi- 

leńskiej. Chór katedralny pod dyrekcja prof. 
Wł. Kalinowskiego. 

11,58.: Czas. 
12,00: Bicie zegara 

tedralnej w Wilnie. 

  

  

hejnał z wieży ka- 

12.15: Poranek  Filharmonji warszaw- 
skiej. 

14.00 — 14.20: „Racjonalne żywienie 
bydła w zimie* — cz. II odczyt wygł. Wła- 
dysław Opacki. 

14.20 — 15.40: Odczyty rolnicze z War 
szawy i muzyka z Krakowa, 

15.40 — 15.50: Audycja dla dzieci 
Warsz. 

15.50 — 16.10: „Co się działo na mojej 
półeczce*" — słuchowisko pióra cioci Hali 
Tr. na całą Polskę. 

16.40 — 16.55: „Zabiegi o koronę pol- 
ską w r. 1831“ — odczyt z Warsz. wygł. 
prof. H. Mościcki. 

17.10 — 17.25: „Wiadomości przyjemne 
i pożyteczne z Warszawy. 

17,25 — 17,40: „Duma” — felj, z Warsz 
— wygł |. Grabowski. 

17,40 — 19.00: Koncert popularny 
Warsz. 

19.05 — 19.25: „Kukułka wileńska* 
mówiony dwutygodnik humorystyczny. 

19.25 — 19.40: „Na nieznanej północy” 
— feljeton z Warszawy wygł. prof. j. Ro- 
stafiński. 

19.40 —- 20.00: Program na poniedzia- 
łek i rozm. 

z 

z 

20.00 — 20.30: Aud. liter. z Warsz. 
(Spokój domowy* — J. Courtelina). 

20.30 — 21,10: Koncert popularny z 
Warsz. 

21.10 — 21.25: Kwadrans liter z Warsz. 
(J. Kaden - Bandrowski). 

21,25: Dalszy ciag koncertu 
szawy. 

22,00: „Uśmiech włoski" — felj. z War- 
szawy wygł. dr. Wł. Jampolski. 

22,15: Koncert z Warsz. (utwory jaz- 
zowe). 

22.50 — 24.00: Kom. i muzyka tan. 
Warsz. 

PONIEDZIAŁEK, DNIA 29 GRUDNIA 

11,58.: Czas. 
12,05 — 12.50.: Koncert popularny (no- 

we płyty) 1) Suppe — Uwert „Chłop i poe 
ta" 2) De Fuila — Cancion populare (skrz. 
— Е. Kreisier) 3) Strauss J. — Walc z 
op - ki „Baron cygański" 4) Rossini 
„Crucifixus“ (E. Caruso) 5.) Paderewski — 
Nocturn b-dur op. 16. Nr. 4. (kompozytor) 
6) Donizetti — Arja Z op. „Linda z Chamo 
nix“ (Tote dal Monte) 7) Verdi — Duet z 
op. „Aida“ (Caruso i Gadska) 8) Granados 
— Intermezzo (wiol. Cazals) 9) Vucik 
Pochód gladjatorów. 

13,10: Kom. meteor. 
15.50 — 16.10. Lekcja francuskiego 

Warsz. 
16.10 -- 16.15: Progr. dzienny. 

z War- 

z 

z 

16.15 — 16.45: Audycja dla młodzie- 
ży z Warsz. 

16.45 —17,15: Koncert dla młodzieży 
Kolendy «(nowe płyty). 

17.15 — 17.40: „Jak powstały Tatry'" 
— odczyt z Krakówa — wygł. Prof. J. 
Goetel. 

17,45 — 18,45: Muzyka Jekka z War- 
szawy. 

18,45 — 19.00: Aleksander Zelwerowicz 
głos!, я 
19.00 — 19:10: Program na wtorek i rozm. 
19.10 -— 19.25: Kom! rolniczy z War- 

szawy. 
19,25 —19,35: Rezerwa. 

na 

19.35 — 19.55: Pras. dziennik radj. z 
Warsz. 

20.00 -- 20.15: Wileński komunikat 
sportowy. 

20.15 — 20.30: Pogadanka muzyczna z 
Warsz. 

20.30: Koncert popularny z Warsz. 
22.00: „Carska  nienawiść* — felj. z 

Warsz. wygł. ]. Waśniewski. 
22,15. — 23.15: Tr. z teatru „Ananas“ 

Rewja p. t. „Słówko na P“). zę 
23.15 — 24.00: Komunikaty i muz tan. 

z. Warsz. 

OOO IIS 

Tragiczna jazda po powierzchni lodowej 
kruchym е 
oraz sąsiad ich nazwiskiem Skopula, 
z saniami runął do wody. 

Na jednym z jezior powiatu Brasławskiego wydarzył się tragiczny wypadek. Po 
lodzie jechał saniam Andrzej Doliński, jego Jadwiga 

W pewnym momencie lód się załamał, Koń wraz 
Na krzyki tonących 

nie zdążyli wszystkich uratować ze śmiertelnej 

córka zamężna 

li okoliczni mieszkańcy, = 
: Doliński i jego córka utonęli, w 

ostatniej chwili wyciągnęto jedynie z wody S ję. 

Pożar b. fabryki w Albertynie 
Z powodu nieostrożnego obchodzeniąsię z ogniem wybuchł groźny pożar w za- budowaniach fabrycznych w Albertynie 

mieści się obecnie skład tektury i papieru. 
Spłonęło sześć wagonów papieru co 

spowodowało przeszło 160 tysięcy zł. strat. 

w których po zlikwidowaniu fabryki zapałek 

wraz z wartością zniszczonych zabudowań 

- 

Tak it sto i KT 

Grypę, kaszel i bronchit ule- 
czysz piciem Szczawnickiej wody 
Kruszcowej „Józefiny*. Do nabycia 
w aptekach i składach aptecznych, 

—3 

ZE ŚWIATA 
RODZICE 73 ZMARŁYCH W LUBECE 

NEMOWLAT SKARZĄ... 
Z Lubekli donoszą: W dniu wczo- 

rajszym odbyło się tu zebranie 254 ro- 
dziców nieszczęśliwych niemowląt, 
które skutkiem fatalnej szczepionki 
antigruźliczej zmarły, bądź też rozcho- 
rowały się ciężko. Sfery rodzicielskie 
zwołały to zebranie w celu zajęcia sta- 
nowiska w związku z komunikatem, 
wydanym przez Urząd Zdrowia Rzeszy 
niemieckiej, w sprawie przyczyn stra 
szliwej masowej infekcji. 

Urząd Zdrowia Rzeszy wydał ofi 
cjalną opinję, że do szczepionek „w 
zagadkowy sposób” dostały się bak- 
cyle gruźlicze. Rodzice nieszczęśli- 
wych niemowląt uznali, iż komunikat 
wydany przez Urząd Zdrowia Rzeszy, 
był nieprawdopodobną próbą  unie- 
winnienia winnych poczem zażądali, 
aby prokuratorja lubecka zajęła | się 
jak najszybciej i jak najintensywniej 
wyświetleniem całej sprawy. 

Podczas z ebrania poszkodowanych 
rodziców wyszły na jaw różne sensa 
cyjne a karygodne szczegóły. Oto oka- 
zało się, że fatalny preparat, który spo 
wodował zgon tylu niemowląt, stoso- 
wany był nietylko w szpitalu pod nad 
zorem lekarzy, lecz że również rozda- 
wany był przełożonym oraz rodzicom 
do domów, w celu aplikowania go 
dzieciom. Poszczególne wypadki przy- 
toczone w toku zebrania Sfer rodziciel 
skich, rzucają kompromitujące światło 
na zarząd szpitala w Lubece. Oto up. 
pewna nieślubna matka bezpośrednio 
po rozwiązaniu zapytana została przez 
„Siostrę“, pielęgniarkę, czy nie ma nic 
przeciwko temu, aby dziecku jej zasto 
sowano preparat szczepionki przeciw- 
gruźliczej. Matka odpow- iedziala, že 
porozumie się ze swoimi rodzicami. 

_ Gdy po paru dniach zdecydowała 
SIę przeszkodzić stanowczo temu zabie 
gowi, dowiedziała się od „Siostry*, że 
ta już z własnej inicjatywy zastosowa- 
ła niemowlęciu szczepionkę. Dziecko 
zmarło niebawem. | 

Jak wiadomo, 73 dzieci zmarło do- iąd jako ofiary fatalnej szczepionki. 
siedmioro dzieci leży jeszcze w sta- 
nie beznadziejnym, 300-cioro dzieci 
-— poważnie chorych, a 75-0ro lekko chorych. Nie można jeszcze na razie 
stwierdzić, czy przypadkiem u tych dzieci które nie zmarły po zastosowa- 
mu im szczepionki, nie ukażą się w 
późniejszych latach fatalne jej skutki. 

„ Senat m. Lubeki oświadczył wszyst 
kim rodzicom gotowość wynagrodze- 
nia wszelkich szkód, powstałych bez- 
pośrednio lub pośrednio przez infekcję. 
Większość rodziców nie zadowoliła sie 
jednak stanowiskiem, zajętem przez 
senat i poza odszkodowaniem pienięż- 
nem żąda jeszcze, aby winni pocią- 
gnięci zostali do odpowiedzialności i 
jak najsurowiej ukarani. 

OFIARY 
Zamiast życzeń Świąt. i Noworoczn. składaj W. Pan M. Bohdanowicz na dom sza) św. Antoniego w Wilnie zł. 25. + P. Pani Marja Bohdanowiczówna na dom sierot św. Antoniego w Wilnie zł. 25. 3 Major dyplomowany Czesław Szymkie- Wicz z żoną na Dom Dziecka im. Marszał. ka Fiłsudskiego zł. 10. ; Aurelja i Štefan Jankowscy na kę 5 a O o zł. 10. 

oktor W. Zaleski na Polsl i Szkolną zł, 20. EE 

  

  

    

Zofja i Wacław  Weckiewiczowie Żłobek im. Maryi zł. 10.7 * Porucznik M. Świętorzecki i Stanisława Świętorzecka na Żłobek im. Maryi zł. 10. 
A. Mineykowa na Dom Dzieciątka _je- 

zus zł. 20. 
Jadwiga i Wiktor Bydelscy dła najbied- 

niejszych zł. 5. 
Halina i Stanisław Turscy na T-wo Prze- ciwgruźlicze 5 zł. dla biednej inteligentnej 

rodziny zł. 5. 
Janina i Stanisław Jastrzębscy na II-gą 

0 T-wa św. Wincentego a Pau- 
lo zł. 

Bezimiehnie dla biednej inteligentnej ro- 
dziny zł. 5, bezimiennie dla inteligentnej 
biednej rodziny paczka z żywnością. 

PEM SEETWIEERDNTTERYRACYDACIE 
CZEKOLADA ŚMIETANKOWA? PLUTOS     

daje siły i zdrowie miljonom 
dzieci
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Rejestr handlowy 
DO REJESTRU SPÓŁDZIELNI SĄDU OKRĘGOWEGO W WIL 
NIE W DNIU 22-X. 1930 R. POD NR. 806 WCIĄGNIĘTO 

WPIS NASTĘPUJĄCY: 

R. H. SP. I. — 806 Firma „Spółdzielnia Przemysłowo- 
Handlowa — SIŁA — w Wilnie z ograniczoną odpowiedzial- 
nošcią“. Siedziba w Wilnie, ul. Ad. Mickiewicza 11. Odpowie- 
dzialność członków za zobowiązania spółdzielni zadeklarowa- 
nemi udziałami i oprócz tego pięcickrotna w stosunku do 
zadeklarowanego udziału. Celem spółdzielni jest podniesienie 
zarobku i dobrobytu członków, jak również podniesienie po- 
ziomu kultualnego tychże przez wspólną pracę; dla osiągnię- 
cia czego spółdzielnia trudni się organizowaniem i utrzymy- 
waniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej placówek prze- 
miysłowo-handlowych, parcelacją objektów ziemskich, sporzą- 
dzaniem planów gospodarstwa leśnego i szacowaniem  drzė- 
wostanów, przyjmowaniem reprezentacyj i agentur zakładów 
przemysłowo-handlowych, przyjmowaniem zleceń kupna — 
sprzedaży wszelkiego rodzaju nieruchomości i ruchomości, oraz 
lokatą kapitałów, organizowaniem importu i eksportu, prowa- 
dzeniem biura podań, przepisywania na maszynach i tłoma- 
czeń, oraz działu ogłoszeniowo-reklamowego, windykacją na- 
leżności z weksli i dokumentów, uruchomieniem zgodnie z 
przepisami, obowiązującemi sali licytacyjnej, celem przyjmo- 
wania do sprzedaży wszelkiego rodzaju ruchomości, jak z licy- 
tacji, tak również z wolnej ręki z prawem wydawania  zali- 
czek, składaniem reklamacyj kolejowych, oraz organizowaniem 
oddziałów i ekspozytur Spółdzielni na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej. Udział wynosi 100 złotych, płatnych jednorazowo po 
zaakceptowaniu przyjęcia w poczet członków przez Radę Nad- 
zorczą. Na członków zarządu powołano zam. w Wilnie: Jó- 
zefa Górskiego, przy ul. Mostowej 3, Witolda Stalmasiewicza 
— przy ul. Montwiłłowskiej 10 i Aleksandra Gonczarenko — 
przy ui. Gmnazjalnej 6. Czas trwania spółdzielni nieograniczo- 
ny. Pismo przeznaczone do ogłoszeń rejestrowych — „Sło- 
wo”. Rok obrachunkowy Kalendarzowy. Członków zarządu 
3: korespondencję zwykłą, niezawierającą żadnych  zobowią- 
zań, podpisuje jeden z członków zarządu. Umowy, weksle, 
czeki, żyra "wekslowe, pokwitowania z odbioru sum 2 insty- 
tucyj kredytowych i wszelkie inne zobowiązania podpisują 
dwaj członkowie zarządu łącznie. Przepisy o likwidacji są 
zgodne z odnośnem przepisami ustawy o spółdzielniach z 
dn. 29-X. 1920 r. 2716 — VI 

w dniu 24-X 1930 r. 
10980 II. Firma: „Pierwsza Parowo-Mechaniczna Pral- 

nia Bielizny — Handryszewska Marja“. Zgłoszono Ikwidację 
przedsiębiorstwa. 258 I 

w dniu 8-X 1930 r. 
235 V. Firma: „Słucki Berusz i S-ka*. Wspólnicy Szy- 

ma Słucka, Dawid Stucki, Ruwim Szpunt, Wolf Mazin, lcko 
Mazin, Szmuel Majzel i Ber Grajew. Szyma i Dawid Słuccy 
i Ruwim Szpunt zbyli część swoich udziałów na rzecz lcka 
Mazina, Wolfa Mazina, Szmuela Majzela i Bera Grajewa. Każ- 
dy ze wspólników ma prawo samodzielnego zakupu dla firmy 
w zakreśte iej działalności. 2574 — VI. 

w dniu 23-X 1930 r. 
3575. III Firma: „Kudrewicz Eugenjusz*. Wspólnie”: 

Eugenjusz Kudrewicz z wilia, ul. Mickiewicza 26 i Konstan- 
ty Kudrewicz z Warszawy, u Miła 41. Wspoinik Jan Podbielski 
zbył swój udział na rzecz Konstantego Kudrewicza i wystąpił 
ze spółki. 2575 — VI 

4427. Il. Firma: „Ejzor  Wuliowicz“. Firma obecnie 
brzmi: „Sprzedaż krajcwych materjałów łokciowych Ejzer 
Waulfowicz". Właścicielem obecnie jest Ejzor Wulfowicz, zam. 
w Wilnie, ul. Węglowa 16. Na mocy aktu darowizny z dn. 
28-VII 1930 r. oblatowanego przed juljanem Marcelin Korsa- 
kiem Notarjuszem w Wilnie, w dniu 28 lipca 1930 r. za Nr. 
2131 przedsiębiorstwo Chai Liby Bużańskiej przeszło na 
własność Ejzora Wulfowicza. 2576 — VI 

w dniu 24-X 1930 r. 
7841. II. Firma: „Ejdelman Zelda'. Firma: obecnie brzmi: 

„Fruma Ejdelman*. Właścicielką jest obecnie Fruma Ejdelman 
zam. w Rakowie, pow. Mołodeczańskiego. Na mocy aktu da- 
rowizny z dn. 6 sierpnia 1930 r. oblatowanego przed Alek- 
sandrem Wojciechowskim, Notarjuszem w Rakowie w dniu 5 
sierpnia 1930 r. za Nr. 66 przedsiębiorstwo Zeldy Ejdelman 
przeszło na własność Frumy Ejdelman. 2577 — VI 

w dniu 1-X 1930 r. 
1435. II. Firma: „Zimnicki Józef". Właściciel przedsiębior- 

stwa, Józef Zimnicki zmarł. Prowadzi przedsiębiorstwo zmiar- 
łego w charakterze pełnomocniczki Paulina Zimnicka z Wil- 
na, ul. W. Pohulanka 25 — 9 z prawem dokonywania czyn- 
rości, związanych z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa. 

2578 — VI 

w dniu 9 X 1930 r. 
5716. II. Firma: „Zak Sora". Siedziba przedsiębiorstwa 

została przeniesiona na ul. Straszuna 12 w Wilnie. Właściciel- 
ka zam. w Wilnie, ul. Straszuna 12. 579 — 

w_dniu 16-X 1930 r. > 
753. III Firma: „Goldberg Leįba“. Na mocy decyzji Są- 

du Okręgowego w Wilnie I Wydziału Cywilnego z dn. 10-2 
1930 r. ogłoszona upadłość Lejby (roldberga w handlu i Ки- 
ratorem masy upadłościowej wyznaczono adwokata Józefa 
(Gordona z urzędu. 2580 

” 
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A. PIASECK! 
w. KRAKOWIE. 

jest bardzo pożywna I niedroga. ! 

| Żądajcie wszędzie! 

ъ # 

і 
  

  

Hallo!! Radioamatorzy!! 
We własnym interesie unikajcie strat, 
kupując AKUMULATORY, radjoodbior- 

| niki i sprzęt radjowy tylko w firmie     

    

  

MICHAŁ GIRDA, Zamkowa 20, tel. 
16-28. Fachowe, sumieniie, wygodne 

i tanie ładowanie i naprawa akumula- 
torów, słuchawek etc =    
  

J 

W. JUREWICZ ! 
były majster firmy 

a Paweł Bure 

poleca wielki wybór zegarów i bi- 
żuterji oraz precyzyjna naprawa 

po cenach przystępnych 

Wilno, A. Mickiewicza 4. 

MMM 
Najtaniej kupuje się dobre to- 

I Gao u GŁOWIN- 
SKIEGO. Polecamy wełny, jedwabie, 
tweedy,  welwety, fianelet (nipony) 
deseniowe oraz pończochy, pończoszki 
dziecinne i skarpetki. — 

UWAGA WILEŃSKA 27. | 
UV) I 

    

  

OGŁOSZENIE 

Dlaczego ? 

    

MATKII UWAGA; e SĄ 

Dawajcie DZIECIOM | Wystarczy raz jeden e 
Czekoładę Zdrowia SŁ ° : 

и nowy nožyk Gillette 

  

    
Nie doznacie już bolesnych pociągnięć, ani zadraśnięć skóry! 

Bo najważniejszym warunkiem prawidłowege 
działania aparatu jest równomierne naprężenie w nim ne- 
żyka, eo teraz właśnie zostało osiągnięte ! 

Brzegi nowego aparatu Gillette 
są specjalnie wzmocnione 
że upuszczenie na ziemię mie 

  

kind 

MIEJSKIE | э 
SALA MIEJSKA | 

al, Osirobrzmsks L 

  

SiĄŽĘE 
(OLD HEIDELBERG) 

Ramon Novarro, „.e<....« Norma Shearcz 
Następny program: „O MATKO“. 

W rolach głównych: 
Bożyszcze kobiet, młodzieńczy i prom'enny 

Kasa czynna od g. 3 m. 30. 

Od dnia*25 do 29 grudnia 1930 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

Doczątek seansów od g f-ej 

STUDENT“ 
Dramat w 12 aktach. 

  

KINO-TEATR 
ekranów, Ff į „HELIOS" | czują. VilmaBanky 

ul. WILEŃSKA 38. 
Teł. 926. 

w swej najnow - 
szej kreacji p. t. 

wspaniały i porywający dramat miłosny. Rzecz dzieje się współcześnie w Nowym Jorku. 

Jutro Premjera! Przebój Dźwiękowy! Arcydzieło prod. 1981 r. Premjowana piękność wsze hświatowej sławy,bogini 

RAJ ZAKOCHANYCH 
Nad program: Rewel. 

dodatki dźwiękowe. Ceny zniżone tylko na 1-szy seans. Seansy o godz. 4, 6, 8, i 10.30. 
  

  

Dźwiękowe kino 

* „HOLLYWOÓOD' 

Mickiewicza 22. 

Dziś wszyscy Śpies zą obejrzeć największy dźwiękowo-śpiewny przebój poiski 

JANKO MUZYK 
W rolach grównych, piękna 
gwiazda ekranu polskiego 

ski, Adolf Dymsza cyjne dodatki dźwiękowe. 

  

NT 
Marja Malicka, Witold Contti i królowie śmiechu Kązjmierz Krukow- 

którzy odśpiewają cały szereg piosenek w języku polskim. 

Wspaniały wzruszający do łez dra- 

Sienkiewicza 

Nad program: dva rewela- 
Czny zniżone tylko na i-szy seans. 

Początek seansów o godz. 4, 6, *, 1030 w dnie świąt. o godz. 2-ej 

  

  

Dźwiękowe Kino 

CGIIING 
wielka 47.   

Dziś! Monumentalne arcydzieło dźwiękowe 
Uroczyste otwarcie! ; Film. w kolorach naturalnych 

OBZYCZEPIERIE Sensacyjna sztuka 
dźwiękowa, z udziałem 

króla ekranu RICHARDA DIXA. Nad program: Rewel dodatki dźwiękowe. 

Dla młodzieży dozwolone. Ceny miejsc od 50 gr. Początek o godz. 2-ej 
  

  

  

  

  

    

Dziś! Wspaniały pełen olśniewających momentów film p.t. 

KINO-TEATR € &6 Egzotyczny wschodni dramat w 12 aktach. W rolach głównych 

PAN“ „BAŚŃ Atos 8 ulubieniec kobiet Rod la Rocque i urocza Marcelina Day 

w Kulisy haremów! Egzotyczne obyczaje władców Persji! Fantastyczny przepych pałaców władców Wschodu. . 
Specjalną wschodnią muzykę wykona zwiększona koncertowa orkiestra. Początek o godz. 1-ej. 

a Od poniedziałku dn. 29 b. m. wyświe- 63 R (Z tajemnic Pietro- 
A n 0 n $: tlany będzie wszechświatowy film p.t. BRE BADE BR Pawłowskiej twierdzy) 

Dziś! Najnowszy film 1930 r. nigdzie nie wyświetlany! Pierwszy raz w Wilnie. 
Kino-Teatr Superszlagier z ulubieńcem Wilnian HARRY PIEL'em : ; 
TYLOWY“ Tajemnica Limuzyny J. A. 

„5 0 p. t. TAJERNRICA LIĄUZYNY 53733 czyli Brygada Śmierci. 
WIELKA 36. Arcypotężny dramat w 12 aktach. W roli głównej ulubiony bohater Harry Piel i piękna Dary Holm. Nad pro- 

gram: Niezrównanie piękne arcydzieło tajemniczego wschodu p. t. Serce Azji walki o wolność Indji. 

Po raz pierwszy w Wilnie! Najnowszy przebój sezonu! —Pieśń miłości — p. t. 
KINO-TEATR 

66 „Ммогде | „EWE USTAĄ TAK KUS:LY ММ .. 
ul. Wielka 25 Romantyczne przygody pięknej księżniczki rosyiskiej z rewolucji bolszewickiej Życie emigracji w Japonji i na za- 

> л chodzie Europy. W rolach głównych Mary Paker i Alfred Abei 
  

URANA RR RURA 

  

  
Prosimy o odwiedzenie naszego składu 

„UNIWERSAL“ 
Wilno, Wielka 21, tel. 12-83 

  

„Tylko z oryginalną etykietą i 
„Iš korklem jest PRAWDZIWE 

WSZECHŚWIATOWEJ SŁAWY 

nų ZDROJ 
g ŻYWIECKI, KAD" | 

haRtovt, SSE / „ALE” 
Śl rowach 

z ARCYRSIĄŻĘCEGO BROWARU] 

wŽvwcu 
boNABYCIA WSZĘDZIE 

REPREZEMIACJA; WILNO,» ZARZĘCZNA (2. 

  

5 ® 

  

  

   NAJLEPSZY 

WEGIEL 
górnośląski koncernu „Progress“ oraz 
KOKS wagonowo i od jednej tonny 
w szczelnie zamknietych i zaplombowa- 

nych wozach dostarcza 
Przedsleblorstwo Handlowo- 

Pay stona 190 
egzystuje od roku 

M. DEUL 1890. Biuro: Wilno, 
Jagiellońska 8, tel. 811. Składy: Sło- 

wackiego 27, tel. 14-46. —0 

     
   

   

TAŃCE KARNAWAŁOWE 
Tango, Fox-trot, Slow-fox i Walc An- 

'gielski wyuczam w 12 lekcjach 
P. Borowski, ul. Trócka Nr. 2 m. 5. 
Kurs rozpoczynam w piątek 2-go s'y- 
cznia 1931 r. o g. 8-ej wiecz. Opłata za 
kurs 10 zł. Zapisy przyjmuję. Towa- 
rzystwo wyłącznie chrześcijańskie. 

suche rzewożone ko- 
Drzewo leją i węgiel górno- 
śląski po cenach konkurencyjnych po- 
1 kład i 66 Pi eca sklai „Płomień is 
drzewa 

` 

Sprzedaž rėwniež na R A TM 

EHR ik 

  

  

   

      
        

      
    

      
         

   

Fabryka i skład mebli 

W. Wilenkin i 5-Ka 
Spółka z ogr. odp 

Wilno, u! Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1848. 

Jadainie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, biurka, krzesła dębo- 
we i t. p, Dogodne wartnki i na raty. 

BAW i i ki E 

ŻĄDBAJCIE - 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

= Ргом. А. РАКА 
(i АНЕ 

  

ik
 

Vl 
K
O
I
 

a 

  

CUDOWNY 
DYSKRETNY 
TRWAŁY 
POŁYSK 
DAJE 

LAWIER 
"EMALJA DO 
PAZNOKCI 
TOLEDO 

    

  

mat na tle znanej noweli Henryka 

uszkodzi aparatu. W razie nawet 
lekkiego wygięcia brzegów apa 
ratu, równomierne naprężenie 
nożyka nie ustanie, ponieważ 
rogi nożyka są wycięte. 

Kup dzisiaj jeszcze nowy, złoce- 
ny (24 karat.) 
aparat Gillette, 
który w gustow- 
nem pudełku le- | 
ży, przygotowa: | 
ny dE Ciebie. 
W pudełku tem 

K'watermistrzostwo Dow. Ob. War. po- 
wiadamia, że w dniu 29 grudnia r. b. o 
godz. 10-ej w lokalu D.O.War (wskaże dy- 
żurny żandarm), odbędzie się przetarg na 
nawóz ze stajen oddziałów gospodarczo 
przydzielonych do D.O.War. Wilno. 

Nowy nożyk Gillet- 

te nadaje się rów 

nież do aparatów 

dawnego typu. 

  

Dotychczasowe ory- 

ginalne nożyki Gil- 

lette z 3-ma otwo- 

rami tylko znajdujesięrów- 
= groszy nież pudełeczko | 
«) za nožyk do nożyków 

wraz z nowym 
Do nabycia wszędzie nożykiem Gil- 

Cena za komplet zł. 18.00 lette. 

mie pe 10 ввбы Ё pm iliette сс 
©©©000090000090090090600960066© 

%osa irąkczer- jarskie i mięsne 

zmarszczki, wągry, bre- obiady 

dawki i kurzajki usuwa domowe. Adr: ul. / 
AKUSZERKA Gabinet «ŚW. Ignacego Nr. 14 

ŚMIAŁOWSKA Kosmety Ce diG © 
eraz Gabinet Kosme Leczniczej 
tyczny, usuwa cmarszcz /, Hryniewiczewej. 

ki, plegi, wązry, npież. sj, WIELKA A 18 m.A 

  

Newe nożyki Gdllicte 
w paczkach po 5      

    

  

  

WSTĄP, A PRZEKONASZ SIĘ 
że najtańsze i najlepsze towary galanteryjne posiada sklep 

JANUSZEK“ ul. Św. Jańska 6 
55 (były skiep Frliczki). 

Wielki wybór ciepłej bielizny oraz pończoch, skarpetek, rękawi- 
czek, nici i t. p. 

— Własna wytwórnia bielizny damskiej i męskiej. 

opo 
ĮAkuszerkil 
EZEEKT NATO 

  

    

    
   

  

s ® bcodawśi, kurzajki, wy 

Pianina i Fortepiany padanie włosów. Mic Przyj, wg. 10-11 4-7 ! 
kiewicza 46. Ww. 2. Р. № ® + 

o šwiatywej stawie Pleyel, Bechsteini ete., a RABA sai pracy ł 
takoż Arnold Fibigier, iKerutopł i Syn. ekspedientki 

uznanė rzeczywiście za najlepsze Oszczędności ko s" de SAGE į 

w kraju przez najwybitniejszych fachow= swoje złote i dolary aecówa. Ola © 

ców na Pow. Wystawie Kraj. w Pozna- ulokuj na „Wysokie A ty = ь 

niu w 192991. iw Wilnie wr. 1930 oprocentowanie.  Go-ŚTu. „Słowa P 

  

tówka twoja jest zabe- »Rutynowana*. 
zpieczona złotem, sre- 
brem i drogiemi kamie- Buchalter 
niami. LOMBARD Plac rytynowany do intese- 
Katedralny, Biskupia 12 su przemystowe-rolne- 
Wydaje pożyczki podgo potrzehny. Odpi- 
zastaw: złota, srebra, sy świadectw wraz z 
brylantów, futer, me- curriculum vitae nadsv 

(Grand Prix i Wielkie Medale Złote). 

K. DĄBROWSKA „. nienieci: 5: ul. Niemiecka 3. m. (. 
SPRZEDAŻ ' WYNAJĘCIE. 

30000000 

GABINET 
Racjonalnej Kosme- 

tyki Leczniczej. 
Wlino, Mica ewicza 31 

m 4, 

Urodę „ži. 

     

je, doskonali, sdświe- A: KOT. łać: Baranowicze. K. 
ża, nsnwa jej skazy „sy ste - restante 

| LAV 1 0 boki Mass A „Przemystowca“ \ 
х twarzy | ciała (panie) 2 kalėaskus \ 

Sz uczne opalenie ce-  T hektarów 
NOIZONYCH ry. Wypadanie włosów ziemi agody eh. je- 

s | sg t łupież, Najnowsze Zioro, okien in- 
й 1 | sdobycze kosmetyki re- spektowych i oranżerja ! 

wEU O IE cjonalnej. * do sprzedania, wydzier- LO K A L E 

ET Ce ZZL s Codziennie odg.10—£. żawienia lub eksplo- 
Я fi - W. Z. P. 43 atacii na spółkę. Zgło- Pokój „” 

CH DOBROCI s-enia w Administracji a 

PK , „Siowa“ pod W. Ch. Umeblowany 3 ; R 5 2 N 2 B i Mica K 
ul. niwersytec 

© cz . 9-15. (Možna z goto- i 
nauczyciela waniem) 

LISTY do Litwy uczcie się * literatury /   

przesyla szybko i aku- polskfej, jęsyków ob Jeden lub dwa 
rataiė — Biuro Tale cych, historji, geogra- k 
Riga, Postfach 511. fji, matematyki, muzy- pokoje 

} 
+ 

  

Na odpowiedź infor- ki etc. Szczegółowy do wynajęcia. Mosto- 
macyjną załączyć ina- katalog wysyła gratis wa 16 m. 44. 
rek pocztowych — na Bialos, „Pomoc P 

50 gr. zkolna' ajnera, — 

: Warszawa, Bielańska okoju 

  

      

   

    

     
   

z niekrępującem wej- 
šciem poszukuje miłe- 
dy człowiek dla przy- 
jęć. Oferty skierować 
Skczynka poczt. 95. 

pokoje bez 

Najłatwiejsza *—35- 
i najprędsza metoda 

ZGUBY 
Dwa Li wy- 

nauczania si zy. 
ków obcych LEIGH 
phone“. Wilno, ul. Nie- 
miecka 3, m. 6. 

Zgubioną najęcia halkon, łazien- 
książkę wojskową, wy- ka, ul. 3-go Maja 11-7 
stawi ną przez PKU oglądać w godz. 4—6. 
Mołodeczno ;w Wilejce @ 

    

  

  

LEKARZE I Dr. Bolesław Przekazy. 
oraz 

Szyrwindt zyrwin 
Hanusowicz zy weneryczne, Ū0 Rosji 
Zamkowa 7—1 Skórne i moczopłciowe Н imię Stanisława Ta- 

Z eldowicz Choroby skórne Wielka 19, od 9 40 11 posyłki s aiezi sj laljska 4 AC: 
chor. skórne, wene- | weneryczne 3—7 uskutecznia S Z y D- Julji roczn. 1 za- 

DOKTÓR 
  

  

sprzedaje. 
POLSKI   

ryczne, narządów 'mo- przyjmuje od 6—7 ko i sumiennie na naj- mieszkałego w Słobo- 
  

Gonty 
    

  

czowych, od 9—do 1, a bardziej dogodnych wa- dzie -  Zośniańskiej, : LLOYD 

58 wee. | Dr. Kenigsberg Dr.Ginsberg “usa erażni is po 208 
DOKTÓR choroby skórne, wene- Choroby skórne, we- Banque our 

  

wrzać| mocaiowź oso, lada piij PArbitrage  6t SNK | 

  

  

    

ZELDOWICZOWA py Wlieńska 3 ckiewicza 4,5 Wlieńska = KOBIECE, | WENE- e: 8114— * Te.ją Commission Pianina 
RYCZNE NARZĄDÓW — о4а 9-12i 4—8 SW 6. rue Buffauit Paris, у 

МОСЪО“ПСН_З : Telegrąmmes:  Arbico- Ska 
od 12—2i od 4 Dr. medycyny | DOKTOR — bank Paris. wszechšwiatowe: K DOKTOR ARD“ ul. Micklewlcza 24. a my „ER: Oraz 

tez A. Cymbler Blumowicz mas "KA. FIBIGER= Choroby weneryczne, _horoby weneryczne Ą ści „KIA. 
skórne i narządu mo- ugrne Gz dowe dobre, osobiście uznane za najlepsze w kraju 

Dr Wolfson czowego. Mickiewicza ** "wst KA = sprawdzone, solid- (na Targach Północnych nagrodzone 
x 12, róg Tatarskiej przyj- uj 921 od9-113—9] 11“ owane a Wielkim Złotym Medalem) 

oi sudo muje $—215—7 IPO y 7. p. 26. EE Za sprzedaje na dogodnych warunkach 
Wileńska 1, od 9—1 wiecz. Tel. 15-64. ŻE cheta“ Mickiewi- Kijowska 4 Abelow.         

  

tel. 10-67. 4—8 w.     cza 1, tel. 9-05. 
  

  

(Mum ТНЕ 

  

Wydawca Stanisiaw Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydytto Drukarnia wydawnictwa „Słowa* Zamkowa 2,


